POSLOUPNOST BISKUPŮ A ARCIBISKUPŮ
OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE

Po roce 983 již tvoří Morava s Čechami jedinou diecézi, podřízenou metropoli v Mohuči, a spravuje ji pražský
biskup, kterým byl tehdy sv. Vojtěch (997) a po něm Thidag (998-1017), Ekkard (1017-1023), Izzo (1023-1030),
Šebíř 1030-1067)
Roku 1063 znovu povstává nově zřízené – obnovené moravské biskupství, nyní se sídlem v Olomouci.
Pohnutkou k jeho založení nebyla patrně jen skutečná církevní potřeba, ale svou roli zde hrály i momenty
politické, zejména snaha po oslabení moci pražského biskupa.

1. Jan I.
1063–1085
Roku 1063 uvedl Vratislav I. ke kostelu sv. Petra v Olomouci jako
prvního biskupa Jana I., který byl břevnovským mnichem.
Tento první biskup, prostý a upřímný stařec, který i jako hodnostář
zachovával naprostou řeholní chudobu, zakusil nesmírnou
tělesnou i duchovní potupu a strasti od neduchovního pražského
biskupa Jaromíra.
Jan I. roku 1078 vysvětil klášter Hradisko u Olomouce za
přítomnosti krále Vratislava, břevnovského opata Mernharda a
sázavského Víta.
Zemřel 25. 11. 1085

2. Ondřej I.
1091–1096
Podle tradice Ondřej z Dubrovic, než nastoupil na olomoucký biskupský stolec, byl kanovníkem v Praze.
Na počátku jeho episkopátu v roce 1091 byla znovu ustanovena
olomoucká kapitula, kterou předtím násilně rozehnal pražský
biskup Jaromír.
Ondřej I. byl investován císařem Jindřichem IV. v Mohuči.
Zemřel 22. 5. 1096 a byl pohřben v katedrálním kostele sv. Petra
v Olomouci.

3. Petr I.
1099–1104
Knížetem Břetislavem II. byl jmenován biskupem Petr, který byl
strahovským kanovníkem.
Zemřel 3. 7. 1104
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4. Jan II., Břichatý
1104–1126
Jako biskup dovedl se v neklidných dobách knížecích konfliktů
vyvarovat nepřátelství, žil v dobré shodě i se Svatoplukem, Otou,
Vladislavem a Soběslavem.
Za něho položil kníže Svatopluk základy k novému kostelu sv.
Václava. Snad k založení vyšel podnět od samého biskupa, který
se velmi horlivě staral o rozhojnění kostelních důchodů. Získal pro
svůj kostel od knížete Oty statky Kroměříž a Jestbořice v Čechách.
Zemřel 21. 2. 1126

