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1 Úvod 

1.1 Předmluva 

 Ve své práci jsem se zaměřil na osobu Angela Lubojackého, člena dominikánského 

řádu, který představuje z hlediska dominikánů kontroverzní osobnost na straně jedné, avšak 

na straně druhé znamenal pro dominikánský řád velký přínos. A nejen pro něj - Angelus 

Lubojacký byl velice činorodou a tvůrčí osobností v oblasti vzdělávání a rovněž coby literát. 

 Na osudech Angela Lubojackého lze taktéž pozorovat proměnu dominikánského řádu 

v druhé polovině 19. století, tedy v období, které je determinováno německo – českým 

antagonismem a soupeřením, což se také velkou měrou promítá do osobního života tohoto 

dominikána. Lubojacký vstupuje do řádu ještě v období, v němž doznívá vliv josefínských 

reforem a řád přistupuje v mnoha ohledech ke svým členům velice liberálně. Vzápětí ovšem 

dochází k zásadní vnitřní transformaci řádu, který se navrací ke svým původním kořenům. 

Návrat dominikánů ke konzervativnímu a tradicionalistickému pojetí řádového života má na 

Angela Lubojackého silný dopad a vrcholí  jeho odchodem z řádu. 

 Odchod z řádu znamená pro Lubojackého zásadní zlom. Období po sekularizaci 

můžeme označit jako druhou fázi jeho života, během níž se intenzivněji projeví tendence, 

které odkazují na Dona Bosca. Na základě studia činností a snah Angela Lubojackého je 

možné nalézt množství paralel a spojovacích prvků mezi Angelem Lubojackým a Donem 

Boscem, počínaje jeho zakladatelskou činností, akcentováním vzdělávání chlapců 

z nemajetných rodin až po faktickou inspiraci zakladatelem Salesiánů, o níž se v kontextu 

s Lubojackým hovoří v dobových pramenech.  

 Na začátku práce jsem předpokládal, že existuje více druhů zdrojů a větší množství 

informací, které je možno nalézt na nejrůznějších místech (například  

v archivech dominikánů ve Vídni, Olomouci, Praze a Brně a také ve státních archivech ve 

Frýdku - Místku, Opavě, Praze), což přirozeně vyplývalo z častého střídání míst působení 

dominikánů, a to mě na této práci zaujalo a stalo se rovněž mou motivací  

při shromažďování, třídění a vyhodnocování těchto materiálů a pramenů. U Lubojackého se 

ukázalo, že dominikánský řád nedisponuje tolika materiály a informacemi, neboť jeho osud 

nebyl pro řád relevantní z hlediska jeho kontroverze. 

 Pátrání po stopách Lubojackého bylo o to zajímavější, protože jsem musel často 

vycházet z nepřímých informací. Následný obraz, který předkládám, by měl vystihnout život 
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Angela Lubojackého, který svou nonkonformitou v rámci dominikánského řádu přesáhl jeho 

činnost. 

  

1.2 Metodologie, o pramenech a literatuře 

 Tato práce je vymezena časovým rozmezím let 1850 až 1904 a je rozdělena do kapitol, 

v nichž se věnuji dětství, studiu, okolnostem vstupu do řádu, veřejnému působení, aktivitám 

jak klášterním, tak i mimoklášterním a také hodnotím, jaký měl význam pro dominikánský 

řád a jaké byly jeho osudy po vystoupení z řádu. 

 Ve své práci jsem se opíral o širokou škálu pramenů. Výchozím místem se pro mě stal 

Archivium Provinciae Bohemiae v konventu sv. Jiljí (APB) v Praze, odkud jsem čerpal 

základní informace o jeho životě a působení v rámci řádu prostřednictvím Schematismu 

(Schematismus Patrum et Fratrum Ordinis Praedicatorum ad Provinciam Imperii 

pertinentium) a také Kroniky kláštera (Liber memorabilum Conventus Ordinis Praedicatorum 

ad St. Aegidium Abbatem Pragae). 

 Klíčovým místem, díky němuž jsem mohl zodpovědět nejzásadnější otázky, které jsem 

si při bádání kladl nebo které přirozeně vyvstaly z mého studia pramenů, byl Archiv 

dominikánského konventu ve Vídni (Archiv des Dominikerkonventes Wien - ADW). Velkou 

pomocí byl pro mě fond Provincia Imperii a také regesta říšské provincie. Veškeré prameny 

ve Vídni jsou napsány v německém nebo latinském jazyce. 

 Dalším zdrojem informací se pro mě stal Archiv České kongregace sester 

dominikánek v Brně (AČKSD), konkrétně spisy Dějiny konventu Růžencové výrobny 

v Praze, Pamětní spis ke stému výročí založení České kongregace sester dominikánek  

a v neposlední řadě i Kronika kláštera v Řepčíně.  

 Důležité informace pocházejí z Archivu dominikánského konventu v Olomouci 

(ADKO), kde jsem měl k dispozici Kroniku olomouckého kláštera dominikánů. 

 Určitou část informací jsem pak nashromáždil ze Zemského archivu v Opavě 

(pozůstalost Dr. Františka Slámy a matrika narozených města Klimkovice - Geburtsbuch von 

Königsberg) a ze Státního okresního archivu ve Frýdku-Místku (SOAFM). Zde jsem nalezl 

Pamětní knihu matiční školy ve Frýdku, díky níž jsem si z velké části utvořil obraz o působení 

Angela Lubojackého ve Frýdku a Místku. Obraz o charakteru působení Angela Lubojackého 
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jsem utvořil i z jeho děl, které nám nabízí autentický pohled na jeho činnost klášterní  

i mimoklášterní a zároveň představují vhled do jeho osobnosti. 

 Dobový tisk sehrál rovněž velkou úlohu. Navštívil jsem Oddělení časopisů Knihovny 

Národního muzea v Praze, v němž se mi naskytla možnost nahlédnout do různorodých 

periodik, často regionálního charakteru (Moravská Orlice, Noviny Těšínské, Našinec, 

Opavský Týdenník, Katolické Duchovenstvo). 

 Pro dokreslení dobové situace, historických reálií a vztahů, které měly bezprostřední 

vliv na osudy Lubojackého a taktéž na dominikánský řád, jsem použil sekundární literaturu. 

 Na základě dostupných materiálů a pramenů jsem se v práci snažil zmapovat osud a 

život Angela Lubojackého.   
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2 Angelus Ludvík Lubojacký 

2.1 Dospívání a vstup do dominikánského řádu 

 Angelus Lubojacký se narodil 6. září 1850 v Klimkovicích ve Slezsku. Jeho rodiče mu 

dali jméno Ludvík, které si později změnil na jméno Angelus.
1
 

  Můžeme jej zařadit do generace, která vyrůstala v období po zásadním zlomu v česko 

- německý vztazích v roce 1848. Po tomto roce dochází k  antagonismu a soupeření mezi 

oběma stranami. Následující generace Čechů vyrůstaly v permanentní opozici vůči 

německému elementu, zejména pak v oblastech, kde se německé a české „stýkalo a potýkalo“ 

a to byl případ města Klimkovice, pro které byla druhá polovina 19. století „vyvrcholením 

boje za národní charakter města a za jeho záchranu před šířící se germanizací.“
2
 Souboj o 

udržení české pozice vůči německému prvku, který byl ve Slezsku přítomen a vyznačoval se 

markantní převahou nad Čechy, dokládá ve svých Vlasteneckých vzpomínkách Jan Vyhlídal: 

„…o Klimkovicích se říkalo, že je to jediné české město ve Slezsku.“
3
 

 V těchto podmínkách vyrůstal i Angelus Lubojacký a výše uvedené aspekty měly 

značný vliv na jeho pozdější osudy a životní cesty, pro něž bylo charakteristické hluboké 

vlastenecké cítění. Václav Petera jej ve svém díle „Géniové církve a vlasti“ uvádí jako 

„neúnavného a horlivého vlastence, … jehož národní a duchovní práce zůstavila trvalou stopu 

ve všech zemích naší vlasti.“
4
 Přesto Angelus Lubojacký nastoupil na německé gymnázium do 

Opavy.
5
  

  Po absolvování gymnázia v Opavě se rozhodl pro církevní dráhu a vstoupil do 

noviciátu řádu bratří kazatelů ve Štýrském Hradci.
6
 Řád kazatelů v českých zemích v roce 

1869 nedisponoval žádným podobným zařízením, kde by mohl být vychováván řádový 

dorost. Josefínské reformy tuto instituci zrušily a o přijímání nových členů do řádu 

rozhodovaly příslušné státní úřady. Tento stav přetrval až do roku 1890, kdy byl založen 

noviciát pro české země v Olomouci, kde významnou roli sehrál Angelus Lubojacký.
7
 

                                                           
1
 Zemský archiv v Opavě (dále jen ZAO), Geburtsbuch von Königsberg, 1784 – 1860,  inv. č. 281, s. 309. 

2
 HUB, Antonín. Klimkovice. Klimkovice: Městský úřad v Klimkovicích, 1994, s. 30. 

3
 VYHLÍDAL, Jan. Vlastenecké vzpomínky slezské. Brno: Dědictví Sv. Cyrilla a Methoděje, 1935, s. 55. 

4
 PETERA, Václav. (uspořádal) Géniové církve a vlasti. [online]. [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: 

http://www.cdct.cz/petera/data/dil.IV/pet.230.jpeg 
5
 Bibliografický slovník Slezska a Severní Moravy. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, 

1998. ISBN 80-7042-516-4, s. 83.  
6
 Ibidem  

7
 ČERNUŠÁK, Tomáš, Augustin PROKOP a Damián NĚMEC. Historie dominikánů v českých zemích. vydání 

první. Praha: Krystal OP, 2001, s. 11. ISBN 80-85929-50-3. 
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 Noviciát ve Štýrském Hradci v této době představoval z pohledu dominikánského řádu 

centrum obrození a reformy řádu v říšské provincii.
8
 Hlavní postavou zásadních změn byl 

profesor filozofie a teologie Tomáš Anselmi, který ve Štýrském Hradci působil jako 

novicmistr a později i jako převor. Zavedl zde přísnou observanci.
9
  

 V roce 1871 zde vzniká i generální studium a „vyznamenává se zejména tím, že se zde 

pěstuje filosofije sv. Tomáše Akvinského, po úplné čtyry roky přednáší se každonenně po 2 

hodiny nejhlavnější dílo jeho - summa theologica“.
10

 Byl-li kladen důraz na učení Tomáše 

Akvinského, nesmíme opomenout další předměty, v nichž byli zdokonalováni studenti 

generálního studia. Je vyučována noetika, etika, různé obory teologie a kazatelství. 

