
Vzácné kameny 
Z kamenů v Assisi jsme vybrali dva menší, které putovaly po různých posvátných místech. Jeden z nich je vsazen do oltářní desky a jeden je umístěn na kropence. Na oltáři 
se tohoto kamene mohou dotýkat posvěcené ruce kněží a na kropence ruce věřících a příchozích. Takto jsou symbolicky propojena posvátná místa spojená se životem 
svatého Františka s Oldřiší.

Monte Sant‘Angelo
Kameny putovaly až na poloostrov Gargano, 
kde byly položeny na oltáři v jeskyni Monte 
Sant‘Angelo

Kropenka s  vsazeným vzácným kamenem je 
umístěna u vchodu do kaple

Kameny na místě narození sv. Františka Gubbio – místo Františkova zázraku 
s lidožravým vlkem

Socha františkána nedaleko San Damia-
no. Kameny jsou položeny v rukách.

Křtitelnice, ve které byl pokřtěný malý Jan (Fran-
cesco) Bernardone – svatý František

- co bychom neměli přehlédnout

Oltářní obraz
jedná se o kopii nástěnné fresky z kaple svatého Řehoře v benediktinském opatství 
Subiaco, kam František rád putoval a zde dvakrát pobýval. Nejprve v roce 1216 a po-
druhé v roce 1223, tři roky před svou smrtí. Mezi těmito dvěma daty došlo k velké 
proměně světce. Podnikl cestu do Svaté země, obhajoval první řeholi, trpěl neustálou 
oční chorobou a zakoušel krutá zklamání. Jedná se zřejmě o jeho vůbec první por-
trét. Pozorné zkoumání Františkova obličeje nám prozradí více, než je patrné na první 
pohled. Malíř se dal dvakrát do 
díla, aby namaloval dva portré-
ty. Napřed nakreslil Františka 
v  plné nádheře jeho povolání 
a  nepodrobeného zkouškám, 
na rukách ještě nejsou vidět 
stigmata. O  sedm let pozdě-
ji opravil levou stranu obličeje, 
která zračí hluboké změny po 
prožitých událostech. Přesto 
z obrazu nezmizel dojem nad-
přirozené radosti.

Pravá strana obličeje – vidíme 
velké, jasné a veselé oko člově-
ka, který se oslněným pohle-
dem dívá na vše stvořené, jasně 
se rýsuje úsměv

Levá strana obličeje – oční du-
hovka je zvětšena, oko je men-
ší, radost z něho zmizela, výraz 
obličeje je vážný, bez úsměvu

Přestože zkoušky změnily ten-
to obličej, srdce je ve své hloubi 
stále plné něhy.

Kopie obrazu je vytištěna na 
plátně a  bez rámu umístěna 
uprostřed čelní stěny.

Apoštolské požehnání
Pro slavnost svěcení kaple dne 14. června 2020 jsme obdrželi od papeže 
Františka požehnání.
Stavba kaple a hodnoty, které by měla přinést všem návštěvníkům jsou stej-
né s hodnotami, které prosazuje svatý otec František, proto je velmi vzácné 
jeho požehnání všem věřícím farnosti i stavbě samotné.

Překlad požehnání
Svatý otec František, ze srdce uděluje apoštolské požehnání Otci Milanu 
Romportlovi a věřícím farnosti Borová u příležitosti posvěcení nové kaple 
svatého Františka z Assisi v Oldřiši. Vyprošuje jim hojnost nebeských mi-
lostí a mateřskou ochranu Panny Marie, aby stále rostli ve víře a lásce.

Ve Vatikánu, 15. 05. 2020 podepsán Kard. Konrád Krajewski, Apoštolský almužník

Vzhled kaple
byla navržena v prostém stylu, dominuje jí dřevěná rozeta s barevným za-
sklením a zvonice s oknem pro zvon. 
Kaple je inspirována vzhledem italských chrámů z 13. století (místo a doba 
Františkova života) a měla by připomínat chrámy v Assisi.

