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KUFRY, KUFŘÍKY A ZAVAZADLA 
 Pochválen buď Ježíš Kristus!  Pomalu se nám to rozvolňuje a všechno se vrací k normálnímu 

životu. I když to ještě úplně není to „pravé ořechové”, tak to vypadá čím dál nadějněji. Věřme a 
modleme se, aby bylo už jen lépe. Začíná školní rok, vrací se mnozí do zaměstnání po 
dovolených. Více lidí bude používat hromadnou dopravu a bude také více příležitostí uplatnit to, 
co nám říká Tomáš Špidlík v první části následujícího citátu. S tou druhou částí je to složitější, to 
asi nebývá jednorázovou záležitostí. Člověk ale nikdy neví předem, k čemu ho chce Bůh použít. 
 
„Kdo má na nádraží lehounký kufřík, má pomoci do vlaku tomu, kdo zavazadlo nemůže unést. 

Nešťastná povaha je zavazadlo velmi těžké, bez pomoci jiných se sotva unese.“(Tomáš Špidlík) 

 
Zajímavý pohled na věc: člověk by očekával, že nabádání bude adresováno tomu s nesnesitelnou 
povahou, aby své bližní tolik neotravoval, a zatím jsme to my kolem, kdo je nabádán ke změně! 
Ostatně stejně promlouvá i Boží slovo: „Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon 
Kristův.“(Gal 6,2) A jinde: „My silní jsme povinni snášet slabosti slabých a nemít zalíbení sami v 
sobě.“ (Řím15,1) Pomoct někomu s kufry nám asi potíže nedělá, naopak, člověk se ihned cítí 
dvojnásobně na výši: předvede svůj biceps, a ještě si udělá čárku za dobrý skutek. Horší je to 
s tím zavazadlem nešťastné povahy bližního: tady je totiž místo svalů zapotřebí notná dávka 
milosrdenství, a toho se nám ne vždy dostává. No, možná bychom nešťastnou povahu druhého i 
„poponesli“. Ale snášet ji dnes a denně? Dříve nebo později býváme se svou snášenlivostí v 
koncích. Pán je ale mocen proměňovat naše srdce, když o to prosíme. Velkým krokem vpřed je už 
poznání, že nešťastná povaha bližního je břemenem nejenom pro jeho okolí, ale především pro 
něho samého (podobně jako moje špatné vlastnosti jdou na nervy nejenom mým bližním, ale i 
mně samotnému). Toto poznání tlumí naše rozhořčení a dává prostor milosrdenství. Milosrdenství 
pak není ničím jiným než láskou v praxi: bez dlouhých řečí popadne „kufr“ bližního a jde, kam až 
je třeba. 
Apoštol Pavel však dodává, že při snášení slabostí druhých je navíc třeba „nemít zalíbení sami v 
sobě.“ Jak toho dosáhnout? Jak být trpělivý a milosrdný, a nehledět přitom se zalíbením na své 
duchovní bicepsy ? Stačí si uvědomit, kolik mých „kufrů“ nosí zase jiní a o mnohých možná ani 
netuším, kolik váží... (Zdroj: Kateřina Lachmanová, O milosrdenství) 
Tak nebuďme zahledění do sebe a do svých plánů, jak přežijeme ve škole či v práci a dívejme se 
kolem, jestli není poblíž někdo, kdo potřebuje alespoň tu fyzickou pomoc.  
 

Hodně sil do školních a pracovních dnů Vám přeje Josef Rosenberg 
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ZÁŘÍ V LITURGII 
3. 9. Sv. Řehoř Veliký, papež 

7. 9. Sv. Melichar Grodecký, kněz a mučedník 

8. 9. Svátek Narození Panny Marie 
Je to jeden z nejstarších mariánských svátků a dosvědčuje víru křesťanů, že se Maria narodila 
bez dědičného hříchu - jinak se u svatých slaví úmrtní den (tj. den narození pro nebe). Podle 
dnešního data byl stanoven den, kdy se slaví početí Panny Marie (8. prosince). Skutečný den 
jejího narození neznáme. Dnešní datum se poprvé objevuje v 5. století v Jeruzalémě. Byl to 
výroční den posvěcení baziliky postavené na místě, které tamní tradice označovala za místo, 
kde se Matka Boží narodila; dnes tam stojí bazilika sv. Anny. Od 7. století se slaví v tento den 
svátek Narození Panny Marie.  
14. 9. Svátek Povýšení sv. Kříže 
Začátek tohoto svátku se váže na posvěcení baziliky Hrobu Páně postavené císařem 
Konstantinem nad místem, kde byl Pán Ježíš ukřižován. Bylo to 13. září roku 335. Hned 
následujícího dne téhož roku tj. 14. září 335, byly k veřejné adoraci vystaveny relikvie kříže, 
na kterém byl Pán Ježíš ukřižován. To se opakovalo každoročně. Tak se Jeruzalém stal prvním 
místem, odkud se tato slavnost rozšířila pak dále po celé Církvi. 
15. 9. Panna Maria Bolestná 
16. 9. Sv. Ludmila, mučednice 

