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DO DIÁŘE
Valná hromada se nově koná již 1. března 2020!
Postní duchovní obnova, Králíky, 12. – 15. března 2020.
Pouť Matic, Svatý Kopeček, 24. květen 2020.
Významná výročí 2020:
•	 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandera
•	 100 let od narození sv. Jana Pavla II.
•	 30 let od první návštěvy Svatého otce v ČR
•	 25 let od nezapomenutelného setkání s mládeží na Svatém Kopečku
Po dobu nemoci faráře otce Bernarda jsou nedělní bohoslužby v časech 7:30, 10:00 a 15:00.
Zájemci si mohou objednat kalendář MSK na rok 2020. Vhodný i jako dárek.

DUCHOVNÍ SLOVO PROTEKTORA MSK
Milí přátelé, všechny Vás srdečně pozdravu-
ji v  předvečer vánočních svátků a  z  celého srdce 
Vám i Vašim drahým přeji jejich hluboké prožití. 
Snad bychom se mohli v tyto krásné dny sjednotit 
v modlitbě, kterou pronesl Benedikt XVI. při ná-
vštěvě naší vlasti a která mistrně uvádí do vánoční-
ho tajemství: Pane Ježíši, máme Tě před sebou jako 
Dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem 
skrze Ducha Svatého v lůně Panny Marie. Podobně 
jako v Betlémě i my, spolu s Marií a Josefem, andě-
ly a pastýři se Ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš 
jediný Spasitel. Stal ses chudým, abychom my zbo-
hatli z Tvé chudoby. Dej, ať nikdy nezapomínáme 
na chudé a na ty, kdo trpí. Ochraňuj naše rodiny, 
žehnej všem dětem celého světa a dej, ať nám vždy 
vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život 
šťastnější. Dopřej všem lidem, Ježíši, aby porozu-
měli tajemství Božího narození, aby pochopili, že 
jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost 
a pokoj. Neboť Ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem 
Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky 
věků. Amen. Mons. Antonín Basler,  
 pomocný biskup olomouckého arcibiskupa

POZDRAV 
MATICE 

SVATOKOPECKÉ
Prosinec 2019

Světlo světa, chrám sv. Michala v Olomouci.
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VÝROČÍ POSVĚCENÍ CHRÁMU NA SVATÉM KOPEČKU
V neděli 29. září 2019 jsme si připomněli kulaté 
jubileum – 340. výročí posvěcení poutního chrá-
mu – basiliky minor na Svatém Kopečku. Dopo-
lední desátou slavnostní mši svatou celebroval 
pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Nuzík. 
Čtenářům nabízíme text jeho kázání.

Promluva k 340. výročí baziliky Navštíve-
ní Panny Marie na Svatém Kopečku
Když zavítáme na nějaké historické místo vícekrát 
a dostaneme otázku: „Chcete slyšet také něco z his-
torie?“, tak většinou odpovíme z obavy z dlouhého 
výkladu: „Ano, ale jen něco krátkého“. Ale dějiny 
poutního místa nejsou dějiny stavby a  osob ko-
lem ní! Na prvním místě jsou to dějiny o tom, jak 
se Bůh dotýkal a  vstupoval do  života mnoha lidí 
v různých dobách a okolnostech.

Proto je potřeba, aby se nám nestal i z této ba-
ziliky nádherný architektonický skvost císařské-
ho architekta Giovanniho Pietra Tencally, aby ani 
nám nezůstalo jen v paměti jméno Jana Andrýska, 
obchodníka s vínem, který po  letech naplnil svůj 
slib, a r. 1633 mohla být posvěcena první kaple za-
svěcená Panně Marii. A nic by se neodehrálo bez 
duchovních osob – premonstrátských opatů z Hra-
diska, olomouckých biskupů (vzpomněl bych letos 
připomínané Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna 
a Rudolfa Jana kardinála Habsburského) nebo pro-
bošta Julia Půdy, který zde 45 let působil.

1. Těmito dějinami prochází to, o  čem nám 
vyprávělo první čtení a  evangelium: „Šalamoun 
a společenství Izraele se shromáždili na posvátném 
místě, trubači a zpěváci začali jako jedním hlasem 
chválit a velebit Hospodina, neboť jeho milosrden-
ství trvá navěky.“ A Ježíš v evangelním úryvku se 
zapálil horlivostí pro Otcův dům, protože z něj mi-
zela chvála Bohu a dostávaly se tam jiné prvky.

Tak jako se v dějinách kolem chrámu odehrávaly 
různé děje – na počátku švédské plenění, tragický 
požár a úmrtí 121 poutníků 28. září 1705, zruše-
ní kláštera Hradisko, převorství na  Sv. Kopečku, 
konfiskace majetku, války. Ale pořád se zde chválil 
a velebil Bůh a jeho moc a dílo. Stejně v tom mu-
síme pokračovat i my v naší době, která má také 
své obtíže.

Kardinál Robert Sarah, prefekt kongregace pro 
bohoslužbu a  svátosti, v  knížce rozhovorů Bůh, 
nebo nic říká: „Snaží-li se člověk přizpůsobit liturgii 
své době, změnit ji podle momentálních okolností, 
bohoslužba umírá.“ ... „Církev je stvořena k tomu, 

aby chválila Boha a klaněla se mu. Bez Boha není 
ničím.“

Toto slovo nás směřuje k tomu, abychom i my 
přicházeli sem – do chrámu k  tomu, který zná 
všechny naše radosti i trápení, a my mu chceme 
vzdávat chválu a  slávu, protože to nás vnitřně 
naplňuje. 