5. Jindřich (II.), Zdík
1126–1150
Nepochybně pocházel z nějakého vynikajícího českého rodu,
patrně šlechtického. Svým nadáním, zbožností, reformním
zanícením právem se může srovnávat s pražským biskupem sv.
I on, jako sv. Vojtěch, stanul na vrcholu tehdejšího vzdělání,
Vojtěchem.
stejně také přilnul k tehdejšímu církevnímu hnutí. Ztotožnil se s
tehdejším reformním papežským programem a jeho vysokými
aspiracemi na povznesení duchovní moci a jejímu vymanění ze
světské nadvlády. Jako sv. Vojtěch, i Zdík rozladěn a znepokojen
domácími poměry, zaplál touhou po misionářské činnosti. Jedním
slovem, byl to opravdový křesťan a kněz vzorného života, nadšený
bojovník za práva církve a přitom rozený státník a diplomat.
Za biskupa byl zvolen 22.3. 1126. Po návratu z Vormsu vysvětil
památný kostel sv. Jiří na Řípu.
Dne 30.6. 1131 vysvětil nový chrám sv. Václava v Olomouci za
přítomnosti knížete Soběslava, četného duchovenstva, šlechty a
lidu. Tam přenesl se svolením metropolity své sídlo a zřídil novou
kapitulu o 12 členech, vedle nezanikající, ač početně slabší a staré,
významem ustupující, u sv. Petra. Důležitou při vzniku kapituly byla jím provedená její reforma, kdy podle vzoru francouzských a
italských kapitul úřad kapitulního arcijáhna splynul s úřadem
kapitulního probošta. Tím se stalo, že na první místo se dostal
děkan a tento stav trvá až podnes, kdy má olomoucká kapitula tyto
hodnosti: děkana, probošta, arcijáhna, scholastika a kustoda. Pro
nový kostel získal tělo svatého Kristýna spolu s částečkami
ostatků bratří Benedikta, Izáka, Jana a Matouše.
Za své jeruzalémské pouti poznal život kapituly u katedrály
Božího hrobu, která se řídila řeholí sv. Augustina. S ní sám sebe
dobrovolně sepjal, zatoužil také po tom, aby jí v našich zemích
opatřil zvláštní působiště. Když to nemohl uskutečnit, přivedl
k nám jiný reformní, duchovní správu povznášející, premonstrátský řád, jehož členy umístil na Strahově, v Litomyšli a Želivě.
Chrámu sv. Václava přinesl z jeruzalémské pouti od patriarchy
Viléma I. ostatky sv. Kříže.
Ve vnitřním městě olomouckém, které předtím patřilo ke klášteru
Hradisko, dal postavit kostel sv. Mořice a druhů.
Zemřel 25.6. 1150. Za místo svého pohřbu určil své
nejnádhernější dílo – strahovský klášter.
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6. Jan III., Obedenovit
1150–1157
Ze Strahova ještě před pohřbením Zdíkovým – 21.7. 1150 – byl
vybrán jeho nástupce Jan, syn Obdenův, Zdíkův kaplan, muž ještě
velmi mladý.
Pro svou spravedlnost a mravní přísnost, ale i vlídnost a
skromnost, v níž nikdy nezapřel řeholníka, byl všeobecně oblíben.
Klášter Hradisko předal premonstrátskému řádu, když předtím se
souhlasem knížete Oty III. Olomouckého byli z něho násilně
vystěhováni benediktíni.
Zemřel 19. 2. 1157. Byl pohřben v katedrále sv. Václava při vstupu
do kněžiště u chórových lavic, pod bílým mramorovým kamenem.

7. Jan IV., Lysý
1157–1172
Řeholník strahovské kanonie, později premonstrátský opat v
Litomyšli byl 24. 9. 1157 povolán za biskupa. 20.10. přijal
biskupské svěcení.
Ve své diecézi byl vřele přijat jak kněžstvem, tak i lidem, proslul
jako velmi moudrý, laskavý a štědrý.
Zemřel 1. 4. 1172 a byl pohřben v klášteře Hradisko u Olomouce.

8. Dětleb
1172–1181
Z vůle krále Vladislava se stal nástupcem Jana IV. Dětleb. Zřejmě
již starší muž, předtím snad kaplan pražského biskupa Daniele I. a
jeho průvodce na slavné milánské výpravě, pak pražský kanovník
a bechyňský arcijáhen.
Nebyl asi vzdálen ani Danielovu církevnímu smýšlení a tudíž si
přál, jako Daniel, reformu církve.
Zemřel 4. 11. 1181 a byl pohřben v chrámu strahovského kláštera.
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9. Pelhřim, (Peregrinus)
1181–1184
Olomouckým biskupem se stal jako kanovník premonstrátského
řádu na Strahově. Biskupské svěcení přijal 23.5. 1182. Byl však
již vysokého věku.
Zemřel 2. 3. 1184 a byl pohřben v řádovém chrámu na Strahově.

10. Kaim, (Kajim)
1186–1194
Po dvouleté sedisvakanci – vlivem sporů mezi Bedřichem a
Konrádem Otou – když zvítězil Bedřich, byl dosazen za biskupa
Kaim, asi 10. 6. 1186, původně premonstrát strahovského kláštera.
Byl znám svou štědrostí jak ke chrámu, tak ke kněžstvu a lidu.
Za něho byli uvedeni premonstráti do Louky u Znojma.
Zemřel 13. 1. 1194.