V letošním roce si připomínáme 1100 let od  její mučednické smrti. Ludmila byla dcerou 
knížete Slavibora, jenž sídlil buď v Mělníku nebo v dnešní Lužici. Stala se manželkou 
prvního známého Přemyslovce Bořivoje a společně s ním přijala křesťanství. Spolu tak 
nasměrovali vývoj české státnosti vstříc evropskému křesťanství, písemné kultuře a 
středověkému státu. Po smrti muže se Ludmila úspěšně přičinila o udržení moci Přemyslovců 
v Čechách a po smrti vládnoucích synů – Spytihněva a Vratislava – se stala vychovatelkou 
vnuka Václava. 
Spory o výchovu či přímo o politickou moc vedly ke konfliktu se snachou Drahomírou, která 
nechala svou tchyni zabít na hradě Tetín. Václav nedlouho poté při nástupu k moci nechal 
ostatky své báby přenést do Prahy a Ludmila se tak stala světicí.  
Její kult zůstal ve stínu kultu jejího vnuka, ale byl rozvíjen v pražském klášteře benediktinek 
u sv. Jiří. Její spojení s Mělníkem z ní učinilo patronku vinařů, její přízni se těší také učitelé, 
vychovatelky, babičky a celá země Čechů, pro níž Ludmila představuje symbolickou pramáti 
křesťanské víry. 
Sv. Ludmila může v dnešní době inspirovat tím, jak přirozeně naplňovala svou úlohu ženy a 
vychovatelky v rodině, byť pozice ženy v raném středověku byla jiná než dnes. Její život byl 
v minulosti inspirací i pro výtvarné umění. Především středověká  
a barokní ikonografie si vybrala motiv babičky jako vychovatelky sv. Václava.  
Vždy je zobrazována jako starší žena s atributem šátku, tedy nástrojem  
své mučednické smrti.  (podle www.svataludmila.cz) 
21.9. Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 

23.9. Sv. Pius z Pietrelciny, kněz 

26.9. Sv. Kosma a Damián, mučedníci 
27.9. Sv. Vincenc z Paula, kněz 

28.9. Slavnost sv. Václava, hlavního patrona českého národa 

V tento den pamatujme na ty, kteří stojí v čele naší společnosti, ať již na celostátní, nebo 
místní úrovni. Na ty, kteří mají moc, tvoří zákony, aby si uvědomovali také svou odpovědnost. 
29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

Připravil Jaroslav Branžovský 
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VĚTŠÍ OPRAVY V NAŠEM DĚKANÁTU 
 
Bochoř 

V Bochoři byla dokončena oprava dřevěného trámového stropu lodi kostela sv. Floriána. 
Farnost získala na opravu finanční příspěvek Ministerstva kultury z Havarijního fondu, z 
Olomouckého kraje  z dotačního titulu Obnova kulturních památek a z Arcibiskupství 
olomouckého dotace na opravu církevního majetku.V příštím roce by farnost chtěla začít 
s opravou krovu a střechy lodi celého kostela.  
  
Kokory 

Z průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Kokorách byla demontována socha sv. Josefa  
a v restaurátorské dílně pana MgA. Martina Parobka probíhá její celková rekonstrukce za 
finanční podpory Obce Kokory, dotačního programu Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a darů farníků. Celková rekonstrukce je 
vyčíslena částkou 446.200,-Kč. 
  
Předmostí 
V Předmostí na kostele sv. Máří Magdalény bylo provedeno nové ukotvení plechových šablon 
pomocí nerezových vrutů. 
  
Přerov – sv. Vavřinec 

Římskokatolická farnost Přerov i letos pokračuje v opravě havarijního stavu střešní krytiny 
kostela sv. Vavřince z keramických tašek – typu bobrovka. Celková cena této opravy je 
vyčíslena na částku 11 mil. Kč. Cena vychází z projektové dokumentace a z výběrového 
řízení. Při letošní 3.etapě 2021probíhá oprava střechy v části nad oltářem sv. Barbory v částce 
2,2 mil. Kč. Projekt opravy je spolufinancován z prostředků Ministerstva kultury ČR - 
Havarijní fond, Olomouckého kraje z dotačního titulu Obnova kulturních památek, z 
příspěvku města Přerova a z vlastních zdrojů římskokatolické farnosti. Opravu také velmi 
významně podpořila Nadace ČEZ poskytnutím nadačního příspěvku ve výši 600.000,- Kč. 
  
Tovačov 

V kostele   sv. Václava v Tovačově byla   provedena nová   elektroinstalace   v  částce  
544.000,- Kč a dokončena  byla také výmalba  celého interiéru chrámové  lodi kostela sv.  
Václava,  včetně fixace a retuší obrazců a obnovení linkování na stropě a stěnách v částce 1 
mil. Kč. 
 
Domaželice 

V Domaželicích bude na podzim zahájena oprava střechy kostela sv. Jakuba pokládkou nové 
střešní krytiny – typu bobrovka režná v částce 1,2 mil. Kč. Tento kostel není kulturní 
památko,u a proto není možné čerpat na jeho opravu dotace. Farnost proto zahájila veřejnou 
sbírku na opravu, číslo transparentního účtu: 6009835319/0800.  
 
Radslavice 

V Radslavicích byla zahájena generální oprava varhan RIEGER v částce 562.000,- Kč. 
Z důvodu finanční náročnosti je oprava rozdělena na etapy. 
  

Irena Mrvová, technická administrátorka děkanátu Přerov 
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z rodin blízkých i vzdálených. Byli svědky jejich tak důležitého dne. 
 