2. Dalo by to pěknou práci spočítat, kolikrát byl 
tento chrám za těch 340 let opravován. Vnímáme 
nynější opravy, kdy bazilika je plná lešení a ambi-
ty jsou staveništěm. Jistě máte v paměti ty opravy, 
které před lety byly prováděny za P. Gustava Riedla 
nebo P. Jakuba Berky. Bez všech těch oprav by se 
chrám nezachoval ve své kráse.

Apoštol Pavel ve  druhém čtení tuto myšlen-
ku stavění, a  můžeme říci i  opravování, převádí 
na  křesťany, na  nás: „Vy jste Boží stavba. Položil 
jsem základy, dál na tom staví už jiný. Každý však 
ať se dívá, jak na tom dál staví.“

Podoba našeho života musí mít v  sobě tento 
rozměr – stavět – ne proto, abych obstál při kon-
trolách, auditech a revizích, ale abych stavěl proto, 
že ve mně chce přebývat – bydlit Bůh. To není nic 
malého.

Dovolím si ještě jednou citovat kardinála Saraha: 
„Církev je jako měsíc. Nevydává vlastní světlo, ale 
odráží světlo Kristovo. Tak jako měsíc bez slunce je 
temný, nejasný a neviditelný, taková je i církev jest-
liže se oddělí od Krista, Boha.“

Podobně to platí o člověku. I člověk, v němž ne-
bydlí Bůh, je temný, nejasný. Proto chceme budovat 
svůj vnitřní chrám, aby v nás mohl bydlet Bůh.

Pane, děkujeme Ti za  dnešní slavnost, za  to, 
že nám dáváš chrámy, abychom Tě velebili. Díky 
i za to, že nám chceš být tak blízko a že přebýváš 
v našem srdci. Promiň, odpusť, že tolikrát chrám 
mého srdce byl ve  špatném stavu. Pomoz mně, 
abych se o tento vnitřní chrám pečlivě staral a tak 
zakoušel Tvé naplnění a Tvou milost Amen.

 Mons. Josef Nuzík,  
pomocný biskup olomouckého arcibiskupa
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AKTUALITY Z FARNOSTI
Od 1. srpna 2019 působí P. Gorazd Krušina v kláš-
teře v  Praze na  Strahově. Děkujeme za  jeho léta 
strávená na Svatém Kopečku a za veškeré jeho na-
sazení a práci ve prospěch naší farnosti. Na novém 
působišti mu vyprošujeme hojnost Božího požeh-
nání. Administrátorem farnosti je po dobu nemoci 
P. Bernarda Slabocha jmenován P. Stanislav Surma.

Od 1. srpna do svatokopecké farnosti nastoupil 
kaplanskou službu P. Hyacint Pavel Kuchta, který 
doposud působil v premonstrátské farnosti v Jih-
lavě. Přejeme mu hojnost Božích darů i vítáme sr-
dečně na Svatém Kopečku.

MODLITBY ZA UZDRAVENÍ OTCE BERNARDA SLABOCHA
Děkujeme členům a příznivcům Matice za mod-
litby za  uzdravení P.  Bernarda Slabocha. Za  jeho 
uzdravení se každou středu stále konají pou-
tě z  Olomouce na  Svatý Kopeček, s  odchodem 

od dómu sv. Václava v 17 hod. a adorace v bazilice 
od 19 hodin. Je možné se také zapojit do „postního 
řetězce“ za uzdravení otce Bernarda. Nyní se mod-
leme především za to, aby tento těžký boj nevzdal.

ZE ŽIVOTA MSK
Valná hromada Matice svatokopecké
Valná hromada se z důvodu oprav baziliky konala 
8. září v  budově arcibiskupské kurie na  Biskup-
ském náměstí. Mši svatou celebroval protektor 
spolku Mons. Antonín Basler v olomoucké kated-
rále.

Místopředseda MSK, který zastoupil předsedu 
spolku, přečetl v  sále kurie po  úvodní modlitbě 
pozdrav otce arcibiskupa Jana Graubnera. Kromě 
volby náhradních členů výboru byla projednána 
zpráva o činnosti spolku za uplynulé období, dále 
podány informace o změnách v členské základně, 
pamatováno bylo na  členy, kteří se letos dožíva-
jí významného jubilea. Přednesena byla zpráva 
o hospodaření, stavu majetku a závazcích spolku. 
účastníci valné hromady byli seznámeni s plánova-
nými akcemi na zbytek roku 2019 a následující rok 
2020. Valnou hromadou bylo odsouhlaseno přesu-
nutí konání valných hromad ze září na březen a to 
zejména z  důvodu účetních uzávěrek. Valná hro-
mada byla informována také o iniciativě umístění 
sochy sv. Jana Pavla II. v  prostoru před bazilikou 
a o pouti Matic, kterou bude pořádat MSK v roce 
2020. Po skončení jednání proběhla komentovaná 
prohlídka arcibiskupského paláce.

Změny ve složení výboru MSK
Nový výbor MSK pracuje od  září 2019 v  tom-
to doplněném složení: Mons. Antonín Basler 
(protektor), RNDr.  Ladislav Šnevajs (předseda), 
Ing.  Rostislav Hainc (místopředseda), Maria 
Hain  cová (hospodářka), Marta Čapková, Fran-

tiška Prášilová, Marie Gerátová, Helena Bláhová 
a PhDr. Martin Kučera (členové výboru). Z časo-
vých, pracovních a  osobních důvodů odstoupili 
z výboru MSK dosavadní předseda ThLic. Ján Mi-
kolaj Ph.D. a dosavadní jednatelka paní Yvona Fu-
cimanová. Oběma za obětavou práci ve prospěch 
MSK patří velké poděkování! Do výboru byl pro-
tektorem spolku navržen RNDr. Ladislav Šnevajs 
a  valnou hromadou nově zvolen PhDr.  Martin 
Kučera. Výbor MSK tyto dva kandidáty doporučil 
zejména z  důvodu náročných úkolů, které MSK 
čekají v následujících letech (nové muzeum MSK 
a jeho provoz, socha sv. Jana Pavla II.).

