
NOVÉNA K BOŽÍMU SLUŽEBNÍKOVI IGNÁCI STUCHLÉMU 

1. den 

Ignác Stuchlý často připomínal radu Dona Boska: „Do ne-
be nás vynesou dvě křídla: Láska k Ježíši přítomnému 
v eucharistii a láska k Panně Marii“. Láska k Pánu Ježíši 
byla v jeho životě vždy na prvním místě. Jeho životním 
heslem bylo: „Pane, dej mi duše!“ Don Bosco znal cenu 
duší a miloval je, ne pro ně samé, ale proto, že za ně Vy-
kupitel trpěl a zemřel. Ignác Stuchlý vybízel všechny ke 
stejné lásce. Rád se setkával s Ježíšem s velkou vroucností 
při mši svaté. Jemu svěřoval všechny své starosti a obavy, 
od něj očekával nejúčinnější pomoc. Kéž nám pomáhá 
osvojit si stejně živou víru v Ježíšovu ochranu a pomoc.  

2. den 

Ignác Stuchlý rád vzpomínal na dobu, kdy o sobotách 
v obdobích poutí chodil pěšky z Fryštáku na Hostýn zpoví-
dat. Říkal: „Když pozoruji ze zpovědnice poutníky, jak již 
odcházejí domů a stále se ještě otáčejí za Pannou Marií, 
přesvědčuji se, že lidská srdce jsou už taková, že milují 
Matičku Boží“. Don Bosco i Ignác šířili úctu k Panně Marii 
pod titulem Maria, Pomocnice křesťanů. I my ji rádi často 
vzývejme jako svou Pomocnici. 

3. den 

Ignác Stuchlý říkal: „Nezáleží mi na tom, kdy se chodíš zpovídat. Důležité je, že chodíš ke zpovědi a že se 
zpovídáš dobře.“ Svátost smíření považoval za nezbytnou pro udržování a růst našeho přátelství s Bo-
hem. Při poutích a slavnostech nejčastěji a nejraději byl k dispozici ve zpovědnici a byl vyhledáván kvůli 
své trpělivosti a dobrotě srdce. Doporučoval častou a pravidelnou zpověď, protože nás smiřuje s Bohem 
a s církví, dává duchovní útěchu a sílu k horlivějšímu duchovnímu životu. 

4. den 

Ignác Stuchlý říkal: „Do nebe se nejede v kočáru ani v automobilu. Don Bosco neletěl do nebe letadlem. 
Nikde člověk nemá ustláno na růžích, ani v manželství, ani v řeholi, ale ctnost se zdokonaluje v slabosti. 
Přeji vám, aby Bůh měl z vás radost. Je to podmíněno plněním vašich stavovských povinností.“ Prosme 
Ignáce o vytrvalost v plnění našeho životního poslání. 

5. den 

Ignác Stuchlý říkal: „My stále budujeme, budujeme a vylepšujeme své prostředí. Ale důležitější je usilo-
vat o zkvalitňování našeho nitra. Znám to podle sebe. Člověk si něco odpustí, pak ještě více a nakonec je 
to neštěstí. Sebeovládání je velice potřebné. Ale naše odříkání musí být dobrovolné, podstupované 
s láskou ke společnému dílu. Nesmíme být závislí na věcech. Jen tak dosáhneme spokojenosti a oprav-
dové radosti. Přitahuje pouze duch. Přeji vám i sobě, abychom se dokázali odříkat blahobytu a pohodlí 
z lásky k našemu Pánu.“ 

6. den 

Ignác Stuchlý byl ke všem ohleduplný a ušlechtilý. Když se mladí scházeli s dívkami na různých besedách 
a setkáních, stačilo doma říci: „Bude tam i Ignác“ nebo „Byl tam s námi Ignác“ – a každá maminka zůstá-
vala klidná. Francouzský filosof Jean Guitton definoval svatost jako všestrannou lidskou ušlechtilost. Na-
še doba potřebuje takové vzory. Kéž nám je pomáhá Ignác probouzet. 