Biřmování 
V sobotu 5. 6. 2021 se konalo biřmování. Počasí ten den bylo skvělé, žádný déšť jen možná 
trošku tepleji. Mše svatá byla nádherná a samotný obřad udílení svátosti biřmování byl úžasný. 
Na spoustě z nás biřmovanců bylo vidět dojetí a radost. Letos bylo 40 biřmovanců - úžasní lidé, 
kteří se na přijetí svátosti poctivě připravovali. Svátost uděloval arcibiskup Jan Graubner. 
Biřmování je teprve začátek dlouhé cesty do Božího království. Jsme šťastní za ten den, protože 
nejednomu z nás se změnil život. 
  
Deset let kněžství otce Jiřího Zámečníka 

Rozhodně pár slov stojí věnovat datu 25. 6. 2021, protože ten den slavil náš kaplan, otec Jiří, 
přesně deset let od svého kněžského svěcení. Na slavnostní mši svatou, kterou sloužil v našem 
kostele sv. Vavřince, přijela jeho blízká rodina. Otec Jiří měl překrásné kázání. Zpěv jeho sestry 
a švagrova hra na varhany navodili mimořádný zážitek pro všechny zúčastněné. Po mši svaté se 
oslava přesunula na farní zahradu, kde přijímal gratulace a slavil se všemi. 
  
Kněžské svěcení P. Petra Janíčka 

Hned následující den, a to v sobotu 26. 6. 2021, se v Olomouci konalo kněžské svěcení, na 
kterém byl vysvěcen náš, teď už kaplan, Petr Janíček. Mše svatá - to byla nádhera! Absolutně 
úžasná atmosféra, spousta krojovaných a pět šťastných novokněží, kteří udělali jeden 
z největších kroků svého života.  Není to ale zdaleka konec, je to skutečně teprve začátek, 
začátek cesty, která jim přinese mnohá úskalí i mnoho radosti. 
  
Primice P. Petra Janíčka 

A aby toho nebylo málo, v neděli 27. 6. 2021 měl náš novokněz Petr, v Újezdě u Uničova, jeho 
rodném kraji, svou primici. Mše svatá byla dechberoucí, krásné kázání a při poděkování otce 
Petra své rodině, nezůstalo oko suché dojetím. Po mši bylo v kostele novokněžské požehnání. A 
na farní zahradě super oslava s úžasným jídlem, pitím a nepřekonatelným cukrovím.Ve vzduchu 
se tetelila radost a nadšení a jak velmi ráda říkám: “Byl to nejspíš zázrak.“ Tolik úžasných lidí 
na jednom úžasném místě,kde všichni měli jeden společný důvod tam být, a ten důvod bylo 
podpořit Petra, ukázat mu, že kdykoli by potřeboval pomoc, mi všichni jsme tady a pomůžeme. 
 

Natálie Tomčíková 

 

STALO SE 
Přijímání 
Po dlouhých měsících příprav se dne 
16. 5. 2021 konalo první svaté 
přijímání, kterého se zúčastnilo 11 
dětí. Byl to skvělý den. Všichni se 
sice obávali deště a ušpiněných 
šatiček, ale naštěstí to všechno 
dokonale vyšlo. Mše byla jak se patří 
slavnostní a veškerá důležitost 
tohoto dne byla podtržena nejen 
krásnými šaty, ale i květinami všude 
v kostele. Malé prvokomunikanty 
přijela podpořit spousta příbuzných 
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Svoje povolání jsem odevzdala před 
svatostánkem. V mém srdci dozrála touha 
sloužit nemocným jako kaplanka. Pán mi 
požehnal a dostala jsem nabídku kaplanky v 
přerovské nemocnici. Dodnes děkuji 
Hospodinu, že mi dal možnost setkávát se s 
nemocnými. Od nich se učíme pokoře, 
protože ve své zranitelnosti a citlivosti mají 
většinou srovnané skutečné hodnoty. Jsou 
velmi vnímaví na postoj a přístup svého 
okolí. Někdy mi laskavost a přívětivost 
nemocných pomáhá odhalovat moje 
(zahrabané) nedostatky. Jako bych se v jejich 
očích viděla jako v zrcadle se svými 
slabostmi. Oni mi dodávají sílu a motivaci 
aktivně kráčet úzkou cestou, mnohdy trnitou. 
Jsem v pozici prostředníka v duchovních 
potřebách jejich duše. Ve službě mi hodně 
pomáhá kněz Petr Janíček. Dochází každý 
týden do nemocnice, aby udílel svátosti. 
Bohu díky za každého kněze, který vytrvá a 
zachová   věrnost  Pánu.  Považuji  za  milost,  

když mohu nemocným naslouchat, sdílet jejich utrpení, podpořit je vzájemnou modlitbou. 
Umírajícím ráda čtu pomalu žalmy; pak v tichosti a v úctě poděkuji za jejich životy a vkládám je 
do rukou našeho Pána a Panny Marie. Pán se stará, jeho blízkost a láska v momentech umírání je 
skoro hmatatelná. Odcházíte s vědomím, že z našich úst má znít chvála a díky za vše, co nám dává. 
Ráda bych poděkovala za důvěru arcibiskupství, že mi službu svěřili. Děkuji za odbornou přípravu 
Martě Hošťálkové, za zaučení Romanu Neherovi, Gorreti Dřímalové a Magdaleně Lis. Děkuji 
všem kněžím, kteří ochotné jezdili do nemocnice. Děkuji Josefu Rosenbergovi, že mi přidělil k 
pravidelné služně novokněze Petra Janíčka. 

