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OŘECHOV 

2. ČERVENCE 2016 

P. Jiří Luňák se narodil 20. dubna 1983 jako 

nejmladší ze čtyř sourozenců manželům Josefovi a 

Marii Luňákovým. Už jako chlapce jej zaujala služba 

ministranta u oltáře. Po základní škole byl přijat na 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, kde studoval 

do roku 2002. V tomto prostředí církevní školy začal 

prvně vnímat Pánovo volání. Po maturitě, ročním 

studiu jazyků a stáži studoval pět let Sociální 

pedagogiku na Fakultě humanitních studií Univerzity 

Tomáše Bati ve Zlíně. Během posledních let studia 

uvažoval o kněžství stále intenzivněji, což vyústilo 

v přijetí k ročnímu studiu v Teologickém konviktu 

v Olomouci a následné formaci v kněžském semináři 

souběžně se studiem na Cyrilometodějské teologické 

fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po druhém 

ročníku pokračoval ve studiích teologie na Papežské 

Lateránské univerzitě v Římě, kde byl až do roku 

2015, kdy byl vysvěcen na jáhna. Roční jáhenskou 

praxi vykonával na Arcibiskupském gymnáziu 

v Kroměříži. 25. června 2016 mu arcibiskup Jan 

Graubner v katedrále sv. Václava v Olomouci udělil 

svátost kněžství. 



Drazí bratři a sestry v Kristu! 

Srdečně vás všechny vítám v dnešní slavnostní den a 

děkuji a vám, že jste přijali mé pozvání prožít spolu se 

mnou moji primiční mši svatou. Chci vyjádřit své 

poděkování za veškerou vaši pomoc, snahu a oběti, 

které jste vkládali také do svých modliteb. Velmi si 

toho cením! Věřím, že dnešní den bude požehnáním 

nejenom pro moji rodnou farnost, ale pro vás všechny, 

kteří jste připutovali ať už zblízka nebo z dálky. Kéž se 

nám podaří naplnit společně strávené chvíle vděčností 

Bohu za dary, kterými nás zahrnuje. 

P. Jiří Luňák 

Program primiční slavnosti 

9:20 modlitba růžence pro ty, kteří se nezúčastní průvodu 
(hřiště TJ Sokol) 

9:25 rodičovské požehnání, žehnání primičního ornátu 
(kaple Panny Marie Pomocnice křesťanů a sv. Jana Boska) 

9:35 vychází průvod z kaple 
(krojovaní, hasiči, řeholníci, ministranti, bohoslovci, jáhni, 

kněží, družičky, dechová hudba, rodina) 
 

10:00 MŠE SVATÁ 
(hřiště TJ Sokol) 

 
12:30 Pohoštění v sále v Ořechově 
13:00 Pohoštění v sále ve Vážanech 

 
 

TEXTY PÍSNÍ: 
 
V PRŮVODU: 
 
Chválu vzdejme, ó křesťané (č. 802) 
1. Chválu vzdejme, ó křesťané, / nejsvětější Matce Páně, / pějme 
vroucně nebes Kněžně, / vzývejme ji všichni něžně. / Maria, / 
Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj 
za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  

2. Panno slavná, Panno svatá, / bez poskvrny jsi počatá; / květe 
rajské líbeznosti, / kdo by vychválil tě dosti? / Maria, / Maria, / 
denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, 
Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  



3. Tak jsi byla nebi milá, / žes nám Boha porodila; / pravá matko 
Pána Krista, / zůstala jsi panna čistá. / Maria, / Maria, / denice 
vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, 
v každý čas, / Královno nadhvězdná.  