7. den

Ignác Stuchlý říkal: „Ve výchově je potřebné rozumné a láskyplné doprovázení s radostnou tváří. Pánu
Bohu bude milejší, když zabráníme hříchu, než když budeme dělat nevím jak hlučné akce.“ Ignác byl i ve
stáří mezi lidmi a mezi mládeží pořád dobře naladěný, ochotný se zastavit a s každým se zasmát. S hochy
žertoval, povzbuzoval, při potkání dal šťouchanec se slovy: „Hlavu vzhůru! A držet se!“ Pro všechny chtěl
být a opravdu byl především otcem. Řídil se radou svatého Františka Saleského: „Napomeň! Zapomeň!
Buďme rychlí k odpouštění, buďme rychlí k zapomínání! Na kapku medu nachytáš více much než na sud
octa.“ Kéž nám vyprošuje podobnou lásku k bližním.

8. den

Ignác Stuchlý poslouchal představené. Když mu bylo 55 roků, obdržel od hlavního představeného tele-
gram: „Přijeď do Turína. Budeš poslem Boží prozřetelnosti“. Do té doby zastával různá poslání ve Slovin-
sku. Hlavní představený jej požádal, aby se ujal vybudování salesiánského díla v naší republice. Poslechl.
Antonín Dvořák, jeden z jeho prvních žáků a pozdější jeho nástupce, napsal: „Duší celé komunity byl Ig-
nác Stuchlý, který byl zároveň naším váženým a skvělým zpovědníkem. Býval k dispozici každý den bě-
hem komunitní mše svaté. Cítili jsme, jak se do nás snaží vlít hlubokou zbožností lásku k nejsvětější svá-
tosti a k Panně Marii, horlivost v učení a lásku k bližním. Ve svých 56 letech se aktivně podílel na každé
rekreaci a hrával s velkým nadšením a veselostí. Uměl napomenout, upozornit, ale vždy s otcovskou lás-
kou, shovívavostí a trpělivostí. Při napomínání nebo upozorňování se řídil zásadou: „ridendo castigo mo-
res“ – „s úsměvem napravuji mravy“. Každý z nás potřebuje dar moudrosti, abychom dokázali vždy udě-
lat správné rozhodnutí ve správnou chvíli. Kéž nám Ignác vyprošuje tento dar.

9. den

Ignác Stuchlý patřil do generace prvých salesiánů, které formoval Don Bosco. Patřil mezi ty, kteří obdi-
vuhodně naplnili své životy a rozšířili dílo ve prospěch mládeže do celého světa. Kongregace pro záleži-
tosti svatých ve Vatikánu prohlásila Ignáce Stuchlého v roce 1989 služebníkem Božím. Pan kardinál Fran-
tišek Tomášek o něm prohlásil dne 12. 10. 1989: „Znal jsem ho osobně. Mám za to, že by měl být dán za
vzor kněze a vychovatele pro celý náš národ. A že by to byl za dnešní mravní situace našeho národa,
především pro jeho mládež, vzor velice aktuální, sympatický a potřebný.“ Obracejme se na něj s důvěrou
a svěřujme jeho přímluvám naše obavy, starosti a těžkosti.

Každý den během novény:

Všemohoucí věčný Bože, plný milosrdenství ke svým dětem,
tys vedl svého věrného služebníka Ignáce,
aby už zde na zemi svou láskou a pokorou, modlitbou a horlivostí
pomáhal zejména mládeži znovu najít cestu ke Kristově církvi.
Dej, ať je mu přiznána pocta a sláva oltáře.

Nám pak dopřej, abychom ho dokázali napodobovat v modlitbě a činnosti,
a tak mohli přispět k mravní a duchovní obrodě lidí kolem nás.

Na přímluvu svého služebníka Ignáce vyslyš prosbu, se kterou se k tobě obracíme,
a daruj nám ze své lásky, aby se Pepa Bernard uzdravil a mohl sloužit církvi a Salesiánské rodině.

Otče náš, Zdrávas Maria, Sláva Otci.

Maria Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

(V Římě 1. února 1989. Nihil obstat. Fabianus Veraja, subsecretarius)