 V tomto prostředí byl také Angelus Lubojacký vzděláván a formován. K 26. září 1870 

je datováno složení jeho prvního professu
11

 a v roce 1874 přijímá kněžské svěcení. Je nutné 

zdůraznit, že se svým pobytem a působením ve Štýrském Hradci řadí k nové generaci 

dominikánů, která vyrůstá pod znovuzavedenou přísnou observancí. 

 Jeho dalším působištěm se staly Košice
12

, nacházející se tehdy  

v Uhrách. Uplatnil se zde jako kazatel, zpovědník a knihovník. V roce 1882 byl assignován
13

 

do Uherského Brodu, kde byl zvolen do svého první významné řádové funkce převora 

kláštera. Otevírá se mu možnost plně rozvinout činnorodou aktivitu, k níž byl veden ve 

Štýrském Hradci a která byla jeho osobě vlastní. Projevilo se to zejména v jeho působení 

v III. řádu a v Růžencovém bratrstvu.
14

  

 

2.2 Působení Lubojackého v Praze u sv. Jiljí 

 V roce 1885 byl povolán do bývalého centra zaniklé české provincie – do Prahy. V 

Praze se mu naskytla příležitost realizovat a uplatnit své pedagogické, organizační i literární 

schopnosti. Tento vliv Prahy na Lubojackého ovšem není jednostraný, Lubojacký pro konvent 

                                                           
8
 Říšská provincie vznikla v roce 1856 spojením Uherské a České provincie poté, co obě vizitoval Vincenc 

Jandel, magistr řádu, a shledal stav, který nastal v důsledku josefínských reforem.   
9
 Observance zahrnuje dodržování přísných řeholních zvyklostí. 

10
  Nejdůstojnější pán P. Tomáš Anselmi. Růže dominikánská. 1888, roč. 1, č. 11, s. 272. 

11
  Profess  je slib, kterým novic zasvěcuje svůj život Bohu a kazatelskému řádu a stává se tak jeho 

plnohodnotným členem   
12

 Archiv des Dominikanerkonventes Wien (dále jen ADW). Provincia Imperii. Acta Capituli Provincialis  
13

Assignce - určení, ve kterém konkrétním konventu bude bratr žít a pracovat  
14

 Archivium Provinciae Bohemiae v Praze v konventu sv. Jiljí (dále jen APB). Schematismus Patrum et Fratrum 

Ordinis Praedicatorum ad Provinciam Imperii pertinentium, 1882.  
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sv. Jiljí v Praze hraje klíčovou roli v otázce zavedení observance a ve změně způsobu 

klášterního života.
15

  

 Lze jej považovat za představitele nové generace, která do klášterního života  

u sv. Jiljí přináší obrozeneckou vlnu dominikánského řádu, jejíž stopy vedou  

od Štýrského Hradce.
16

  

 Dosavadní život členů konventu podléhal do jisté míry tendenci, která byla nastavena 

josefínskými reformami. Většina měla v rámci konventu svou vlastní domácnost, taktéž 

nebyly praktikovány společné modlitby, ačkoliv z hlediska řádových pravidel představovaly 

jeden ze stěžejních momentů řeholního života. Tento jev se promítal i do každodenních 

záležitostí, například do typu oděvu, který dominikáni nosili. „Habit byl zaveden poněkud jiný 

než dříve, na venek vycházeli bez habitu (dominikáni - pozn. autora), asi jako naši 

Premonstráti, v tmavém oděvu světských kněží s bílou vestou.“
17

  

 Tato odchylka od prapůvodních striktních řeholních pravidel dominikánů byla 

způsobena faktem, že konventy se po dlouhé období nenacházely pod dohledem řádového 

centra a generála řádu sídlícího v italském Viterbu. Dominikánský řád nahlíží na toto období 

jako na éru úpadku: „… rozkvět byl udušen Josefem II. … řeholní život dostal smrtelnou ránu 

a jen zvláštní ochraně a přímluvě sv. Dominika má provincie co děkovat, že nezahynula.“
18

  

 Činnost konventu se zaměřovala na sloužení mší  

a zvláště na výuku a vzdělání mládeže. Obecně lze konstatovat, že principy společného 

klášterního života podle původních zásad dominikánského řádu nebyly důsledně dodržovány. 

Angelus Lubojacký již patří do nové generace ovlivněné reformou vycházející od Tomáše 

Anselmiho.
19

 Tato reformní vlna usilovala o návrat k tradičnímu a konzervativnímu způsobu 

dominikánského života. Rozhodující úlohu, kterou Lubojacký sehrál v případě obnovení 

původních řeholních pravidel, potvrzuje i spis „Dějiny konventu Růžencové výrobny 

v Praze“, v němž se na Lubojackého vzpomíná jako na muže „horlícího pro řádovou 

                                                           
15

 APB. Liber memorabilum Conventus Ordinis Praedicatorum ad St. Aegidium Abbatem Pragae, 1896, 

(rukopis),  s. 1. 
16

 Ibidem, s. 3.  
17

 Pamětní spis k sedmistyletému výročí založen řádu kazatelského 1216-1916. Praha: Cyrillo-Methodějská 

knihtiskárna, 1916, s. 68. 
18

 JURÁK, Jeroným. Čeští dominikáni. Hlučín ve Slezsku: Exerciční dům, 1932, s. 22. 
19

 APB. Liber memorabilum Conventus Ordinis Praedicatorum ad St. Aegidium Abbatem Pragae, 1896, 

(rukopis),  s. 2. 
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observanci“
20

 a společně s dalšími mladšími řeholníky, usilujícími o observanci,  je uveden do 

kontrastu k „starším otcům, kteří ji doposud nepřijali.“
21

 

 V Praze Angelus Lubojacký zpočátku působí jako kaplan a katecheta ve farní škole.
22

 

V roce 1887 se zasloužil o to, aby začal vycházet měsíčník „Růže dominikánská“, věnovaný 

zejména růžencovému bratrstvu a III. řeholi dominikánského řádu.
23

 Do roku 1888 odpovídá 

za redakci a vede tento měsíčník, který se sestává z  článků o životě svatých, historických 

povídek, zpráv o řádových zahraničních misiích a rovněž z humorných krátkých statí 

s náboženskou tematikou. První dva ročníky tohoto periodika nesou výraznou stoupu 

litrárního nadání Lubojackého, což dosvědčuje to, že počet odběratelů se vyšplhal na 1600.
24

  

 Z jeho iniciativy vzniká „Výrobna růženců“
25

, v níž byla zaměstnána mládež, jejímž 

údělem byla žebrota. Chudá a zmrzačená děvčata se zde zabývala pletením růženců a výrobou 

devocionálií
26

, mimo to jim byla dána mravně náboženská výchova. Tato výrobna se 

nacházela v Husově třídě, číslo 238-I, v domě paní Marie Neumannové.
27

„V Růžencové 

výrobně se dbalo o základní vzdělání dívek, z nichž mnohé pro svou tělesnou vadu 

nenavštěvovaly ani obecnou školu. Výroba růženců, vyšívání kostelního prádla a roucha, 

prodej devocionálií byly od té doby hlavním zaměstnáním dívek.“
28

  

 Z tohoto počinu a mnoha dalších, které jsou popsány níže, by bylo možné vyvodit 

závěr, že pro osobu Angela Lubojackého je charakteristické hluboké sociální cítění, 

Lubojacký se ale tímto příliš neodlišoval od osazenstva konventu nebo, vztáhneme-li to 

globálněji, celého řádu. Dokladem tohoto tvrzení je veliká snaha  

o rozvoj a podporu „Ústavu pro mládež“ ze strany členů konventu i po odchodu Angela 

Lubojackého a taktéž veliké zainteresovanosti velké části členů konventu v samotné 

Růžencové výrobně. Jako příklad jmenujme Sadoka Verbergra a převora Pia Markla.
29

 To, co 

Lubojackého činilo výjimečným, byla mimořádná schopnost realizovat různorodé projekty. 

                                                           
20

 Archiv České kongregace sester dominikánek (dále jen AČKSD). Dějiny konventu Růžencové výrobny 

v Praze, v Litoměřicích, ve Snědovicích a v Měděnci, strojopis, s.1   
21

 Ibidem 
22

APB. Schematismus Patrum et Fratrum Ordinis Praedicatorum ad Provinciam Imperii pertinentium, 1885.  
23

  APB. Liber memorabilum Conventus Ordinis Praedicatorum ad St. Aegidium Abbatem Pragae, 1896, 

(rukopis),  s. 5. 
24

  Růže dominikánská. 1888,  roč. 8. 
25

 AČKSD. Dějiny konventu Růžencové výrobny v Praze, v Litoměřicích, ve Snědovicích a v Měděnci, 

(strojopis), s. 1. 
26

 Předměty, které jsou určeny k povznesení víry, úcty a zbožnosti (sošky, křížky, růžence, svíce). 
27

AČKSD. Dějiny konventu Růžencové výrobny v Praze, v Litoměřicích, ve Snědovicích a v Měděnci 

(strojopis), s.1.   
28

 Ibidem, s. 2. 
29

 Ibidem, s. 2. 
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Tato schpnost pramenila z  „jeho neúnavného nadšení a energie“, jak jej líčí spis „Dějiny 

konventu Růžencové výrobny v Praze“. Jak uvidíme později, mnohdy se jeho výjimečnost 

v tomto směru setkala s  nepochopením. Jeho zapálenost pro rozmanité, často vesrkze 

inovatiní záměry a plány nebyla vždy nadřízenými kvitována a u Lubojackého docházelo 

k psychickému rozladění, které vyvrcholilo v roce 1894.  

 Rok 1888 pro Angela Lubojackého znamenal vrchol činnosti v rámci jeho pražského 

působení. Jeho agilní přístup se odrážel v počtu významných funkcí, jež odpovědně zastával. 

