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„STAŘÍČEK“ – P. IGNÁC STUCHLÝ SLAVÍ 150 LET  
V sobotu 14. prosince 2019 oslaví své 150. narozeniny velká osobnost, která se 

za svého působení ať v Gorici, Lublani, Perose Argentině či Fryštáku nikdy nesnažila 
vyčnívat. Touto osobností je don Ignác Stuchlý, Fryštačany přezdívaný Staříček. 

Do Fryštáku byl poslán salesiánskými představenými, aby zde přivedl k životu 
první české salesiánské dílo. Dům, který salesiáni nakonec získali od Školských sester III. 
řádu sv. Františka, nese dodnes pojmenování Dům Ignáce Stuchlého.  

Vše začalo 28. září 1927… 
„Jednoho zářijového dne v roce 1927 se objevil v naší prostorné selské jizbě 

bělovlasý stařeček kněz. Byl oblečen v černé klerice. Po celou dobu rozhovoru s mými 
rodiči se mile usmíval. Z kulaté ruměné tváře mu živě zářily za brýlemi modré oči. Jeho 
řeč měla zvláštní přízvuk a spád. Dodnes si pamatuji, jak jsem litovala, že se zdržel jen 
krátce. Jak nečekaně se objevil, tak stejně rychle zmizel.“ Takto na něj vzpomínala 
jedna z prvních salesiánských spolupracovnic Marie Kopřivová. 

Don Stuchlý podle všeho na první pohled nevyzařoval nijak zvláštní charisma. 
Měl ovšem obrovský dar získávat si lidi. Trochu jinak, než paní Kopřivová na něj 
vzpomíná jeden z bývalých chovanců fryštáckého ústavu: „Mé první setkání s panem 
ředitelem Stuchlým na mne neudělalo žádný zvláštní dojem. Dovedli mě k němu do 
místnosti se zamřížovaným oknem a já jsem viděl starého kněze s pěšinkou uprostřed 
hlavy, klečícího na podlaze uprostřed stohu školních knih, které právě třídil. Pro setkání 
to nebyla nejvhodnější chvíle, ale dnes rád vzpomínám, jak byl jednoduchý, skromný, 
pracovitý, chudý a jak se nepovažoval za důležitého.“ 

Ještě v současné době se mezi Fryštačany najdou starousedlíci, kteří si Staříčka 
pamatují, protože měli to štěstí, že se s ním osobně setkali. Samozřejmě byli tenkrát 
malými dětmi. Kdykoli však potkali Staříčka na ulici, hned se na ně mile usmíval a sahal 
do kapsy své kleriky, která byla plná cukrátek, jež jim rozdával. 

(Vzpomínky jsou převzaty z knihy Jaroslava Kopeckého, SDB  
Tvé misie budou na severu. Praha: Portál, 2007) 

 
V současné době má don Ignác Stuchlý nakročeno k titulu „ctihodný“. Jelikož 

nebyl mučedníkem, aby se stal blahoslaveným či dokonce svatým, je nutné doložit 
zázrak, učiněný na jeho přímluvu (např. nevysvětlitelné uzdravení, lékaři potvrzené 
jako nevyléčitelná nemoc.) Lze se např. přidat k modlitbě za uzdravení Michalky 
Láníkové z Holešova, což je také úmysl Staříčkovy pěší poutě, která se koná každý rok 
vždy 28. září. Text přímluvné modlitby najdete na poslední lavici v našem kostele 
vedle obrazu sv. Dona Boska. 

*** 
Každého 17. dne v měsíci se nově scházíme u Staříčkova hrobu  
na fryštáckém hřbitově k modlitbě, kterou vede Pavel Caha, SDB.  
Pokud vyjde 17. den na neděli a pondělí, modlitba je v 18 hodin,  
v úterý až pátek v 19 hodin.  
Další setkání bude v úterý 17. 12. v 19 hodin.  
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DON BOSCO VYPRÁVĚL CHLAPCŮM SEN O DESETI DIAMANTECH 
(Také v životě P.  Ignáce Stuchlého můžeme nalézt deset diamantů, které jeho život 
charakterizují): 

1. Víra – Vyznačoval se prostou, ale hlubokou zbožností, usebraností a 
pokorným vnějším projevem, což poukazuje na jeho vnitřní víru a úctyhodný duchovní 
život. 

2. Naděje – I přes různé těžkosti a zkoušky, které musel snášet, nikdy neztrácel 
naději a po celý svůj život i v nejtěžších chvílích zcela důvěřoval Bohu. 

3. Láska k Bohu a k lidem – Bůh byl pro dona Stuchlého vždy milujícím a 
milovaným Otcem. Svou lásku k němu přenášel na lidi ve svém okolí. Lidé, kteří se s 
ním setkali, vždy odcházeli s dojmem, že mluvili se skutečně mimořádným člověkem, 
neboť každého si hned všiml, oslovil ho a povykládal si s ním. 

4. Duchovní otcovství – Byl skutečně dobrým otcem jak pro mladší spolubratry, 
tak jako vychovatel a představený (ředitel a inspektor). V jednání volil vždy roli 
starostlivého otce, než aby se stal stroze přísným. Přitahovala k němu skutečnost, že 
má všechny upřímně rád a obětuje se pro ně. 

5. Chudoba – Ignác Stuchlý vždy připomínal, že vše, co máme, je dar chudých a 
musíme s tím dobře nakládat. Neviděl rád, když se něčím plýtvalo a trpěl, když se mu 
zdálo, že se v domech ujímá snaha po blahobytnějším životě. 

6. Poslušnost – Nikdy nekritizoval rozkazy představených, a když měl řešit 
nějakou složitější záležitost, vždy se na ně obrátil a zařídil se podle jejich rady. 

7. Pokora – Staříček se nesnažil být středem pozornosti, ale naopak ustupoval 
do pozadí. Chtěl především sloužit, a kde mohl, nechal za sebe vystupovat druhé. Jeho 
jednoduchost a prostota získávaly všechny lidi. 

8. Rozvaha – Nikdy neriskoval, pokud to nebylo potřeba. V důležitých věcech 
vyhledával radu i od představených jiných řádů či civilních osob, které měly určité 
kompetence. Hodně se modlil, aby vše dopadlo hlavně podle vůle Boží. 

9. Čistota – Don Bosko chtěl, aby čistota byla charakteristickou známkou 
salesiánů. Don Stuchlý se stal v této věci vzorem. Vždy chodil v klerice a dbal, aby i 
ostatní salesiáni byli jako vychovatelé citliví a dávali příklad bezúhonné čistoty. 

10. Prostota – Staříček nedělal zázraky a ani nelze v jeho životě sledovat nějaké 
mimořádné dary. Přesto byl celý jeho život mimořádný a měl v sobě cosi, co zázrak 
připomínalo. Byl v podstatě neučeným, prostým a nepatrným knězem, ale jaké dílo 
vytvořil! Byl to muž Boží. 

 
 
Co tedy lze Staříčkovi závidět? Např. skutečnost, že mu vždy Boží 

prozřetelnost poslala do cesty člověka, který jej nasměroval tam, kde měl být. Také 
jeho pevnou, až dětskou víru, pokoru, ochotu přijímat dobré i nedobré události, 
které se v době jeho života děly, poslušnost vůči Bohu i vlastním představeným. 
 
            Připravila PJu 
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