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Narodil jsem se v roce 1992 
v Innsbrucku a o dva měsí
ce později jsem byl pokřtěn 

ve farním kostele v tyrolské obci Mils bei 
Imst. Měl jsem velmi krásné dětství i mlá
dí. Po skončení základní školy jsem se 
rozhodl stát se lesníkem. Jelikož je v ce
lém Rakousku jen jediná takováto škola, 
a to ve Štýrsku, a denní cestování na vy
učování by nepřicházelo v úvahu, musel 
jsem bydlet na internátě.

Našel jsem si tam dobré přátele. Vždy 
jsme spolu něco podnikli. Nejraději jsme 
sportovali a něco oslavovali, ale pomáhali 
jsme si i při studiu. První tři roky na les
nické škole byly bezproblémové. Naučil 
jsem se tam mnoho zajímavých věcí, kte
ré je dobré umět; nejen to, jak se kácejí 
stromy anebo jak se zachází s loveckými 
zbraněmi. A co bylo důležité, našel jsem 
si děvče a zamiloval jsem se.

Nečekaný zvrat

V květnu 2009 se stalo něco, co mě
lo změnit můj dosavadní život. Mamin
ka mě pozvala na pouť do Assisi. Moc se 

mi nechtělo, ale jelikož moje nejmladší 
sestra chtěla jet jen za podmínky, že po
jedu i já, souhlasil jsem. Před odchodem 
jsem ještě hudral a stěžoval si své přítelky
ni, že se mi tam vůbec nechce jet, proto
že tam určitě bude nuda. Tuto pouť mla
dých doprovázel otec Maximilián a sestry 
z Rodiny Panny Marie. Kromě mší sva
tých a modliteb se konaly také prohlídky 
Assisi, v programu byly různé hry a veče
ry jsme trávili společně. Bylo to mnohem 
příjemnější, než jsem očekával, ale svůj 
životní styl jsem neměl v úmyslu měnit. 
Jedna věc se však přece jen udála: najed
nou jsem pochopil, že nechci dále žít ve 
vztahu se svojí přítelkyní. Nebyl dobrý. 
A tak jsem ho ukončil.

Po této pouti se mě jedna sestra z Rodi
ny Panny Marie zeptala, zda bych nechtěl 
účinkovat v muzikálu o životě mladého 
italského světce Gabriela Possentiho. Ješ
tě plný dojmů z poutě v Assisi jsem ihned 
souhlasil a už se těšil na první zkoušky. 
Během zkoušení jsem poznával stále více 
mladých věřících lidí. Postupem času se 
z nás stala výborná para. Koncem srpna 

Můj sen: být misionářem ve Švédsku
Vkládáním rukou J. Exc. Mons. Stanislava Stolárika v gotickém farním koste-

le sv. Jiří ve Staré Haliči přijal 5. srpna 2021 kněžské svěcení rakouský jáhen Ar-
min Hammerle z obce Mils bei Imst. Dnes už kněz Taddeo Maria vypráví o tom, 
jak se rozhodl následovat Boží volání.

P. Taddeo říká: „Sestra Marietta, moje rodná sestra, přišla do mateřského domu v ro - 
ce 2007 a 11. září 2010 v Rodině Panny Marie složila slavnostní slib jako apoštolská 
sestra. Za to, že jsem dva roky po jejím vstupu zcela nově objevil víru, vděčím také jí. 
Moje »ano« kněžskému povolání bylo nepochybně také vyslyšením jejích skrytých mod-
liteb. Jsem rád, že jsme oba v témže společenství, protože tak mi může být blíže i jako 
knězi. Na fotografii vlevo ji vidíte, jak drží dědečka za ruku.“