Již 1887 byl ustanoven administrátorem fary.
30

 Dále již třetím rokem fungoval III. řád, u 

jehož zrodu Lubojacký stál. Dne 15. 3. 1885 získal Lubojacký „po mnoha obtížích“ jurisdikci 

ke zřízení skupiny III. řádu sv. Dominika.
31

 Od této chvíle „začala živořící farnost ožívat a 

chrám sv. Jiljí se začal plnit.“
32

 Schematismus uvádí, že Lubojacký stanul v čele III. řádu v 

roce 1887
33

, kdy byl zvolen jeho ředitelem. 

 Angelus Lubojacký sepsal knihu o třetím řádu. Je věnována právě terciářům a 

případným zájemcům o vstoupení. V tomto díle je obsáhnuta historie třetího řádu, jsou zde 

předestřeny hlavní stanovy a s nimi pojící se povinnosti členů. Dílo je napsáno velice čtivě a 

poutavě a je dalším z mnoha dokladů Lubojackého literárních kvalit.  

 Úkolem Lubojackého jakožto ředitele řádu bylo svolávat každý měsíc shromáždění 

terciářů, provést svatou mši a kázání, poté seznámit všechny se stanovami a povinnostmi a 

případně „nedbalé pokárat a napomínat, jak to před Bohem stanován přiměřeně za dobré 

uzná“
34

, jak poznamenává sám Lubojacký. Ředitel terciářů je vždy dosazen generálem řádu 

nebo provinciálem dané provincie. V této době měl dílčí záležitosti jednotlivých konventů na 

starosti spíše provinciál, jehož sídlo se nacházelo ve Vídni a bylo tudíž blíže než Řím. Tezi, že 

Lubojackého dosadil provinciál, nahrává okolnost, že v roce 1888 jím byl Tomáš Anselmi, 

Lubojackého učitel ze Štýrského Hradce, zároveň i převor a novicmistr, pročež Angela musel 

nutně znát. Anselmi byl pravděpodobně seznámen s jeho schopnostmi, proto mu svěřil takto 

důležitý úkol, jakým bylo vedení třetího řádu. Dosazení Lubojackého jako ředitele řádu pak 

bylo jednoznačné vzhledem k faktu, že právě on stál u zrodu terciářů.  

 

                                                           
30

 APB. Schematismus Patrum et Fratrum Ordinis Praedicatorum ad Provinciam Imperii pertinentium, 1888.  
31

 AČKSD. Dějiny konventu Růžencové výrobny v Praze, v Litoměřicích, ve Snědovicích a v Měděnci 

(strojopis), s.1. 
32

 Ibidem   
33

APB. Schematismus Patrum et Fratrum Ordinis Praedicatorum ad Provinciam Imperii pertinentium, 1887.  
34

 LUBOJACKÝ, Angelus. Třetí řád sv. Dominika. 2. oprav. vyd. Praha: Cyrillo-Methodějské vydavatelství, 

1888, s. 47. 
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2.3 V Olomouci 

 Třebaže Lubojacký zastával mnoho funkcí v Praze a pro konvent dominikánů  

u sv. Jiljí představoval jednu z klíčových osobností, bylo rozhodnuto, že bude přesunut do 

dominikánského konventu v Olomouci. Odchod řeholníka lze objasnit dvěma způsoby. Buď 

mohl rozhodnout v této záležitosti provinciál a vydat příkaz k přesmístění, maje k dispozici 

širokou škálu důvodů, nebo mohl v rámci jednoho nebo více konventů, v tomto případě Prahy 

a Olomouce, padnout konsenzus na přesunutí člena řádu, přičemž tuto druhou variantu musel 

také stvrdit provinciál. 

 Lubojacký přichází do města, které bylo národnostně polarizováno a tato polarita 

německého a českého elementu předurčovala do značné míry vývoj po celou druhou polovinu 

19. století. „Olomouc představovala německý jazykový ostrov uprostřed českého venkova. 

K německé národnosti se až do roku 1918 hlásily zhruba dvě třetiny obyvatelstva.“
35

 Angelus 

Lubojacký, „horlivý vlastenec“, je tak znovu konfrontován s německou kulturou, dávájící 

ostentativně najevo svou převahu nad českou národností. 

 Chceme-li si představit a rekonstruovat, jak musel příjezd do Olomouce a pobyt v ní 

na Lubojackého zapůsobit, je nutné si uvědomit, jakým převratným momentem svých dějin 

Olomouc právě procházela. Lubojackému se přímo před očima mění tvář Olomouce, město 

prochází architektonickou modernizací. Velká města jako Praha a Brno potkává v tomto 

období stejný osud, pro který je charakteristické bourání městských bran a hradeb, které se 

staly faktickým anachronismem a překážkou pro další stavební rozvoj města. Olomouc se 

však nacházela oproti výše zmíněným městům v zásadně odlišném postavení, nesla statut 

státní pevnosti ještě do roku 1886. Dne 9. března 1886 byl však císařem Františkem Josefem 

I. vydán dekret, v němž tento statut zrušil.
36

 Město tak mohlo začít s odstraňováním 

městských hradeb. S tímto obdobím je spojen obrovský stavební rozmach. Na počátku 90. let 

19. století  požádala olomoucká radnice významného vídeňského architekta s italskými 

kořeny, Camilla Sitteho, aby vytvořil urbanizační plán.
37

 Camillo Sitte tuto nabídku přijal a 

zveřejnil jej v roce 1894, „řešil v něm jak úpravy historického jádra, tak i zástavbu koupených 

pevnostních pozemků.“
38

  

 Lubojacký se tak stává přímým svědkem převratných změn, které Olomouc zasáhly. 

Nicméně nebyl svědkem pasivním, Lubojacký svým osobnostním potenciálem zasáhl do 

                                                           
35

 Dějiny Olomouce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 51. 
36

 Ibidem, s. 44. 
37

 Ibidem, s. 45. 
38

 Ibidem 
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vývoje Olomouce, avšak ne v oblasti materiální, nýbrž ve sféře duchovní  

a zakladatelské. 

  Ať už hovoříme o národnostním napětí, které se stalo mocným hybatelem celé 

společnosti, nebo o stavebních proměnách, dynamicky určujících architektonický  

a urbanistický ráz města, Lubojackého muselo toto prostředí a atmosféra nutně poznamenat. 

Národnostní třenice, promítající se i v rovině náboženství, pak mohly být jeden z hlavních 

důvodů, proč přibyl do Olomouce. Mohlo se tak stát i na jeho vlastní žádost. „Uvnitř místních 

křesťanských obcí byl vleklým předmětem sporů jazyk bohoslužeb.“
39

 V kronice olomouckých 

dominikánů se v souvislosti s jeho jménem hovoří o tom, že „jakmile poznal bídný stav 

pastorace dominikánů zdejšího konventu mezi českým lidem, žádal p. provinciála Anselmiho o 

české spolupracovníky.“
40

 V této žádosti byl nadmíru úspěšný, provinciál mu byl nakloněný 

už v době jeho pražského působení, kde se osvědčil, proto Lubojackého žádosti vyhověl a 

poslal zde 5 českých kněží.
41

  

 Dosažení cíle, tedy získání českých spolupracovníků, však předcházely Lubojackého 

urgence prostřednictvím korespondence s provinciálem Tomášem Anselmim. Lubojacký si 

stěžuje na nefunkčnost konventu a jeden z hlavních argumentů, které využívá, je teze, že 

„unsere Patres haben in einem zweisprachigen Konvent gar wenig Zeit, um sich noch den 

Brüdern widmen, und unter einander lernen sie gar nicht (naši otcové nemají 

v dvoujazyčném konventu čas věnovat se ještě bratrům, a mezi sebou se bratři nenaučí už 

vůbec nic - překlad auotra).“
42

 Jako překážka je zdůrazněno dvojjazyčné vedení konventu. Na 

základě těchto dopisů a zpráv z kroniky lze tedy vyvodit, že posílení vlivu českého elementu 

na poli náboženském sehrálo důležitou roli v případě vyslání Lubojackého do Olomouce.  

 Situace a okolnosti pro něj byly příznivé i v případě poměrů místní církevní správy. 

V tomto období byl v čele olomouckého arcibiskupství landkrabě Bedřich Fürstenberg, který 

svou funkci zastával už od roku 1853.
43

 A již od jeho nástupu „národnostní spory místních 

Čechů a Němců zejména v jazykové otázce vnitřně štěpily nejpočetnější obec katolickou.“
44

 

Přestože byl arcibiskup německého původu, ze všech sil podporoval vyváženost mezi 

                                                           
39

 Dějiny Olomouce,  s. 61. 
40

ADKO. Kronika olomouckého kláštera dominikánů (rukopis),  s. 261. 
41

 Ibidem 
42

 ADW. Provincia Imperii. Dopis A. Lubojackého provinciálovi T. Anselmimu z 20.1. 1890.  
43

 Dějiny Olomouce, s. 61. 
44

 Ibidem 
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národnostmi v náboženských otázkách. Této vyváženosti chtěl dosáhnout „cestou vzdělání a 

zvyšování počtu nové generace kněžstva.“
45

  

 Díky snaze olomouckého arcibiskupa tupit ostří česko-německého sváru, která se 

projevovala podporou rozšiřování řad kněží, se Lubojackému naskytla možnost realizovat 

svou vizi, která již dlouhou dobu zrála v jeho myšlenkách.
46

 Jeho vize byla inspirovaná 

Donem Boscem, o němž „tehdá mnoho bylo vytištěno“
47

.  