Na  prvním jednání obměněného výboru byl 
předsedou zvolen RNDr. Ladislav Šnevajs. Místo-
předsedou zůstal Ing. Rostislav Hainc.

Členové obměněného výboru MSK před bazilikou.
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ZPRÁVA O STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY K 8. ZÁŘÍ 2019
Od  poslední valné hromady konané 9. září 2018 
do současnosti bylo výborem Matice přijato devět 
nových členů. Všichni splňují předpoklady pro 

členství v našem spolku, a proto výbor valné hro-
madě navrhl, aby jejich členství schválila.

OHLÉDNUTÍ BÝVALÉ jEDNATELKY MSK
Milí členové Matice svatokopecké, asi mi potvrdíte, 
že některé okamžiky a situace se člověku pevně usadí 
v paměti a zcela přesně si je vybaví i po delší době, 
zatímco jiné se stanou jen mlhavou vzpomínkou. 
Pro mne je jedním takovým výrazným okamžikem 
situace, kdy se mě při společném úklidu areálu bazi-
liky před odpustkovými slavnostmi v srpnu 2017 ob-
rátila jednatelka dr. Zora Krejčí, zda bych nepřevzala 
tuto funkci. Přestože jsem neměla s prací ve výboru 
zkušenosti, chtěla jsem Matici pomoci a svolila jsem, 
že na období jednoho roku funkci jednatelky přijmu. 
Měla jsem obavy, zda vše zvládnu, ale věřila jsem 
v dobrou spolupráci se členy výboru a jejich pomoc. 
Toto se mi potvrdilo, a tak jsme společně se stávající-
mi i dalšími dvěma novými členkami výboru moh-
li navázat na vše dobré, co bylo v předešlých letech 
konáno a v období do další valné hromady v r. 2018 
připravit všechny akce, na které byli členové Matice 
zvyklí: podzimní a  jarní zájezd, zájezd do  Zašové 
na setkání Matic a poutní zájezd ke sv. Anně do Staré 
Vody, koncerty Spiritual kvintetu, Jana Gottwalda, 
vánoční koncert mužského sboru Rovina a májový 
koncert smíšeného pěveckého sboru Boni Discipu-
li, oslavy svátku sv. Martina, Mikulášskou nadílku, 
adventní setkání s  o. biskupem, adventní a  postní 
duchovní obnovu s o. Gorazdem, výstavu betlémů, 
přednášky Jany Krejčové a Mgr. P. Milana Palkoviče, 
prohlídku zákulisí Moravského divadla, komento-
vané prohlídky baziliky a přilehlého areálu v rámci 
odpustkových slavností. Měla jsem také možnost 
se podílet na  organizaci poutě seniorů, poutě ro-
din a  zejména pětidenního pěšího putování ze Sv. 
Kopečka na  Velehrad, tzv. Moravské Compostely, 
kterého se pravidelně účastní i naše členka výboru 
Františka Prášilová. 

Získala jsem nové zkušenosti při organizování 
těchto činností, poznala spoustu nových příjemných 
a laskavých účastníků jednotlivých akcí, zejména zá-
jezdů, a rozhodla se, že ve své funkci jednatelky budu 
pokračovat ještě jedno období. Už jsem věděla, co 
všechno příprava a zajištění akcí obnáší, že to někdy 
není úplně jednoduché. Měla jsem ale pocit, že se 
spousta věcí z toho, co jsme připravili účastníkům, 
líbila, a  to mne nesmírně povzbuzovalo a přináše-

lo radost. Protože však na podzim r. 2018 započala 
rekonstrukce baziliky, museli jsme od některých ak-
tivit, jako např. pořádání koncertů, přednášek, pro-
hlídek, oblíbené výstavy betlémů, upustit. Nicméně 
vše ostatní, co bylo vzhledem k podmínkám možné, 
jsme opět uspořádali. Dokonce jsme ve značně ztí-
žených podmínkách, kdy v téměř celé bazilice bylo 
postaveno lešení, nainstalovali i velký betlém.

Z rodinných důvodů jsem se letos k datu koná-
ní valné hromady vzdala funkce jednatelky. Když 
jsem toto oznamovala na valné hromadě, asi jste 
někteří postřehli, že se mi trochu chvěl hlas a mír-
ně zvlhly oči. I přes různé těžkosti a peripetie to to-
tiž pro mne byly dva krásné roky naplněné smyslu-
plnou prací. Všechno, co jsme připravovali a čeho 
jsem se účastnila, mi přineslo krásné zážitky, ať už 
to byly např. kvalitní koncerty v zaplněné bazilice, 
poutní zájezdy s krásnou atmosférou umocněnou 
společnými motlitbami a  zpěvy, radost dětí při 
oslavách sv. Martina a Mikulášské nadílce, krásná 
slova našeho protektora, o. biskupa Mons. Anto-
nína Baslera při adventních setkáních, poděková-
ní návštěvníků při prohlídkách baziliky v  rámci 
odpustkových slavností, kteří z velké části zavítali 
na Sv. Kopeček náhodně – a nezřídka i ze vzdále-
nějších míst – a byli touto akcí mile překvapeni. 