11. Engelbert
1194–1199
Řeholník premonstrátské kanonie v Praze na Strahově, rodem z Brabant, později kanovník a arcijáhen v Olomouci byl již vysokého věku.
Těšil se přízni knížat a šlechty v Čechách i na Moravě.
Za něho byl dóm opatřen novým krytem (olovem).
Zemřel 17. 12. 1199.
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12. Jan V., Bavor
1199–1201
Pocházel ze šlechtické české rodiny, byl řeholníkem strahovského
kláštera.
Po Engelbertovi, nepříliš horlivém předchůdci pro jeho vysoký věk,
ani Jan V. nikterak nepřispěl k rozkvětu moravské diecéze, nevynikal
opravdovým náboženským uvědoměním.
1. 10. 1201 byl raněn mrtvicí při svěcení oltáře v milevském klášteře, zemřel 6. 10. 1201. Byl pohřben na Strahově.
Jan V. byl posledním ze sedmi po sobě jdoucích olomouckých biskupů, počínaje Janem III. a po něm Jan IV., Dětleb, Pelhřim, Kaim, Engelbert, kteří byli na biskupský stolec dosazeni z řad premonstrátů a celkem to bylo 51 let.

13. Robert
1202–1240
Byl původem Angličan, člen nového reformního cisterciáckého
řádu a převor kláštera v Nepomuku, muž značně teologicky
vzdělaný a učený, vzorného života. Podařilo se mu vrátit olomoucké diecézi potřebný klid. Jeho snahám napomáhal přátelský
vztah k moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi a králi
Přemyslu Otakarovi I.
Šířil na Moravě nový cisterciácký řád jeho usazením na Velehradě
a v Oslavanech a ženské větve v Tišnově. Obnovil v kapitule
hodnost kapitulního probošta, jehož úřad spojil Přemysl Otakar I.
s hodností moravského kancléře.
10.5. 1204 zachvátil olomouckou katedrálu požár, který zničil mnohé listiny a další cennosti. Okamžitě proto zahájil obnovu
katedrály.
Jeho kladný postoj vůči královskému dvoru v bojích reformně zaníceného pražského biskupa Ondřeje vynesl biskupství a kapitule
potvrzení velkých imunit s důležitou výsadou volby biskupa kapitulou. V roce 1206 zaručil Přemysl Otakar I.
olomoucké kapitule i právo svobodné volby biskupa. Tuto výsadu potvrdil papež Inocenc III. 8.1. 1207.
Pro své stáří a nezhojitelnou nemoc 17.1. 1240 na biskupství rezignoval. 17.10. téhož roku pak zemřel. Byl
pohřben na Velehradě.
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14. Bruno, ze Schaumburgu, hrabě
1245–1281
Narodil se asi roku 1205. Po
studiích se stal kanovníkem
v Magdeburku, roku 1229 proboštem v Lübecku, roku 1236
kanovníkem v Hamburku v roce
1238,
proboštem
magdeburské
kapituly.
V době pří-prav I. lyonského
koncilu byl v roce 1245 jmenován papež-ským kaplaOlomouckým biskupem byl
nem.
jmenován přímo papežem Inocencem IV. v září 1245. Olomoucké diecéze se však ujal na
přelomu let 1246/47 pro nesouhlas českého krále.
Byl výraznou postavou duchovního hierarchy vyhraněné gotické monumentality, jenž neúnavně dovedl na Moravě vytvořit skutečné knížectví, položit základy lenního zřízení olomouckého biskupství a zanechat v hospodářském vývoji kraje nesmazatelné stopy.
Po dlouhá léta konal Přemyslu Otakarovi II. platné služby jako vůdčí státník, zemský hejtman ve Štýrsku, iniciátor litevských plánů, usilovatel o zřízení arcibiskupství v Olomouci, jako výchozího centra pro christianizaci východu.
V roce 1253 uspořádal v Kroměříži diecézní synodu a další v roce 1267 a 1278.
Jako šiřitel kultu sv. Mořice patrně roku 1255 zahájil přestavbu kostela sv. Mořice v Olomouci.
Kolem roku 1260 začal budovat kostel sv. Mořice v Kroměříži, u něhož zřídil kolegiátní kapitulu s proboštem,
děkanem a kanovníky.
Románskou katedrálu sv. Václava po požáru v roce 1266 opravil v gotickém stylu, obnovil při něm scholasterii,
s povinností pečovat o nově zřízenou katedrální školu, a zřídil 4 nové kanonikáty při katedrální kapitule.
Ve svém spisu kurii 6.12. 1273 se ukázal výborným znalcem našich církevních poměrů, kdy mistrně pojednal o
palčivých otázkách církevního života, zejména o prudkém rozpětí žebravých řádů a jejich srážkách s farním duchovenstvem. Rovněž upozornil na záplavu kněžského a polokněžského proletariátu, hledajícího mnohdy v tonsuře jen právní výhody.
V roce 1274 se zúčastnil II. lyonského koncilu, kde se stal autorem jedné ze tří relací o stavu církve.
Zemřel 11.2. 1281 a byl pohřben v kroměřížském kolegiátním kostele.