Novokněz vzpomíná: „Když jsem řekl 
svému dědovi, že se chci stát knězem, roz-
zářila se mu celá tvář a s dojetím řekl: »Že 
jsem se toho ještě dožil!« A dodal: »Pokud 
budeš něco potřebovat, přijď za mnou.« To 
byla poslední slova, která mi řekl. Druhý 
den ráno spadl, těžce se zranil a upadl do 
kómatu. Až na jeho smrtelné posteli mi 
maminka řekla, že se dědeček s babič-
kou 20 let modlili každou noc z prvního 
pátku na první sobotu vždy od druhé do 
třetí hodiny ráno před Nejsvětější svátostí 
oltářní za duchovní povolání. Jsem velmi 
vděčný za své prarodiče.“
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jsme vystupovali s představením na setká
ní mládeže v tyrolské obci Kundl. Nejvíce 
se mě dotklo, že je možné stát se svatým 
i v mladém věku, jak nám to ukázal život 
svatého Gabriela Possentiho. A co bylo 
na tom skvělé? Měl jsem najednou věří
cí přátele, kteří usilovali o tentýž cíl: stát 
se svatými. Stejně smýšlející lidé nám do
kážou úžasně pomoct na naší cestě víry.

Na setkání v Kundli jsem šel na ge
nerální svatou zpověď a spolu s jedním 
kamarádem jsme si dali předsevzetí, že 

budeme chodit na zpověď každý týden, 
abychom dokázali zůstat věrní ve víře. Ješ
tě si dobře pamatuji na první večer po se
tkání mládeže. Seděl jsem na posteli, v ru
ce jsem držel nový růženec a rozmýšlel, 
zda se ho mám modlit, nebo ne. Naštěs
tí jsem nerozmýšlel příliš dlouho. Prostě 
jsem začal. Poprvé v životě jsem se dob
rovolně a sám pomodlil celý růženec. Byl 
jsem potom tak šťastný, že od onoho ve
čera jsem se snažil modlit růženec každý 
den. Někdy jsem zvládl pouze jeden desá

tek, ale modlil jsem se každý den a zpo
vídal každý týden. O víkendu jsem se se
tkával se svými věřícími přáteli. Modlili 
jsme se spolu, chodili na mši svatou a na
vzájem se povzbuzovali ke zpovědi. Zažili 
jsme také mnoho zábavy, když jsme spolu 
zpívali, chodili do hor či sledovali filmy. 
Velice rádi jsme si navzájem chystali na
rozeninová překvapení. Chodili jsme ta
ké na malé misie do domova důchodců. 
Rádi jsme si tam povídali s lidmi a vždy 
jsme jim darovali obrázky s modlitbou 
Matky všech národů. Měl jsem skuteč
ně krásné dospívání. Lepší si je ani ne
lze představit.

Ježíš zaklepal na moje srdce

Díky mým věřícím kamarádům Ježíš 
postupně připravoval moje srdce na jeho 
pozvání ke kněžství. Ačkoliv jsem zažil 
velmi intenzívní chvíle při setkání mláde
že v Kundli, byl jsem nadále vnitřně pře
svědčen, že se chci stát lesníkem a oženit 
se. Ale již po třech měsících jsem začal 
uvažovat o tom, zda mě Pán Bůh náho
dou nevolá ke kněžství. Předcházelo to
mu pár malých, avšak jasných znamení.

Vlastně jsem toto volání poprvé pocí
til, když jsem měl jedenáct let. V té době 
jsem byl s rodiči a sourozenci na duchov
ních cvičeních v tyrolském St. Johannu. 
Líbilo se mi, jak se sestry a bratři z Ro
diny Panny Marie starali o děti. Poprvé 

Primiciant se svými rodiči, dvěma sestrami a malou primiční družičkou 
(Farář Johannes Laichner na fotografii vlevo)

„Moje kněžské svěcení bylo nezapomenutelným zážitkem, dnem radosti, na který budu dlouho vzpomínat. Na tento velký okamžik jsem 
se připravoval deset let. Byl to dlouhý čas, ale vyplatilo se to a jsem nesmírně vděčný a šťastný, že mohu každý den slavit mši svatou.“
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Jubilejní rok pražské arcidiecéze
Pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner vyhlásil Jubilejní rok pražské arci

diecéze u příležitosti letošního 1050. výročí založení biskupství a v příštím roce 
výročí 780 let od jeho povýšení na arcibiskupství. Jubilejní rok bude zahájen spo
lečnou bohoslužbou v pražské katedrále v předvečer svátku sv. Vojtěcha v sobo
tu 22. dubna 2023 a zakončen bude o jeho svátku v příštím roce.