Opravdu upřímně bych chtěla poděkovat všem 
kolegům z výboru i všem ostatním spolupracovní-
kům za veškerou činnost, kterou jste zcela nezištně 
vykonávali pro Matici svatokopeckou a  věnovali jí 
nemálo času a energie, a také za to, že jste mi předá-
vali své zkušenosti a pomáhali mi tak vše zvládnout. 

Své funkce se vzdal také dosavadní předseda Th-
Lic. Ján Mikolaj, Ph.D., a do výboru byli tedy zvoleni 
dva noví členové: PhDr. Martin Kučera a RNDr. La-
dislav Šnevajs. Přeji jim, i ostatním členům výboru, 
aby se jim práce ve výboru dařila, přinášela stejné 
uspokojení a krásné zážitky jako mně a se všemi se 
budu moc ráda potkávat na pořádaných akcích.

Všem Vám chci popřát, abyste klidně prožili 
dobu adventu, přijali dar Vánoc a s radostí a láskou 
v srdci oslavili tento čas. Buďte zdrávi!

Yvona Fucimanová,  
jednatelka MSK v letech 2017–2019
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Z ČINNOSTI
Co proběhlo
Od poslední valné hromady do konce kalendářní-
ho roku 2019 proběhlo:
•	 pátý ročník oslav svátku sv. Martina se světelným 

průvodem (v předvečer svátku, tj. 10. listopadu)
•	 v klášteře sester premonstrátek byla uspořádána 

adventní duchovní obnova, kterou vedl otec Go-
razd Krušina (30. listopad)

•	 zájemci se zúčastnili komentovaných prohlídek 
výstav o  olomouckém orloji a  osobnosti olo-
mouckého biskupa Karla II. z  Lichtensteinu-
-Castelcorna (20. listopad a 11. prosinec)

•	 byla sloužena mše svatá otcem biskupem Anto-
nínem Baslerem, následně proběhlo v  klášteře 
sester premonstrátek tradiční adventní setkání 
s protektorem MSK (1. prosinec)

•	 Svatý Kopeček navštívil sv. Mikuláš, který dětem 
přinesl drobné dárky (8. prosinec)

•	 vzhledem k tomu, že stále trvá rekonstrukce ba-
ziliky a části poutního areálu, výstava betlémů se 
v muzeu MSK v roce 2019 neuskutečnila. MSK 
se podílela alespoň na jednodenní výstavě betlé-
mů ve svatokopecké základní škole

Co nás čeká?
Pro rok 2020 plánujeme:
•	 postní	duchovní	obnova	 s o.	Gorazdem	pro-
běhne	v klášteře	na Hoře	Matky	Boží	v Králí-

kách	12. 3.	od 16	hodin	do oběda	15.	3.	2020,	
předběžná	 cena	 800	Kč	 za  osobu	 (ubytování	
+ strava)

•	 návštěvy komentovaných výstav, poutní zájezd, 
tematické vzdělávací a  duchovně zaměřené 
přednášky

•	 zájezd do Prahy s návštěvou o. Jakuba v jeho no-
vém působišti v kostele sv. Ludmily podle jeho 
možností a např. prohlídkou Národního muzea

•	 spolupráce na pouti rodin (17. květen)
•	 VII. Pouť moravských Matic, tentokrát je pořa-

datelem a organizuje ji naše Matice svatokopec-
ká (24. květen)

•	 v červnu budeme spoluorganizovat a zúčastní-
me se jubilejního pětidenního pěšího putování 
po Cyrilometodějské poutní stezce ve směru Svatý 
Kopeček – Svatý Hostýn – Velehrad, které se usku-
teční ve dnech 30. 6. (úterý) až 4. 7. 2020 (sobota)

•	 uspořádáme pouť ke  sv. Anně do  Staré Vody 
u Libavé (25. červenec)

•	 po dohodě s duchovní správou budeme pořádat 
i jiné odborně vzdělávací či duchovně zaměře-
né přednášky, besedy, případně další kulturní 
akce s ohledem na plánované rozsáhlé opravy 
baziliky

•	 dle průběhu oprav baziliky plánujeme spolupra-
covat i  na  těchto aktivitách: Noc kostelů, farní 
den, odpustkové slavnosti, instalace betlému

Konkrétní termíny a místa konání akcí budou včas upřesněny a oznámeny  
na webu MSK a plakátcích. Změna vyhrazena!

KULTURA A VÝROČÍ
Ohlédnutí za  Italskými dny na  Svatém 
Kopečku
Na  Svatém Kopečku a  v  Olomouci proběhly 
ve dnech 3. až 6. května 2019 Italské vzpomín-
kové dny. Záštitu jim udělili olomoucký arcibis-
kup Jan Graubner, hejtman Ladislav Okleštěk, 
primátor města Olomouce Miroslav Žbánek, 
rektor univerzity Jaroslav Miller, strahovský opat 
Daniel Janáček a italský velvyslanec v Praze J. E. 
Francesco Saverio Nisio. Součástí pestře konci-
povaného projektu byla výstava, besedy, promí-
tání dokumentů, představení nové publikace, 
hudebně-literární koncert italské hudby a ochut-
návka italských produktů. Vrcholem programu 
bylo odhalení a požehnání pamětní desky na bu-
dově Dětského diagnostického ústavu v ústavní 
ulici (původní klášter sester premonstrátek).

