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Hana Skočková

Vilém Skoček – texaský farář z Valašska

Rodina mého manžela pocházela z Poličné u Valašského Meziříčí. Chudí pasekáři
a tkalci se po staletí prali s drsnou horskou přírodou o holé přežití. Můj tchán JUDr. Bedřich Skoček (1893 – 1971)
byl první z rodiny, který dosáhl vysokoškolského vzdělání za podmínek pro dnešní studenty nepředstavitelně těžkých. Rodiče mu dali tři zlaté na cestu do Prahy a pak se celá studia živil sám dáváním kondicí. Není proto divu, že
ve velké vážnosti v chudé rodině byl bratr tchánova otce Vilém Skoček, který se stal knězem a odešel do Ameriky.
V dalších generacích vždy některé dítě po něm dostalo jméno Vilém.
Při sestavování rodokmenu Skočků jsem byla dost rozladěna, že jsem Vilémův zápis narození nenašla.
Teprve nedávno při probírání rodinné pozůstalosti se záhada vysvětlila. Narodil se jako Jan Skoček a Vilém bylo
jeho přijaté kněžské jméno, což už nikdo z rodiny nevěděl. Trochu detektivního pátrání, které se v současnosti dá
provést pomocí e-mailů přímo z domova, jsem zaměřila na jeho činnost v Texasu, takže se mi podařilo zjistit
i několik podrobností o jeho působení v Americe.
Jan, páté, nejmladší dítě Jana Skočka, tkalce z Poličné 126 a jeho manželky Antonie Petrové z Frenštátu
pod Radhoštěm, se narodil 24. srpna 1864 v Poličné 126. Jako devatenáctiletý vstoupil 9. září 1883 do kláštera
řádu dominikánského v Olomouci. Roku 1884 složil řeholní slib a obdržel jméno Vilém. 24. září téhož roku odjel
do Vídně, zde 2. února 1888 slavil své prvotiny a stal se knězem. V roce 1889 křtil svou neteř Vilemínu, dceru
nejstaršího bratra Františka Skočka ve Valašském Meziříčí. Byl v matrice zapsán jako Vilém Skoček, kněz řádu
kazatelského v Olomouci.
V roce 1895 odešel do Ameriky, usadil se v Texasu. To znamenalo v té době značnou odvahu, byla to tehdy divoká, nehostinná
země. Tamní farnosti byly rozlohou větší než
celé arcidiecéze ve staré vlasti a tak trávil
většinu času na cestách. Obvykle jezdil na
koni nebo na bogách (vozech s vysokými
úzkými koly). Musel mít sebou všechno, co
bylo potřebné ke mši svaté a svátostem. Cesty
byly velmi špatné a tak často bylo nutné každou chvíli sestoupit do bláta a holí oškrábat
obal kol, aby se nerozsypala. I osadníci se
sjížděli na mši na koních, bogách, ale i na
vozech tažených voly. Býval rád, když se
dostal na svou faru na dva, tři dny za celé dva
týdny.
Ani když se objevila první auta, nebyly silnice v Texasu o mnoho lepší a tak
mnohokrát musel vytlačovat z bezedného
bláta i modernější dopravní prostředek.
Působil v Texasu na několika místech. Pomohl znovu vybudovat vyhořelý poutní kostel Hostýn (Holy Rosary Catholic Church), který stojí asi 10 km od vsi Praha. Do Texasu přišlo na konci minulého století mnoho Čechů
i českých kněží. Založili i vesnici, kterou pojmenovali podle našeho hlavního města. Texaská Praha leží
u La Grange poblíž dálnice Houston – San Antonio mezi městy Flatonia a Schulenberg. Prahu i Hostýn navštívil
roku 1972 můj manžel Doc. Vladimír Skoček, CSc, když přednášel na universitě v texaském Austinu. Tehdy zde
působil farář Mořkovský z Frenštátu. Já jsem našla rozvětvenou rodinu Mořkovských v minulosti žijící v Poličné.
Dalším působištěm Viléma Skočka byl kostel Svaté Trojice (Holy Trinity Catholic Church) v Corn Hill v Jarrellu,
odkud roku 1922 přešel do kostela Panny Marie (St. Mary Church) do Caldwell
Po 1. světové válce navštívil svou rodnou zemi. Svému synovci JUDr. Bedřichu Skočkovi věnoval zlaté
hodinky. Tomu je bohužel ukradl cikán, zachovalo se jen víčko uložené zvlášť. V Caldwellu se páteru Skočkovi
začalo hlásit stáří, zvlášť ho trápil slábnoucí zrak a tak začal uvažovat o návratu do vlasti. Ale už neodjel, protože
zcela oslepl. Na radu svého biskupa Christophera E. Byrnea, který ho měl ve velké oblibě, šel do nemocnice, aby se
podrobil operaci. Tam však 16.3.1929 zemřel.
Sedm let v Caldwellu věrně sloužil svým farníkům. O tom, jak byl oblíben i mezi kolegy kněžími, svědčil
velkolepý pohřeb, jehož se účastnilo třicet tři kněží. Biskup Byrne sloužil requiem, v dojemné promluvě litoval
ztráty svého zbožného, horlivého a vynikajícího kněze. Na jeho náhrobku na hřbitově v Caldwell je napsáno:
Rev. W. Skocek born at Policna near Val. Mezirici, Moravia, Europe, who died at Caldwell, Texas
th
on March 16 1929 at the age of 64 years, 1 month, 6 days.
V překladu "Rev. W. Skoček, narozen v Poličné u Val. Meziříčí, Morava, Evropa, zemřel v Caldwellu 16. března
1929 ve věku 64 let, 1 měsíce, 6 dnů."

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