4. V lůně tvém Bůh odpočíval, / na tvých prsou tiše dlíval. / 
Která matka tebe předčí, / které matky syn je větší? / Maria, / 
Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj 
za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  

5. Ty jsi Panna nejmoudřejší, / veškeré cti nejhodnější, / Tebe 
nelze vychváliti, / tvoji slávu rozmnožiti / Maria, / Maria, / 
denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, 
Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  

6. Panno věrná, dobrotivá, / s důvěrou tě hříšník vzývá; / 
Zrcadlem jsi spravedlivých, / vzorem duší v Bohu živých. / 
Maria, / Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / 
oroduj za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  

7. Ty jsi radost našich duší, / v tobě krásu ráje tuší; / Ty jsi 
pramen nábožnosti, / ty jsi studnice všech ctností. / Maria, / 
Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj 
za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  

8. Ty jsi naše k nebi brána, / archa úmluvy nám daná, / Hvězda 
jitřní, jež nám svítí / za bouřlivé plavby žití. / Maria, / Maria, / 
denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, 
Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  

9. Ty nemocné uzdravuješ, / za hříšníky oroduješ, / Útěchou jsi 
pro plačící, / všech křesťanů pomocnicí / Maria, / Maria, / denice 
vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, 
v každý čas, / Královno nadhvězdná.  

10. Vyvýšená nad anděly, / nad všech svatých zástup skvělý, / 
Královna jsi tvorstva všeho, / dlíš u Boha všemocného. / Maria, / 
Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj 
za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  

11. Nedej, Matko, zahynouti / dětem na vezdejší pouti / a dej 
lidu prosícímu / šťastně dojít k tvému Synu. / Maria, / Maria, / 
denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, 
Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.  
 
 
Bože, cos ráčil (č. 828) 
 
1. Bože, cos ráčil před tisíci roky rozžati otcům světlo víry 

blahé, jenž to jsi řídil apoštolů kroky z východu k naší 
Moravěnce drahé. K tobě hlas prosby z této vlasti vane: 
Dědictví otců zachovej nám, Pane! 

 
2. Na Velehradě bratři ze Soluně, / Cyril a Metod, kázali nám 

spásu: / ochranu skytli v církve svatém lůně, / učili národ 
znáti ctnosti krásu. Od doby té nám světlo víry plane: / 
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :/ 

 
3. Jazykem rodným Boží chválu pěli, / mateřskou řečí knihy 

svaté psali, / získali láskou Kristu národ celý, / život nám na 
vše věky zachovali. /: Nezhyne rod, jenž věřit neustane: / 
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :/ 

 
4. Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, / o život bylo zápasit nám 

v boji, / mohutné sídlo Svatopluka kleslo, / Velehrad víry bez 
pohromy stojí. /: Apoštolů to dílo požehnané: / Dědictví otců 
zachovej nám, Pane! :/ 

 



5. Velehrad nás, ten rozkvétá vždy znova / a žádná moc už nám 
jej nezboří, / pokud náš národ v hloubi srdce chová / důvěru 
k Matce, která divy tvoří. /: Maria za nás prosit nepřestane: / 
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :/ 

 
6. Otcové naši, svatí apoštolé, / ctí vaše jména stále národ 

vděčný. / Neopouštějte nikdy svého pole, / ať vaše setba 
dozraje v plod věčný. /: Ať na ni rosa požehnání kane: / 
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :/ 

 
7. I když se pyšná nevěra kol vzmáhá / a peklo seje koukol 

nových zmatků, / nebudem dbáti odvěkého vraha, / nedáme 
sobě bráti věčných statků. /: Víře vždy věrní budou 
Moravané: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! :/ 

 
 
MŠE SVATÁ 
 

VSTUP: 
 
Ejhle, oltář (č. 829) 
1. Ejhle, oltář Hospodinův září, / přesvatá nám oběť zastává, / 

kterou po tisíc let s jasnou tváří / otčina den ze dne konává. / 
Za příkladem dávným se to děje / svatých Cyrila a Metoděje, 
/ kteří rozkaz Kristův plnili, / paměť smrti jeho slavili. 

 
2. Sláva, sláva na výsostech Bohu, / nad Betlémem pěli andělé: 

/ a ten zpěv se podnes nad oblohu / k nebes Pánu vznáší 
vesele. / Nechať jen se věčně věků vzdává / Králi králů po 
všem světě sláva, / kterou předkům našim věstili / apoštolé 
naši přemilí. 