  

 

 

Představení nové nemocniční kaplanky Veroniky Kordíkové 

Sedm let v Tovačově a Lobodicích 
 
Vážení čtenáři děkanátního časopisu, 
měsíce červenec a srpen sebou přinášejí nejen prázdniny a dovolené, na které se většinou těšíme, 
ale někdy též výrazné změny, které třebas ani neočekáváme... Tak tomu bylo i v mém případě, 
kdy otec arcibiskup rozhodl, že po sedmi letech kněžské služby ve farnostech Tovačov a 
Lobodice zde dojde ke změně, a to ke změně pro faráře i pro farníky. Do zmiňovaných 
farnostínastoupil P. Jan Surowczyk, rodem z Polska; já se pro změnu ujal duchovní správy 
farností Jesenec, Konice a Skřípov a zde mám též vykonávat nezáviděníhodnou úlohu děkana. 
Tato změna je důvodem k malé připomínce. Není zde samozřejmě možné vypočítat všechny 
události, které se v tovačovské a lobodické farnosti v posledních sedmi letech odehrály, zvlášť 
když ty nejdůležitější jsou často lidským okem nepostřehnutelné…  Proto zmíním pouze dvě 
událostiza každou farnost, tj. celkem čtyři. Nemají být důvodem ke chlubení, ale právě 
vyjádřením vděčnosti: 
1) V tovačovské farnosti jsme pokročili v přípravě na 200. výročí posvěcení farního kostela (toto 
výročí připadne dá-li Bůh na 16.6.2022).  
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Díky podpoře Ministerstva zemědělství, MÚ Tovačov, Arcibiskupství olomouckému a mnoha 
dalším dárcům – především z řad zdejších farníků – bylo za poslední 3 roky proinvestováno víc 
jak3 miliony korun (z těch hlavních: statické zajištění, oprava elektroinstalace, výmalba vnitřního 
interiéru). 2) Díky iniciativě a podpoře zdejších farníků a spolupracovníků vznikla r. 2015 a od té 
doby je každý rok na svatováclavské hody realizována akce „Den tovačovských věží“, díky níž je 
možné na státní svátek 28.9. odpoledne zdarma navštívit věže zdejšího zámku, farního a 
hřbitovního kostela. 3) Lobodický chrám dostal v r. 2018 nový „kabát“, resp. díky velké podpoře 
OÚ Lobodice mohla být opravena vnější fasáda kostela;ve stejném roce  byl pořízen obraz sv. 
Matouše, na jehož svátek se zde od nepaměti slaví hody (snad i jako vzpomínka na zasvěcení 
původního kostela). 4) Byl uskutečněn dlouhodobý záměr prodat faru v Lobodicích dlouhodobým 
nájemníkům, mimo jiné proto, že k bydlení kněze již několik desetiletí nesloužila. 
Chtěl bych farníkům z Tovačova, Ivaně, Klopotovic, Oplocan a Lobodic a také vám všem, 
farníkům přerovského děkanátu, poděkovat především za modlitby, práce a oběti, které konáte pro 
růst Božího království v přerovském děkanátu, a zároveň poprosit o Vaši duchovní podporu pro nás 
kněze, ať už konáme službu na stávajících působištích nebo přicházíme do nového prostředí.  

P. František Urban 

 

Farnost Troubky, Lobodice a Tovačov přebírá P. Jan Surowczyk 
 
Farnost Troubky, Lobodice a Tovačov přebírá P. Jan Surowczyk, který pochází z polské vesnice 
Velká Lipnivca, která se nachází v polské části Oravy.Teologii studoval na Papežské teologické 
univerzitě v Krakowě. Kněžské svěcení přijal v roce 1988. Zpočátku působil v Polsku. Pak se 
dostal na Slovensko, kde strávil deset let a nyní působí v České republice. 

 

ŽEHNÁNÍ NOVÝCH ZVONŮ V DŘEVOHOSTICÍCH 
 
V sobotu 14. 8. 2021 se uskutečnila velká slavnost žehnání zvonů. Ve farní zahradě bylo vše 
vzorně připraveno. Z kostela vycházel průvod. Za křížem nesli muži prapory, poté šli malé děti, 
děvčata v krojích, hasiči, sokoli, deset kněží a Mons. Jan Graubner, který celebroval mši svatou. 
V zahradě je přivítalo potleskem asi 800 lidí. Zpívala schóla z Přerova, zpěv – Usedla si holubice 
čistá, Ježíši králi a Bože chválíme tebe. Doprovázela Moravská veselka. Pozvání přijal také P. 
Artur Górka a mnoho mladých kněží.  
 Pan farář Zdeněk Mlčoch a starosta 
Petr Dostál úžasně vše 
zorganizovali, celá slavnost byla na 
vysoké úrovni ke spokojenosti 
všech účastníků. V zahradě se 
hodovalo až do prvního zvonění 
zvonů na zvonici. Mezi 18 a 19 
hodinou šli všichni ke zvonici a 
s radostí, potleskem i slzami vítali 
hlas zvonů! Děkujeme za ně! Slova 
arcibiskupa Graubnera: „Modli se 
křesťane, než zvonit přestane!“ 