15. Dětřich z Jindřichova Hradce
1281–1302
Pocházel z českého rodu pánů z Hradce, byl synem olomouckého
purkrabího. Stal se olomouckým kanovníkem a 26.3. 1281 byl
zvolen kapitulou biskupem.
Měl dobře zařízenou a organizovanou biskupskou kancelář. Za
něho se poprvé mohlo mluvit o biskupské kanceláři v pravém
slova smyslu.
Roku 1296 povýšil brněnský kostel sv. Petra a Pavla na kolegiátní,
zřídil při něm kapitulu.
2.6. 1297 byl přítomen na slavné korunovaci českého krále
Václava II. v katedrále sv. Víta v Praze.
Zemřel 10.10. 1320 a byl pohřben v olomoucké katedrále při
vstupu do kněžiště.
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16. Jan VI., z Valdštejna
1302–1311
Byl nazýván Holý a za biskupa
byl vybrán z řad katedrální
kapituly.
Jako biskup příliš nezasahoval
do veřejných záležitostí a zdá se,
že
nebyl
ani
dobrým
hospodářem. Za něho byl
v budově ka-pitulního děkanství
4.8. 1306 za-vražděn poslední
Přemyslovec Václav III. na
cestě do 7.10.
Zemřel
Polska.
1311 a byl pohřben v olomoucké katedrále.

17. Petr II. z Pontecorvo
1311–1316
Pocházel
z italské
rodiny
usazené
v Praze,
zvaný
Bradavice. Na-rodil se roku
1253. Těšil se přízni Václava II.
a od roku 1289 byl v královské
kanceláři jako protonotář a od
roku 1306 jako kancléř. Přitom
dosáhl
mnohých
vlivných
církevních obročí: byl kanovníkem vyšehradským (1289),
kanovníkem svatovítským (1291),
vratislavským (1292), olomouckým (1296), boleslavským (1298),
roku
1305
kanovníkem
se stal prvním brněnským proboštem a také vyšehradským
krakovským proboštem.
a litoměřickým
V říjnua 1311 byl zvolen olomouckým biskupem, potvrzen byl až koncem roku 1312. Téhož
rokuroku
1306slavil synodu v Kroměříži. Restauroval zpustlé biskupské
statky. I když držel více církevních obročí, majetek nehromadil, ale rozdával chudým.
Jinak se v diecézi mnoho nezdržoval, protože si ponechal místo vyšehradského probošta, s nímž byla spojena
funkce i hodnost kancléře Království českého.
Zemřel v Praze 7.6. 1316 v úplné chudobě a byl pohřben v katedrále sv. Víta.

