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NOVÉNA 
s blahoslaveným

P. Richardem
Henkesem, SAC



Bratři a sestry,

na stránkách Novény k bl. P. Richardu Henkesovi, SAC se 
v jednom z textů dočteme následující slova: „Mou nejsilnější 
stránkou je přece obětavé darování se z lásky. Chci se stát 
hlavně knězem oběti, chci být tím, kdo nese kříže druhých. 
Na obětování sebe sama musím ještě pracovat a zušlechtit 
je, aby se stalo výkupným za stvoření.“ Když si promítneme 
životní úděl otce Richarda, připadají nám tato slova zcela 
prorocká. Sám netušil, že Bůh, který jistě vnukl tuto touhu 
do jeho kněžského srdce, ji naplní v míře nejvyšší – v jeho 
mučednické smrti. 

Uvádím tento příklad z textů, které v novéně máme k dis-
pozici, abych vás povzbudil k modlitbě i k úvahám nad 
slovy otce Richarda. Jsou to slova prověřená pastorační 
zkušeností, utvrzená pevností jeho víry, dosvědčená věr-
ností jeho lásky. Hledejme v nich podněty pro vlastní cestu. 
Vždyť každému z nás Duch Svatý vnuká do srdce touhy po 
naplnění života, po uskutečnění toho, k čemu nás povolal. 
Prosme, abychom podle příkladu otce Richarda a s jeho pří-
mluvou dosáhli u Boha potřebné milosti, aby také náš život 
byl zušlechťován, stával se pravdivým svědectvím o naší 
lásce k Bohu.

Vkládejme do této modlitby bolesti bližních i světa 
a vyprosme si sílu brát tato břemena rovněž na sebe, mít 
podíl na díle vykoupení, které Kristus stále uskutečňuje ve 
svém mystickém těle – církvi.

Vyprošuji požehnané chvíle i dobré plody všem, kdo se tuto 
novénu budou modlit.

František Václav Lobkowicz
biskup ostravsko-opavský
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■  1. den / TOUHA PO DOKONALOSTI

Biblický text 
Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se 
obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, 
co je dobré, Bohu milé a dokonalé. (Řím 12,2)

• znamení kříže
• přípravná modlitba

Text Richarda Henkese
Z dopisu ze dne 3. března 1918

Nedávno tu byli Groß a Kubisch. Řešili jsme záležitosti naší 
mariánské družiny. Jistě jsi se to už od Theeleho dověděl 
a pokud ne, určitě všem rozešle oběžník. Nyní musíme ve 
prospěch našich cílů pilně pracovat, využít všechny příleži-
tosti a nasadit všechny síly. Především se už ale nesmí stát, 
že pro nějaké rozčarování jeden nebo druhý z nás rezig-
nuje a svou práci pro družinu úplně vzdá. Věřím, že nejlepší 
podporou v této situaci by mohla být pravidelná a častá 
ko  respondence, napsaný denní duchovní řád a písemné pře-
zkoumávání jeho plnění. Člověk hned vidí, zda duchovně 
stagnuje nebo roste a jaká má přijmout protiopatření. To by 
byl předběžně náš první úkol. Zřejmě bude nezáživný a bude 
vyžadovat pevnou vůli, ale musí to tak být. Platí totiž, že nej-
prve my sami musíme dosahovat žádaných morálních kvalit. 
Teprve když na sobě budeme usilovně pracovat, můžeme 
být druhým vzorem. 

Krátká chvíle ticha s přímluvou na vlastní úmysl

• Otče náš...
• Zdrávas Maria... 
• Sláva Otci…
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■  2. den / ÚCTA K PANNĚ MARII

Biblický text 
Alžběta zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade 
všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že matka 
mého Pána přichází ke mně? […] Blahoslavená, která uvě-
řila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.”

(Lk 1,42-43.45)

• znamení kříže
• přípravná modlitba

Text Richarda Henkese
Z dopisu spolužákovi Johannu Lehmlerovi

ze dne 3. března 1918
Nejprve se zaměřme na prohloubení a rozšíření mariánské 
úcty. Květen se blíží, proto už nyní přemýšlejme, čím bychom 
Matce Boží způsobili obzvláštní radost. Prvním úkolem je 
přesné rozdělení modliteb v naší družině. Popřemýšlej ještě 
o tom, co udělat navíc, a také jak inspirovat ostatní.

Krátká chvíle ticha s přímluvou na vlastní úmysl

• Otče náš...
• Zdrávas Maria... 
• Sláva Otci…
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■  3. den / PRAVDA A PRAVDIVOST

Biblický text
Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. (J 8,32)

• znamení kříže
• přípravná modlitba

Text Richarda Henkese
Z dopisu ze dne 3. března 1918

Rovněž jsme navrhli rozvíjet ctnost pravdivosti. To je nyní 
velká výzva. Procvičovat se v pravdivosti vyžaduje nejen vše-
možně se vyhýbat záměrné lži. Pravdivost chce více: vyvaro-
vat se nejen záměrné, ale také náhodné a situační nepravdy 
nebo klamání bližního. Je to sice náročnější a vyžaduje to 
více práce a přemáhání, ale co se dá dělat, jsme sodálové 
[členové mariánské družiny].