 
 

ORDINÁRIUM: 

 
Kyrie: OLEJNÍK K 502 
Schola:  Kyrie, eleison. 
Lid:   Kyrie, eleison. 
Schola: Christe, eleison. 
Lid:   Christe, eleison. 
Schola:  Kyrie, eleison. 
Lid:   Kyrie, eleison. 
 
SLÁVA NA VÝSOSTECH BOHU 
Schola: a na zemi pokoj lidem dobré vůle. 
Lid: Chválíme tě. 
Schola: Velebíme tě. 
Lid: Klaníme se ti. 
Schola: Oslavujeme tě. 
Lid: Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. 
Schola: Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. 
Lid: Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. 
Schola: Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. 
Lid: Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; 
Schola: ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. 
Lid: Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. 
Schola: Neboť ty jediný jsi Svatý, 
Lid: ty jediný jsi Pán, 
Schola: ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, 
Lid: se svatým Duchem ve slávě Boha Otce. 
Všichni: Amen. 
 

ŽALM: 
Schola AG 
Zdeněk Pololáník 

Odpověď: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. 



PŘED EVANGELIEM: 
 - Aleluja  
 
 
VĚŘÍM V JEDNOHO BOHA, 
Schola: Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho 

viditelného i neviditelného. 
Lid: Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna 

Božího, 
Schola: který se zrodil z Otce přede všemi věky: 
Lid: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha. 
Schola: Zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho 

všechno je stvořeno. 
Lid: On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. 
Schola: Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se 

člověkem. 
Lid: Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a 

pohřben. 
Schola: Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. 
Lid: Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. 
Schola: A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho 

království bude bez konce. 
Lid: Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i 

Syna vychází, 
Schola: s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil 

ústy proroků. 
Lid: Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. 
Schola: Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. 
Lid: Očekávám vzkříšení mrtvých 
Schola: a život budoucího věku. 
Všichni: Amen. 
 
 
 

PŘÍMLUVY 
o doprovázeny odpovědí „Kyrie eleison“ 

 
OBĚTOVÁNÍ: 

 
Ejhle, oltář (č. 829) 
4.  Přijmi, Otče, oběť nekrvavou, / kterou při večeři poslední / 

slavil Syn tvůj s myslí přelaskavou: / Přívětivě na nás 
pohlédni, / jak jsi vlídně k Velehradu hleděl / a svou milost 
lidu připověděl, / když se na Moravě slavila / první oběť 
tobě přemilá. 

 
Svatý, svatý OLEJNÍK K 502 
 
Beránku Boží OLEJNÍK K 502 
 
 

PŘIJÍMÁNÍ: 
 
Ejhle, oltář (č. 829) 
6.  Otevřela se již nebes brána, / slovo zázračné kněz vyslovil: / 

vítej, duše, vítej Krista Pána, / jenž se v způsob chleba, vína 
skryl. / Občerství tě krví svou a tělem, / spojíš se dnes se 
svým Spasitelem, / jenž svůj drahý život za tě dal / a tě 
k sobě Soluňany zval. 

 
7. Vítej, Kriste, vítej, Chlebe živý, / Beránku, tys hříchy světa 

sňal: / pohleď, jak jsme tebe žádostiví, / všechny jsi nás 
k sobě povolal. / A my hříchem ztratili jsme nebe, / kéž je 
zase najdem skrze tebe / přímluvami apoštolů tvých, / 
věrozvěstů našich slovanských. 

 
 



PO PŘIJÍMÁNÍ: 
 
Bože, chválíme tebe (č. 982) 
1. Bože, chválíme tebe, / Pane, moc tvou velebíme, / kterou zná 
zem i nebe, / všem tvým skutkům se divíme; / když se vše 
v světě mění, / ty sám jsi bez proměny.  

2. Vše, co jen chválit může, / cherubové, serafové, / chválí tě, 
velký Bože, / nebe, země zástupové, / ode všech jsi nazýván: / 
Svatý, Svatý, Svatý Pán.  