18. Konrád I.
1316–1326
Pocházel z Bavorska z nešlechtické rodiny, byl dosazen za
biskupa protekcí mohučského arcibiskupa, který se spolu s Janem
Lucemburským zatím účelem vypravil na Moravu.
24.9. 1318 svolal do Kroměříže diecézní synodu. Přikázal
dodržovat rezidenci a celibát, nosit kněžský oděv a tonsuru,
zakázal vybírat poplatky za udělování svátostí.
Byl spolehlivým pomocníkem a důvěrným královým rádcem v jeho sporech vůči panstvu a zůstal i po své volbě ve službách
pražského dvora. Za něho byl zřízen klášter Králové cisterciaček
na Starém Brně. Byl neustále nemocný. Zemřel 8.8. 1326 a byl
pohřben v katedrále sv. Václava.
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19. Jindřich (III)., Berka z Dubé
1326–1333
26. 9. 1326 jmenoval papež Jan
XXI. nového biskupa, kterým na
královo doporučení se stal dosavadní dómský probošt u sv. Víta
v Praze a podjáhen Jindřich Berka z Dubé, syn moravského zemského hejtmana Hynka z Dubé,
muž literárně vzdělaný a
obratný znalec v církevním i
společenském jednání.
Za něho byla spojena fara ve
Vyškově s kapitulním děkanstvím
olomouckým.
Zdržoval se většinu svého života v Praze.
Tam také zemřel 29.12. 1933 a byl pohřben v chrámu sv. Víta.

20. Jan VII., řečený Volek
1334–1351
Byl nemanželským synem krále
Václava
II. Brzy dosáhl
kanonikátu v Olomouci, v Praze
u sv. Víta a na Vyšehradě.
Jako tamější probošt se však postavil na stranu panstva proti
králi, takže byl nucen před jeho
hněvem utéci do Bavor.
Vrátil se roku 1325 jako
kanovník v Bamberku a ve
10. 4. 1334 dosáhl papežskou
Freisingen.
provizí olomouckého biskupství.
Smířil se s králem, takže poději
u něho požíval značného vlivu,
stejně jako u markraběte Karla.
30. září 1340 založil panenský klášter sv. Benedikta v Pustiměři u Vyškova a 1. 4. téhož roku dosáhl od markraběte Karla potvrzení všech výsad olomouckého biskupství.
Karel jako český král ustanovil 7. 4. 1348, že olomoucké biskupství má být napříště na věčné časy přímým lénem
české koruny a olomoučtí biskupové mají být královskými many. Tím se stalo toto biskupství státem ve státě,
podléhajícím jedině králi.
Zemřel 27. 9. 1351 a byl pohřben v klášterním chrámu benediktinek v Pustiměři.
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21. Jan VIII., Očko z Vlašimi
1351–1364
Narodil se asi v roce 1292.
Vynikal jako diplomat svou
vzdělaností a rozvahou. Svou
církevní dráhu zahájil získáním
kanonikátů v Mělníku, ve Staré
Boleslavi a ve Vratislavi. Jako
probošt u Všech svatých na
Hradě pražském na přání Karla
IV. se stal olomouckým
biskupem 17. 11. 1351.
Za jeho olomouckého episkopátu byly založeny konventy
augustiniánů – eremitů u sv.
še v Brně(1353), v Moravském Krumlově (1355) a rezidence u sv.
TomáKlimenta u Osvětiman (1358).
V roce 1360 založil v Olomouci první oltář ke cti soluňských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje.
Po smrti arcibiskupa Arnošta byl z podnětu a na přání Karla IV. postulován svatovítskou kapitulou za pražského
arcibiskupa 12. 6. 1364 a v roce 1378 se stal prvním kardinálem českého původu.
Zemřel 14.1. 1380 a byl pohřben v katedrále sv. Víta..