 Don Bosco byl Lubojackého současník a jeho popularita přesáhla hranice Itálie. Podle 

kroniky dominikánů v Olomouci byl Lubojacký velmi dobře seznámen s učením, vzdělávací 

praxí a životem Dona Bosca. Na základě této zkušenosti usiluje o založení alumnátu - ústavu, 

kde by měli být „vychováváni a připravováni horliví  pracovníci a kněží jak řeholní tak i 

světští.“
48

  

 Na jedné straně měl ve svém podniku vlivného stoupence, kterým byl právě arcibiskup 

Fürstenberg, podporující Lubojackého „hmotně i radou.“
49

 Arcibiskupův zájem směřoval 

nejen „na řádové kongreagce, které pěstovaly péči o nemocné“
50

, nýbrž i na ty, jejichž 

výsledky práce nebyly hmatatelné, ale duchovní, a to byl právě případ dominikánů. Na straně 

druhé, jako člen řádu dominikánského, musel brát ohled i na rozhodnutí vyšších instancí v 

rámci řádu. V tomto směru už jeho ambicím a cílům štěstí nakloněno nebylo. Poslední náznak 

naděje na úspěch zaznamenal při příležitosti vizitace provincie nejvýše postaveným mužem 

řádu bratří kazatelů - generálem řádu, Qualem Laroccou. Lubojacký Laroccovi předestřel svůj 

projekt a získal od něj ústní povolení.
51

  

 Z popisu těchto událostí v kronice olomouckého konventu dominikánů vyplývá, že 

tento slib, daný „non in scripti“
52

, ačkoliv jej dostal od samotného generála řádu, neměl 

dostatečnou váhu k realizaci celého projektu. Vše ztroskotalo až u vysoce postavených mužů 

v čele říšské provincie. Kronika neobjasňuje důvody, které vedly k pozastavení Lubojackého 

podniku. Na základě dlouhodobých tendencí můžeme však dojít k hypotéze, že řád byl 

v druhé polovině 19. století ve fázi návratu ke konzervativním hodnotám a 

tradicionalistickému pojetí řádového života, které bylo po dlouhých staletích vystřídáno 

                                                           
45

Dějiny Olomouce, s. 61. 
46

 ADKO. Kronika olomouckého kláštera dominikánů, s. 261.  
47

 Ibidem 
48

 Ibidem,  s. 262. 
49

 Ibidem 
50

 Dějiny Olomouce, s. 61. 
51

 ADKO. Kronika olomouckého kláštera dominikánů, s. 262. 
52

 Ibidem 
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liberálnější a pragmatičtější liníí postjosefínské doby, trvající celou první polovinu 19. století. 

A proto na veškeré podniky, které by zaměstnávaly členy řádu výhradně mimo řádové 

aktivity, bylo nahlíženo s despektem a čelní představení řádu se k takovým tendencím stavěli 

odmítavě, a to vzhledem k historické zkušenosti, která byla ještě stále v živé kolektivní 

paměti řádu a která byla hodnocena z jeho pohledu často jako úpadková. 

 Lubojackému se nedostalo svolení od nejvyšších řádových představitelů, kterým byl 

podřízen. Z reakce vyšších řádových míst, která razantně přikázala Lubojackému „strictissima 

obedientia“
53

, je zřejmé, že Lubojacký  nehodlal vzdát svůj zápas o alumnát bez boje.  

 Podle rozhodného nařízení „přísné poslušnosti“ lze soudit, že Lubojacký neustával 

v přípravě svého projektu, stále doufaje, že se mu podaří přimět řádové činitele 

k přehodnocení svého závěru. Veškerá jeho snaha však nakonec ztroskotala  

na nekompromisním postoji nadřízených a Lubojackému to přineslo hlubokou deziluzi, které 

měla brzy z jeho strany vést k radikálním krokům. 

 

2.4 Založení kláštera v Řepčíně 

 Paralelně se zápasem o  alumnát věnuje Lubojacký velké úsilí svému druhému 

olomouckému projektu. Předmětem jeho pozornosti se stala obnova české provincie 

dominikánek. Od roku 1782, kdy zanikly všechny kláštery II. řádu, mimo jiné taktéž 

v Olomouci, neexistoval v Čechách jediný klášter sester dominikánek.
54

 „Byla to dávná touha 

Otců dominikánů i sester terciářek, uvést do Olomouce znovu ženskou řádovou větev, která 

byla dříve usazena v Olomouci 500 let, ale za Josefa II. vypuzena ze svého kláštera.“
55

 

Prvotním iniciátorem, usilujícím o znovuzavedení kongragace sester dominikánek a jejich 

české provincie byl olomoucký převor Česlav Navrkal, zastávající převorát před 

Lubojackým.
56

 “Bylo to roku 1888, kdy uskutečněna býti mohla myšlenka, by také v našich 

zemích koruny české  vystavěn býti mohl klášter pro sestry řádu sv. Dominika z kongregace 

bl. Česlava provincie české.“
57

  

 Po 107 letech mohla být díky Angelu Lubojackému a Česlavu Navrkalovi obnovena 

kongregace sester II. řádu. Jejími prvními členkami však nebyly dominikánky z II. řádu 

                                                           
53

 ADKO. Kronika olomouckého kláštera dominikánů, s. 262. 
54

 Pamětní spis k sedmistyletému výročí založen řádu kazatelského 1216-1916, s. 98. 
55

 AČKSD. Pamětní spis ke stému výročí založení České kongregace sester dominikánek (strojopis), 1989, str. 3. 
56

 Pamětní spis k sedmistyletému výročí založen řádu kazatelského 1216-1916, s. 98. 
57

 AČKSD. Kronika kláštera našeho v Řepčíně a mateřince provincie české bl. Česlava sester sv. Otce Dominika 

1890-1914, s. 1. 
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rozjímavého, nýbrž terciářky. Na počátku tohoto počinu stály tři sestry, jmenovitě se jednalo 

o Cecílii Zemanovou z Tršic, Filomenu Koutnou z Lipňan u Přerova a Františku 

Kameníčkovou z Nákla u Olomouce.
58

  

 Prvotní úspěchy posílily ambice zakladatelů a zakladatelek. Měl tak vzniknout klášter 

pro početné osazenstvo, pro které bylo nezbytné postavit budovu s rozsáhlými prostorami.
59

 

Proto brzy vyrostl na pozemku, které výše zmíněné terciářky zakoupily s domem, klášter s 

 přidruženou kaplí. Lubojacký v únoru 1889 převzal převorát po Navrkalovi, a s ním i starost 

o obnovu kláštera ženské větve dominikánského řádu. 

 Mezi největší překážky, které musely dominikánky společně s Angelem Lubojackým 

jako převorem a ředitelem kláštera překonat, patřilo financování výstavby a celého projektu. 

Kronika řepčínského kláštera uvádí, že dům byl vystavěn bez hmotných prostředků a byl 

velice zadlužen, proto bylo „18 tisíc zlatých vypůjčeno od dominikánů pražských a 18 tisíc 

zlatých půjčil dominikánský konvent olomoucký.“
60

 V kronice ovšem nenalezneme zmínku o 

dalším mecenáši, na kterého se Lubojacký obrátil ve finanční otázce. Kdo byl tedy třetím 

významným  sponzorem tohoto finančně náročného podniku? Odpověď nalezneme v Archivu 

dominikánského konventu ve Vídni, konkrétně ve fondu „Provincia Imperii“. Směnky (viz 

Příloha), které byly signovány Tomášem Anselmim pro Angela Lubojackého a Lubojackého 

dopisy, obsahující žádosti o finanční pomoc s konkrétními částkami za vykonanou práci 

společně s  výkazy o provedené práci, jsou jednoznačným důkazem, že se ve velké míře 

podílel na zažehnání finančních obtíží i sám provinciál a centrum říšské provincie  

ve Vídni.  

 Lubojacký „neznal únavy, jednalo-li se o dobro kláštera, získával  

mu dobrodince a hleděl zajistiti činnost sester.“
61

 Z korespondence Lubojackého 

s provinciálem se dozvídáme o těchto „dobrodincích“. Jmenujme například poslance 

Zapletala, který klášteru poskytl 5 657 zlatých.
62

 Počátky byly nepochybně těžké, Lubojacký 

se v dopise provinciálovi vyjádřil, že v některých chvílích nebyl nikdo, kdo by klášter 

finančně zajistil.
63

 

                                                           
58

 ADW. Provincia Imperii. Situationskizze-Flächenausweis. 
59

 Ibidem 
60

 AČKSD. Kronika kláštera našeho v Řepčíně a mateřince provincie české bl. Česlava sester sv. Otce Dominika 

1890-1914, s. 2. 
61

 Pamětní spis k sedmistyletému výročí založen řádu kazatelského 1216-1916, s. 99. 
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 ADW. Provincia Imperii. Dopis A. Lubojackého T. Anselmimu z 20.1. 1890. 
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 Po nutném hmotném zajištění nově vzniklého kláštera se přistoupilo k dílčím 

organizačním  krokům. 3. srpna 1889 Lubojacký s dovolením arcibiskupa Bedřicha 

Fürstenberga vysvětil kapli přidruženou ke klášteru.
64

 Aby nový klášter splnil svou 

společenskou  úlohu a mohl zde být otevřen vychovávací ústav, musel se ředitel kláštera 

s členkami kláštera obrátit s oficiální žádostí na ministerstvo vyučování a duchovních 

záležitostí a posléze i na c. k. zemskou školní radu v Brně, „by tato ráčila zde povoliti 

soukromou trojtřídní školu obecnou s vyučovací řečí českou, čehož se ústavu dostalo výnosem 

c.k. zemské školní rady ze dne 17. září 1889 č.j. dle říšského zákona z r. 1889.“
65

  

 V počátcích, ještě když byl převorem Česlav Navrkal, se počítalo se vznikem 

sirotčince, ale po nástupu Lubojackého do čela olomouckého kláštera se na základě jeho 

rozhodnutí pozměnila koncepce celého ústavu. Vznikla zde soukromá trojtřídní obecná škola 

s vyučovací řečí českou.
66

 O dva roky později pak byla rozšířena na soukromou pětitřídní  

obecnou školu. 

 Vzdělávání a vychovávání mládeže považoval Lubojacký za jedno ze svých životních 

poslání, ať už přihlédeneme k jeho realizovaným podnikům nebo těm, které zůstaly pouze ve 

formě neuskutečněných plánů, a to z důvodu neochoty nadřízených, překážek ze strany úřadů 

či finančním obtížím, vždy se nějakým způsobem dotýkaly duševního formování mládeže a 

vedení k mravním hodnotám. Proto Lubojacký prosadil koncepci vzdělávací instituce i 

v případě řepčínského kláštera s důrazem na výuku dětí v českém jazyce, který, jak je výše 

uvedeno, se jen s obtížemi prosazoval vedle jazyka německého. O složitém postavení kláštera 

jako instituce orientované na výuku mládeže v českém jazyce vypovídá povzdech autorky 

kroniky kláštera nad problematickou situací, která provázela sestry dominkánky první léta od 

založení. „Nepřátel, zvlášť s počátku, měly jsme mnoho a bohužel, že právě směrodatné živly 

proti ústavu sočily, protože zřízen výhradně pro náš ubohý slovanský lid; živly tyto domnívaly 

se, že panovačnost němčiny tím utrpí.“
67

  

 Přes všechny obtíže, s nimiž se ústav na začátku potýkal, slavila škola úspěchy 

v podobě vysokého počtu žaček, které školu navštěvovaly. V prvním roce se přihlásilo 27 

chovanek a v roce následujícím se jejich počet zdvojnásobil.
68
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 Měl-li klášter splňovat účel komunity, spojené pevnými řádovými stanovami, kterými 

se měly sestry řídit a  které tuto komunitu determinovaly a dávaly jí hlubší smysl, bylo třeba 

přivést do nově vzniklého konventu sestry druhého řádu.  

