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Kardinál Tomá‰ ·pidlík byl nejv˘znamnûj‰ím ãesk˘m teologem Ïijícím v zahraniãí. Narodil se 17. prosince 1919 v
Boskovicích. V roce 1940 vstoupil do jezuitského noviciátu a knûÏské svûcení pfiijal v holandském Maastrichtu 22.
srpna 1949. Vyuãoval na univerzitách v ¤ímû. Je povaÏován za svûtovû proslulého znalce spirituality kfiesÈanského
V˘chodu, propagátora ãeské kultury a duchovního otce. PapeÏ Jan Pavel II. jej v roce 2003 jmenoval kardinálem pro
jeho celoÏivotní úsilí ve studiu a praktické sluÏbû pro jednotu kfiesÈanÛ. Zemfiel 16. dubna 2010 v ¤ímû.

Kardinál Tomá‰ ·pidlík patfií k nej-
v˘znamnûj‰ím rodákÛm mûsta
Boskovice a jeho odkaz si pfiipomíná-
me vzpomínkov˘mi besedami, v˘sta-
vami i dal‰ími akcemi. Jednota Orel
Boskovice osobu kardinála Tomá‰e
·pidlíka pfiipomnûla tfieba v˘stavou,
která je nyní stálou souãástí poutního
místa na Velehradû, publikací, vzpo-
mínkov˘mi setkáními, kter˘ch se 
úãastnili zástupci Centra Aletti nebo je-
ho pfiátelé z Itálie. Pfiipomínkou, Ïe
kardinál studoval na místním gymná-
ziu, je pamûtní deska umístûna u
vstupu do ‰koly. Trvalá dÛstojná pfiipo-
mínka v‰ak chybí. „V loÀském roce
vznikl spoleãn˘ zámûr spolkÛ Junák
stfiedisko Boskovice a Jednota Orel

Boskovice zrealizovat památník ke 100.
v˘roãí narození kardinála ·pidlíka. Radû
mûsta jsem pfiedloÏila v lednu 2016 zá-
mûr a Ïádost o umístûní v lokalitû Bûlské
ul. nedaleko rodného domu,” sdûlila
Vítková. „V této dobû je zpracovaná stu-
die boskovickou rodaãkou v˘tvarnicí
MgA. Magdalénou Roztoãilovou.” 

„KdyÏ jsem byla oslovena na návrh
tohoto památníku, mûla jsem strach, Ïe
nebudu schopna naplnit vizuálnû my‰-
lenky tak velkého ãlovûka a filozofa.
Erb Kardinála ·pidlíka obsahoval silné
poselství, které se mi stalo jasnou in-
spirací. Pochopila jsem, Ïe mojí rolí
není vym˘‰let komplikovan˘ koncept,
ale uctít my‰lenky mistra a jen jim dát
sochafiskou formu.

M˘m cílem je dát dÛvûru divákovy
a dovolit mu do tohoto intimního vzta-
hu lásky a smrti a vzkfií‰ení vstoupit”,
sdûlila autorka studie MgA.
Magdaléna Roztoãilová.

Rozpoãet památníku ãiní více 
neÏ 500 tis. Kã a proto byla
Jihomoravsk˘m kra-
jem povolena sbírka
v souladu s platnou
legislativou. Ti, kdo
budou chtít realizaci
podpofiit, mohou za-
sílat peníze na úãet
280571499/0300.

V roce 100. v˘ro-
ãí narození mimo
odhalení památníku
budou i jiné akce
napfi. koncert, mezi-
národní konference,
besedy, apod. „O tak
v˘znamn˘ch aktivi-
tách jednám jiÏ del‰í
dobu s v˘znamn˘mi
osobnostmi a zá-
stupci v˘znamn˘ch
institucí. Nav‰tívila
jsem arcibiskupa
Graubnera, komuni-
kuji s profesorem
Ambrosem, námûst-
kem MK âR, fiedite-
lem Úfiadu pro 
studium totalitních
reÏimÛ a dal‰ími”,
sdûlila Vítková.
V této dobû je sesta-
vena pracovní sku-
pina, ve které 

nechybí ani zástupce rodiny. V sou-
ãasné dobû vznikla i stránka na FB.

Samotná realizace zámûru oslav
vãetnû odhalení památníku se usku-
teãní v prÛbûhu roku 2019.
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Pfiíprava oslav 100. v˘roãí narození
Tomá‰e kardinála ·pidlíka

Náv‰tûva kardinála T. ·pidlíka v rodn˘ch Boskovicích v roce 2004. 