22. Jan IX., ze Středy
1364–1380
Narodil se kolem roku 1310 ve Vysokém Mýtě v severovýchodních Čechách (de Altha Mutha). Mládí prožil v Kladsku, kde
vystudoval a získal kněžské svěcení. Roku 1344 nastoupil jako
farář ve Středě. Protože mu bylo zabráněno ujmout se biskupství
v Naum-burgu, kam byl jmenován, náhradou dostal uprázdněný
stolec v Li-tomyšli, kde byl 9.10. 1353 jmenován.
Stal se důvěrníkem a rádcem Kala IV. a jako kancléř ho
doprovázel i na cestách do zahraničí. V Litomyšli proto mnoho
V roce 1364 došlo po smrti pražského arcibiskupa Arnošta z
nepobýval.
Pardubic k velkým přesunům na biskupských stolcích. Olomoucký
biskup Jan Očko z Vlašimi byl ustanoven arcibiskupem pražským
a na jeho místo přišel do Olomouce 12. 7. 1364 Jan ze Středy.
Důkladně opravil katedrální kostel, zničený ohněm, a roku 1380
slavil v Kroměříži diecézní synodu. Ve zvláštní úctě choval vedle
Panny Marie také sv. Cyrila a Metoděje. Zavedl jejich svátek ve své diecézi a vymohl právo pontifikálií pro velehradského opata.
Byl předním pěstitelem ranného humanizmu u nás a tím i šiřitelem úcty sv. Jeronýma a sv. Augustina. Za něho
byla také zřízena kanonie augustiniánů lateránských ve Šternberku a klášter bosých augustiniánů u sv. Tomáše
v Brně.
Na přelomu let 1373-1374 se dostal s Karlem IV. do sporu, stejně tak i s moravskými Lucemburky Joštem, Prokopem a Janem Soběslavem i s městem Olomouc. Biskup i kapitula museli opustit město, nad nímž pak vyhlásil
interdikt. Biskupská rezidence byla vypálena a katedrála poškozena.
Jan ze Středy toužil po vratislavském biskupství, až ho konečně roku 1380 tamější kapitula zvolila. Dříve než
mohl nastoupit, zemřel v Modřicích 24.12. 1380. Pohřben byl v Litomyšli v klášteře bratří poustevníků řádu sv.
Augustina, který založil a dotoval.
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23. Petr III., zvaný Jelito
1381–1387
Pocházel z německé rodiny, narodil se asi roku 1330 v Třešnovci na Lanškrounsku. Po
studiích v Praze, v Bologni, v
Peru-gi a v Římě, kde získal
doktorát práv, byl roku 1355
jmenován bis-kupem churským,
roku
1368
lito-myšlským
biskupem
a
roku
1372
arcibiskupem
Odtud
přešelmagdeburským.
roku 1381 do
Olomouce. Přišel již jako unavený muž a nedovedl se tak
energicky postavit proti Joštovu
násilí vůči katedrálnímu kostelu,
téměř bezmocně přihlížel nově vznikajícím bludně
stejně
reformním
jako
náboženským proudům.
Založil a dotoval klášter augustiniánů v Lanškrouně, který později nalezl útočiště v Olomouci. V jeho době vzniká
proslulý kartuziánský klášter v Dolanech, který se stal střediskem opravného života a který se později také přestěhoval do Olomouce.
Zemřel 12. 2. 1387 a byl pohřben v lanškrounském klášteře.