 Terciářky - zakladatelky sice vedly život v duchu pravidel dominikánského řádu, ale to 

z pohledu již zmiňovaného konzervativnějšího směřování celého řádu nedostačovalo, neboť 

dbalo na striktním dodržování řádových pravidel. Proto byly Lubojackým povolány sestry 

dominikánky z Gleisdorfu, z kongregace bl. Markéty.
69

  

 „Po stu létech objevily se zase dominikánky na Moravě! – Přibyly dne 12. září 1889 o 

4. hodině odpoledne do Olomouce. Zastavily se s průvodci svými ndp. provincálem O. 

Tomášem Anselmim a vdp. převorem O. Ondřejem Frühwirthem, v dominikánském chrámu 

Páně, kdež je vdp. převor O. Angelus Lubojacký očekával.“
70

  

 

2.5 Vystoupení z řádu 

 V letech 1893 a 1894 zažívá Lubojacký zlomové chvíle svého života. Ocitá se na 

křižovatce a zvažuje, jak dále pokračovat. Bilancuje nad 14 lety, strávenými v dominkánském 

řádu. Sám se dobrovolně odhodlává  k rázným činům, které změní jeho dosavadní běh života.  

 Dne 31. května 1893 uskutečnil první rozhodnější  krok, když opustil olomoucký 

konvent dominkánů a také se vzdal místa ředitele řepčínského kláštera, do jehož vybudování 

vložil mnoho energie a úsilí. Sestry dominikánky z Řepčína na něj vzpomínají jako na muže, 

„který svým přičiněním a velkou obětavostí ústav tento k nynější výši povznesl…vkládal zrnka 

zlatá do srdcí našich, v duchovních přednáškách udával nám prostředky k dosažení 

dokonalosti a věcí nebeských.“
71

 Tato vzpomínka nám může sloužit jako doklad toho, jakou 

osobností byl pro ženskou větev dominkánského řádu v Řepčíně. 

 Jaké byly důvody odchodu muže, který spojil svůj život pevně s dominikánským 

řádem? A jaký původ měly odstředivé tendence v řádu vůči Lubojackému? Prameny, 

pocházející z dominikánských konventů  českých zemích, v nichž Lubojacký působil  

a které by tak mohly teoreticky disponovat relevantními informacemi o jeho sekularizaci, 

neboť nás již dostatečnou měrou zpravují o detailech z jeho působení  

a života po dobu jeho přítomnosti v řádu, bohužel  neposkytují uspokojivé objasnění jeho 
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odchodu z řádu. Důvody, které k tak rázným krokům Lubojackého vedly, jsou zmíněny jen 

velice mlhavě a okrajově.  

 Nejblíže skutečnosti v záležitosti odchodu Lubojackého z řádu se nacházely zřejmě 

sestry dominikánky, které byly v této době s Lubojackým v přímém kontaktu: „Příčinou jeho 

opuštění řádu byla myšlenka, že založí nový řád, jehož účelem mělo býti vychování hochů, 

zejména slezských, aby se z nich stali horlivi buditelé svých krajanů.“
72

 Další díl k sestavení 

co nejvěrohodnějšího obrazu o poměrech, které mohly zapříčinit Lubojackého zpřetrhání 

svazků s řádem, skýtá kronika olomouckého konventu: „Když Lubojacký poznal velký odpor 

v řádu ze strany německé, neustal od svého díla, nechal se sekularizovati, opustil řád – 

opuštěn ode všech, dílo se nezdařilo.“
73

   

 Zatímco sestry dominikánky kladou důraz na jeho snahu založit svůj vlastní řád, 

kronikář olomouckého konventu za hlavní důvod uvádí konfrontaci vlastenecky smýšlejícího 

Lubojackého s proněmecky orientovaným řádovým vedením.  

 Abychom získali komplexnější obraz o celé situaci, která na přelomu let 1893  

a 1894 nastala, je nezbytné poohlédnout se po pramenech a zdrojích informací na jiných 

místech. O zásadních záležitostech, jakou byla i sekularizace členů řádu, rozhodovalo 

centrum říšské provincie, které se tehdy pro konventy českých zemích nacházelo ve Vídni.    

Z tohoto důvodu je třeba nahlédnout do regest centra říšské provincie ve Vídni. V letech 1893 

a 1894 se  jméno Lubojacký objevuje v záznamech s mimořádnou četností. Z jednotlivých 

záznamů je možné vyčíst, že postoj rady říšské provincie vůči jeho sekularizaci nebyl úplně 

jednoznačný a definitivnímu verdiktu předcházelo mnoho jednání. Dne 2. listopadu 1894 se 

schází provinční rada, které byl zaslán dopis od generála řádu: „V záležitosti Angela 

Lubojackého – věc uzrála k výroku, záležitost je přenechána radě ke konečnému řešení.“
74

 Ze 

záznamu jednání provinční rady vyplývá, že příčiny odchodu z řádu mají své kořeny ve snaze 

Lubojackého založit „náboženskou instituci“
75

 v Klimkovicích.  

 Na obranu Lubojackého v souvislosti s formulací provinční rady o „náboženské 

instituci“ je nezbytné poukázat na fakt, že Lubojacký zakládá vzdělávací instituci, nikoliv 

náboženskou. Třebaže se chlapcům v tomto vzdělávacím ústavu věnuje primárně 

v náboženské výuce, tento fakt není důkazem, že by se jednalo o náboženskou instituci. I 

když proti založení „domum ejusmodi institutum religiosum (ústavu jako náboženské instituce 
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– překlad autora)“
76

 provinční rada energicky protestuje, přesto zde nezazní konečný verdikt 

v podobě sekularizace Lubojackého, neboť se objeví úvaha, že v budoucnu tento ústav „může 

být Provincíí využit.“
77

  

 Poté, co se Lubojackého záměr zřídit vychovný a vzdělávací ústav pro hochy nezdařil 

(jak je popsáno níže), však paradoxně provinční rada nesouhlasí, že tento dům převzaly sestry 

dominikánky z Řepčína a „sestřinec se stal ředitelem tohoto domu.“
78

 „Provincie nikomu 

nedovolila podobné kontakty“
79

, stojí v záznamu z rady říšské provincie. 

 K řešení záležitosti a snad i pozdějšího využití tohoto ústavu provincií byl v roce 1895 

povolán Thomas W., který by mohl „referovat patřičněji o mládeži  jako profesor náboženství 

a jakož novic blízký Lubojackému.“
80

 A v tomto záznamu se objevuje také první jasná zmínka 

o sekularizaci Lubojackého: „Provincie trvá na vyloučení z Provincie a Řádu.“
81

  

 Není nezajímavé uvést v tomto kontextu další zprávy, které se v regestech  

ve spojení se jménem Lubojacký objevují a potvrzují domněnku, že se často Lubojacký ve 

svých projektech potýkal s finanční stránkou, což mu působilo často nemalé potíže, tak jako i 

v tomto případě. Proti  Lubojackému byl veden soudní spor. V regestech není explicitně 

řečeno, co bylo příčinou, ale je nadmíru jasné, že se tak stalo  kvůli jeho zadlužení, když si 

zapůjčil 9 000 zlatých, aby zakoupil statek pro svůj vzdělávací ústav. Do financování bylo 

zřejmě zapojeno i olomoucké arcibiskupství, o kterém se v regestech hovoří a které bylo 

zřejmě Lubojackého ručitelem. Tato kauza pro Lubojackého nakonec vyzněla příznivě,  když 

se „olomoucká konzistoř vzdala soudního jednání proti Lubojackému a olomoucký advokát M. 

Schenkelberger v říjnu o cause Lubojacký řekl – nic bych dále nedělal!“
82

 

  

2.6 Návrat do rodného města 

 Angelus Lubojacký se po vykonání posledních povinností v Řepčíně přesunul na půdu 

jemu velmi dobře známou – do svého rodného města, do Klimkovic ve Slezsku. Do jeho 
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rodného kraje jej zřejme vedly vlastenecké pohnutky. „Za časů vlády rakouské bylo Slezsko 

ohroženo úplným poněmčením.“
83

  

 Aby vyvážil nepoměr německého kulturního elementu k českému, odhodlal se 

zbudovat ústav pro výchovu a vzdělání mužské mládeže. Zde můžeme rovněž poukázat na 

inspiraci Donem Boscem, neboť to měl být ústav pro chlapce z nemajetných rodin. 

V Klimkovicích za 9 000 zlatých zakoupil statek.
84

 O tomto nesnadném úkolu, který si sám 

stanovil a vytyčil, může být uvedeno následující: „Za značných obětí finančních uskutečňoval 

stavbu domu pro výchovu mladých mužů v Klimkovicích.“
85

  

 Do nového projektu se pustil se svým obvyklým přístupem, energicky  

a cílevědomě. V tomto případě však hrubě přecenil své možnosti. Stavba nebyla ještě úplně 

dokončena a již  do školy začal přijímat hochy ze Slezka a okolí.
86

 Kronika Klimkovského 

kláštera nás zpravuje o skutečnosti, že jeho síly nedostačovaly na vedení ústavu. Když toto 

zpozorovali rodiče jeho svěřenců, přemístili hochy raději do jiné školy. Dalším problém bylo, 

že ,„zřízení a vedení ústavu neodpovídalo zákonitým požadavkům vyučovacím, a proto byl 

úředně uzavřen. Tak skončil ústav pro hochy byv sotva započat.“
87

  

 Jan Vyhlídal, který znal Lubojackého osobně, ve svých Vlasteneckých vzpomínkách 

upozorňuje, že „česká škola tou dobou byla Němcům trnem v oku“
88

   

a kdyby se jednalo o školu německou, nebyly by dílčí nedostatky v organizaci školy  

a ve výuce pro úřady tak zásadní překážkou a nepochybně by činnost školy nebyla úředně 

pozastavena.  