Krátká chvíle ticha s přímluvou na vlastní úmysl

• Otče náš...
• Zdrávas Maria... 
• Sláva Otci…

■  4. den / KNĚZ

Biblický text 
Každý velekněz, vybraný z lidí, bývá ustanoven jako zástupce 
lidí před Bohem, aby přinášel dary i oběti za hříchy. Má mít 
soucit s těmi, kdo chybují a bloudí, protože sám také pod-
léhá slabosti; proto je povinen přinášet oběti za hřích neje-
nom za lid, ale i sám za sebe. (Žd 5,1-3)
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• znamení kříže
• přípravná modlitba

Text Richarda Henkese 
před kněžským svěcením
Vlastně jsem jen celý život přemítal a hledal rovnováhu 
mezi ideálem a životem a – nikdy jsem ji nenašel. Zřejmě 
tomu tak bude i v budoucnu. Nejtěžší a nejnebezpečnější 
budou ty chvíle, ve kterých se poprvé zklamu ve svých oče-
káváních. Měl jsem představu o kněžství, ve kterém zkla-
mání sice není vyloučeno, ale je někde velmi daleko. […] 
Nejsilnější stránkou kněžství je přece obětavé darování se 
z lásky. Chci se stát hlavně knězem oběti, chci být tím, kdo 
nese kříže druhých. Na obětování sebe sama ale musím ještě 
pracovat a zušlechťovat je, abych se nepovažoval za vyku-
pitele stvoření. […] Prožívám zvláštní období. Když se sna-
žím o harmonii vlastního posvěcování a apoštolátu, zakou-
ším zvláštní vnitřní rozpoložení. Jsem si stále více jist tím, že 
nemohu posvěcovat sám sebe. To učiní Bůh, jeho milost. 
Musím naslouchat jeho hlasu, odevzdat se do jeho vůle. 
V práci pro druhé nezmohu nic: to Bůh v nich působí svou 
milostí. Já mohu být jen tím, kdo obětuje svou duši za jiné, 
kdo nese kříž, kdo je hromosvodem Božího hněvu. Když 
konám pokání za jiné lidi, otevírá se jim cesta pro působení 
Boží milosti. Dříve jsem chtěl všechno vykonat sám, nyní vím, 
že nezmohu nic; mohu jen jediné, obětovat se za druhé.

Krátká chvíle ticha s přímluvou na vlastní úmysl

• Otče náš...
• Zdrávas Maria... 
• Sláva Otci…
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■  5. den / UČITEL

Biblický text 
Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí.

(Řím 12,7)
• znamení kříže
• přípravná modlitba

Text Richarda Henkese
Menzenschwand dne 20. listopadu 1927

Nejdůstojnější Otče provinciále, velmi Vám děkuji za Vaše 
řádky, které jste mi poslal z Londýna. Vím, že jsem Vám měl 
již dříve odpovědět, ale připadalo mi to velmi obtížné. Není 
to proto, že by se mi dařilo hůře, ale kvůli dotazu ohledně 
misie v Maylandu1. Dovoluji si napsat otevřeně. Nikdy jsem 
s takovou možností nepočítal, a proto ze své strany nemohu 
dát žádný příslib, protože bych musel oklamat sám sebe. 
Je možné, že příčinou mého špatného zdravotního stavu 
bylo klima. […] Nepokládám za správné jít za těchto okol-
ností do misií. Prosím Vaši Důstojnost, aby nyní ještě neroz-
hodovala. Zakáže-li mi lékař o Vánocích působení ve škole, 
bude stále ještě dost času k novému rozhodnutí. Dosud 
jsem vždy působil ve školství, kde jsem cítil své povolání. 
Pokud bych se zotavil, chtěl bych znovu požádat o místo 
[ve škole] ve Vallendaru.

Krátká chvíle ticha s přímluvou na vlastní úmysl

• Otče náš...
• Zdrávas Maria... 
• Sláva Otci…

1/ Místo v jižní Africe, kde působili pallotini jako misionáři.
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■  6. den / EXERCITÁTOR A KAZATEL

Biblický text 
[…] více však nutím své tělo ke kázni, abych snad, když 
kážu jiným, sám neselhal. (1 Kor 9,27)

