
 

II. BOHUNICKÉ SOCHY – blahoslavený Inocenc XI. 

Nehybní svědci našich uspěchaných životů. Co o nich víme? Některé odolaly tlaku 

sídlištní zástavby. Zastavme se společně u další z nich. V Bohunicích stojí již od roku 

1724, dnes kousek nad zastávkou tramvaje směrem k ulici Uzbecké. Je to dle znalců 

velmi hodnotná, památkově chráněná barokní socha papeže Inocence XI. Kdo to tedy 

byl Inocenc XI.? 

Občanským jménem Benedetto Odescalchi pocházel 

ze zbožné italské aristokratické rodiny. 

Po vystudování práv se odebral do Říma, kde byl 

rozhodnut zahájit vojenskou nebo církevní kariéru. 

Stalo se to druhé. Prošel různými úřady a již jako 

34letý se stal kardinálem. Ve svých 65ti letech, roku 

1676, po zvolení papežem, přijal jméno Inocenc XI. 

Traduje se, že prosil na kolenou ostatní kardinály, 

aby jej nevolili. A nebylo se co divit. Vatikánskému 

hospodaření hrozilo zhroucení. Zhýralost, korupce 

a favorizování příbuzných ve funkcích, to byly 

hlavní příčiny stále se prohlubujícího finačního 

deficitu hrozícího již bankrotem. Svoje působení 

tedy začal mnoha omezeními na papežském dvoře. 

Sám vedl přísný aksketický život a dbal 

na dodržování reformních předpisů určených 

duchovenstvu i laikům. Ke konci jeho pontifikátu byla bilance vatikánského rozpoču dokonce 

aktivní! A nebyl jen „suchým účetním“. I ve věroučné oblasti zastával neochvějné ortodoxní 

pozice. Například často kritizoval mnohé věroučné závěry jezuitů. A ač se nám to díky 

obecnému povědomí o tomto řádu bude zdát nepravděpodobné, odsuzoval jejich některé 

pokrokové způsoby uvažování. A to ty jenž vedou k závěrům, že nelze dospět k pravdě ale jen 

k pravděpodobnosti poznání. Mimo jiné odsoudil i nauku 

španělského kněze Miguela Molinose tvrdícího, 

že křesťanské dokonalosti lze dosáhnout jen naprostým 

klidem duše, která nemá být rušena žádnou činností… 

Krátká vsuvka č.1: Škoda toho Molinose,že? Inocenc XI. 

byl aktivní také na mezinárodnm poli. Byť vedl neustálé 

spory s anglickým i francouzským králem v otázce svých 

a jejich pravomocí, tak dalším evropským vladařům 

pomáhal v boji proti Turkům. Vahou svého úřadu se 

zasadil a především finančně podpořil křížovou výpravu, 

jejímž výsledkem byla jejich definitivní porážka. A to 

porážka u Vídně, tehdy domácími Habsburky již opuštěné. Toto vítězství, ze dne 12. září 

roku 1683, se zapsalo jako podstatný moment obratu tehdejšího střetu islámské a křesťanské 

civilizace. Zvláště pak, když k vítězství, dle svědectví zúčastněných, napomohlo zjevení 

obrazu Panny Marie nad spojenými šiky říšských, habsburských, polských a litevských vojsk. 

Ukořistěné turecké prapory byly svezeny do Říma, kde na oslavu této události hodinu zněly 

zvony všech kostelů. A na počest tohoto vítězství je rozhodnuto světit v tento den památku 



Bolestné Matky Boží… Krátká vsuvka č.2: Toto vítězství znamenalo nejen počátek úpadku 

rozpínavosti osmanské říše, ale zároveň počátek vzestupu Rakouska k velmocenskému 

postavení… Krátká vsuvka č.3: Madona s Ježíškem a Bible jsou pak zřetelnými atributy 

zpodobnění osobnosti Inocence XI. 

Inocenc XI. zemřel 1689. Blahořečený byl 

roku 1956 papežem Piem XII. Krátká vsuvka 

č.4: Prohlášení za blahoslaveného je před-

stupněm před prohlášením za svatého. Toto 

prohlášení neboli beatifikace  (z lat. beatus  

šťastný, blažený a facere  učinit) znamená, že 

se zaručuje, že daná osoba je v nebi. Je proto 

možné prosit u ní o přímluvu, a prokazovat ji 

úctu; může jí být zasvěcen kostel či oltář. 

Předpokladem blahoslavenosti je doložení 

alespoň jednoho posmrtného zázraku 

(bývávalo i více). A to nejlépe pak uzdravení, 

předtím zcela neznámé osoby. Kterým 

konkrétním zázrakem byla doložena 

vyvolenost Inocenta XI. se mi nepodařilo 

dohledat. Ale to není nakonec obecně 

podstatné. Krátká vsuvka č.5: Tradičně se 

čeká alespoň pět let od smrti význačné 

osobnosti, než celý proces kanonizace začne. 

Inocent se dočkal za téměř po 270ti letech. 

Papež Benedikt XVI. rozhodl o zahájení 

blahořečení svého předchůdce Jana Pavla II. 

jen několik týdnů po jeho smrti; a to výzvou 

římským katolíkům, aby na vatikánský e-mail 

zasílali svědectví o zázracích stanoucích se po 

jeho smrti. Koordinací byl pověřen počítačově 

gramotný polský kněz Slawomir Oder. Inu doba se zrychluje. Matku Terezu stejně jako 

zesnulého papeže Jana Pavla II se podařilo blahoslavit po necelých šesti let od jejich skonu…  

No a proč socha vatikánského papeže u nás v Bohunicích? V roce 1724 ji nechal postavit 

kanovník a kapitulní prokurátor Pavel Ignát Ličovský z brněnského Petrova. Tuto informaci 

lze z latinského textu na podstavci vytušit. Důvod? Vysvětlení se nabízí minimálně dvojí. Za 

prvé: v dané době ještě doznívala úleva nad ukončením více než stoleté islámsko-osmanské 

rozpínavosti. Vždyť Turci tábořili nejen před Vídní ale také u Olomouce! Za druhé: 

hospodaření brněnské svatopetrské kapituly v tomto období připomínalo to rozkradené, 

vatikánské. Za roky 1706-1712, a snad až do roku 1726, nebyly olomoucké vizitaci 

předloženy žádné účty. Zdá se, že situace si vyžádala alespoň „symbolické povolání“ 

představitele krizového managementu… 

A nám současníkům by pak Inocenc XI. mohl být autoritou jak v oblasti správy veřejných 

financí, tak v procesu uvědomování si našich historických a kulturních kořenů, které jsou dnes 

relativizované ve všeobecné politické korektnosti… 

 