24. Mikuláš z Riesenburgu
1388–1397
Pocházel ze západních Prus, byl kanovníkem vratislavským a
proboštem v Kemberku a potom proboštem v Bonnu.
Řídil zejména diplomatická jednání ve službách Karla IV. jako
notář a protonotář císařské kanceláře, později i Václava IV.
Doprovázel Karla IV. na jeho cestě do Francie.
Roku 1384 získal kostnické biskupství, avšak nemohl se tam
udržet proti biskupu, jmenovanému z Avignonu. Z Kostnice tedy
ode-šel a na přímluvu Václava IV. byl papežem Urbanem VI.
jmenován roku 1388 biskupem olomouckým.
Jako biskup zažil četná příkoří od markrabat Prokopa a Jošta, která
dobře postřehla, že byl nástrojem proti Janu Soběslavovi. Musel
sáhnout až k exkomunikaci, když se kapitula ocitla ve vězení a
kláštery a biskupské statky byly pleněny.
Dříve však, než poznal odezvu tohoto činu, zemřel 6. 6. 1397.
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25. Jan X. (XI.), Mráz
1397–1403
Byl synem zemana ze Skočic u Klatov. V cizině dobyl doktorátu
práv a pobyt za hranicemi mu patrně prospěl na jeho diplomatické
dráze.
Od roku 1390 byl proboštem křížovníků Božího hrobu v Praze na
Zderaze. Roku 1392 dosáhl biskupství lebušského a roku 1397
olomouckého.
Byla to zčásti odměna za diplomatická poslání, jež plnil jako člen
korunní rady.
Při své intronizaci nalezl biskupské statky většinou zpustošeny.
Nemohl je však uvést do pořádku, neboť byl nucen pokračovat
v boji proti markraběti Prokopovi.
Ke smíru došlo až v roce 1403, takže toužebného klidu se
nedočkal, zemřel 11. srpna a byl pohřben v katedrále před vchodem do sakristie.

26. Ladislav z Kravař, zvaný Lacek
1403–1408
Narodil se asi roku 1372. Pocházel ze známé šlechtické rodiny,
jako syn Voka III. z Kravař a jeho
manželky
Anny
ze
Šternberka. Dosáhl četných
církevních ob-ročí, jako kanonikátu v Olomouci, v Praze u sv. Víta,
v Opoli a Vra-tislavi.
20. 11. 1402 mu udělil papež Bonifác IX. dispenz, aby se mohl
ujmout diecéze. 20.5. 1403 byl
vysvěcen a poté nastolen.
Vyplatil některé biskupské statky, které v nouzi zadlužili jeho předchůdci Mikuláš z Reisenburgu
a Jan X., Mráz.
Zemřel náhle v květnu 1408, byl otráven. Byl pohřben v kolegiátním kostele sv. Mořice v Kroměříži.
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27. Konrád (II.), z Vechty
1408–1413
Smutnou postavou v dějinách diecéze je osoba Konráda z Vechty.
Rodem Westfálan, se narodil asi
roku 1364. Vynořuje v roce 1395
jako zvláštní oblíbenec Václava
IV., jenž se mu marně pokoušel vymoci biskupství řezenské. Po tomto nezdaru mu získal biskupství
ve Verden.
Ale Konrád i o toto přišel a dostal proboštství mělnické a úřad
královského mincmistra s velkými důchody a potom zemského
podkomořího. Na pokyn Václava IV. dosáhl v roce 1408 biskupství olomouckého.
Nebyl ani teolog ani právník, ale finančník a pragmatik, s potěšením se zabýval alchymií. Biskupské svěcení přijal zřejmě až 9.6. 1410. V roce 1412 svolal do Vyškova synodu, kde si ještě stěžoval na wicklefovskou agitaci
z Čech na Moravu.
Za zvláštních okolností se stal v září 1412 administrátorem pražské arcidiecéze, kde se zachránil i za revoluce přijetím kalicha, a tak arcibiskupství podržel až do své smrti 26. 12. 1431. Zemřel na Helfenburgu zcela zapomenut a
v papežské klatbě (1421-1431).