• znamení kříže
• přípravná modlitba

Text o Richardu Henkesovi

Nejdůležitější působiště P. Henkese, Ketř 2, Frankenštejn3 
a Branice4, leží dnes na území Polska. Původní německé 
obyvatelstvo bylo po druhé světové válce odsunuto. Na 
polské straně Slezska nezůstalo místo, v němž by vzpo-
mínka na P. Richarda Henkese dále žila. Jinak tomu bylo 
a je v dnes českých Strahovicích. Zde zůstalo povědomí 
o jejich dřívějším faráři stále živé. Také provinční archiv pal-
lotinů v Limburgu ukrývá mnoho dokumentů, ze kterých je 
možné rekonstruovat rozsáhlé a neustále rostoucí úspěšné 
působení tohoto řeholního kněze – pallotina. 
P. Hahn, představený řeholní komunity v Ketři, rozpoznal 
velké nadání P. Richarda Henkese a zařadil jej do týmu pro 
Exerciční dům sv. Josefa v Branicích. Tam na prosbu preláta 
Josefa Martina Nathana převzali pallotini od roku 1935 sta-
vovské exercicie. P. Henkesovi byly přiděleny exercicie pro 
ženy a dívky. Kromě toho byl také vyhledávaným kazatelem. 
Jeho tehdy mezi lidmi oblíbená postní kázání se vyznačovala 
jasným postojem proti nacismu a snahou ukázat katolíkům, 
že i v této těžké době je možné být svědky křesťanské víry.

2/ Katscher (něm.), Kietrz (pol.)
3/ Frankenstein (něm.), Ząbkowice Śląskie (pol.)
4/ Branitz (něm.), Branice (pol.)
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Krátká chvíle ticha s přímluvou na vlastní úmysl

• Otče náš...
• Zdrávas Maria... 
• Sláva Otci…

■  7. den /  DUCHOVNÍ SPRÁVCE
VE STRAHOVICÍCH

Biblický text 
Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb 
a modlili se […] A všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli 
všechno společné. (Sk 2,42.44)

• znamení kříže
• přípravná modlitba

Text Richarda Henkese
Strahovice dne 18. 11. 1942

Milý pane Malchárku!
Je na čase, abych se Vám zase jednou ozval, i když jsme 
se setkávali v době Vaší dovolenky. Už jste určitě zjistil, 
že mi záleží na tom, abych si udržel kontakt se všemi far-
níky, kteří jsou mimo domov. Nechci ztratit z našeho far-
ního společenství nikoho, kdo musí na nějaký čas odejít, 
stále mám za ně jako duchovní správce zodpovědnost. 
Ta je sice většinou omezena jen na modlitbu a oběť, kte-
rou můžeme všichni Bohu za své „přespolní“ nabídnout, 
ale já chci využít všech prostředků k udržení kontaktu. 
Velmi mi na tom záleží a přál bych si, aby se mi podařilo 
vychovat farnost k tomu, že jsme jedno společenství. Je 
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to velmi potřebné zvlášť v dnešní době. Kdybychom vyu-
žili všech příležitostí zviditelnit nadpřirozené společenství 
milosti, dalo by se lehce vyloučit všechno nepřátelské. To, 
co je dobré, by pak pevně drželo pospolu. Jsem vděčný 
každému, kdo je mi v tom nápomocen. Příležitostí k mod-
litbě i k oběti je dostatek.

Krátká chvíle ticha s přímluvou na vlastní úmysl

• Otče náš...
• Zdrávas Maria... 
• Sláva Otci…

■  8. den /  VĚZEŇ KONCENTRAČNÍHO
TÁBORA DACHAU

Biblický text 
Ale před tím, než se to všechno stane, vztáhnou na vás 
ruce a budou vás pronásledovat. Budou vás pro mé jméno 
vydávat synagógám na soud a do vězení a vodit před krále 
a vládce. (Lk 21,12)

• znamení kříže
• přípravná modlitba

Text Richarda Henkese
Dachau 22. 12. 1943

Milá teto Paulo!
Existuje ještě jiná možnost korespondenčního kontaktu. 
Je ale nebezpečná, protože při prozrazení hrozí vysoké 
tresty. Přesto všechno chci vyzkoušet, zda tyto řádky 
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dostaneš. Abych se ujistil, že všechno dobře dopadlo, napiš 
mi příště pozdrav na balíkovou stvrzenku. Rád bych podrob-
něji popsal, jak vypadá zdejší život. Dokážeš si jistě před-
stavit, že v těchto dnech člověk pociťuje více než kdykoliv 
jindy stesk po domově, kde se cítil dobře, a také po práci, ve 
které by se znovu mohl věnovat svému povolání. Je to zde 
velmi těžké (sic!), i když ne tak tvrdé jako dříve. Momentálně 
máme mnoho práce, ale příští týden to bude zase lepší. 
Práce už také nebude tak těžká. Přál bych si dělat něco 
více ve smyslu svého povolání. Co mi však připadá nejtěžší 
je, že jsme namačkáni jeden na druhého, společně bydlíme 
i spíme. A přicházejí další a další. Už u nás doma mi přišlo 
zatěžko zůstávat na jednom místě, víš přece, že jsem neu-
stále cestoval. Nyní je tu k dispozici jen táborová cesta asi 
600 m dlouhá a po ní se ve svém volném čase pohybuje 
15000 lidí. K tomu je všechno ještě obehnáno ostnatým 
drátem pod elektrickým proudem a každých 50 m je jedna 
strážní věž. Nelze tak ani na chvíli zapomenout, že je člověk 
vězněm. A k tomu ještě ty vězeňské mundúry. 

