
Sv. Jan Sarkander, kněz a mučedník

patron uchování zpovědního tajemství. 
atributy: kniha, kříž, klíče (na znamení uzamčení zpovědního tajemství), nástroje 
mučení, případně scéna mučení, koule na noze, je zobrazován v klerice s biretem 
v ruce, někdy má prst u úst

.

Narodil se 20. 12. 1576 ve Skočově v těšínském Slezsku. Studoval filosofii  
v Olomouci a v Praze (1597-1603), teologii ve Štýrském Hradci (1604-1606).  
Potom uzavřel manželskou smlouvu (3.9. 1606) ve Velkém Meziříčí, ale už po  
roce 22.12. 1607 zřejmě jako vdovec přijal nižší svěcení a v roce 1609 byl v  
Brně  vysvěcen  na  kněze.  Působil  v  duchovní  správě  na  různých  místech,  
naposled jako farář v Holešově.

Počátkem února 1620 vstoupila na území Moravy nedisciplinovaná jízda  
lisovčíků. Oddíl najatý od polského krále hrabětem z Althanu se přesunoval  
rychlým pochodem napříč Moravou směrem k Vídni za rozsáhlého plenění,  
neboť se  nacházel  na území českých nepřátel.  Moravští  stavové neměli  po  
ruce  sílu,  která  by  mohla  zakročit.  Lisovčíci  tvrdě  rabovali  zejména  na  
panství  Janova  starého  odpůrce  pana  Bítovského  a  zvolna  se  blížili  k  
Holešovu. Město se bez možnosti vážnější obrany ocitlo na pokraji totálního  
zmatku a strachu. Východisko bylo nakonec nalezeno v zoufalém činu, který  
kupodivu vyšel. Radní poslali vstříc blížící se armádě křesťanské poselstvo s  
knězem  nesoucím  velký  kříž  v  čele.  Holešov  zachránil.  Válečníci  si  s  
poselstvím zazpívali náboženskou píseň a odtáhli dál na Vídeň.

Moravští stavové se domnívali, že lisovčíky na Moravu k plenění pozval  
zneuznaný Lobkovic, aby se pomstil a jako prostředníka k tajné misi si zvolil  
svého  zpovědníka!  Jan  se  ocitl  ve  strašlivém  podezření.  Moravští  stavové  
začali s tvrdými výslechy. Sarkander tvrdil, že se ničeho nedopustil a děsil se  
představy, že je mu kladeno za vinu spolčení s lisovčíky na Lobkovicův příkaz.  
A  tak  vyšetřovatelé  přikročili  k  nelidskému  mučení.  vyslýchán  útrpným  
právem, při čemž ho soudci nutili k prozrazení zpovědního tajemství. Zemřel  
na následky trojího mučení 17.3. 1620 v Olomouci, kde je i pochován. Jeho  
katoličtí  přátelé  zakryli  při  pohřbu  rakev  červeným  suknem,  aby  tak  dali  
najevo,  že  pochovávají  mučedníka.  Zpráva  o  jeho  smrti  rychle  proběhla  
Evropou, ale zanikla v přívalu jiných událostí.

 Pius IX. ho prohlásil za blahoslaveného 3.11. 1859; oslavy blahořečení  
se konaly 6.5.  1860. Svatořečen byl  21.  května 1995 v Olomouci papežem  
Janem Pavlem II.

Svátek má 6. května.