 
Zvon MARIA je naladěn v gis, váha 620 kg, zvon HAVEL v tónině h1, váha 320 kg. 
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Charitní léto bylo letos obohaceno o čtyři příměstské tábory, které Charita Přerov pořádala 
v rámci projektu „4letní kempy Charity Přerov“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Kempy se konaly během 4 týdnů od 19. 7. do 13. 8. 2021. Poslední červencové týdny byly 
vyhrazeny mladším dětem(6 až 12 let), začátek srpna potom mládeži (12-15 let). Dva z táborů 
byly určeny zejména pro děti charitních pracovníků, ale zúčastnilo se jich také několik dětí 
přerovských farníků.Další dva tábory byly určeny pro uživatele Romského komunitního centra 
Lačo jilo – Dobré srdce. Základnu táborů tvořila fara a zahrada v Domaželicích, kde jsme hráli 
mnoho zajímavých her a aktivit.Podnikali jsme však i výlety, např. do ZOO Olomouc, výšlap na 
sv. Hostýn, Zoopark a Dinopark Vyškov apod. Jeden z turnusů byl putovní a s dětmi jsme viděli 
mnoho zajímavých míst – putovali jsme ke zřícenině kláštera Kartouzka v Dolanech, navštívili 
jsme Velehrad a měli jsme i celodenní túru v okolí Trojáku. Společně jsme poznali mnoho nových 
kamarádů, naučili jsme se novým věcem i dovednostem a strávili společně velmi hezký čas. Díky 
patří všem zúčastněným dětem, které nám pomohly vytvořit správnou táborovou atmosféru, ale 
také vedoucím a dobrovolníkům, kteří nám s organizací pomohli.  

Emilie Šmídová 

 

ČTYŘI LETNÍ KEMPY CHARITY PŘEROV 
 

Charita Přerov zve 10. září  
od 9 do 17 hodin do Galerie 

Přerov na  
DEN S CHARITOU PŘEROV 
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Na Velehrad putujeme proto, abychom se pomodlili u hrobu ctihodného Antonína Cyrila 
Stojana, který byl jmenován arcibiskupem Olomoucké arcidiecéze 11. ledna 1921 a 3. dubna 
téhož roku na biskupa vysvěcen; tedy právě před sto lety. 
Služebník Boží Antonín Cyril Stojan neodpočívá na tomto místě jen tak náhodou. Zpravidla se 
arcibiskupové pohřbívají v katedrále, tedy v našem případě v Olomouci. Místo Stojanova 
posledního odpočinku ve velehradské bazilice se nám tak stává symbolem celého jeho života a 
jeho snahy o navázání na dílo svatých Cyrila a Metoděje a jeho rozvoj na počátku 20. století. 
Založení Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje a zahájení tradice unionistických kongresů právě na 
Velehradě jsou důkazem Stojanova horlivého úsilí o sjednocení církví i sjednocování lidí – 
katolíků i nekatolíků, věřících i nevěřících – vůbec. 
Je to především Bůh – Otec, který sjednocuje své děti skrze oběť vlastního Syna. Je to otec 
rodiny, který se stará o svou manželku a o své děti, a tak vytváří jednotu ve své rodině. Je to 
pastýř místní církevní obce, biskup, který svou obětující se láskou slouží své diecézi, všem 
věřícím i nevěřícím, laikům, řeholníkům i kněžím, a tak buduje spolu se všemi pokřtěnými a 
sobě svěřenými živou Církev – Tělo Kristovo, které září Světlem, které tma nepohltí, Světlem, 
které lidi vyvádí z temnot a přivádí k Bohu – k Otci. 
„Buď můj život jedna Boží chvála“ – touha „tatíčka Stojana“, deklarovaná v jeho biskupském 
hesle. Touha, která nezůstala nevyslyšena, ale naplněna konkrétními skutky velkého i malého 
rozměru. Láska k Bohu a k sobě svěřeným, která ho vedla k obnově nejen Velehradu, ale také 
SvatéhoHostýna, k vybudování a k opravám mnoha kostelů a far a k neúnavné službě nejen 
těm „důležitým a mocným“, se kterými se jako politik a arcibiskup setkával, ale i těm 
„nejnepatrnějším“, které potkával na svých životních cestách. 
V archivu beatifikační kauzy ctihodného arcibiskupa Stojana jsem objevil i tuto vzpomínku, 
kterou připojuji jako malý střípek pestré mozaiky života tohoto Božího služebníka. 
 „Bylo to na Popeleční středu. Arcibiskup Stojan seděl v metropolitním chrámě na trůně 
a uděloval popelec; kněžím a zástupu věřících. «Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se 

obrátíš». Když byl obřad ukončen, vzali dva bohoslovci bílou roušku, kterou měl arcibiskup na 
kolenou, aby nepadal popel na zem a na bohoslužebná roucha. Stojan si umyl ruce a chystal se 
k oltáři. V tom zhlédne malého chlapečka, jak se pomalu, stydlivě blíží ještě k trůnu. 
Arcibiskup se vrací, sedá si znovu, roušku rozkládá, na chlapce šeptem volá: «Pojď sem, 

chlapečku! I Ty kdysi umřeš». Chlapec přiběhl, stříbrovlasý stařeček nad hrobem nabral popela 
a poznačuje ten nadějný pupen budoucnosti. Minulost takřka upozorňuje budoucnost: «Pomni, 

člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš». Chlapec poklekl, odešel, arcibiskup se díval 
s láskou za ním umývaje si ruce. Do roka vydechl naposledy.“ 
 Arcibiskup Stojan byl pochován 3. října 1923 v Královské kapli velehradské baziliky. 
V tomtéž roce se v časopise Apoštolát sv. Cyrilla a Methoda pod ochranou blahoslavené Panny 

Marie objevila žádost o jeho blahořečení a také výzva ke shromažďování svědeckých výpovědí 
ohledně jeho hrdinských ctností. Tato výzva se opakovala i v následujících letech. Od roku 
1926 se začaly rozšiřovat modlitby za Stojanovo blahořečení. Také vyšly tiskem první dva 
Stojanovy životopisy; v roce 1927 od Antonína Šuránka a v roce 1933 od Františka Cinka. 
V roce 1948, při příležitosti 25. výročí Stojanovy smrti, olomoucký arcibiskup J. K. Matocha 
na Velehradě vyhlásil „Stojanův rok“ a rozhodl se podniknout potřebné kroky k zahájení 
procesu beatifikace. 

PŘED STO LETY PŘIJAL BISKUPSKÉ SVĚCENÍ A. C. 
STOJAN 
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Skutečný diecézní proces byl ovšem zahájen teprve v roce 1965 a ukončen až po dvaceti 
letech, přičemž v období od srpna 1965 do listopadu 1967 bylo vyslechnuto celkem 75 svědků, 
z nichž 71 se osobně během svého života setkalo s arcibiskupem Stojanem. V roce 1987 byla 
akta diecézního procesu doručena do Říma na Kongregaci pro kauzy svatých. V únoru 1996 
byl diecézní proces potvrzen a byla otevřena římská fáze kanonizačního procesu. Postulátorem 
procesu se stal P. Redemptus Valabek, O.Carm. Po jeho tragické smrti v srpnu 2003 byl tento 
úkol svěřen P. Josefovi Jančářovi, O.Carm. Následující rok, v červnu 2004, Fr. Ambrogio 
Eszer, O.P., relátor positia procesu, předložil kongregaci positio – dokument o životě, ctnostech 
a pověsti svatosti arcibiskupa Stojana. 26. května 2015 pod vedením promotora víry Mons. 
Carmela Pellegrina dal zvláštní kongres teologických poradců jednomyslně kladnou odpověď 
na otázku o hrdinských ctnostech arcibiskupa Stojana. 17. května 2016 se sešla řádná 
kongregace kardinálů a biskupů a vyjádřila se v tomtéž smyslu. 14. června 2016 předložil 
prefekt Kongregace pro kauzy svatých kardinál Angelo Amato, S.D.B. papeži Františkovi 
potřebné dokumenty a Svatý otec autorizoval  promulgování dekretu o hrdinských ctnostech 
arcibiskupa Stojana. Vydáním tohoto dekretu získal služebník Boží arcibiskup Stojan titul 
ctihodný. 
K blahořečení ctihodného arcibiskupa Stojana je tak nyní potřeba zázraku, který se 
prokazatelně stane na jeho přímluvu. Věřící jsou proto povzbuzování k tomu, aby se vytrvale 
modlili k Bohu a prosili o vyslyšení svých proseb na přímluvu ctihodného arcibiskupa Stojana. 
Případná vyslyšení pak mohou sdělovat na adresu: P. Jiří Zámečník, Arcibiskupství olomoucké, 

Wurmova 9, 779 00 Olomouc. 
  

P. Jiří Zámečník 
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Pozvánka pro šikovné ruce 
malé i velké 

  
Začínáme s korálkováním 

už 4. září 2021 od 14. hod na 
Sonusu 

 

Těším se na setkání sr. Rastislava, info na tel. 605 946 408. 
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Děkanátní centrum pro rodinu připravuje na září 2021: 
  
Klub maminek na mateřské dovolené „Sedmikrásek“ plánujeme na 22.9.2021, 9-11.00 hod. 
v Přerově na Sonusu. V Kojetíně na faře se uvidíme 30.9.2021, 13-15 hod. 
  
Poutní zájezd „Cvilín u Krnova“ proběhne 25.9.2021. 
  8.00 hod. odjezd z Přerova od Sonusu. 
10.15 hod. mše sv. v poutním kostele Panny Marie Sedmibolestné. Duchovní doprovod přislíbil     
P. P. Ryšavý. 
12.30 hod. oběd z vlastních zásob. 
13.15 hod. návštěva nově zrekonstruované rozhledny Cvilín a zříceniny hradu Šelenburk. 
16.00 hod. odjezd domů, společné občerstvení. 
20.00 hod. předpokládaný příjezd do Přerova. 
Cena za osobu je 390 Kč. Přihlásit se a uhradit poplatek za dopravu je možné ve farní prodejně 
v Přerově. 
  
Setkání lektorů pro přípravu snoubenců na manželství je naplánováno na 29.9.2021. 
Začínáme mši sv. v 18.30 hod. v kostele sv. Vavřince v Přerově. Poté se k posezení přesuneme do 
farní čajovny. Všichni nový zájemci o tuto službu jsou srdečně vítáni. 
  