Krátká chvíle ticha s přímluvou na vlastní úmysl

• Otče náš...
• Zdrávas Maria... 
• Sláva Otci…



|14|

■  9. den / POSLEDNÍ DOPIS

Biblický text 
Buďte proto dobré mysli! Věřím Bohu, že tomu bude tak, 
jak mi oznámil. (Sk 27,25)

• znamení kříže
• přípravná modlitba

Text Richarda Henkese
4. 2. 1945

Milá sestro!
[…] Člověk neustále přemýšlí nad tím, jak to tady jed-
nou všechno skončí. Nemůžeme dělat nic, jen se spoléhat 
na Boha. Dosud šlo všechno dobře, tak snad bude dobrý 
i konec. Pozdravuj všechny doma, zvláště maminku. Ať si 
nedělá starosti. Myslím na vás každý den. Máte-li spojení 
s Paulou, vyřiďte jí také pozdravení. Posílám všem srdečné 
pozdravy.
 Váš Richard

Krátká chvíle ticha s přímluvou na vlastní úmysl

• Otče náš...
• Zdrávas Maria... 
• Sláva Otci…

S církevním schválením biskupa ostravsko-opavského
Františka Václava Lobkowicze č. j. 2019/9445 ze dne 28. 6. 2019.



LITANIE 
k blahoslavenému

P. Richardu
Henkesovi, SAC
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Litanie k bl. P. Richardu Henkesovi

Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.

Bože náš, nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, …
Bože Duchu Svatý, …
Bože v Trojici jediný, …
 
Svatá Maria, oroduj za nás.
Královno apoštolů, …
Královno mučedníků, …
 
Blahoslavený Richarde, ponořený do Boží lásky, oroduj za nás.
Blahoslavený Richarde, horlivý knězi Ježíše Krista, …
Blahoslavený Richarde, duchovní synu Panny Marie, …
Blahoslavený Richarde, vysluhovateli Božích milostí, …
Blahoslavený Richarde, vychovateli a učiteli mládeže, …
Blahoslavený Richarde, ošetřovateli nemocných, …
Blahoslavený Richarde, lékaři znavených, …
Blahoslavený Richarde, zachránce lidských duší, …
Blahoslavený Richarde, milovníku míru, …
Blahoslavený Richarde, služebníku pravdy, …
Blahoslavený Richarde, hlase Kristova evangelia, …
Blahoslavený Richarde, vůdce lidských duší, …
Blahoslavený Richarde, patrone exercitátorů, …
Blahoslavený Richarde,  průvodce účastníků

duchovních cvičení, …
Blahoslavený Richarde, starostlivý otče Božího lidu, …
Blahoslavený Richarde, učiteli z Ketře a Frankenštejnu, …
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Blahoslavený Richarde, exercitátore z Branic, …
Blahoslavený Richarde, faráři ze Strahovic, …
Blahoslavený Richarde, vězni z Ratiboře a Dachau, …
Blahoslavený Richarde,  chloubo Německa,

Česka a Slezska, …
Blahoslavený Richarde,  ctihodný člene pallotinské

rodiny, …
Blahoslavený Richarde, náš velký přímluvče u Boha, … 
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
 smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
 smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
 smiluj se nad námi.
 
Oroduj za nás blahoslavený Richarde,
 aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
 
Bože, náš Otče, Ty jsi obohatil církev svědectvím života 
a smrti blahoslaveného Richarda, kněze a mučedníka, dej, 
ať se na jeho přímluvu radujeme z hojných milostí, které 
nám dáváš v životě na zemi a pak na věčnosti. Skrze Krista 
našeho Pána. Amen.

S církevním schválením biskupa ostravsko-opavského
Františka Václava Lobkowicze č. j. 2020/2094 ze dne 13. 2. 2020.