Kaple v Oldřiši

Bazilika svatého Františka v Assisi Bazilika svaté Kláry v Assisi

Kaple svatého Františka z Assisi
Tvar a rozměry

kaple v jsou téměř shodné s kaplí Porciunkule nedaleko Assisi. 
Porciunkule – byla oblíbeným místem svatého Františka. Zde nejraději 
pobýval se svými druhy, tuto kapli sám opravoval a nakonec zde i ze-
mřel. Pro toto místo si svatý František vyprosil u papeže Honoria III. 
plnomocné odpustky, později byly odpustky rozšířeny i na další místa, 
takže 2. srpna lze ve františkánských, farních i katedrálních kostelích 
získat plnomocné odpustky „Porciunkule“. Kaple je nyní uprostřed ba-
ziliky Panny Marie.

Porciunkule Kaple v Oldřiši

Rozeta
– význam použitých barevných skel. Pro rozetu na čelní straně kaple byly po-
užity tři základní barvy: červená, žlutá a modrá. Zelená je barvou doplňkovou. 
Barvy znázorňují čtyři živly, oheň – červená, voda – modrá, vzduch a slun-
ce – žlutá. Zelená barva symbolizuje zemi. Smíšením barvy červené a zelené 
vznikne hnědá, připomínající hlínu a zem.
Můžeme si všimnout, že uprostřed rozety jsou barvy náležející zemi a vně jsou 
umístěny barvy připomínající nebe (světlo připomínající Krista a voda připo-
mínající Ducha Svatého).
Paprsky rozety naznačují člověka, který skrze modlitbu směřuje ze země k nebi. 

Zapadající slunce tvoří svými paprsky uvnitř kaple zajímavé světelné efekty

Dvířka svatostánku – jsou zhotovena z dubo
vého dřeva. Na dvířkách je kovářsky zpracovaný 
jeruzalémský kříž. Tento zvláštní kříž má svůj 
název odvozený od nejznámějšího použití, 
jímž je znak jeruzalémského království. Je 
tvořen pěti kříži, z nichž největší je uprostřed. 
Symbolizuje zde pět ran Kristových.

Inspirací pro kapli v  Oldřiši je ztvárnění 
jeruzalémského kříže na vstupu do chrámu 
v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě, kde se 
Kristus potil krví před svým umučením viz 
fotografie.

Věčné světlo – nad svatostánkem je umístěno 
uprostřed zlaté šesticípé hvězdy. V celé kapli 
je tato hvězda jediným zlatým prvkem, z úcty 
k Nejsvětější svátosti.

Davidova hvězda v  podobě šesticípé hvězdy 
je považována za židovský symbol a vyjadřuje 
zde, že i Ježíš Kristus byl žid. 
Hvězda má téměř shodné rozměry s hvězdou, 
kterou museli nosit židé za druhé světové 
války viditelně na svém oblečení, například 
v koncentračních táborech.

Prostý dřevěný kříž nad svatostánkem je 
vyroben, tak jako i některé další prvky v kapli 
ze staršího použitého dřeva.

Sochu Panny Marie Lurdské ve výklenku 
oltářní stěny daroval pro kapli v  Oldřiši po 
zrestaurování místní občan. Na míru této soše 
byl vystavěn ve zdi výklenek.

Cílem při navrhování kaple v Oldřiši bylo, aby stavba byla co nejprostší 
a vzbuzovala v lidech skromnost a pokoru – hodnoty, které prosazuje 
i nynější papež František. 
A  také proto byla kaple zasvěcena svatému Františku z  Assisi, který 
zastával stejné hodnoty a prostým způsobem života po svém obrácení 
nám dal příklad.

Místo pro  
stavbu kaple

Zastupitelstvo schválilo stav-
bu kaple na pozemku v samém 
středu obce. Zde je každoročně 
v  době adventní rozsvěcován 
vánoční strom, připomínající 
město Betlém. Není bez zají-
mavosti, že právě svatý Franti-
šek ve své lásce ke všem tvorům 
zatoužil živě znázornit naro-
zení Ježíše v  chudobě chléva. 
U městečka Greccio v roce 1223 
sehrál s živými postavami betlémský příběh a došlo zde i k zázraku zje-
vení dítěte Ježíše v jeslích. Tím začala tradice živých betlémů, kterou 
známe dodnes.