Sledujte nás na Facebooku a webových stránkách www.dcpr.webnode.cz. 
Za DCPR Jarka Rusňáková. 

 

Informace z farní prodejny 
 
I když je ten náš obchůdek trochu zastrčený, vy, kteří chodíte pravidelně do kostela ho znáte. Vy, 
kteří přijdete poprvé, budete příjemně překvapeni, co všechno nabízíme.Vám, co se zastavujete 
pravidelně, abyste zjistili, co máme nového a čím můžete potěšit své blízké. Můžeme nabídnout tyto 
novinky: 
„Miloslav kardinál Vlk“- vzpomínky přátel a reflexe z jeho života, „Tisíckráte“- něco pro 
rozveselení, vy mladí tohle znáte z internetu, ale my nabízíme tištěnou verzi.                                                                                                       
Kdo z vás se chystá na pěší pouť do Santiaga může zakoupit tyto knihy:„S Bílým rytířem za sv. 
Jakubem, nebo „Pěšky z Paříže do Santiaga“. 
Ten, kdo preferuje živá svědectví, pro toho máme několik zajímavých titulů: „Syn Hamásu“ apod. 
Samozřejmě i letos nabízíme velký výběr kalendářů na rok 2022, velký výběr Biblí pro děti i 
dospělé, duchovní literatury,dobrodružných knih pro mládež (foglarovky, či knihy Ol. Seluckého. Pro 
malé děti jsou zde hezké příběhy s papežem Františkem a myšákem Jirkou. Také knihy o svatých, 
kteří nejsou moc známí „Alžběta od Nejsvětější Trojice,nebo Don Gobi – život a dílo“. 
Chceme také tímto oznámit, že kdo chce plést obvazy,tak klubíčka příze si může vyzvednout a 
odevzdat obvazy v naší prodejně.A jinak: andílci, kvalitní mýdla, sušenky od sestřiček, svíce 
hřbitovní i dekorativní, vína z arcibiskupského sklepa a Oplatky z Přerova, které najdete jen u nás. 
Také vám všem chceme poděkovat za vaši návštěvu v krámku a moc se na vás těšíme. 
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Zbožnost je užitečná ke všemu 
Jan Graubner 

 
Když loni v únoru přinesly sdělovací prostředky zprávy o nové nemoci, která se později začala 
označovat jako  Covid 19, domnívali jsme se, že se nás to netýká, je to daleko, apod. Následující 
měsíce už bylo všechno jinak. Najednou ona nemoc byla zde, nikdo o ní nic nevěděl, začala platit 
různá opatření a omezení a také konkrétní lidé se nakazili a s touto nemocí bojovali. Jedním z nich 
byl i olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který byl hospitalizován v olomoucké fakultní nemocnici. 
Kniha, kterou vám chci představit, vznikla jako touha poděkovat za duchovní podporu všem, kteří 
jej provázeli modlitbami, a podělit se také o myšlenky, které přicházely hlavně o nocích, jenž se 
zdály moc dlouhé. „ Stále se mi vracela slova sv. Pavla: „ Zbožnost je užitečná ke všemu“ ( 1 Tim 4, 
8).“  
Popisuje svou zkušenost s bezmocí, s chvílemi, kdy ví o vážném stavu, ale v duši má hluboký 
pokoj. Hovoří o připravenosti – ne množstvím dobrých skutků, ale přijmout Boží milosrdenství, 
které je bezmezné, přijmout to, co dává Bůh.  Otec arcibiskup uvažuje nad důstojností člověka. „ 
Svět se bije za lidská práva, a přitom jde často o bezpráví na slabších. Přehnaná práva jedince 
oslabují rodinu,  jednostranná práva dospělých oslabují práva dětí, bezohledná práva mocných 
zneužívají slabé…“ Schází pohled na člověka. V našem životě je také důležitý řád. „Není to svěrací 
kazajka, ale kostra. – pevná i pružná. Zná zdravé výjimky, ale kde je výjimka častější než pravidlo, 
pravidlo není.“ 

 Duchovní život a zdraví, Hledání Boží vůle, Modlitbou proti 
stresu, O motivaci a schopnosti jednat dobře, to jsou názvy 
některých kapitol. V nich autor vychází ze svých zkušeností, 
cituje světce i katechismus, nebo i dnešní osobnosti. V závěru 
knihy je uvedeno také několik modliteb. 
Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2021. Přeji 
hezké čtení. 

Jaroslav Branžovský 
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Pozvánka na akce pro ministranty 
 
V sobotu 4. září se v obci Cholina nedaleko Olomouce uskuteční Setkání ministrantů olomoucké 

arcidiecéze k roku sv. Josefa jako náhrada za zrušenou Arcidiecézní ministrantskou pouť. Srdečně 
zveme k účasti všechny zájemce z řad ministrantů naší arcidiecéze, kteří se mohou těšit na bohatý 
program. Již o den dříve začne na stejném místě  
 

Setkání absolventů kurzu MiniFor a starších ministrantů nad 14 let. Tato akce je ideální 
příležitostí k setkání bývalých absolventů kurzu MiniFor, ale také zájemců o tento kurz či jednoduše 
starších ministrantů naší arcidiecéze. Níže přinášíme stručný přehled obou akcí, přihlašování je 
možné do 31. srpna. 
 