Věnována je italským vystěhovalcům v  obdo-
bí první světové války, italským kněžím, kteří je 
doprovázeli a  místním obyvatelům, kteří je při-
jali. Pamětní deska je pojata také jako vzpomín-
ka na  italského kněze P.  Giuseppe Segatu, který 
v tomto domě žil a zemřel. Ten během svého po-
bytu na Kopečku denně vyslechl a duchovně po-
sílil mnohé krajany, za necelý rok ho ovšem skolila 
těžká nemoc (nádor). Po  válce byly jeho ostatky 
na  svatokopeckém novém hřbitově vyzvednuty 
a převezeny do jeho vlasti. Oporou italským přistě-
hovalcům byli také další kněží, kteří je z domova 
doprovázeli. Nejen o  nich se dočtete v  publikaci 
Leť, myšlenko / Va, pensiero Jany Krejčové, která 
byla vydána k této příležitosti.

Na  organizaci Italských dnů spolupracovali 
místní farnost, arcibiskupství, sestry premonst-
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Pamětní desku odhalil otec arcibiskup Jan Graubner.     Pamětní deska.     Odhalení desky vzbudilo značnou pozornost veřejnosti, 
v popředí otec Bernard Slaboch, sestry premonstrátky a členové MSK.    Italská delegace přijela v silné sestavě a zůstala na celý program. 
Italská strana je za akce tohoto typu velmi vděčná.
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rátky, město, italská sekce Katedry romanistiky 
olomoucké filozofické fakulty, CMTF UP v Olo-
mouci, olomoucká pobočka Společnosti přátel 
Itálie, naše MSK, základní škola, dětský diagnos-
tický ústav a ZOO Olomouc. 

Matice svatokopecká se zejména podílela 
na organizaci a propagaci výstavy, která putova-

la po českých a moravských městech. Po Svatém 
Kopečku byla prezentována také v  kostele sv. 
Michala v Olomouci. S dohledem nad výstavou 
pomohly Františka Prášilová a jednatelka Yvona 
Fucimanová. Varhanní koncert italské hudby za-
jistil člen MSK Jan Gottwald. 

TIP NA VÝSTAVY
Olomoucký orloj  
(Vlastivědné muzeum)
Členům Matice svatokopecké a  jejím přízniv-
cům byly na  podzim nabídnuty komentované 
prohlídky dvou olomouckých výstav. Vlastivěd-
né muzeum připravilo expozici věnovanou olo-
mouckému orloji. Od první písemné zmínky této 
unikátní technické i umělecké památky uplynulo 
již pět set let. Návštěvník se vrátil do dávné mi-
nulosti a sledoval umělecké úpravy olomouckého 
orloje v průběhu staletí. Na výstavě jsou zastou-
peny i  méně známé návrhy malířské výzdoby 
z dílny moravského umělce Jano Köhlera, který 
na olomouckém orloji pracoval ve dvacátých le-
tech minulého století.

Za chrám, město a vlast II.  
(Arcidiecézní muzeum)
V  roce 2019 vešel do  svého finále projekt Mu-
zea umění a  olomoucké a  brněnské univerzity, 
který se zaměřil na  osobnost, život a  dílo olo-
mouckého biskupa Karla II. z  Lichtensteinu-
-Castelcorna (1624–1695), který Moravu posta-

vil po  třicetileté válce znovu na  nohy. Výstava 
zaměřená na barokního velmože, jak je nazván 
i film T. Mojžíše, představuje tuto osobnost jako 
obnovitele residenční sítě olomouckých bisku-
pů (Olomouc, Kroměříž, Vyškov, Brno, Huk-
valdy, Mírov), který spolupracoval s  předními 
umělci své doby (malíři, architekty, hudebníky). 
Zmiňme alespoň slavná jména jako Filiberto 
Luchese, Giovanni Pietro Tencalla, Carpoforo 
Tencalla. Biskup Karel sledoval moderní trendy 
v architektuře, zahradnictví, malířství a dalších 
disciplínách, inspiroval se Versailles nebo Salc-
burkem. Byl to právě on, kdo zakoupil cennou 
sbírku obrazů, která se stala jádrem dnešní zá-
mecké obrazárny v Kroměříži (nejslavnější dílo 
je Apollón a Marsyas od Tiziana).  Biskup Karel 
proměnil město Kroměříž, které se stalo barokní 
perlou Moravy (Podzámecká a  Květná zahra-
da). Na  zámku založil biskupskou knihovnu, 
kterou zpřístupnil široké veřejnosti. Vazbu měl 
i  na  Svatý Kopeček. Dne 1. října 1679 posvětil 
nový svatokopecký chrám. 

Obě výstavy trvají pouze do 5. ledna 2020.

SV. jAN SARKANDER A SVATÝ KOPEČEK
V  příštím roce vzpomeneme 400. výročí umu-
čení kněze olomoucké arcidiecéze sv. Jana Sar-
kandera. Zemřel 17. března 1620, tedy v  době, 
kdy kostel na  Sv. Kopečku ještě nestál, a  obec 
neexistovala. Andrýskova kaple byla postavena 
až v  roce 1632 a  nový kostel Navštívení Panny 
Marie byl vysvěcen 1. října 1679. Sarkander tedy 
nemohl být v počátcích Sv. Kopečka veřejně vzý-
ván, uctíván a oslavován. Bránilo tomu také to, že 
po staletí nebyl zařazen mezi blahoslavené, úcta 
k němu byla potlačována až do doby, kdy byl bla-
hořečen, tj. do 15. září 1859. Obecně se však lid 
k němu obracel i v dobách dřívějších, prakticky 
již od jeho úmrtí.     