P. Richard Henkes (vpravo) v diskusi se spolubratřími



ŽIVOT
blahoslaveného 

P. Richarda
Henkese, SAC
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Jdu i zde svou cestou s Bohem

„Ano, Bůh je zde blíže než kdekoliv jinde,
protože Ho také více potřebujeme.“

Tato slova napsal do dopisu z nacistického vězení P. Richard 
Henkes, SAC. Je jedním ze svědků Boží milosrdné lásky, který 
působil na území ostravsko-opavské diecéze.
Narodil se 26. května 1900 v Ruppachu. V roce 1919 vstou-
pil do řádu pallotinů. Na kněze byl vysvěcen 6. června 1925 
v Limburgu. Pracoval jako učitel, exercitátor, kazatel a nako-
nec i jako farář. Od roku 1931 působil v Horním Slezsku, a to 
v pallotinských studijních domech v Ketři a Frankenštejnu. 
Vyučoval němčinu a dějepis, později také latinu. Od roku 
1938 pracoval v generálním vikariátu Branice. Měl mimo-
řádné dary a schopnosti, což mu pomohlo, aby se jako člo-
věk a kněz probojoval ke zralému a plnohodnotnému křes-
ťanskému postoji. Hluboce jej ovlivnila encyklika Pia XII. Mit 
brennender Sorge (S palčivou starostí) vydaná v roce 1937. 
Postavil se jednoznačně proti národně-socialistické ideologii 
a odvážně zvěstoval křesťanské poselství. Věděl, že nacismus 
je uskutečňováním zla a nenávisti, a zároveň byl hluboce 
přesvědčen o velikosti Ježíšova poselství lásky. Měl v sobě 
sílu a odvahu obojí nejen srozumitelně a nahlas pojmeno-
vat, ale také konkrétně a prakticky uskutečnit.
Od roku 1941 byl farářem ve Strahovicích na Hlučínsku. Čerpal 
svou sílu z hluboké mariánské úcty a z Eucharistie. Kromě 
plnění povinností faráře se věnoval exerciciím v Exercičním 
domě sv. Josefa v Branicích a vystupoval jako kazatel na růz-
ných místech v širokém okolí. Jeho činnost byla sledována 
gestapem. Na základě udání byl 8. dubna 1943 pro „pobuřo-
vání národa z kazatelny“ zatčen a uvězněn v Ratiboři. Odtud 
v jednom dopise napsal: „Na počátku jsem se ještě modlil za 
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své osvobození, ale nyní jsem se probojoval dál, a i kdybych 
musel jít do koncentračního tábora, řekl bych stejně tak ́ Deo 
gratias´ – jako při svém zatčení […] Nyní nastala doba, kdy 
my kněží následujeme svého Spasitele do Getseman a možná 
až na Golgotu[…] A tak už nemám strach.“
10. července 1943 byl poslán do koncentračního tábora 
Dachau. Intenzivně se ho dotýkaly hrůzy pobytu na tomto 
místě. To, co doposud teoreticky kázal, nyní prakticky doka-
zoval. Díky potravinám zasílaným farníky ze Strahovic pat-
řil k těm, kteří mohli alespoň z mála rozdávat. Byl zařazen 
k táborovému postamtu (pozn.: poštovní služba) a později 
jako kantýnský a písař na bloku č. 17, proto věděl o těch 
nejpotřebnějších. A rozdával. Mnohým tak nejen fyzicky, 
ale i psychicky pomohl láskou přežít v tomto místě bez lásky.
 „Člověk je vydán lidské krutosti, a tak má smysl jen jedno 
– odevzdat se zcela radikálně Bohu.“ (P. Richard Henkes, 
Dachau).
V situaci tyfové epidemie (v zimě 1944/1945 hladem a epi-
demií skvrnitého tyfu zemřelo v Dachau asi 15 tisíc lidí) se 
P. Richard Henkes obětavě věnoval duchovní péči o vězně. 
Spolu s dalšími 19 německými kněžími a 20 polskými se při-
hlásil k ošetřování nemocných. Rozhodl se dobrovolně vstou-
pit do bloku č.17, nyní infekčního karanténního, aby slou-
žil nemocným, i když věděl, že pravděpodobnost nákazy je 
mimořádně vysoká a že i jemu hrozí smrt. Táborové pravidlo 
bylo jasné: „Kdo se odváží vstoupit mezi infekčně nemocné, 
nemůže se vrátit mezi živé.“ P. Richard zde strávil tři měsíce 
svého života, onemocněl a během pěti dnů, 22. února 1945, 
zemřel. Na prosby uvězněných pallotinů byla jeho mrtvola 
spálena odděleně. Jeho popel byl doručen do Limburgu. Tam 
jej bratři pallotini v den 20. výročí jeho primice – 7. června 
1945 – uložili na svém hřbitově.
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„Jeho čin je srovnatelný s činem P. Maxmiliána Kolbeho 
z Osvětimi, který pro záchranu života spoluvězně vstupuje 
do bunkru hladu. P. Richard odchází pomáhat umírajícím do 
uzavřeného bloku smrti s vědomím, že cesta návratu mezi 
zdravé spoluvězně neexistuje. Neodvolatelně tak na svém 
životě zjevuje moc milosrdné Boží lásky.“

