ZÁMEK HOJEŠÍN
MOŽNOST PROHLÍDKY: park – kaple – 2 výstavy
KONTAKT: 604 244 341, 733 755 824; hojesin.osf@seznam.cz
INFO: www.hojesin.signaly.cz

Obec Hoješín, místní část města Seč, leží nad levým břehem rekreační vodní
nádrže Seč. Hoješín se prvně připomínaná roku 1491. Zámek najdeme na konci
obce, po levé straně při silnici vedoucí do Klokočova.
Původně rokokový lovecký zámeček rodiny Schonfeldů a Berků z Dubé vystavěl
v roce 1750 Karel Josef Schmiedl ze Schmieden. Je to obdélná, přízemní stavba
s dřevěnou věžičkou, členitou hlavní fasádou a se štítem uprostřed. Poslední
zbytky rokokové štukové výzdoby se nacházejí v kapli Nejsvětější Trojice.
V polovině 19. století byly upraveny zejména fasády a rokokový styl zámečku
byl z části smazán. Z další rekonstrukce zámku z konce 19. století pochází štít
objektu a snad i tvar střechy. Již ale počátkem 20. století byl zámek zpustlý
a zanedbaný. Roku 1959 zámek koupila kongregace Školských sester sv.
Františka a v následujících letech jej upravila pro Charitní domov řádových
sester, které byly v době totalitního režimu nuceny žít na odlehlých místech
s minimální možností styku s veřejností a pod kontrolou státních orgánů. Exteriér
zámečku zachoval svůj rokokový charakter, ale interiér byl přizpůsoben životu a
provozu charitního domova. Je tak zachováno svědectví o životě řeholního
společenství v době perzekucí totalitního režimu. V části domu je zachováno
původní zařízení domova.
Dnes slouží tyto prostory k rekreaci a duchovním programům zejména pro
sociálně znevýhodněné skupiny. Proto z velké části služba v našem domě je
závislá na podpoře dárců a pomoci dobrovolníků.

Ve vstupní hale před kaplí je umístěn unikátní sádrový reliéf Františka Bílka
„Magnifikat (Madona v liliích)“, zapůjčený od GHMP. Interiér zámecké kaple je
vyzdoben díly ak. mal. Bedřišky Znojemské. Je dokladem historického úsilí o
realizaci liturgických změn po 2. Vatikánském koncilu, jejichž protagonistkou
byla tehdejší představená SM Eliška Pretschnerová. Úpravu Hoješínské kaple
prováděla Umělecká řemesla v Praze za odborného dozoru ředitele Uměleckoprůmyslového muzea Dr. Buriana.

Na zámečku strávila poslední léta svého života sestra Eliška Anna Pretschnerová.
Vrátila se do Hoješína v r. 1983, po dvou obdobích služby generální představené
v Římě (od r. 1970). Byla to žena širokého rozhledu, znala situaci mezinárodní
kongregace, ovládala několik cizích jazyků. O svou moudrost a zkušenosti se
dělila s mladými sestrami, překládala články z cizojazyčných časopisů a starala
se o informovanost vlastních spolusester i sester jiných řádů a zároveň laiků
v okolních farnostech. Na druhé straně byla sestra Eliška prostá a pracovitá,
chtěla být služebnicí všech. Pomáhala u nemocných sester, pracovala na zahradě
i v domě. Po desetiletém pobytu sestra Eliška na Hoješíně zemřela 4. 5. 1993.
Pohřbena je ve Slatiňanech u Chrudimi.
Její spolusestry ale na sestru Elišku nezapomněly. Oceňují velikost jejího života a
rozhodly se zahájit beatifikační proces, který probíhá v Královéhradecké diecézi.
Pevně věří, že životní cesta, kterou sestra Eliška prošla, bude vzorem i příkladem
nejen pro ně, ale i pro celý Boží lid v naší zemi.

Na návštěvu Vás zvou Školské sestry svatého Františka!