Zdroj: Arcibiskupství pražské

jsem se setkal s lidmi, kteří se zcela za
světili Bohu. Proto jsem celý následující 
rok žadonil po mamince, abychom zno
vu jeli do St. Johannu na duchovní cviče
ní. Představa žít pouze pro Boha mě fas
cinovala a zároveň děsila, protože jsem si 
nedokázal ani v nejmenším představit, ja
ké štěstí by se v takovémto povolání moh
lo skrývat. Při duchovních cvičeních jsem 
jednoho večera řekl mamince: „Mami, bo-

jím se, že jednoho dne tam (myslel jsem 
tím u oltáře) skončím také já.“ V té době 
jsem v sobě cítil Boží volání, ale ze stra
chu jsem na to raději nechtěl myslet, což 
se mi také vcelku dobře dařilo.

Mezitím moje starší setra Martina 
odešla do mateřského domu sester Rodi
ny Panny Marie, aby tam absolvovala so
ciální rok. Již po krátké době rozpozna
la právě tam své povolání a rozhodla se 

pro zasvěcený život. Dnes jsem skálopev
ně přesvědčen o tom, že její rozhodnutí 
mělo podstatný vliv na můj vlastní život.

Najednou mi Ježíš stále častěji posí
lal různá nepatrná znamení, abych doká
zal lépe zaslechnout jeho volání. Napří
klad jednoho večera ležela na mém stole 
brožurka z Rádia Maria s názvem Pastý-
ři podle Ježíšova srdce – kněžské povolání. 
Jak jsem ji držel v ruce, začal jsem zno
vu pociťovat volání ke kněžství. V onen 
večer jsem poprvé dokázal říct „ano“ to
muto povolání a zároveň jsme měl přitom 
v srdci hlubokou a radostnou jistotu, že 
přesně toto je rovněž Boží vůle. Ano, vel
mi jsem se radoval. Když jsem se poz
ději modlil růženec, otevřel jsem Písmo 
svaté. Chtěl jsem, aby mi i sám Ježíš ně
co řekl. Zrak mi padl na úryvek, ve kte
rém Ježíš povolal první učedníky: „Stej-
ně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovy, kteří 
byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimono-

„V předvečer mé primice si náš pan farář Johannes Laichner vzpomněl i na to, co mu 
řekl starý kněz při jeho první mši svaté: »Řekni lidem, že při prvním požehnání je nebe 
otevřené.« Pravdivost těchto slov mohou potvrdit mnozí věřící, přítomni na mé primiční 
mši svaté, ale i já sám. Ze srdce bych chtěl proto poděkovat otci Johannesovi, který mě 
posledních deset let vždy přátelsky doprovázel, když jsem byl doma, a bez kterého by moje 
primice nikdy nebyla takovou krásnou a vydařenou slavností.“

vi: »Neboj se, od této chvíle budeš lovit li-
di.«“ (Lk 5,10)

Zbývající rok a půl do ukončení střed
ní školy jsem využil k tomu, abych si pro
věřoval, zda toto volání skutečně přišlo 
od Boha. Od té doby jsem už o svém po
volání ke kněžství nikdy nezapochyboval.

Zde jsem, Pane, mě pošli!

Po maturitě jsem tedy požádal o přijetí 
do semináře Díla Ježíše Velekněze – Ro
diny Panny Marie v Aricci nedaleko Ří
ma a na podzim 2011 jsem tam vstoupil. 
Po třech letech duchovní formace jsem za
čal studovat na Papežské univerzitě Santa 
Croce v Římě, konkrétně dva roky filoso
fie a tři roky teologie. Studium jsem úspěš
ně ukončil v červnu 2019. Čekala mě ještě 
závěrečná příprava na kněžství, takzvaný 
duchovní rok, v němž jde o to, aby se člo
věk po studiu jednak ještě více prohloubil 
v duchovním životě a zároveň získal prak
tické zkušenosti skrze výpomoc v našich 
misiích. Tuto možnost sbírat pastorační 
zkušenosti v misijních stanicích jsme mě
li jako seminaristé už i předtím, vždy bě
hem semestrálních prázdnin.

Od léta 2015 jsem mohl několikrát na
vštívit Švédsko. Bůh mi totiž vložil do srd
ce velkou lásku k této zemi a vnitřně mě 
stále znovu pobízí touhou jednou v ní pů
sobit jako misionář.