Setkání ministrantů olomoucké arcidiecéze k roku sv. Josefa 
Datum a místo: sobota 4. září 2021, Cholina 
Pro koho: ministranti olomoucké arcidiecéze 
Na co se těšit: mše svatá s otcem arcibiskupem, program pro mladší i starší ministranty a další 
Přihlašování je možné do 31. srpna 2021! Více informací včetně přihlašování 
na https://ministranti.info/nase-akce/setkani-ministrantu-olomoucke-arcidieceze/ 
 
Setkání absolventů kurzu MiniFor a starších ministrantů nad 14 let 
Datum a místo: pátek a sobota 3. – 4. září 2021, Cholina 
Pro koho: absolventi kurzu MiniFor, ministranti starší 14 let 
Na co se těšit: oficiální zakončení letošního ročníku kurzu MiniFor, předání osvědčení, společné 
setkání bývalých MiniForáků, příprava sobotního setkání ministrantů 
Přihlašování je možné do 31. srpna 2021! Více informací včetně přihlašování na 
https://ministranti.info/nase-akce/setkani-absolventu-a-starsich-ministrantu/letosni-rocnik/ 
 
Ministrantský florbalový turnaj bude! 

Na konci měsíce září prožíváme každý rok slavnost svatého Václava. K tomuto významnému dni 
patří v naší arcidiecézi neodmyslitelně také Ministrantský florbalový turnaj o pohár svatého 

Václava. Po nucené roční přestávce bychom rádi uspořádali turnaj se vší parádou. Níže přinášíme 
stručný přehled události, přihlašování je možné do 22. září. 
 
Ministrantský florbalový turnaj o pohár svatého Václava 
Datum a místo: úterý 28. září, Olomouc 
Pro koho: ministranti olomoucké arcidiecéze 
Na co se těšit: slavnostní mše svatá v katedrále, florbalový turnaj ve třech kategoriích ve Sportovní 
hale UP 
Přihlašování je možné do 22. září 2021! Více informací včetně přihlašování 
na https://ministranti.info/nase-akce/florbalovy-turnaj/letosni-rocnik/ 
 

P. Petr Janíček 
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Kalendář 

Pátek 3. 9. 2021 16:00-18:30 Přerov, sv. Vavřinec Svatá zpověď na začátku školního roku 

Sobota 4. 9. 2021 8:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá první soboty 

8:45 Přerov, fara Zapisování úmyslů na mše svaté 

14:00 Přerov, centrum Sonus Korálkování 

17:30 Předmostí, kostel Mariánské večeřadlo 

17:30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci 

Neděle 5. 9. 2021 8:45 a 10:30 Přerov, Předmostí Žehnání školních tašek 

Pondělí 6.9.2021 16:00 Přerov, centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí 

18:00 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

19:00 Předmostí, fara Setkání pastorační a ekonomické rady  

Středa 8. 9. 2021 18:30 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro děti - školka 

19:30 Přerov, fara Setkání pastorační a ekonomické rady  

Čtvrtek 9. 9. 2021 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela „skupina B“ 
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Sobota 11. 9. 2021 17:30 Podolí Mše svatá v kapli v Podolí 

11.9.-12.9.2021 Přerov, Předmostí Dny evropského dědictví, viz str. 11 

Neděle 12. 9. 2021 10:30 Dluhonice Hodová mše svatá v kapli v Dluhonicích 

15:00 Přerov, kaple P. Marie  Pobožnost v kapli Panny Marie Bolestné 

Pondělí 13.9.2021 15:00 Přerov, centrum Sonus Začátek vyučování náboženství viz str. 

10 

18:00 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Úterý 14.9.2021 16:00 Přerov, centrum Sonus Setkání křesťanských žen  

Čtvrtek 16. 9. 2021 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela „skupina A“ 

19:30 Přerov a Předmostí  Modlitby matek 

Pátek 17. 9. 2021 19:30 Přerov, sv. Vavřinec Večer chval 

Neděle 19. 9. 2021 15:00 Kaple pod nemocnicí Pobožnost u kaple pod nemocnicí 

Pondělí 20.9.2021 18:00 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Čtvrtek 23. 9. 2021 15:00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela „skupina C“ 

Neděle 26. 9. 2021 7:30 Přerov, Šířava Hodová mše svatá v kostele sv. 

Michaela 

Pondělí 27.9.2021 18:00 Přerov, Šířava Modlitba růžence 

Úterý 28.9.2021 16:00 Přerov, centrum Sonus Setkání křesťanských žen 

Středa 29. 9. 2021 12:00 – 18:30 Přerov, Šířava Adorační den v kostele sv. Michaela 

Čtvrtek 30.9.2021 8:45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela „skupina A“ 

17:30 Radvanice Mše svatá v kapli v Radvanicích 

19:30 Přerov a Předmostí  Modlitby matek 

Pátek 1. 10. 2021 9:30 Olomouc, katedrála  Setkání prvokomunikantů 

Sobota 2. 10. 2021 8:00 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá první soboty 

17:30 Újezdec Mše svatá v kapli v Újezdci 

17:30 Předmostí, kostel Mariánské večeřadlo 