„Obraz – ikona života P. Richarda Henkese od paní Beaty 
Heinen – velikost tohoto kněze ukazuje zvláštním způso-
bem. Na ní je totiž, mimo jiné, namalováno srdce tohoto 
Kristova kněze naplněné žárem Boží lásky. V blízkosti tohoto 
srdce – díky přítomnému žáru lásky – ostnatý drát protí-
nající jinak celý obraz náhle mizí. Láska je silnější než smrt. 
Je to výrazný symbol toho, že i v koncentračním táboře se 
dějí zázraky Boží milosrdné lásky, jsou-li zde lidé připraveni 
se pro Boží věc nasadit.“ (P. Dr. Jan Larisch)
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Modlitba

„Abychom mohli mít účast na eucharistické hostině,
po  třebujeme nutně smíření s Bohem ve svátosti smíření,
ale smíření s Bohem není možné bez smíření s lidmi.“

Bože, Otče milosrdenství, na přímluvu Tvého služebníka, 
P. Richarda Henkese, mučedníka, daruj smíření našim rodi-
nám a společenstvím, farnostem a diecézi, i celému našemu 
národu. Pomáhej nám milostí Ducha Svatého, ať jsme tvůrci 
pokoje zde na zemi, abychom dosáhli pokoje v Tvém králov-
ství. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen.



Novokněz P. Richard Henkes, SAC 
v Ruppachu dne 7. července 1925



ZAMYŠLENÍ
o bl. Richardu Henkesovi,
která zazněla při různých

příležitostech
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Úryvek z pastýřského listu
biskupa Františka Václava Lobkowicze
ze dne 26. května 2019.

Bratři a sestry, dnes [26. května] je tomu 119 let, kdy 
se v německém Ruppachu narodil Richard Henkes. […] 
Nikdo z nás na začátku své životní pouti netuší, co nás 
čeká, jaké zkoušky prověří naši víru. Nevěděl to ani mladý 
Richard. Je dobře, když je nám od prvních chvil dopřáno 
čerpat z vědomí všeobjímající Boží lásky. Jak bychom zde 
měli děkovat svým rodičům, vychovatelům, katechetům 
a kněžím i opravdovým přátelům na naší cestě. Skrze 
ně kladl Bůh do našeho srdce semínka víry, klíčky lásky 
i zárodky pokoje. Jak je dobře, když si tuto Boží lásku 
uvědomíme zejména v obtížných situacích života. Když 
objevíme, že je to znovu hlas Pána, který k nám v nitru 
promlouvá: „Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Nebojte 
se, já jsem přemohl svět.“ Asi to musela být podobná 
Ježíšova slova, která vytanula v mysli otci Richardovi, když 
se veřejně postavil ve svých promluvách proti šířícímu se 
zlu nacismu, když neztratil nic ze svého zájmu o ovečky, 
od kterých byl násilím odtržen, a zejména, když se v kon-
centračním táboře Dachau, podoben svému Mistru, z lásky 
vydal v péči nemocným spoluvězňům, smrtelně nakaženým 
tyfem. „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přá-
tele položí svůj život.“ Otec Richard zemřel sám nakažen 
touto nemocí 22. února 1945.
Velmi bych si přál, abychom s osobním duchovním užitkem 
pohlédli na život tohoto mučedníka lásky. […] Chci poukázat 
na tři oblasti, ve kterých bychom se měli společně nasadit:
1. Mějme jako on odvahu angažovat se v misijním díle církve. 
2. Nekolaborujme v žádném smyslu s dnešními ideologiemi, 
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které jsou namířeny proti životu, rodině a důstojnosti muže 
a ženy.
3. Usilujme o bratrství se všemi lidmi bez ohledu na národ-
nost či náboženství.

Úryvek z pozdravného dopisu opolského
biskupa Andrzeje Czaji ze dne 7. dubna 2019
účastníkům pouti Po stopách mučedníka lásky
P. Richarda Henkese v Branicích.

[…] V obtížné době za vlády nacistů P. Richard Henkes hlá-
sal lidem poselství Ježíše Krista způsobem nebojácným a pře-
svědčivým. Získal uznání nejen jako kazatel u ambonu, ale 
také jako exercitátor žen a dívek. S mimořádnou odvahou 
bránil pravdy katolické víry a nebál se pojmenovat zločinné 
a nespravedlivé činy nacistů. V Branicích otevřeně mlu-
vil o vraždách handicapovaných osob, za což byl uvězněn 
a deportován do koncentračního tábora v Dachau. I tam 
konkrétními skutky pomáhal pronásledovaným a uvězněným. 
Pro P. Richarda byli vězni obrazem Boha. Každý z nich bez 
výjimky si zasluhoval úctu. Jeho nasazení v práci pro těžce 
nemocné a umírající bylo zářivým příkladem následování 
Ježíše. Otec Richard Henkes vydal heroické svědectví lásky 
k bližnímu. Dnes se na něho díváme jako na odvážného 
svědka křesťanské pravdy o Bohu i člověku. […] Mnohdy si 
myslíme, že svatost je vyhrazena jen těm, kdo mohou opus-
tit běžné činnosti a více se věnovat modlitbě. Ale tak tomu 
není. Všichni jsme povoláni k tomu, abychom byli svatí, 
a to tak, že budeme žít v lásce a že budeme vydávat svě-
dectví v každodenním životě tam, kde se nacházíme. Ať se 
nám osoba P. Richarda Henkese stane pozvánkou k trva-
lému růstu ve svatosti. 
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Úryvek z kázání kardinála Kurta Kocha při 
beatifi kační mši svaté kněze Richarda Henkese
dne 15. září 2019 v Limburgu.