3. Svatý Pán Bůh Sabaoth, / Svatý, jenž řídí národy, / jenž 
pomáhá z běd a psot. / Nebe, zem, povětří, vody / plné jsou cti, 
chvály tvé, / neb vše tvoje dílo je.  

4. Pane, smiluj, smiluj se, / buď s námi tvé požehnání; / oč 
prosíme, staniž se / podle našeho doufání. / Kdo v tě doufá 
samého, / neopustíš žádného.  
 

ZÁVĚR: 
 
Učiň mě, Pane, nástrojem (č. 928) 

Učiň mě, Pane, nástrojem, / ať zářím, ať zářím tvým pokojem.  

1. Kde dusí nenávist, ať lásku vnáším, / kde tiskne bezpráví, ať 
křivdy snáším, / ať smírem spojuji, kde dělí hádky, / ať pravdou 
přemáhám omyl a zmatky.  

Učiň mě, Pane, nástrojem, / ať zářím, ať zářím tvým pokojem.  

2. Ať vírou postavím hráz pochybnostem, / ať propast zoufalství 
překlenu mostem, / kde vládne temnota, ať světlo křesám, / se 
všemi smutnými ať v tobě plesám.  

Učiň mě, Pane, nástrojem, / ať zářím, ať zářím tvým pokojem.  

3. Požehnej, Pane můj, mé snaze přímé: / víc než být potěšen, 
chci těšit jiné, / víc než být pochopen, druhé chci chápat / víc, 
než být milován, chci lásku dávat.  

Učiň mě, Pane, nástrojem, / ať zářím, ať zářím tvým pokojem.  

4. Kdo dává, dostává, mnohem víc přijme, / kdo ztrácí, nalézá 
sebe i jiné, / kdo bližním odpouští, sám milost pozná, / ba ani 
smrt mu víc nebude hrozná.  

Učiň mě, Pane, nástrojem, / ať zářím, ať zářím tvým pokojem.  
 
 
 

KNĚŽÍ POCHÁZEJÍCÍ Z FARNOSTI POLEŠOVICE 
 

P. František Andrýsek 
narodil se kolem roku 1820 v čp. 20 ve Vážanech. Byl 
kooperátorem v Pervačině v Gorici v Itálii, kde také zemřel. 
 
P. František Hrobař 
narodil se v Polešovicích v roce 1872, působil v Praze, kde byl 
majorem vojenské duchovní služby. Zemřel 24. 12. 1931. 
 
P. František Mléčka 
narodil se v Polešovicích v roce 1878, byl katechetou měšťanské 
školy v Napajedlích a později inspektorem náboženství. Zemřel 
v Napajedlích v roce 1933. 
 
 
 
 
P. Matouš Martykán 



narodil se v Polešovicích v roce 1875, vysvěcen na kněze byl 5. 
Července 1898 v Olomouci a primici měl 17. července 
v Polešovicích. Byl katechetou a 20 let působil v Příboře, kde 5. 
prosince 1932 zemřel. Pochován byl 8. prosince v Polešovicích. 
 
P. Msgre ThDr. Petr Bartošík 
Rodák z Polešovic, narodil se v roce 1881, primici měl 23. 
Července 1905. Byl katechetou reálné školy v Jevíčku, později 
profesorem náboženství. Zemřel 17. Července 1948. 
 
P. Josef Havala 
polešovický rodák, působil ve Vídni. 
 
P. Cyril Vycudilík 
Narodil se v Polešovicích, vysvěcen na kněze byl ve Vídni, 
primici měl v Polešovicích 2. srpna 1914 z domu Františka 
Běhávky čp. 56. 
 
P. Ignác Stodůlka 
narodil se 31. Července 1903 v Ořechově, na kněze byl vysvěcen 
v Olomouci 5. července 1930, primiční mši svatou sloužil 
v Polešovicích 13. července 1931. Zemřel 14. srpna 1964. 
 