Ale i  v  rámci svatokopeckého kostela se pře-
ce jen musela nějaká úcta k tomuto mučedníku 
projevit. Dokládá to malá barokní dřevěná, zlatě 

polychromovaná soška, která bývala vystavena 
v  kapli Nejsvětější Krve Kristovy. Později byla 
přenesena na menzu oltáře v kapli sv. Josefa a po-
stavena do sousedství větších soch dvou Janů, tj. 
sv. Jana Křtitele a sv. Jana Evangelisty, kde zůstala 
až do zahájení posledních oprav chrámového in-
teriéru. 

Jiná Sarkanderova barokní socha, nacházející 
se v  areálu svatokopecké baziliky, je provedena 
v  nadživotní velikosti. Je rovněž dřevěná a  její 
povrchová úprava je provedena v leštěné běli, má 
poškozený nátěr a chybí jí prsty na rukou. Spolu 
se sv. Janem Nepomuckým, sv. Janem Křtitelem 
a  sv. Václavem tvoří soubor čtyř soch. Svého 
času byly tyto sochy vystaveny v kapli sv. Anny, 
nyní jsou uloženy v  depozitu svatokopeckého 
kostela s  výjimkou plastiky sv. Václava. Ta byla 
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v  roce 2010 součástí expozice Olomoucké baro-
ko. Výtvarná kultura let 1620–1780 a poté zůstala 
v zápůjčce v arcidiecézním muzeu. Jako její autor 
(a tedy autor celého souboru) se uvádí Josef Win-
terhalder st., který ho vytvořil ve  30. letech 18. 
století. Autorka hesla Helena Zápalková s otazní-
kem předpokládá, že pochází z kostela Povýšení 
sv. Kříže ve Městě Libavé. Tudíž měl být v rámci 
rušení kostelů někam převezen. Problémem je, že 
v inventářích kostela ve Městě Libavé se tyto so-
chy neuvádějí, což není neobvyklé. Nejsou zapsá-
ny ani v inventářích jiných libavských kostelů. Je 
pravda, že po zřízení vojenského prostoru na Li-
bavé a  následném přesunu církevního majetku 
se sepisovaly seznamy a podle nich i v Luboměři 
pod Strážnou byly nějaké větší sochy svatých. Ty 
měly ale být v roce 1947 přesunuty do kostela sv. 
Jiří (nyní sv. Vojtěcha) v  Opavě. Zda tomu tak 
bylo, se nepodařilo zjistit. Neznáme ani jejich 
velikost, stáří či pojmenování. Jiné čtyři sochy 
různých světců (nespecifikováno) se nacházely 
ještě v  roce 1949 v  odborné pozlacovačské díl-
ně Josefa Mitschkeho v  Hlucholazích (Polsko), 
kde byly restaurovány. Pocházely z Města Libavé 
a  ještě v  roce 1947 se počítalo s  jejich převeze-
ním do naší republiky. Neznáme ale jejich popis. 
Další čtyři barokní dřevěné sochy se nacházejí 
v horním patře věže kostela sv. Máří Magdalény 
v  Přerově-Předmostí a  také pocházejí ze svozů 
z libavských kostelů a i v tomto případě udání je-
jich přesného původu chybí. Budeme doufat, že 
se v budoucnu tento problém vyřeší. 

Zatímco se v majetku chrámu Navštívení Pan-
ny Marie na  Sv. Kopečku nachází řada obrazů 
a soch sv. Jana Nepomuckého, ať původních či ze 
svozů ze zrušených libavských kostelů, Sarkan-
der je na  tom daleko hůře. Tímto výčtem jsou 
prakticky sarkandriana coby umělecká díla vět-
ších rozměrů vyčerpána.

Nepřímou souvislost se Sv. Kopečkem má ne-
realizované sousoší ctihodného Jana Sarkandera, 
které premonstráti – sídlící na Hradisku – mínili 
pořídit v  roce 1707 jako protějšek ke  stávající-
mu  sousoší sv. Jana Nepomuckého, almužníka. 
Zabránilo tomu papežské breve, které zakazovalo 
prokazování veřejné úcty atd. neblahoslaveným 
osobám. Zákaz se v  případě Sarkanderově ně-
kdy dodržoval, ale jindy nikoliv, jak o tom svěd-
čí množství jiných soch, obrazů, reliéfů apod. 
po celém území arcidiecéze. Tehdy ovšem chtěla 
konzistoř zvýšit naději na úspěch, tj. na zaháje-

ní beatifikačního procesu, ke  kterému došlo až 
o osm let později, tj. v roce 1715. Tak se stalo, že 
v Olomouci, kde byl Sarkander mučen a kde ze-
mřel, nemáme ani jednu jeho volně stojící exte-
riérovou sochu.

Na Klášterním Hradisku v kostele sv. Štěpána 
je zavěšen oltářní obraz Sv. Jan Sarkander uctí-
vající Nejsvětější Trojici, dílo Karla Haringera 
z  roku 1733, majetek Římskokatolické farnosti 
Sv. Kopeček u Olomouce. 

V  roce 1750, kdy v  Římě zasedala kongrega-
ce posvátných obřadů, na  které byl předkládán 
návrh na beatifikaci ct. Jana Sarkandera, byl tam 
jako svědek povolán svatokopecký převor P. Ta-
deáš Škrabal OPraem (žil 1693–1766). 

