
Odpověď nedělního žalmu: 

Budu velebit tvé jméno,  
můj Bože, králi 

 

Kapka rosy z Božího slova: Ježíšovo přikázání lásky nesmí 
zůstat jen krásnou teorií. Snad i proto je Pán vyslovu-
je při Poslední večeři – tedy krátce před tím, než toto 
přikázání sám na sobě obětí za naši spásu beze zbyt-
ku naplní.      
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KRISTŮV KŘÍŽ ,   
SPÁSA LIDSTVA  

Zradou je Bůh oslaven? Zní to jako proti-
mluv. Jakkoli Jidáš usiluje o zkázu Kris-
ta, z hlediska Boží strategie právě začala 
cesta vykoupení. Ježíšova smrt a vzkří-
šení je oslavou Boha, oslavou a ukázkou 
Boží vlády nad světem. 

Z kázání svatého Efréma, jáhna 
Náš Pán byl rozdrcen smrtí, ale tím prora-

zil cestu k jejímu zničení. Sám se podrobil 
smrti a podstoupil ji z vlastní vůle, aby 
touž smrt proti její vůli potřel. Náš Pán 
totiž vyšel a nesl si kříž, jak to chtěla smrt. 
Na kříži však zvolal mocným hlasem1 a vy-
vedl mrtvé z podsvětí, i když se smrt vzpí-
rala. 

Skrze tělo, které přijal, jej smrt zabila. 
Ale stejnou zbraní dobyl nad smrtí vítěz-
ství. Jeho božství se skrylo v lidství a utkalo 
se se smrtí. Ta zabila i byla zabita: zabila 
život přirozený, ji však zabil život nadpři-
rozený. 

Protože by Pán nemohl bez těla propad-
nout smrti ani by ho bez těla nemohlo po-
hltit podsvětí, přišel k Panně, aby si z ní 
vzal nástroj těla a otevřel jím brány pod-
světí. S tělem, které přijal, vstoupil do pe-
kel, uchvátil jejich bohatství a vyplenil je-
jich poklady. 

 Tak přišel k Evě, matce všech živých.2 
Ona je vinice, jejíž ohradu otevřela smrt – 
dokonce vlastníma Evinýma rukama – aby 
ochutnala její plody. Takže Eva, matka všech 
živých, se všem živým stala zdrojem smrti. 
Vykvetla však Maria, nová réva, lepší, než 
byla stará réva Eva; a v ní se usadil nový 
život, Kristus. A když smrt po svém zvyku 
přišla s jistotou sklízet, netušila, že ve smr-
telném plodu je ukryt život, který ji zničí. 
Když ho tedy smrt bez bázně pohltila, osvo-
bodila život a s ním všechny lidi. 

Slavný syn tesařův3 vztyčil svůj kříž nad 
všepohlcující propastí smrti a převedl lid-
stvo do příbytku života. 

Skrze dřevo rajského stromu padl celý 
lidský rod do hlubin, po dřevě kříže pře-
chází do příbytku života. 

Na strom byla kdysi naroubována hoř-
kost, nyní byl vštípen roub sladký, v němž 
poznáváme toho, jemuž neodolá žádné stvo-
ření. 

Sláva tobě, Kriste, neboť tys postavil svůj 
kříž jako most nad smrtí, aby po něm pře-
cházely duše z krajiny smrti do krajiny ži-
vota.4 

Sláva tobě; Kriste, neboť tys přijal tělo smr-
telného člověka: a učinil z něho pramen 
života pro všechny smrtelníky. 

Ty přece v pravdě žiješ! Vždyť tvoji vra-
hové učinili z tvého života setbu; po způ-
sobu rolníků jej zaseli do hluboké země 
jako pšenici, aby vzešel a zároveň dal život 
mnohým. 

slovenské republiky. Byl u zrodu Českoslo-
venské strany lidové a v roce 1920 byl za 
tuto stranu zvolen senátorem Českosloven-
ské republiky. 

Když v září 1920 odstoupil olomoucký 
arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště, byl Sto-
jan kapitulou zvolen správcem diecéze do 
doby jmenování nového arcibiskupa. Při 
jednáních mezi státem a papežským stol-
cem se Antonín Cyril Stojan stal nejvý-
znamnějším kandidátem a nakonec byl
11. ledna 1921 jmenován olomouckým arci-
biskupem. Biskupské svěcení přijal 3. dub-
na z rukou nuncia Clemente Micary. 

Protože však nikdy neměl zvlášť pevné 
zdraví a v době svého jmenování byl již 
starším člověkem, došlo v říjnu r. 1922 k 
jeho naprostému vyčerpání a první mozko-
vé příhodě. Po rekonvalescenci se znovu 
snažil plnit své povinnosti, v květnu násle-
dujícího roku jej však postihl druhý zá-
chvat mozkové mrtvice. Umírá 29. září 1923
ve své olomoucké rezidenci a je pohřben 
na Velehradě. 