P. Vojtěch Bartoš, TJ 
narodil se ve Vážanech 11. dubna 1905, na kněze byl vysvěcen 
26. Července 1935 v Innsbruku. Působil na Velehradě, Děčíně a 
v Kostelanech, zemřel 9. září 1973 v Uherském Hradišti, 
pochován je v Polešovicích. 
 
P. Josef Vandík, salesián 
rodák z Ořechova, kde se narodil 1. Března 1910, jako chlapec 
odešel se svým bratrem do Itálie a v roce 1929 složil řeholní 
sliby. Primici měl 21. července 1940 v Polešovicích. Zemřel 3. 
ledna 1990 v Karlových Varech a pochován byl v Polešovicích. 

 
P. Lic. Th. Vojtěch Basovník, salesián 
narodil se 14. srpna 1912 v Polešovicích, primiční mši svatou 
sloužil 17. července 1939 a byl profesorem teologie. Zemřel ve 
vězení ve Valticích u Jičína 17. března 1955 a jeho ostatky byly 
uloženy do kněžského hrobu v Polešovicích 12. dubna 1969. 
 
P. ThDr. František Míša, salesián 
narodil se 5. Ledna 1913 v Polešovicích, ve 12 letech odešel do 
Itálie. Vysvěcen na kněze byl 17. Prosince 1939 v Římě a 
primici měl v Polešovicích. V roce 1968 byl jmenován 
inspektorem salesiánské provincie a vedl ji 12 let. Žije v Hradci 
Králové 
 
P. Alfons Čevela 
narodil se 1. Srpna 1913 v Polešovicích, vstoupil do řádu 
Kalasantinů v Kročehlavech a vysvěcen na kněze byl 22. Září 
1940. Primiční mši svatou sloužil v Polešovicích 6. Října 1940. 
Zemřel 18. Února 1979 a pochován byl v Polešovicích. 
 
P. Vojtěch Trnčák, salesián 
narodil se 27. Března 1915 v Polešovicích. Řeholní sliby složil 
roku 1934 ve Svatém Beňadiku na Slovensku a hned odjel do 
misií. Vysvěcen na kněze byl v Santiagu v roce 1944. Zemřel 26. 
Ledna 1999 v Santiago de Chile. 
 
P. Jaroslav Janík 
narodil se 15. Dubna 1915 v Polešovicích, vysvěcen na kněze 
byl 5. července 1941. Působil v Holešově, Huštěnovicích a 
Šumicích, kde 3. Října 1973 zemřel a pochován byl 
v Polešovicích. 
 
P. ThDr. Antonín Němeček 



polešovický rodák, narodil se 30. Července 1916. Vysvěcen na 
kněze byl 5. Července 1940 v Olomouci, primici měl 7. 
Července 1940. Byl profesorem CMTF UP v Olomouci. Zemřel 
4. Července 1993. Byl mu udělen titul Msgre Papežský prelát. 
 
 
P. ThDr. Štěpán Vandík, salesián 
narodil se 25. Prosince 1916 v Ořechově, vysvěcen na kněze byl 
5. Července 1941 a primiční mši svatou sloužil ve farním kostele 
19. Října 1941. Byl administrátorem v Sesenicích a zemřel 
v Pardubicích 16. Listopadu 1978. 
 
P. Antonín Hrobař, salesián 
rodák z Polešovic, narodil se 30. Listopadu 1918. Do řádu 
salesiánů vstoupil 31. Července 1937. Na kněze byl vysvěcen 6. 
Července 1947. Poslední léta působil v Ořechově a ve Vážanech, 
zemřel 19. Ledna 1979 v Uh. Hradišti. 
 
P. František Jaroslav Záruba 
narodil se 25. Října 1925 ve Vážanech, 1. Srpna 1940 vstoupil 
do kapucínského řádu, vysvěcen na kněze byl v dubnu 1950 a 
30. Dubna měl v Broumově primici. Zemřel v devadesátých 
letech v Brně. 
 