 Klademe-li si otázku, zda tvrzení Jana Vyhlídala není poněkud tendenční a příliš 

zaujaté vůči úřadům, ovládaným Němci, můžeme s velkou pravděpodobností říci, že 

Vyhlídalův popis situace odpovídá skutečnosti, a to navzdory jeho vyhraněnému postoji vůči 

německému elementu. Vyhlídalovo tvrzení může být opřeno o následující fakta.  

 Přestože se podle sčítání obyvatel v Klimkovicích z roku 1880 z celkového počtu 

2 361 obyvatel přihlásilo jen 397 k německé národnosti, v obecné škole, která existovala 

v Klimkovicích již delší dobu, byl  kladen důraz na německý jazyk.
89

 Za tyto poměry mohl 
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být odpovědný do značné míry starosta města, Josef Bena, za jehož úřadu byly „vyvolány 

ostré národnostní spory.“
90

 

 V této době byl ředitelem obecné školy v Klimkovicích Josef Hradil, který  

ke konci 19. století usiloval o zřízení měšťanské školy s vyučovacím jazykem češtinou. 

„Narazil však na odpor správy Wilczkova panství a tehdejší okresní školní rady.“
91

 Boj o 

měšťanskou školu v Klimkovicích dospěl ke svému  konci až v roce 1913, na konci bylo 

hořké vítězství Josefa Hradila. V roce 1913 byla po podání stížnosti u ministerstva školství ve 

Vídni zřízena měšťanská škola.
92

 Z pohledu klimkovických přívrženců českého vyučovacího 

jazyka však tento triumf nelze nazvat jinak než vítězstvím Pyrrhovým. Vznikla sice 

měšťanská škola, ale s vyučovacím jazykem němčinou.
93

 Úsilí o založení měšťanské školy, 

trvající přes 10 let a odehrávající se o 6 let později od založení Lubojackého vzdělávacího 

ústavu, slouží jako dokreslení k situaci a postavení Angela Lubojackého a pochopení, jaké 

překážky mu mohly být kladeny ze strany úřadů, když usiloval o založení českého 

vzdělávacího ústavu.  

 Další konkrétní zpráva o Lubojackého vzdělávací instituci pochází z pera Antonína 

Huba, který referuje ve své publikaci o Klimkovicích mimo jiné  i o místním školství. „V roce 

1890 byla zvláštní společností postavena budova místním architektem Emilem Haukem. Hned 

po dostavění zde bylo zřízeno české soukromé gymnázium.“
94

 Škola však ve třetím roce  svého 

fungování zanikla, protože „jí nebylo pro český jazyk vyučovací přiznáno právo veřejnosti.“
95

 

Zde znovu narážíme na jazykový problém, který v širších souvislostech popsaných výše 

konotuje s problémem národnostním.  

 Vyvstává otázka, koho touto „zvláštní společností“ Antonín Hub myslel a kdo ji tvořil. 

Víme pouze o Angelu Lubojackém, o dvou stavitelích Emilu Hauke a Ludvíku Kunzovi
96

 a 

zřejmě i o Rudolfu Vozákovi z Vítkovic. 

 A jaký byl další osud zmíněného domu, kvůli němuž se Lubojacký dostal  

do finančních potíží a do nepřízně úřadů? Největší podíl měl tehdy na domě již zmíněný 

Rudolf Vozák z Vítkovic, který po neúspěšném projektu vybudování výchovného  
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a vzdělávacího ústavu v dražbě dům koupil.
97

 „Koupil jej pro mateřinec řepčínský, věnovav 

jej dceři své M. Zdislavě, sestře řádu našeho, zároveň s usedlostí v Langově č. 35. Klášter 

tento nebyl zcela bez dluhů, uvázl na něm dluh 14 tis. zl.“
98

  

 Patronát nad tímto ústavem paradoxně nepřevzal dominikánský řád, neboť „provincie 

podobné kontakty hypotečně přisvojiti nepovolila a konventy pražský, litoměřický i olomoucký 

to považují za nevhodné a nesouhlasí s tím“
99

, nýbrž olomoucké arcibiskupství. „Roku 1896 

byl založen olomouckým arcibiskupem Dr. Teodorem Kohnem Dívčí ústav s internátem.“
100

 

Tento ústav byl pak předán sestrám dominikánkám z Řepčína.  

 

2.7 Frýdek 

 

„Frydečtí grosbyrgři, dámy ze Frydku 

Jízlivou budou se smáti ti řečí...“ 

 

 Jakoby těmito verši Petr Bezruč předznamenal i osud Angela Lubojackého, jehož 

poslední roky života jsou spjaty s Frýdkem a Místkem.  

 Ačkoliv vzdělávací ústav v Klimkovicích po Angelu Lubojackém převzaly, byť 

v pozměněné formě, sestry dominkánky a jeho snaha tak nepřišla úplně vniveč, nezdar 

se vzdělávacím ústavem, který byl jeho snem, musel Angela nepochybně poznamenat.  

 Silný vliv v tomto období na jeho psychiku měl zřejmě i jeho rozchod 

s dominikánským řádem, v němž strávil přes 14 let a v něhož měl plnou důvěru. Veškeré jeho 

činy, ať už se jednalo o obnovení třetího řádu, založení měsíčníku Růže dominkánská, zřízení 

růžencové výrobny, zavedení observance, založení noviciátu v Olomouci a literární činnost, 

byly znakem jeho loajálnho postoje k řádu. V momentě, kdy potřeboval silnou oporu a 

zázemí, které mu mohl řád nabídnout, se od něj řád odvrátil a přikázal mu „strictissima 

obedientia“
101

. Tato netolerance řádu vůči jeho ambiciózním plánům mu přinesla velké 

zklamání, které pak vyvrcholilo jeho odmítnutím dalšího setrvání v dominikánském řádu. 
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Dominikáni tak ztratili organizačně schopného muže, kterých bylo v tomto období potřeba a 

který by byl jistě užitečný v procesu a boji o znovunabytí samostatnosti české provincie. Svou 

samostatnost si česká provincie vydobyla až rok po smrti Angela Lubojackého, tedy v roce 

1905. Nedbaje dosavadních pádů našel v sobě Lubojacký dostatek odhodlání, a jak prokázal 

již v dřívějších dobách, také mnoho energie a entuziasmu k dalším plánům, pro jejichž 

realizaci si vybral nové působiště, které ale svými národnostními poměry bylo podobné, ne-li 

přímo totožné, s Olomoucí a Klimkovicemi.  

 „Aby byl volnější, dal se sekularizovati a vstoupil do diecéze vratislavské.“
102

 Krátkou 

epizodu v jeho životě představuje období, kdy v rámci vratislavské diecéze  působil na 

různých farnostech. O farnostech, kde a za jakých okolností pobýval, se nám nezachovalo 

mnoho zpráv. Pouze Noviny Těšínské vnášejí světlo do tohoto krátkého „temného“ období – 

o jeho prvním působišti referuje vydání ze dne 31.7. 1897 a uvádí malou obec Těrlicko, ležící 

nedaleko Těšína, kde působil jako kaplan.
103

 Dne 2. 4. 1898 pak Noviny Těšínské zveřejnily 

zprávu o „novém administrátorovi chrámu ve Frýdku, Angelu Lubojackém, který přišel 

z Bruzovic.“
104

 O jeho následujícím pobytu jsme již však dostatečně informováni z různých 

zdrojů a pramenů. Lubojacký přesídlil do Frýdku, „kde byl ustanoven administrátorem 

poutnické svatyně Panny Marie.“
105

  

 Na tomto místě se vybízí otázka, zda si Lubojacký národnostně problematická místa 

vybíral sám a dobrovolně, aby mohl „podporovat vlastenecký život“, nebo zda svou roli 

sehrála náhoda. V případě Klimkovic můžeme jednoznačně vysledovat Lubojackého záměr, u 

Olomouce a Frýdku  připadají v úvahu obě varianty, které mohly nastat jak Lubojackého 

volbou, tak i rozhodnutím z vyšších míst (do Olomouce mohl být asignován z  rozhodnutí 

samotného provinciála a do Frýdku mohl být povolán vratislavskou diecézí). Ať  již tomu 

bylo jakkoli, fakt, že se mu otvíraly dveře na různá významná místa, odkud měl velký vliv na 

společnost, není náhodou. Lubojacký byl velmi schopným mužem, z něhož kypěla energie a 

odhodlání aktivně a pozitivně působit na veřejnost.  

 V tehdejší společnosti měli možnost promlouvat k lidem a vést jednotlivce i širší 

společenství k duchovním a vyšším hodnotám tři povolání – kněz, učitel a literát. Angelus 

Lubojacký zastával všechny tyto funkce a dokázal je v některých momentech svého života 

spojit v jednotu. Tyto schopnosti dokázal Lubojacký povýšit na vyšší stupeň svou pokorou a 
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laskavostí. Jeho aktivity také svědčí o silném sociálním cítění. Díky tomu, že v něm někteří 

rozpoznali tyto schopnosti, získal příležitost svou osobnost náležitě uplatnit. 

 A jaké poměry vládly tehdy ve Frýdku, kam Lubojacký přibyl z blízkých Bruzovic? 

Jak již bylo výše avizováno, národnostní situace se v době příchodu Lubojackého velmi 

podobala té v Olomouci a v Klimkovicích. Ještě v 50. letech 19. „hat Friedek 3 967 meist 

slawische Einwohner (měl Frýdek 3 967 obyvatel, z toho většinu slovanských).“
106

 Přes toto 

tvrzení, ačkoliv se může zdát, že německý element měl zanedbatelný podíl na životě ve 

Frýdku, je třeba si uvědomit, že německý element byl sice početně nižší, ale jeho kulturní a 

mocenský vliv na vývoj ve Frýdku byl značný. Stejný význam jako mělo pro Olomouc 

zbourání městských hradeb, které otevřelo městu „brány  do světa“, ve Frýdku se stalo 

zlomovým momentem vybudování Císařsko-královské ostravsko-frýdlantské železnice. 