Do  roku 1950 byla součástí knihovny svato-
kopeckých premonstrátů kniha kněze Valentina 
Bernarda Jestřábského Concionator extempora-
neus Seu Doctrina Moralis per Modum Concio-
num in omnes Dominicas … (Kniha kázání …). 
Vlastnictví je ručním přípisem uvedeno na titul-
ním listu, kniha byla vydaná v roce 1717. Po li-
kvidaci kláštera v roce 1950 byla uložena ve Vě-
decké knihovně v  Olomouci. Toto dílo autor 
věnoval „Joanni Sarcandro de Skocovia“.

O sv. Janu Sarkanderovi je známo, že byl ctite-
lem Matky Boží Čenstochovské. V červenci roku 
1619 se v  době, kdy vypuklo stavovské povstá-
ní, odebral do  Čenstochové, kde hledal útěchu 
a  pomoc. V  soukromé sbírce na  Sv. Kopečku 
se nachází barokní mědirytina o  rozměru 327 
× 245 mm, na  které je mučedník vyobrazen při 
modlitbě u  zázračného obrazu. Pravděpodob-
ným autorem je Anton Birckhahrt (Birckhardt), 
pražský mědirytec a  tiskař. Narodil se v  roce 
1677 v Augšpurku (Augsburg) a zemřel 20. led-
na 1748 v Praze. Své práce podepisoval do desky, 
v tomto případě je rytina bez podpisu a také bez 
udání autora předlohy. Vzhledem k číslu vyryté-
mu v desce je možné, že je součástí většího, zatím 
neznámého souboru sarkandrinských zobrazení. 
Pozoruhodná je podobnost skupiny tří andílků 
s  mučedníkovými atributy, umístěná ve  spod-
ní části výjevu. Je téměř identická se skupinou 
andílků na  jiné Birckhartově rytině, zobrazující 
oltářní obraz v kapli sv. Vavřince v kostele Panny 
Marie na Předhradí v Olomouci, kde byl mučed-
ník pochován. 

Výše popisovaná mědirytina zobrazující Sar-
kandera před Matkou Boží Čenstochovskou ne-
byla publikována, využíváme až této příležitosti. 
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Rytina oltářního obrazu je součástí tisku nazva-
ného Oslava Marchionatus Moraviae Flumen in 
tot rivos …, který vydal Jacob Maximilian Swo-
boda v Brně roku 1728. Zmiňovaný oltářní obraz 
v detailu ještě zpracoval jiný barokní mědirytec 
(v  reprodukci rytiny je jeho jméno nečitelné), 
víme o  ní z  brožury Andrzeje Babuchowského, 
vydané v polských Katovicích v roce 1995.    

Po  polovině 19. století chodívalo přes Svatý 
Kopeček procesí do  Čenstochové, vypravené 
z  Brna. Poutníci se zdrželi na  noc, druhý den 
pokračovali přes Starou Vodu do Opavy, a spo-
lu s opavskými poutníky pěšky mířili na Jasnou 
Horu. Jinde je uváděno, že tyto moravské poutě 
mají svůj počátek již kolem roku 1720. Na památ-
ku těchto poutníků, kteří se zastavovali v Samo-
tiškách, aby si odpočinuli před výstupem na Sva-
tou horu (jak se Svatému Kopečku říkalo), nechal 
Arnošt Janoušek z Hodolan v červenci roku 1907 
s  dovolením svatokopeckého probošta vztyčit 
sloup s obrázkem Matky Boží Čenstochovské.  

Věřící patřící do obvodu olomouckého chrámu 
sv. Michala chodívali na Svatý Kopeček na svátek 
Nanebevstoupení Páně. Ovšem počátkem května 
roku 1910 nepříznivé počasí a  také pobožnosti 
spojené se svěcením nové kaple bl. Jana Sarkan-
dera uspořádání procesí znemožnily, pouť se pak 
musela konat v jiném termínu. O tři roky pozdě-
ji, kdy už byla kaple vysvěcena, byl v olomouc-
kém Našinci zveřejněn návrh, aby četná procesí, 
ubírající se Olomoucí na Svatý Kopeček, věnova-
la pozornost také hrobu bl. Jana Sarkandera.  

Ještě jedna souvislost s  vyobrazením Matky 
Boží Čenstochovské a blahoslavence Sarkandera 
se nabízí v  osobě autora akvarelu z  roku 1985, 
kterým je svatokopecký rodák Karel Svolinský. 
Stojící Sarkander se sepnutýma rukama v mod-
litbě před zázračným obrazem byl reprodukován 
na kartě pohlednicového formátu bez udání vy-
davatele, kterým byl patrně dómský administ-
rátor Mons. ThDr. Leopold Dýmal. Ten shodou 
okolností zemřel třetí den po  návštěvě papeže 
Jana Pavla II., tj. 24. května 1995. Jako kalendář 
na  rok 1995 týž obrázek vydal Arcibiskupský 
kněžský seminář v Olomouci.

Superiorem svatokopeckých sester premonst-
rátek byl v  letech 1925–1936 ThDr.  Josef Folty-
novský, který s ThDr. Janem Tenorou vydal v roce 
1920 obsáhlý spis Bl. Jan Sarkander. Jeho druhý 
díl pod názvem Život, mučení a blahoslavení Jana 
Sarkandra zpracoval právě Foltynovský. Ten jako 

sídelní kanovník, papežský prelát, bývalý profe-
sor a děkan CM bohoslovecké fakulty zemřel 31. 
srpna 1936 a 3. září byl uložen do hrobky na sta-
rém hřbitově na Sv. Kopečku. 