Oltářní kámen 
je sestaven ze dvou částí. Spodní část je tvořena kamenem z Oldřiše, který 
byl seříznut tak, aby tvořil základ pro mramorovou oltářní desku. Deska je 
sestavena z kamenů, které byly vyžebrány po vzoru svatého Františka přímo 
v městě Assisi a byly dovezeny do Oldřiše.
Kámen – růžový mramor pochází z bývalého lomu na hoře Subasio, na jejímž 
úpatí je z těchto kamenů vystavěno celé město Assisi.
Oltářní deska byla vytvořena zalitím kamenů do připravené formy a následným 
vybroušením a vyleštěním.

Oltářní deska před usazením na místní kamenný 
podstavec

Převoz kamenů z Assisi Místní kámen pro oltář

Pax
Vstup do kaple je vydlážděn ze žulových kostek se znakem uprostřed.

Tvoří ho dvě písmena P a X, znamenají slovo PAX (MÍR). Připomíná františ-
kánské zvolání „PAX ET BONUM“ (POKOJ A DOBRO). Pramení v bratrském 
vztahu sv. Františka ke všem tvorům a vybízí nás k následování těchto zásad.

Písmena řecké abecedy alfa a ome-
ga po stranách znaku PAX zname-
nají počátek a konec a symbol Ježíše 
Krista.

Celý znak je zarámován v  kruhu se 
čtyřmi „branami“ do všech světo-
vých stran. Úzké brány v kruhu sym-
bolizují Kristova slova: „Snáze projde 
velbloud uchem jehly, než bohatý do 
nebeského království“.

Kruh odděluje část vnitřní  Boží 
království od části vnější – lidství 
a  pozemský život. A  zde ve vnější 
části můžeme najít různé velikosti 
kamenů. Ty představují lidi různého 
postavení, bohatství, funkcí a důle-
žitosti. Pokud chce někdo projít úz-
kou branou do Božího království, je 
třeba aby nejprve „zchudnul“, pře-
stal lpět na svém majetku, postavení 
a pozemských poctách.

Zvon
Jedná se o starší, již použitý zvon, který byl rovněž pro kapli v Oldřiši darován. 
Jeho váha je přibližně 42 kg. Svými rozměry a vahou je jako ulitý pro novou 
kapli. Provaz, jehož pomocí zvoník může zvonit je svázán z  jutové šňůry 
a připomíná cingulum (provaz, jež si mniši uvazují okolo pasu). Tři uzly na 
provazu znázorňují tři božské ctnosti a  sliby mnichů k  chudobě, čistotě 
a poslušnosti.

Ambon a sedes jsou vyrobeny z darovaných vyřazených kostelních lavic. Sta-
robylý vzhled by měl připomínat prosté vybavení františkánských klášterů 
a kostelů. Při pečlivé prohlídce můžeme najít několik ornamentů a písemných 
vzkazů věřících z minulých časů… 
Na ambonu jsou vyznačené symboly evangelistů Matouše, Marka, Lukáše 
a Jana.
Pro sedes a  lavičku pro ministrany byly vyrobeny podušky z použité látky. 
Tuto látku daroval společně s kameny dárce z Assisi. Zajímavostí je, že její bar-
va je shodná s růžovým mramorem z Assisi.

Dřevěné lavice v klášteře u kostela San Damiano

Použité materiály
Na podlahu v kapli bylo použito několik různých materiálů. I to má svo-
ji symboliku. Režná cihelná dlažba byla zakoupena v cihelně ve Vysokém 
Mýtě a byla vybrána kvůli podobnosti s dlažbou používanou ve chrámech 
v Assisi a okolí (například v Pordciunkuli, v kostele San Damiano, v Bazilice 
svaté Kláry a podobně).

V místě kněžiště okolo oltáře jsou použity renovované opukové desky pro 
zvýraznění prostoty a jednoduchosti.

Oblázky okolo oltáře pocházejí z výkopů v Oldřiši a symbolicky z nich „vy-
růstá“ oltář, tvořený spodním místním základem a oltářní deskou z mra-
morových kamenů dovezených přímo z Assisi. Takto došlo k pomyslnému 
propojení obou míst.

Oltářní stěna byla vyzděna z použitých a očištěných pálených cihel, opět 
je zde podobnost s materiály, ze kterých jsou vystavěny prosté františkán-
ské stavby z doby svatého Františka.

Oltářní stěna kaple v Oldřiši před položením 
dlažby – průběh výstavby

Interiér kaple hrobu svatého Františka – nejspodnější 
podlaží Baziliky svatého Františka v Assisi