Frýdek se začíná dynamicky národnostně měnit až po vystavění železniční stanice na trase 

Ostravsko-frýdlantské dráhy roku 1871, od té chvíle se ve Frýdku začal rozvíjet průmysl.
107

  

 Železnicí trať, spojující území bohaté na nerostné suroviny v beskydské oblasti 

s železárenským a ocelářským gigantem ve Vítkovicích a s dalšími průmyslovými podniky 

díky napojení této regionální dráhy na Severní dráhu Ferdinandovu, byla velkou šancí pro 

mnoho podnikavých a schopných lidí, kteří se chopili své šance ve městech, které doposud 

nebyly spojeny se světem.  

 Velká část vyšších úřadů byla obsazena Němci (okresní hejtmanství v Těšíně, okresní 

soud ve Frýdku
108

) a je zcela pochopitelné, že z toho důvodu byla protěžována němčina nejen 

jako úřední jazyk, ale také jako vyučovací jazyk ve školách. V roce 1885 se vzdali čeští 

členové místní školní rady svých míst a bylo tak „ovládnuto i školství Němci, kteří měli pak 

otevřenou cestu ke germanisaci.“
109

 Česká číše trpělivosti přetekla v roce 1899, dne 18. 

července byla do Frýdku svolána schůze starostů okolních obcí, kteří  manifestovali svůj 

nesouhlas s jednáním okresního soudu, který zcela odmítal český jazyk.
110

  

 Okresní soud ve Frýdku nedodržoval Gautschova jazyková nařízení, podle nichž se 

měl vnitřní jazyk úřadu řídit podle většiny obyvatel v okresu a pokud bylo v daném okrese 

zastoupeno jak německé, tak české obyvatelstvo, musely se stát vnitřním jazykem čeština i 
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němčina zároveň. Na schůzi starostů ve Frýdku byla vypracována rezoluce, která byla 

odeslána do Vídně, v níž byly formulovány následující body: „Tento soud přes jazykové 

výnosy důsledně jenom německy vyřizuje a protokoluje…představený tohoto soudu 

(Wanitschek - pozn. autora) prohlásil, kterak, pokud bude ve Frýdku, nevydá českého 

nařízení.“
111

 Následuje demografická charakteristika okresu: „Okres frýdecký je ryze český, 

málo lidí zná tu něco po německu, máť 36.899 obyvatelů českých a 1.025 obyvatelů 

s obcovací řečí německou.“
112

  

 Rezoluce zástupců obcí frýdeckého okresu, zaslaná do Vídně, byla první společnou 

národní manifestací Čechů ve Frýdku, pomineme-li běžné přestřelky a vzájemné útoky mezi 

oběma soupeřícími stranami v místním tisku, které však neměly většího významu a které 

nemohly přispět ke kompromisu či dosažení výsledku, přijatelného pro obě strany. Novinové 

plátky a jejich útočné články na obou stranách spíše rozdmýchávaly národnostní sváry. 

Rezoluce starostů obcí se ovšem týkala pouze sféry justiční.  

 Ve školství byl stav  boje o český jazyk o poznání horší. „Školy měšťanské byly 

německé, obecné školy byly utrakvistické. V 1. třídě vyučovalo se většinou česky – poněvadž 

90% dětí německy neumělo – v ostatních třídách jen německy.“
113

  Angelus Lubojacký 

referuje v dpopise o stavu národního boje za český jazyk se zřetelem k frýdeckému školství 

poslanci Dr. Slámovi následovně: „Poměry se zde zhoršily, poněvadž p. Dr. Sekera, vůdce 

národní, jenž totiž 20 let ničeho nedělal ve věcech národních, neboť Frýdek nemusel tak 

hluboko klesnout, kdyby jen jediný muž věrně a věcně byl zde pracoval.“
114

  

 Lubojacký reagoval tímto dopisem na okolnosti vzniku odboru Matice Osvěty lidové 

ve Frýdku, pro jejíž založení se sice vyslovili na ustavující valné hromadě v sprnu 1899 

všichni přítomní, ale už při diskusi o realizaci hlavního cíle, který si jednohlasně vytyčili, tedy 

založení české školy ve Frýdku, došlo k zásadním rozporům. Největším kritikem a odpůrcem 

myšlenky co nejrychlejšího založení a stavby školy se se slovy, že „nemá chuti ani zapotřebí 

býti terčem perfidních a lživých novinářských článků (německých - pozn. autora)“
115

, stal 

právě předseda odboru Matice Osvěty lidové - Dr. Václav Sekyra, na jehož neochotu a 

pasivitu Lubojacký v dopise poukázal. 
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 Na základě vědomí úpadku českého národního života, kultury a jazyka, bylo tedy 

vytvořeno ve Frýdku uskupení českých vlastenců, jejichž snaha dosáhnout rovnoprávného 

postavení jazyka českého a české kultury vůči německé vrcholí  

na přelomu let 1899 a 1900 založením odboru Matice Osvěty lidové.
116

 Jak bylo naznačeno 

výše, první setkání provázela názorová jednota všech členů, když však bylo potřeba 

dohodnout se na konkrétním postupu, mnozí začali ustupovat a projevovat skepsi k myšlence 

založit ve Frýdku českou školu a začít s vyučováním již  

od následujícího školního roku.
117

  Mezi odvážné, kteří nepodlehli obavám a nedůvěře vůči 

plánu uvést v chod školu již ve školním roce 1900, patřil Angelus Lubojacký, který převzal 

roli agitátora.
118

 Měl na starost řídit zápisovou akci nových žáků do budoucí školy. Počet 

přihlášených dětí na následující školní rok dosáhl počtu 70
119

, což lze považovat 

za Lubojackého úspěch vzhledem k faktu, že škola v tuto dobu neměla ještě ani místnost, kde 

by se mohlo vyučovat. Během několika dní pak byla nalezena místnost, která by byla vhodná 

pro vyučování. Jako „vhodnou“ ji označil Antonín Hrozek. „Škola umístěna byla v zadní části 

domu manželů Jana a Leopoldiny Bezecných v Pražnové ulici č. 63.“
120

 Okresní školní rada 

však původně po prohlédnutí místnosti povolení ke zřízení školy neudělila.
121

 Antonín Hrozek 

přisuzuje vinu za neudělení povolení k výuce tomu, že se komise sestávala z Němců, kteří si 

nepřáli českou školu na území, v němž měli na školství monopol.
122

 Prohlédneme-li si ale 

fotografii domu manželů Bezecných (viz Příloha), kde měla probíhat výuka, a uvážíme-li, že  

se do jedné místnosti mělo vtěstnat 70 zapsaných žáků, musíme přiznat Antonínu Hrozkovi 

jistou míru zaujatosti vůči okresní školní radě a jejímu verdiktu.  

 Třída v domě v Pražnové ulici byla nakonec přes všechny obtíže vybavena   

a připravena již během září, scházelo jen získat povolení k samotné výuce.
123

 Zde se 

významnou mírou osvědčil Angelus Lubojacký, který díky svým kontaktům urgoval  

na různých místech, aby mohla být výuka okamžitě zahájena.
124

 Po mnohočetných 

intervencích pak k radosti všech členů Matice Osvěty lidové získala česká škola povolení 

k výuce.
125

 Toto povolení však bylo omezeno jen na jeden rok s podmínkou, že za uplynulé 
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období škola nalezne vhodnější prostory. Další podmínka, kterou zemská školní rada v Opavě 

stanovila, se dotkla samotných žáků – škola směla přijmout v prvním roce pouze 40 žáků.
126

 

 Členové Matice Osvěty lidové museli pro následující školní rok vyřešit situaci 

s prostorami školy, aby splnili podmínky, které jim okresní zemská rada kladla. V této otázce  

se pro další existenci školy stal klíčovou osobou Angelus Lubojacký. Odbor Matice se 

rozhodl pro výstavbu budovy, kde měla škola nalézt definitivní místo  

pro výuku.
127

 Stavbu budovy ovšem nemohl iniciovat samotný odbor Matice, protože by 

vzbudila podezření ze strany frýdeckých Němců, kteří by kladli nepřekonatelné překážky, aby 

zabránili dalšímu pokračování české školy. O jejich postoji svědčí iniciativa, kterou v tomto 

směru vyvinuli, když „odměňovali později ty, kteří odepřeli pro českou školu prodati 

nepatrný kousek zahrádky.“
128

 Z tohoto důvodu bylo třeba v této záležitosti zvolit taktický 

postup a provést zastírací manévr. Za geniálním nápadem výstavby Národního domu, kam by 

se poté česká škola přesunula, stál Angelus Lubojacký.
129

  

 V roce 1900 bylo ustaveno družstvo pro postavení Národního domu.
130

 V čele tohoto 

družstva stanul Lubojacký, který také přislíbil získat na Národní dům tolik potřebné finance a 

nést finanční odpovědnost. Po vyřízení všech formálních stránek byla stavba započata. Přes 

veškeré úsilí členů družstva byly počátky spojeny s velkými obtížemi, zejména finančními.  

