
RICHARD HENKES

Richard Henkes se narodil 26. 5. 1900 v
Ruppachu na dolním Rýnu. Jeho otec
vlastnil kadeřnictví, matka krámek a
rodina obhospodařovala i malé
hospodářství. Richard měl 8
sourozenců. Na nedělní bohoslužbu
přicházeli do Ruppachu také pallotini,
příslušníci společnosti katolického
apoštolátu. Někteří z nich sloužili jako
misionáři v Kamerunu a jejich vyprávění
o životě v této německé kolonii ve
střední Africe Richarda ohromilo.
Rozhodl se tedy přestoupit na
pallotinský internát.

Internát se nacházel ve Vallendaru u
Koblenze. Richard se rozhodl stát se
misionářem. Školné jeho rodiče platili v
naturáliích - bramborami, ovocem a
zeleninou z rodinného statku. 

Po maturitě v roce 1919 nastoupil
Richard Henkes k pallotinům v Limburgu,
kde byl vysvěcen na kněze v roce 1925.
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1) RUPPACH1) RUPPACH1) RUPPACH 2) VALLENDAR2) VALLENDAR2) VALLENDAR

3) LIMBURG3) LIMBURG3) LIMBURG

Richard Henkes začal po svém vysvěcení vyučovat na řádovém internátě ve Vallendaru. Byl
nadšený učitel a dokázal nadchnout i své žáky. Ze všech sil se věnoval i svému
misionářskému povolání, dokonce na úkor svého zdraví. Jeho doktor o něm řekl: "Stejně tak
jako nemůžu zakázat psovi, aby štěkal, nemohu otci Henkesovi přikázat klid, aby se šetřil a byl
o samotě. Richardu Henkesovi ale nakonec nezbylo než se léčit a po s tuberkulózou se
odebral do sanatoria ve Schwarzwaldu.
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4) VALLENDAR4) VALLENDAR4) VALLENDAR   
Po návratu ze sanatoriea se Richard
Henkes vrátil zpět do interántní školy, ale
je na krátký čas. Možná kvůli dopisování
s jistou ženou byl přeložen do Slezska.



6) STRAHOVICE6) STRAHOVICE6) STRAHOVICE   

5) BRANICE5) BRANICE5) BRANICE   
Richard Henkes byl přeložen do pallotinské školy do exercičního domu v Branici. Jeho žáci
ho měli velmi rádi. Nevoli ale vzbudil u svých nadřízených. Prý byl moc často na cestách a
nebyl dost zbožný a poněkud málo se modlil. Rciahard Henkes byl kvůli své upřímnosti na
kazatelně vícekrát vyslýchán gestapem a řád ho odvolal ze školy. Nicméně místní generální
vikář se za něj přimluvil a pomohl mu. 

 

Generální vikář jmenoval Richarda Henkese farním správcem ve Strahovicích. Zde se
Richardovi líbilo, stále kázal, jezdil na kole a učil se česky.

Dne 8. dubna 1943 opět kázal v Branici, kde jeho zastánce
generální vikář Nathan na přelomu století založil na svou
dobu pokrokový léčebný ústav pro psychicky nemocné. Ten
byl ale nyní v rámci nacistického programu "Euthanasie"
zneužíván k "ukončování života nehodného žití". Otec
Henkes toto zabíjení nevinných ostře kritizoval.
Bezprostředně po sestoupení z kazatelny byl toho dne v
Branici zatčen. Po několikatýdenním vězení v Ratiboři
dorazil 10. července 1943 do Dachau.

Branice ve Slezsku, působiště a místo zatčení Richarda Henkese.

V koncetračním táboře v Dachau poznal při své práci v kantýně v bloku 17 Josefa Berana,
pozdějšího kardinála a arcibiskupa pražského. S ním a s dalšími vězni, kteří tam byli denně
přiváděni z Čech, mluvil česky. Poté, co v táboře vypukla epidemie tyfu, se Richard Henkes
nechal přemístit do bloku 17, který byl tyfem zamořen. Nakazil se a zemřel dne 22. února
1945.

Richard Henkes an malbě Beate Heinenové z roku 1995.

Richard Henkes je dnes považován za
apoštola česko-německého smíření. Co

myslíte, že to znamená? Jaké této metafoře
rozumíte poté, co jste se seznámili s jeho

příběhem?