[…] Blahoslavení a svatí jsou odpovědí Boha na otázky člo-
věka. Oni jsou těmi nejlepšími interprety evangelia. Oni ho totiž 
nejenom četli a hlásali, oni ho hlavně dosvědčili svým vlastním 
životem. A to platí i o pallotinském knězi Richardu Henkesovi, 
který byl dnes blahořečen. […] Papež František uznal jeho 
nejen obětavé, ale i život beroucí nasazení v péči o nemocné 
spoluvězně jako mučednictví a rozhodl o jeho blahořečení. 
Tento kněz – blahoslavený mučedník lásky – položil svůj život 
jako oběť pro Ježíše Krista a získal tak podíl na Ježíšově kříži. 
Proto je navenek nejen hezké, ale především hluboce 
smyslu plné slavit blahořečení kněze Richarda právě v den 
svátku Povýšení svatého kříže. […] Ježíšův kříž v žádném 
případě není (což si dokonce i dnes nemálo křesťanů myslí) 
opakem lásky Boží a také žádným protikladem důstojnosti 
Syna Božího, nýbrž věrohodné zobrazení jeho lásky k nám 
lidem a k celému stvoření. […] Tato spojitost je viditelná 
v mučednictví P. Henkese. Stejně jako Ježíš nehledal utr-
pení a kříž, ale orientoval se vůlí Boží na život lidstva a byl 
zavražděn pro svou lásku k nám lidem, tak i P. Henkes v žád-
ném případě mučednictví nehledal, ale vzal ho na sebe 
jako důsledek své věrnosti katolické víře, a to svobodně 
a dobro volně. V tom tkví autentičnost jeho přesvědčení. […] 
Křesťanské mučednictví je jen tehdy pravé, pokud se stane 
nejvyšším projevem lásky k Bohu a k bratřím a sestrám. Jak 
zdůraznil 2. vatikánský koncil: „Mučednictvím se učedník 
připodobňuje svému Mistru, který dobrovolně přijal smrt pro 
spásu světa, a následuje ho v prolití krve, proto je církev oce-
ňuje jako vynikající dar a největší ověření lásky.“ (LG č. 42)
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Úryvek z kázání pomocného opolského
biskupa Rudolfa Pierskała ze dne 21. září 2019
na Pouti tří národů na poutním místě
Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor.
 
Richard Henkes, za jehož blahořečení děkujeme, vyvýšil 
Ježíšův kříž svým obětním postojem v koncentračním táboře 
v Dachau, kde heroickým způsobem pečoval o nemocné 
tyfem a ulehčoval jim v jejich utrpení. Bl. Richard Henkes 
je pro nás příkladem člověka vnitřně svobodného. Pouze 
takoví lidé jsou schopni ubránit se pokušením ducha doby 
a jít za Ježíšem. […]
Nový blahoslavený tváří v tvář nacistickému teroru často 
opakoval: „Někdo tu musí být, aby to řekl.“ P. Henkes kázal 
Boží slovo […] prostě jen hlásal evangelium, a tak vlastně 
odhaloval pravdu o nacistickém systému, a nebál se, že se 
mu může stát něco zlého. Byl výborným kazatelem, a jeho 
slova o tom, že národní socialismus je zločinný, působila. 
Byl stále sledovaný, až se nacisté rozhodli s ním skoncovat. 
[…] Byl charismatickým knězem, jehož osobnost dozrávala 
kněžskou službou.
Jeho úcta k hodnotě každého člověka je významným svě-
dectvím zvláště v dnešní době. […] Na začátku svého pobytu 
v koncentračním táboře napsal: „Jdu svou cestou s Bohem. 
Bůh je tu s námi více než kdekoliv jinde. Já jsem přece často 
mluvil o cestě oběti a věřím, že budu mít též sílu vykonat to, 
o čem jsem druhým kázal. Nejdůležitější je to, že se všichni 
modlí, neboť poslední slovo má Pán Bůh.“ A tři měsíce před 
svou smrtí napsal: „A do budoucnosti chci ve všem spolé-
hat na Pána Boha. On ví, jak, kdy a kde má všechno svůj 
konec.“ Tato výhradní láska a neomezená důvěra v Boží 
milosrdenství umožnily páteru Henkesovi vykonat heroický 
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čin lásky k bližním ve službě nakaženým tyfem. […] Umřel 
tomuto světu, ale žije v Otcově domě jako blahoslavený 
kněz, který byl věrný evangeliu až do vydání svého života 
bratřím: „Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo dává život 
za své bratry.“ P. Richard Henkes dal svůj život za nemocné 
tyfem, a proto získal život věčný. 