 Lubojacký se obracel s žádostí o půjčku na různé strany a vlivné osoby. Pro ilustraci 

může sloužit jeho korespondence s poslancem Dr. Františkem Slámou, který byl známý svým 

vlasteneckým cítěním. Už během svých gymnaziálních studií byl konfrontován s proněmecky 

orientovanou rakouskou politikou, když byl jako mladý student, kterým bylo přísně zakázáno 

se politicky angažovat a psát politické články, zapleten do letákové aféry proti proněmecké 

politice Beusta a ze školy vyloučen.
131

     

 Na onoho muže s neblahými zkušenostmi s proněmecky nakloněnými rakouskými 

úřady se obrací Angelus Lubojacký ve věci financování Národního domu: „Aby česká škola 

ve Frýdku se ujala, musíme míti k tomu přiměřené místnosti, proto založili jsme ve Frýdku 

družstvo k vystavění národního domu…Ve Frýdku jest slovutný magistrát všemohoucí, vy tyto 

poměry dobře znáte, proto se v tom šířiti nebudu…třeba nám půjčky na dům, který již jest co 

do zdiva hotov…žádám Vás slovutný pane, abyste ráčil u první pojišťovny mor. půjčku tu 
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zprostředkovati, pokud vím, má Vás p. Dr. Koněvovský v Místku v té příčině 

informovati…Frýdek zachránit, značí Těšínsko zachránit.“
132

 

 Mimo finanční stránku se objevil další problém, který už byl však z dlouhodobých 

národnostních třenic předpovídatelný: „Na staveništi bylo jako v úle,  

a to Němci těžce nesli, proto zasazovali se všemožně o to, aby pracovníkům práci znechutili a 

je od ní odvrátili.“
133

 Jejich terčem se stal muž, který zodpovídal  

za finanční stránku projektu a který byl z velké části závislý na jejich vůli, neboť zastával 

místo administrátora fary a kostela Panny Marie ve Frýdku. Hovoříme znovu  

o Angelu Lubojackém. Němci zašli v napadání a ve snaze zlomit Lubojackého vůli velmi 

daleko, Lubojacký se pro ně v tuto chvíli stal nepřítelem číslo jedna. „A aby se mu za národní 

práci pomstili, aby ho od další činnosti odvrátili, vytloukli mu v noci okna a dům, v němž 

bydlel, počmárali nápisy: Los von Rom – nieder mit Lubojacki – tschechisches 

Agitationshaus…(Pryč s Římem – pryč s Lubojackým – český agitátor/český agitační dům – 

překlad autora).“
134

  

 Dalším prostředkem, kterého Lubojackého odpůrci využívali k psychickému nátlaku 

na něj, byly novinové články. V novinách se o něm objevovaly nepravdivé, lživé a útočné 

zprávy s cílem pošpinit jeho osobu a zbavit se tak nepohodlného českého vlastence. Z těch 

nejznámějších periodik, v nichž na Lubojackém nenechali nit suchou, jmenujme například 

Wochenblatt nebo Wehr. „Již po léta napadán byl ze strany fanatických nacionálních 

střeštěnců frýdeckých zrna Brajlova a Pavliskova.“
135

  

 Frýdečtí Němci na něj útočili kvůli jeho vlasteneckým aktivitám v rámci odboru 

Matice osvěty lidové, jeho úsilí o postavení Národního domu ve Frýdku a v neposlední řadě i 

za jeho školní aktivity na místeckém gymnáziu. Okolo roku 1900 zde zřídil studentský spolek 

a „vychovával v něm mladé lidi nejen v náboženském, ale i národním duchu.“
136

  

 Jméno Lubojacký bylo v dobových novinách v rozmezí let 1900 – 1903 často 

skloňováno  v souvislosti německo - českých sporů nejen v plátcích německých, ale  

i českých, takto o něm referuje Opavský Týdenník: „P. Lubojacký zřídil v Místku pro 

studující tamního českého gymnázia ze Slezska konvikt, který dobře prospívá, ale jehož zřízení 
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v očích frýdeckých Němců bylo velikým zločinem, proto nasadili všecky páky, aby horlivému 

knězi podrazili nohy.“
137

 

 Ve Frýdku nezanevřel ani na literární činnost, které se dříve velice činnorodě věnoval. 

V roce 1900 založil týdeník „Slezské listy“, „který měl být poučným, ale  

i zábavným časopisem.“
138

 Tato aktivita mohla být dalším z mnoha již výše uvedených 

důvodů, proč frýdečtí Němci vyhlásili štvanici na Lubojackého.  

 Napětí dosahuje svého vrcholu v roce 1902, kdy se útoky na Lubojackého  stupňují a 

stávají se častějšími. Do celé situace se vložil magistrát, který „nátlaku Brajlovců konečně 

povolil a obžaloval kněze.“
139

 Noviny Těšínské z 16. 8. 1902 přinášejí detaily této obžaloby: 

„Založil prý českou školu...druhým důvodem je, že pro tuto školu agitoval, třetím, že založil 

pro slezské studenty v Místku konvikt, a čtvrtým, že za jeho pobytu nastaly národní 

třenice…“
140

 Hovoří-li se ve všech dobových novinách o obžalobě v kontextu s osobou 

Angela Lubojackého (pojem obžaloba se objevuje v Moravské Orlici, Novinách Těšínských, 

Našinci a Opavském Týdenníku), pak je třeba mít na vědomí, že se nejednalo o obžalobu 

soudní, neboť u Lubojackého nelze vysledovat jakékoli protiprávní jednání, nýbrž o obžalobu  

u vratistlavské diecéze. „Frýdečtí Němci  šli tak daleko, že požádali vratislavského biskupa, 

aby Lubojackého suspendoval z hodnosti administrátora. Biskup vyhověl jejich žádosti.“
141

 

  Po obdržení oznámení o suspendaci od vratislavského biskupa se Lubojacký zhroutil, 

jak popisuje vzpomínku Ferdinanda Reslera Antonín Hrozek: „V sobotu přišel jednatel Resler 

k P. Lubojackému, aby ho požádal o poskytnutí zálohy na výplatu zedníkům, byl překvapen, 

když jej spatřil. Jako bez života, podťatý strom, seděl sklíčený v lenošce, v ruce držel dopis, 

v očích leskly se mu slzy. Dočetl právě biskupův list. Suspendován. Konec všem plánům, 

konec další pomoci.“
142

 

 

2.8 Rok poslední – místecký exil 

 Přes veškeré útoky a nepřízeň, která postihla Lubojackého ve Frýdku ze strany 

německé, se nemusel po nepříjemné intervenci vratislavského biskupa ve formě suspendace 
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stěhovat příliš daleko, byl totiž povolán na faru v Místku, kde se stal administrátorem 

kostela.
143

  

 Angelus Lubojacký pak docházel vyučovat i na českou soukromou školu  

ve Frýdku a v Místku řídil jím založený studentský konvikt a nemusel se tak svých aktivit 

vzdávat, ani je nijak omezovat.
144

 

 Ačkoliv Lubojacký našel nové působiště a nemusel tak čelit společenským tlakům 

frýdeckých Němců, psychický teror a nátlak v předchozím období nezůstal  

bez následků, události ve Frýdku a německé úsilí o eliminaci jeho odpůrců se podepsaly na 

jeho zdravotním stavu. Dne 16. července roku 1904 si  můžeme v novinách přečíst následující 

řádky: „V neděli dne 3. července zemřel v Místku Angelus Lubojacký. Šlechetný člověk, 

vzácný charakter, vznešený kněz a horlivý pracovník na národní nivě slezské. Přestalo bíti  

dobré srdce jeho ve věku 54 let… v Místku  pro stále pokračující chorobnou rakovinu  nebylo 

mu dlouho dopřáno pracovati.“
145

 

 Podobně jako mohl Petr Bezruč svými verši uvádět Angela Lubojackého  

do Frýdku a poukázat mu tak jeho budoucí osud, mohl jej také vyprovázet následujícími 

řádky a nám prozradit, co mohlo v posledních chvílích života problesknout hlavou právě 

Angelu Ludvíku Lubojackému: 

 

„Tak málo mám krve a  ještě mi teče z úst, 

Až bude růst  

Nade mnou tráva, až budu hnít, 

Kdo na moje místo, 

Kdo zdvihne můj štít?“ 
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3 Závěr 

  

 První fáze života Angela Lubojackého je bezprostředně spjata s dominikánským 

řádem. Angelu Lubojackému zpočátku řád poskytoval slušné zázemí pro vzdělání a 

Lubojacký v rámci svých možností tuto příležitost využil. Zde také zužitkoval načerpané 

znalosti a schopnosti prostřednictvím řádu k rozsáhlým řádovým aktivitám. V tuto chvíli byl 

považován z hlediska řádu za úspěšného, poslušného a konformního řeholníka, který pracuje 

v souladu s řádovými pravidly.   

 Zlomovým bodem se pro Angela Lubojackého stal moment, když ve svých aktivitách 

začal vybočovat z tradicionalistické konzervativní koncepce řádu, na niž byl v jeho době 

kladen zvláštní důraz. Mezi ním a řádem začalo docházet nejprve k mírným střetům v podobě 

německo – českého národnostního soupeření během jeho působení v Olomouci, což se však 

později zvrtlo v přímou konfrontaci, která vyvrcholila odchodem z řádu. Vedení říšské 

provincie ve Vídni  ukázalo netolerantní postoj k jeho úsilí lpěním na tradičním vymezení 

pole působnosti člena řádu. Po sekularizaci Lubojacký přirozeně ztratil podporu  řádu v jeho 

aktivitách, které nebylo možno sloučit s tradicionalistickým pojetím, třebaže jeho snahy a 

záměry mohly být společnosti jakkoli prospěšné. Po nuceném vystoupení  pak nenašel silnou 

oporu, kterou mu dříve poskytoval řád. Jeho projekty pak selhávaly na nepřízni úřadů  či 

proněmecky orientované společnosti (jako příklad uveďme Frýdek či Klimkovice), která 

svévolně zasahovala do jeho aktivit a snažila se jej zastavit v jeho vlasteneckých podnicích. 

Dokud existovala symbióza v podobě Lubojacký – dominikánský řád, všechny jeho projekty 

dospěly k realizaci. Po zpřetrhání svazků Lubojackého s řádem nenašel podporu určité 

instituce nebo vlivné osoby, protože z pohledu národnostního nebyl konformní osobou, a  

proto všechno jeho úsilí ztroskotávalo. 

 Když přihlédneme k Lubojackého aktivitám, nabízí se srovnání se zakladatelem 

Salesiánů, Donem Boscem. Stejně jako on, i Lubojacký byl velmi činorodý ve vzdělávacích 

aktivitách a zakládání ústavů, které byly určeny primárně pro chlapce z nemajetných rodin a 

v nichž byl hlavní důraz kladen na výuku náboženství. Vzhledem k výše zmíněným faktům 

však Lubojacký narozdíl od Dona Bosca úspěšný nebyl.   
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Angelus Ludvík Lubojacký - portrét vytvořen v době jeho působení v konventu  

sv. Jiljí.
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Dům Jana a Leopoldiny Bezecných v Pražnové ulici ve Frýdku, kde byla první rok umístěna 

matiční škola.
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Angelus Lubojacký – portrét z jeho působení ve Frýdku.
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Matiční škola ve Frýdku, do budovy na Bruzovské ulici se přestěhovala z domu Bezecných. 

Škola byla stavěna původně jako Národní dům a o finanční stránku se staral Angelus 

Lubojacký.
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Dominikánský konvent při sv. Jiljí na Starém Městě. Místo působení Angela Lubojackého. 

Pohled na kostel sv. Jiljí z klášterní kvadratury. 
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