Snad některý ze svatokopeckých kněží (pří-
padně farníků) vlastnil nějakou památku (de-
voční grafiku, svatý obrázek, literaturu) či byl 
členem některého z  bratrstev, dobročinných 
spolků či matic, které pracovaly pod Sarkande-
rovým patronátem. Nějaká osoba si také mohla 
zvolit mučedníka Sarkandera za svého osobního 
patrona. Zběžným prohlédnutím matrik naroze-
ných na Sv. Kopečku nebylo zjištěno, že by někte-
rý novorozenec byl pojmenován Jan Sarkander, 
jako tomu bylo na mnoha místech naší diecéze. 

Budoucnost jistě odkryje i další souvislosti sv. 
Jana Sarkandera a Sv. Kopečka, které nám proza-
tím zůstaly utajeny. Jana Krejčová

Devoční grafika s Pannou Marií Svatokopeckou, 19. století.
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ŽIVÉ VZPOMÍNKY

100 let od narození sv. Jana Pavla II. a 25. 
výročí jeho přítomnosti na  Svatém Ko-
pečku
Nejvýznamnějším dnem v  minulosti Sv. Ko-
pečka je bezpochyby návštěva jediného papeže 
v  jeho historii, která se uskutečnila právě při 
příležitosti svatořečení bl. Jana Sarkandera a bl. 

Zdislavy z  Lemberka. Svatý otec Jan Pavel II. 
na  naše poutní místo zavítal 21. května 1995. 
Dekretem ze dne 11. dubna 1995 udělil koste-
lu Navštívení Panny Marie čestný titul „bazili-
ka minor“. Papež-cestovatel či první slovanský 
papež, jak se mu také přezdívalo, se narodil 
ve  Wadovicích dne 18. května 1920. Arcibis-
kup krakovský byl papežem zvolen 16. října 
1978. Zasadil se o pád komunistického režimu. 
Proslul svými pastoračními cestami a  celosvě-
tovými setkáními s  mládeží. V  květnu 2020 si 
připomeneme již pětadvacet let od  chvíle, kdy 
na  Svatém Kopečku došlo k  legendárnímu se-
tkání s mládeží.

Záznam promluvy otce Gorazda na  advent-
ní duchovní obnově 30. 11. 2019 v  Norberti-
nu a  další matiční aktuality (včetně termínů 
mší svatých za živé a zemřelé členy MSK) jsou 
na www.maticesvatokopecka.cz

Sv. Jan Pavel II. se podepisuje do farní kroniky. Vedle něj stojí P. Jakub Berka OPraem.

Škapulíř sv. Jana Pavla II., který měl na sobě 13. května 1981, kdy 
byl na něj spáchán atentát. Do Olomouce jej před několika lety 
z Říma přivezl P. Josef Jančář O.Carm.
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POZVÁNKA 
Valná hromada Matice svatokopecké, spolku a náhradní zasedání valné hromady
Datum:	1. březen 2020.
Místo: Svatý Kopeček u Olomouce, farní tělocvična
10 hod. mše svatá v bazilice Navštívení Panny Marie.
Začátek	valné	hromady: po mši svaté od 11 hod.
(drobné občerstvení zajištěno).
Program:
•	Zahájení modlitbou Matice svatokopecké.
•	Ověření počtu přítomných, schválení programu 

valné hromady.
•	Zpráva o  činnosti za  období od  poslední valné 

hromady.
•	Změny v členské základně od poslední valné hro-

mady.

•	Zpráva hospodářky o hospodaření, stavu majetku 
a závazku spolku za kalendářní rok 2019.

•	Návrh plánu činnosti na další období.
•	Návrh a schválení usnesení.
•	Diskuse.
•	Pouť moravských Matic 2020.
•	Zakončení včetně požehnání a závěrečné modlit-

by.
•	Náhradní zasedání valné hromady Matice svato-

kopecké od 11.15 hod.
V případě náhradního zasedání valné hromady 
bude program stejný.

PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA MATICE SVATOKOPECKÉ
Jméno a příjmení  .............................................................................................................................................................................................................................................................................

Narozen/a  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bydliště  ............................................................................................................................................................................................................................ PSČ  ...............................................................

1. Přihlašuji se za člena Matice svatokopecké.
2.  Seznámil/a jsem se se stanovami Matice svatokopecké a jejími interními směrnicemi, zavazuji se 

je dodržovat.
3.  Svým členstvím chci podpořit účel Matice svatokopecké, zejména snahu o uchování křesťanského 

rázu Svatého Kopečku, péči o tuto významnou církevní a kulturní památku.
4.  Zavazuji se uhradit členský příspěvek, jehož výše činí 200 Kč ročně.

Beru na vědomí, že členský příspěvek je splatný do konce příslušného
kalendářního roku, a lze jej zaplatit:
a) hotově
b) zaslat složenkou na adresu Matice svatokopecké
c) bezhotovostně na účet 2601571772/2010

Datum  ........................................................................................................................................  Podpis .......................................................................................................................................

PODĚKOVÁNÍ ČLENůM, POUTNÍKůM A PŘÍZNIVCůM
MATICE SVATOKOPECKá DěKUJE VŠEM, KTEŘí JEJí ČINNOST PODPOŘILI MODLITBAMI 
I FINANČNíMI DARY. VAŠí PODPORY SI VáŽíME. 

PF 2020
VÝBOR MSK PŘEJE VŠEM ČLENŮM A PŘíZNIVCŮM POUTNíHO MíSTA NA SVATÉM KO-
PEČKU POŽEHNANÉ SVáTKY VáNOČNí, VŠE DOBRÉ A  HOJNOST BOŽíHO POŽEHNáNí 
V ROCE 2020.
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Kněz Jan Sarkander před obrazem Matky Boží Čenstochovské.