P. Stanislav Jordán 
narodil se 20. Června 1937 v Polešovicích. Na kněze byl 
vysvěcen 5. Července v brněnském dómě a primiční mši svatou 
sloužil 6. Července 1969 v Polešovicích. Působí v Bystřici pod 
Hostýnem. 
 
P. Josef Kuchař 
narodil se 1. Listopadu 1960 v Ořechově, na kněze byl vysvěcen 
28. Července v Olomouci a 29. Července sloužil primiční mši 

svatou ve farním kostele. 10 let působil v Ratajích, pak ve 
Vlachovicích. Nyní je farářem v Ostrožské Nové Vsi. 
 
P. Zdeněk Stodůlka 
narodil se 22. ledna 1969, na kněze byl vysvěcen 30. Června 
2001 v Olomouci a 6. Července 2001 sloužil primiční mši svatou 
v Ořechově. Působil jako kaplan v Kojetíně, od roku 2002 jako 
prefekt v Teologickém konviktu v Olomouci. Od r. 2003 je 
farářem v Blatnici pod Sv. Antonínkem. 
 
P. Radim Kuchař 
narodil se 16. března 1983 v Ořechově, na kněze byl vysvěcen 
27. Června v Olomouci a 4. Července 2009 slavil primiční mši 
svatou v Ořechově. Působil jako kaplan ve Zdounkách, pak 
v Uherském Brodě. Nyní je školním kaplanem na Stojanově 
gymnáziu Velehrad. 
 
 
 

MILOSRDNÉ SESTRY Z KONGREGACE SV. FRANTIŠKA 
 
SM. Jarmila Andrýsková (Terezie) 
narodila se 18. dubna 1894 ve Vážanech, řeholní sliby složila 18. 
Dubna 1925, zemřela 28. prosince 1974 v Opavě, 
 
SM. Veronika Bartošíková (Johana) 
narodila se 22. února 1899 ve Vážanech, řeholní sliby složila 19. 
Dubna 1926, zemřela 28. prosince 1940 v Opavě, 
 
SM. Efrema Petrželková (Marie) 
narodila se 7. října 1899 v Polešovicích, řeholní sliby složila 18. 
Dubna 1925, zemřela 13. prosince 1927 v Opavě, 
 
 



SM. Vavřína Kuchařová (Marie) 
narodila se v Ořechově 13. května 1900, řeholní sliby složila 28. 
Září 1925, zemřela 15. května 1966 v Opavě, 
 
SM. Longina Janíková (Anastazie) 
narodila se v Polešovicích 21. září 1901, řeholní sliby složila 18. 
Dubna 1925, zemřela 2. prosince 1982 v Opavě, 
 
SM. Theodomíra Krysová (Anna) 
narodila se 11. července 1902 v Polešovicích, řeholní sliby 
složila 18. Dubna 1925, zemřela 11. července 1989 v Opavě, 
 
SM. Honorata Sojáková (Alžběta) 
narodila se ve Vážanech 21. listopadu 1905, sliby složila 24. 
Dubna 1932, zemřela 21. června 1992 ve Slavkově, 
 
SM. Luminosa Tesařová (Anastazie) 
narodila se 24. dubna 1908 v Ořechově, řeholní sliby složila 6. 
dubna 1934, žije v Opavě, 
 
SM. Blaha Olejníková (Marie) 
narodila se 17. srpna 1910 v Polešovicích, řeholní sliby složila 
22. Dubna 1930, zemřela 5. srpna 1997 v Slavkově u Opavy, 
 
SM. Palmacie Jordánová (Marie) 
narodila se v Polešovicích 27. srpna 1910, řeholní sliby ložila 8. 
Října 1932, zemřela 14. července 1981 ve Slavkově, 
 
SM. Ernestine Šoustková (Filomena) 
narodila se 27. dubna 1912 ve Vážanech, řeholní sliby složila 14. 
Července 1933, zemřela 18. června 1991, 
 
 
SM. Konsolatrix Trnčáková (Anežka) 

narodila se 17. ledna 1917 v Polešovicích, řeholní sliby složila 8. 
Dubna 1935, zemřela v Opavě 29. dubna 1981, 
 
SM. Melanie Šocová (Terezie) 
narodila se ve Vážanech 21. září 1917 a řeholní sliby složila 11. 
Března 1937. Zemřela v Opavě 13. února 1991. 
 