Mnozí známí a přátelé ze Švédska se 
už celé roky modlí za misionáře a kněze 
z našeho společenství, který by jim zpro
středkoval bohatství katolické víry. Také 
proto jsem se začal učit švédsky, abych 
byl připraven, až mě tam jednou Pán po
volá. Vím, že je to moje místo.

Jako kněz má člověk před Bohem velkou 
zodpovědnost za svěřené lidi. Proto Vás, mi-
lí čtenáři, prosím, abyste mě provázeli svý-
mi modlitbami, a z celého srdce Vám dě-
kuji za každý Zdrávas.

Z Víťazstvo Srdca 143/2021  
přeložil a upravil -dd-
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BURCOVÁNÍ
Jan Graubner

Výběr komentářů, poznámek a článků ar
cibiskupa Jana Graubnera, vysílaných v roz
hlase, či otištěných v novinách, časopisech 
a sbornících v letech 2000 až 2008, kterými 
se snaží probudit svědomí a povzbudit k ak
tivitě, která by byla zodpovědnou reakcí na 

situaci doby a na její problémy. Vidí přitom kolem sebe mno
ho dobrých příkladů, hodných následování. Podtext prozrazu
je duchovní blízkost Jana Křtitele volajícího k obrácení, pro
tože Boží království je blízko.

Arcibiskupství olomoucké v nakladatelství  
Matice cyrilometodějská s. r. o.  

Brož., 124 x 189 mm, 184 stran, 139 Kč

KNĚŽSKÉ OSOBNOSTI • 
MEDAILONY KNĚŽÍ ARCIDIECÉZE 
OLOMOUCKÉ VE 20. STOLETÍ
Jan Graubner

Mezi kněžími Arcidiecéze olomoucké na
jdeme řadu skutečně zajímavých osobností: 
světce a kandidáty svatořečení, mučedníky 
a svědky víry, skutečné pastýře, ale i národní 

obrozence a politiky, vědce světového formátu i objevitele, spi
sovatele a umělce. Tato kniha nám přibližuje osudy 48 z nich. 
Doby totalitních režimů 20. století přinesly kněžím utrpení 
v neuvěřitelné podobě a míře – znemožnění pastorace, poni
žování, otrockou práci, věznění, týrání, újmy na zdraví, ztrá

ty života. O tom všem vypovídají rozsáhlé tabulky na konci 
knihy. Ty obsahují seznamy (podle současného stavu eviden
ce Arcibiskupství olomouckého) diecézních kněží vězněných 
a jinak perzekvovaných ve 20. století.

Matice cyrilometodějská s. r. o.  
Brož., 120x190 mm, 224 stran, 247 Kč

DUCHOVNÍ OBNOVA S ANIČKOU
Jan Graubner

Cílem křesťanského života, který máme mít 
před očima vždycky, v každé etapě životní pou
ti, je nebe – trvalé spojení s Bohem, který je jedi
ným zdrojem a dárcem pravého štěstí. K úspěš

nému putování je třeba mít dostatek pevné vůle a vytrvalosti, 
správnou výbavu, odvahu osvobodit se od všeho, co putování 
znemožňuje či zbytečně ztěžuje, a správně zvolit společníky. 
Zde se jako společník nabízí Anička Zelíková. Tato knížečka 
vznikla při duchovních obnovách, které dával olomoucký ar
cibiskup Jan Graubner členům Matice svatohostýnské, kate
chetům či svým spolupracovníkům a dalším skupinám.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A6, 70 stran, 69 Kč

A. C. STOJAN A JEHO DÍLO
Univ. prof. PhDr. Jaroslav Němec

Publikace seznamuje čtenáře se spiritua
litou kandidáta svatosti, olomouckého arci
biskupa z 20. století A. C. Stojana. Autor 
knihy, který působil jako historik a pedagog 
na Kongregaci pro svatořečení v Římě, uvá

dí zde řadu příkladů, jež dosvědčují Stojanovu pověst svatos
ti i jeho přímluvu u Boha.

Matice cyrilometodějská s. r. o. • Brož., A5,  
112 stran + 4 strany černobílé obrazové přílohy, 97 Kč
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