Olomoucký arcibiskup Josef Karel Mato-
cha zahájil r. 1948 přípravné práce ke Sto-
janově beatifikaci. Diecézní proces byl 
otevřen 14. července 1965 a ukončen na 67. 
zasedání vyšetřující komise dne 10. října
1985. O necelé dva roky poté byla akta die-
cézního procesu odevzdána Kongregaci 
pro svatořečení v Římě. V únoru r. 1996 
byla správnost procesu kongregací potvr-
zena a papež potvrdil dekret o hrdinských 
ctnostech služebníka Božího A. C. Stojana. 
Papež František uznal jeho heroické ctnosti
v roce 2016. 
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MODLITBA ZA VYSLYŠENÍ 
(pro soukromou pobožnost) 

Bože, náš nejlaskavější Otče! Klaníme se 
ti, děkujeme ti za to, že jsi nám skrze svého 
služebníka Antonína Cyrila Stojana ukázal 
požehnání křesťanské víry a činorodé lásky. 
 S důvěrou tě prosíme: obnov a upevni 
v našem národě svatou víru a mravnost. 
Posiluj věrnost rodičů, dětí a osob tobě za-
svěcených v jejich povolání. Sešli své světlo
a sílu těm, kteří životem bloudí a hledají 
štěstí. Uzdrav naše nemocné (zvláště …..…). 

Učiň to, prosíme, na přímluvu našeho 
lidumilného arcipastýře Antonína Cyrila. 
Dopřej nám milost, abychom ho směli uctí-
vat jako světce, kterého jsi oslavil i zázra-
kem. Bože, oslav své jméno skrze Krista, 
našeho Pána. Amen. 

Svatá Panno Maria, Matko církve a Královno
rodin, oroduj za nás! Svatí Cyrile a Metoději,
ochráncové Evropy, orodujte za nás! 

 

 

Jak se jmenoval muž, kterému Lukáš adresoval 
své evangelium a knihu Skutků apoštolských? 

  

Správná odpověď z minula:  
Otec a syn – Gn 5,21  

Nuže, nabídněme Kristu svou lásku jako 
velkou a všezahrnující oběť. Ať tryská bo-
hatství našich chvalozpěvů a modliteb k to-
mu, který nabídl Bohu za oběť svůj kříž, 
abychom skrze něj byli všichni štědře ob-
darováni.5 

 

1 srov. Lk 23, 45, 2 srov. Gn 3, 20, 3 srov. 
Mt 13, 55, 4 srov. Žl 114 (116A), 9, 5 srov. 
2 Kor 8, 9 
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ARCIBISKUP 
ANTONÍN CYRIL STOJAN 

Antonín Stojan (jméno Cyril je biřmo-
vací) se narodil 22. května 1851 v malé ves-
ničce Beňov nedaleko Přerova jako páté 
z osmi dětí v rodině domkáře, ševce a poz-
ději kostelníka Františka Stojana a Josefy, 
rozené Kubíčkové. 

Po absolvování obecné školy odešel stu-
dovat k piaristům v poutním místě Stará 
Voda u Budišova. Po dvou letech přechází 
Antonín Cyril na nižší piaristické gymná-
zium v Příboře a po čtyřech letech pak na 
vyšší gymnázium, opět piaristické, do Kro-
měříže, kde v roce 1872 maturoval s vyzna-
menáním. 

Rozhodl se pro kněžství, vystudoval teo-
logii v Olomouci (v letech 1872-1876) a dne 
5. července 1876 byl vysvěcen na kněze. 
Působil poté v různých farnostech, nejprve 
jako kaplan v Šilperku (dnes Štíty), již po 
měsíci byl ale přeložen do města svých 
studií, Příbora, kde v dvojjazyčném území 
působil jedenáct let. Následující dva roky 
pak sloužil ve Svébohově, okr. Šumperk. 

Nejdéle působil jako farář v Dražovicích 
u Vyškova, až do r. 1908. Všude, kde půso-
bil, zůstal věrný svému předsevzetí, které 
učinil již v semináři, a vyvíjel organizá-
torskou činnost na podporu náboženského 
života, zakládal knihovny a pořádal sbírky 
na podporu poutních míst Svatého Hostý-
na a Velehradu. Již od chlapeckého věku 
na něj působily dva momenty: úcta k Pan-
ně Marii a úcta k sv. Cyrilu a Metodějovi, 
která jej pak provázela po celý život a od-
rážely se v jeho kněžské činnosti. Právě 
jeho zásluhou je jak obnovení zanedbané 
baziliky bez duchovní správy na Svatém 
Hostýně, tak založení tradice unionistic-
kých kongresů na Velehradě. 

Ačkoliv měl široké pole působnosti a množ-
ství nejrůznějších aktivit, nezapomínal na 
sebevzdělávání a v roce 1896 byl promován 
na doktora teologie. V roce 1908 byl jmeno-
ván proboštem kolegiální kapituly v Kro-
měříži a během I. světové války se stal sí-
delním kanovníkem olomoucké kapituly. 

Jeho aktivita jej nakonec vedla i do poli-
tiky. Od roku 1897 s kratšími přestávkami 
působil jako poslanec Říšské rady i jako 
poslanec zemského sněmu za Křesťansko-
národní stranu. Po vzniku Československé 
republiky byl v listopadu 1918 zvolen po-
slancem Národního shromáždění Česko- 
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