SM. Květoslava Štefková (Františka) 
narodila se v Polešovicích 1. listopadu 1917, řeholní sliby složila 
11. Října 1935, žije v Opavě, 
 
SM. Viola Kučerová (Antonie) 
narodila se v Ořechově 2. února 1919, řeholní sliby složila 11. 
Března 1937, zemřela 30. března 1940 v Olomouci, 
 
SM. Milada Tesařová (Filomena) 
narodila se v Polešovicích 8. března 1925, řeholní sliby složila 
16. Srpna 1948, zemřela v Opavě 9. ledna 2000. 
 
SM. Paduána Kuchařová 
narodila se v Ořechově. 

 
MILOSRDNÉ SESTRY SV. KŘÍŽE Z FARNOSTI POLEŠOVICE 

 
 
SM. Dominika Vaculíková (Františka) 
narodila se v roce 1871 ve Vážanech, řeholní sliby složila v roce 
1897, zemřela 13. prosince 1947 v Ostravě, 
 
 
 
SM. Eugenia Kutálková (Kateřina) 



narodila se v roce 1876 ve Vážanech, řeholní sliby složila 1896, 
zemřela 22. února 1919 v Ostravě, 
 
SM. Boromea Vaculíková (Anežka) 
narodila se ve Vážanech v roce 1877, řeholní sliby složila 1896, 
zemřela v Bratislavě 30. dubna 1897, 
 
SM. Arnolda Polášková (Marie) 
narodila se ve Vážanech v roce 1878, řeholní sliby složila 1899, 
zemřela 9. června 1951 ve Vidnavě, 
 
SM. Arnoštka Martykánová (Johana) 
narodila se v Polešovicích v roce 1879, řeholní sliby složila 
v roce 1904, zemřela v Choryni 20. prosince 1906, 
 
SM. Otilie Kutálková (Marie) 
narodila se v roce 1880 ve Vážanech, řeholní sliby 1904, zemřela 
v Bílé Vodě 11. prosince 1954, 
 
SM. Avelina Bartošová (Františka) 
narodila se v roce 1881 ve Vážanech, řeholní sliby složila v roce 
1904, zemřela 30. dubna 1963 v Choryni, 
 
SM. Evangelista Výtisková (Kateřina) 
narodila se v roce 1889 ve Vážanech, sliby složila v roce 1914, 
zemřela 11. února 1933 v Choryni, 
 
SM. Leonarda Křetínská (Františka) 
narodila se v Ořechově v roce 1898, řeholní sliby složila v roce 
1918, zemřela 5. května 1921 v Olomouci, 
 
 
SM. Tolentina Kutálková (Antonie) 

narodila se v roce 1893 v Polešovicích, řeholní sliby složila 
v roce 1917, zemřela 24. ledna 1972 v Choryni, 
 
SM. Oliva Kutálková (Anna) 
narodila se v roce 1906 ve Vážanech, řeholní sliby složila 1928, 
zemřela 4. února v Boršicích, 
 
SM. Virginie Vaculíková (Terezie) 
narodila se v roce 1908 ve Vážanech, řeholní sliby složila v roce 
1930, zemřela 20. srpna 1930 v Choryni, 
 
SM. Mechtilda Vandíková 
narodila se v Ořechově 24. prosince 1911, řeholní sliby složila 
10. Srpna 1940 v Kroměříži, zemřela 24. května 1999 v Choryni, 
 
SM. Sylva Míšová (Anna) 
narodila se v Polešovicích v roce 1915, řeholní sliby složila 
v roce 1936, zemřela v Kroměříži 29. května 1943. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


