
P. ALOIS LAZECKÝ 

P. Alois Lazecký se narodil 12. září 1891 ve 

Slatině – Novém Světě, č.p. 15 Antonínu a 

Marianně Lazeckým. Zemřel 22. května 1971 ve 

Slatině – Novém Světě a je pochován na hřbitově 

ve Slatině. 

Jako motto pro pomoc v životě používal citát 

Filipa Neriho: „Pane, drž mě, drž mě za pačesy, já 

jsem schopný zradit Tě jako Jidáš…“ Používal ho 

celý život jako pomoc pro všechny potřebné, 

nešťastné, opuštěné a pochybující.   

Studoval na klasickém gymnáziu v Opavě, po jeho absolvování 

pokračoval v olomouckém kněžském semináři. 

Ukončení doložené indexem teologické fakulty a 

kněžské svěcení mu umožnilo slavit 

primiční mši sv. 19. července 1914 ve 

farním kostele Nanebevzetí P. Marie 

ve Slatině.  

Jeho první působiště kaplana a 

katechety byla Moravská Ostrava, 

ale velká touha po misijním životě ho přivedla do 

noviciátu u Sv. Gabriela ve Vídni – do řádu SVD (Societas Verbi Divini), 

Společnosti Božího Slova. 



V této chvíli přichází 

prosba maminky, která si 

přála, aby neodcházel příliš 

daleko do nebezpečných 

misijních míst, neboť ztratila 

již nejstaršího syna a těžce 

onemocněla i dcera Veronika.  

Po složení řádových slibů začal působit v Nitře, ve Vidině a ve 

Spišském Štiavniku, kde byla součástí jeho činnosti i výuka v chlapeckém 

semináři a redigování kalendáře Náš misionář.   

Jezdíval také do Bulharska. V hlavním městě 

Sofii se sblížil s Angelem Guiseppem Roncallim, 

pozdějším papežem Janem XXIII. O jeho činnosti 

provinciála SVD na Slovensku svědčí oběžník a 

Pastierské listy vydané v Prešovské diecézi 

řeckokatolickým ordinářem Jánem Hirkou. I s 

ním navázal P. Alois přátelský kontakt, důkazem 

je také jeho účast na pohřbu v roce 1971. 

Na Slovensku prožil i druhou světovou válku. V dopise z roku 1945 se 

zmiňuje o rumunských oddílech táhnoucích přes Slovensko a využívajících 

klášterů k odpočinku a občerstvení.  

P. Alois jako řeholník 

Se seminaristy ve Vídni 



Další stopy P. Aloise jsou známy díky svědkyni, která se s otcem 

Aloisem v roce 1948 setkala u sester františkánek v Opavě. Ty zde působily 

v nemocnici a učily na ošetřovatelské škole. 

P. Alois vedl misijní dům SVD 

v Dolních Životicích a odtamtud dojížděl do 

Opavy jako nemocniční kaplan a zpovědník 

v chrámu P. Marie. Navštěvoval zde sestry 

P. Marie Jeruzalémské a zmíněné sestry 

františkánky.  

Ředitelka, řeholnice, Ema Vrchovecká 

požádala P. Aloise o exercicie pro žačky 

uvedené školy, k nimž patřila i svědkyně, 

MUDr. Irena Ryschawa. V jejich vzpomínkách čteme: „Rozhodující pro celý 

můj život byla duchovní cvičení, která nám dával P. Alois před Velikonocemi 

roku 1947. Pomohl, že mi spadly šupiny z očí a poznala jsem přítomnost 

Pána. Bylo mi 17 let. Pamatuji, jak řekl: Proč se Pán až krví 

potil? Za prvé jako vševědoucí Bůh věděl, jaké strašné 

utrpení ho čeká. Za druhé – vzal na sebe špínu hříchu 

celého lidstva i naši. A za třetí – pro mnohé odmítající 

nadarmo.“  

Rok 1950 byl tragickým pro Církev. P. Alois Lazecký byl zatčen 14. 

dubna 1950 v Košicích, kam byla povolán za účelem místního působení 

SVD. Téže noci byly všechny mužské kláštery zrušeny.  

P. Alois ve vězení 



P. Alois byl vězněn v Podolinci, v době nemoci v Beluš Slatinách a 

nakonec přeložen do tvrdého koncentračního tábora v Oseku, českého 

tábora pro řeholníky.  

Po propuštění směl působit jako 

kaplan v Horažďovicích, později ve Čtyřech 

Dvorech u Českých Budějovic. 

Je třeba zmínit i časté cesty do Polska. 

P. Alois si velmi vážil polských kněží a svou 

dobrou znalost polštiny využíval 

k překladům církevních textů z Tygodnika 

powszechnego do češtiny. Pomáhal službou 

i v polském pohraničí.  

Mnozí vzpomínali, jak v době 

komunismu kázal a jak všichni přítomní Poláci zvedli hlavy, když uslyšeli 

svou rodnou řeč. 

Na Moravu se P. Alois vrátil do důchodu, bydlel na Novém Světě u 

sestry Marie a sloužil tiché mše sv. u bočního oltáře ve Slatině. P. Juráš, 

slatinský kněz, mu neumožnil ani koncelebrovat mši u hlavního oltáře při 

příležitosti 50letého kněžského jubilea, které P. Alois slavil v roce 1964. 

Umožnil mu pouze kázat na některých slavnostech. 

P. Alois Lazecký se uměl vcítit do hříšníků ve zpovědnici, uměl 

poradit, pomáhal, kde bylo potřeba, těšil, rozdávala radost. Několik málo 

dochovaných dopisů rodině a MUDr. Ireně Ryszawe to dosvědčuje.  

P. Alois (stojící) 



Zde je ukázka z korespondence této 

německé emigrantky z 11.12.2011 z Durachu. Je 

to dopis od P. Aloise z jara 1952 před Ireninou 

maturitou a je psaný jadrnou „slezštinou“, 

kterou se hovořilo i ve Slatině. 

Ja vim, že ta naša mila děvucha 

nědava hrubě moc do svojeho břucha; 

ona ťpe furt všecko do svojej hlavy, 

aby byla matura plna slavy. 

 

Maš recht, děvuško, že se pilně učiš, 

Enem myslim, že hlavu hrubě mučiš. 

Zapomínáš, že všecka vysoka věda 

bez žaludku do hlavy privesť se něda. 

 

Pomaž si chlebíček maslem a medem; 

zjiz kus špeku a k němu bělek sedem. 

A dy něni chuti k jidlu ani do roboty, 

něch ti šmakuju aspoň ty dva kompoty! 

To ti radi – Tvuj stary tati. 

P. Alois při mši sv. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Alois s rodiči a sourozenci 

P. Alois s rodinou 

P. Alois při mši sv. 

Při slavnosti Božího těla ve Slatině 

Boží tělo ve Slatině 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Lazecký a P. Juráš 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysokoškolský index s vyučovanými předměty P. Aloise Lazeckého 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Památka na primiční mši 
sv. 



 

Dekret P. Aloise Lazeckého do farnosti Přívoz 
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Pohřeb P. Aloise Lazeckého 