Úryvek z meditace pomocného biskupa
ostravsko-opavského Martina Davida
ze dne 21. září 2019 při Pouti tří národů
na poutním místě Panny Marie Pomocné
u Zlatých Hor.

Četli jsme text z Janova evangelia (Jn 19,25-27), který popi-
suje situaci na Kalvárii: učedník Jan, Panna Maria a Kristus 
na kříži. Každá z těchto postav odráží rys života osobnosti 
bl. Richarda Henkese.
Jan – učedník, kterého Ježíš miloval a který k sobě přijal 
Marii. Můžeme totéž říci i o bl. Richardovi – byl učední-
kem, který miloval Krista a kterého Ježíš miloval. Také on 
k sobě přijal Pannu Marii a ona se stala součástí spiritua-
lity jeho kněžství.
Maria – bolestná matka, která je nablízku svému synovi ve 
chvíli umírání. […] Bl. Richard chce být v pekle koncentrač-
ního tábora nablízku těm, kteří jsou daleko od svých nej-
bližších. Dělí se o jídlo, [...] posiluje, utěšuje, je jim nablízku 
a zároveň Mariině mateřské lásce svěřuje všechen svůj žal 
a tělesnou i duševní bídu. 
Ježíš – na kříži přináší oběť nejvyšší. […] Bl. Richard vyjadřuje 
před přijetím kněžského svěcení touhu: „Chci být knězem 
oběti.” Denně se spojuje s Kristem v jeho oběti, když stojí 
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u oltáře a modlí se „Toto je moje tělo, které se za vás vydává.” 
[…] A nakonec se stane mučednickou obětí lásky k bližnímu.
Tři postavy kalvárské scény – Ježíš, Maria a učedník Jan – 
promlouvají o lásce, soucitu a blízkosti a o oběti. Učme se 
z tohoto příkladu jako bl. Richard Henkes.

P. Richard Henkes spolu s ministranty
u dveří fary ve Strahovicích, rok 1942



P. Richard Henkes (stojící) při rekreaci 
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Bože,
ve své prozřetelnosti jsi nám

jako životní vzor a přímluvce poslal
blahoslaveného Richarda Henkese. 

Na jeho přímluvu Tě prosíme: 
rozmnožuj a upevňuj naši víru, 

dávej nám odvahu k pravdě 
a sílu k obětavé lásce. 

Ať nepodléháme svodům ducha doby,
ať věrně a až do konce vyznáváme, 

že jediným Spasitelem světa 
je náš Pán Ježíš Kristus. 

Amen.

S církevním schválením Biskupství brněnského 
č.j. Ep/1113/19 ze dne 27. 11. 2019.



Blahořečení P. Richarda Henkese, 15. 9. 2019.
Kardinál Kurt Koch se modlí před relikviářem s ostatky

nového blahoslaveného P. Henkese v katedrále v Limburgu.



PALLOTINI
SPOLEČNOST
KATOLICKÉHO APOŠTOLÁTU

Pallotini je zkráceně název Společnosti katolického apošto-
látu, kterou založil sv. Vincenc Pallotti v roce 1835 v Římě. 
Heslem Pallottiho a pallotinů jsou slova sv. Pavla: „Láska 
Kristova nás žene.“ V tomto smyslu prvním a nejdůleži-
tějším cílem jak Sjednocení, tak i Společnosti katolického 
apoštolátu je chránit tuto lásku a oživovat ji u všech vě-
řících, aby je sjednocovala a stávala se pro ně nejživější 
a nejhlubší motivací k apoštolátu.  
Pallotti odkázal členům Společnosti, aby „pomocí mod-
litby a skutků dělali všechno, aby svět poznal a za-
miloval se do Ježíše“. Proto se kněží a bratři pallotini ne-
omezují na jednu činnost, ale pracují na různých místech 
a v mnoha oblastech.

Sjednocení katolického apoštolátu 

Velikou touhou sv. Vincence Pallottiho bylo uskutečnění 
myšlenky Sjednocení katolického apoštolátu. Sjednocení 
mělo sdružovat všechny, laiky i duchovní, ve společném 
hlásání Evangelia, v duchu první horlivosti vyrůstající z lás-
ky k Bohu a bližnímu – duchu, který spojoval Pannu Marii 
a apoštoly ve Večeřadle.

Pokud bys chtěl společně s námi sloužit Pánu a lidem jako 
kněz nebo bratr pallotin, kontaktuj nás!

Otcové pallotini, Jámy 71, 592 32
tel. 733 741 850, 733 741 860
e-mail: mojepovolani@pallotini.cz