28. Václav Králík z Buřenic
1413–1416
Z královy přízně dosáhl biskupství Václav Gerardův z Buřenic,
zvaný Králík, který již v roce
1384 zastával v královské kanceláři úřad protonotáře. Roku 1390
se stal kancléřem a tím
proboštem vyšehradským.
11. 4. 1397 byl jmenován
patriarchou
antiochijským.
Poněvadž
nemohl
pobírat
důchody tohoto pa-triarchátu, byla
mu
svěřena
komen-datura
kláštera
Roku
1413
kladrubského.
přichází na Moravu
jako biskup olomoucký. Ani on se nedovedl energicky postavit proti
bludným reformním proudům, pronikajícím z Čech na Moravu.
Zemřel 12. 9. 1416 a byl pohřben v katedrálním kostele.
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29. Jan XI. (XII.), Železný
kardinál
1416–1430
Šťastnou
volbu
vykonala
kapitula 21. 9. 1416, když svou
většinou
postulovala
dosavadního
litomyšlského
biskupa Jana Železného proti
menšině a proti krá-li, kteří si
přáli oblíbence králova, Alše
z Březí.
Jan
pocházel z rodu Benešoviců.
Byl přímé, energické a bezelstné
povahy a přitom byl značně diplomaticky zkušený, takže byl jedním z nejlepších církevních diplomatů, jaké kdy měly naše země.
Od počátku se stavěl proti vzmáhajícímu se husitství; na
kostnickém koncilu vystoupil
proti Janu Husovi jako hlavní
žalobce.
I když byl kapitulou postulován, zdálo se, že odpor mocné šlechty
a panstva jej přinutí k rezignaci ve prospěch Alše. On však energií sobě vlastní vymohl jak u papeže, tak i u krále
své potvrzení v Olomouci a Alšovo jmenování biskupem v Litomyšli.
Jako biskup olomoucký se postavil vší silou, s oporou v části kapituly a u dolanských kartuziánů proti dravému
přívalu, jenž se valil do jeho diecéze, a osobně bojoval proti husitům v čele svých manů a žoldnéřů; odtud jeho
příjmení Železný, protože biskup Jan byl i statečný voják.
Zatímco v Čechách byly husitskými bouřemi oba biskupské stolce povaleny, olomoucký prestol se udržel a husitský rozkol tam nezakořenil jako v Čechách. Jediný čin, který tito husité vykonali, bylo zpustošení velehradského kláštera a upálení šesti cisterciáků s opatem Janem přímo v kostele v únoru 1421.
Roku 1421 pražská metropolitní kapitula ho zvolila administrátorem pražské arcidiecéze.
Marně se snažil s uherskou a rakouskou pomocí vznikající nebezpeční zničit. Za neúnavné hájení práv katolické
církve ho papež vyznamenal v roce 1426 kardinálským purpurem – jako prvního kardinála olomouckého.
Až ke konci svého episkopátu mohl odložit brnění a zbroj a zaměřit se na obnovu víry ve své diecézi.
Přesto však došlo k velkému pronásledování katolického duchovenstva kališníky, před nimiž i Jan uprchl do
Uher. Král Zikmund mu nabídl uprázdněné vácovské biskupství a Jan požádal papeže o dispenz, aby je mohl obsadit. Dispenz přišla, ale kardinál Jan zemřel v Ostřihomi 9. 10. 1430, kde pobýval se svou konsistoří.
Byl pohřben ve Vácu v nynějším františkánském kostele.
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30. Konrád III. (Kuneš) ze Zvole
1430–1434
Pocházel z rytířské moravské rodiny. Jako kanovník olomoucký,
vratislavský a pražský (u sv. Víta) se stal roku 1420 proboštem
olomoucké kapituly.
Již tehdy horlivě bojoval proti husitům, organizoval akce proti nim
jak doma, tak v cizině, kde roku
1428 dosáhl v Canterbury vyplacení desátku ve prospěch moravských katolíků. Stal se ústřední
postavou českého katolicismu té
doby.
Zřejmě proto byl roku 1430 zvolen olomouckým biskupem a administrátorem pražské arcidiecéze.
10.1. 1431 přijal biskupské svěcení v Římě a ještě téhož roku slavil synodu v Brně, na níž v 15 článcích usiloval o
obrodu kněžstva a věřících. Zúčastnil se také koncilu bazilejského. Zemřel na zpáteční cestě v Ulmu 6. 8. 1434.
Jeho tělo bylo převezeno do Olomouce, kde byl pohřben v kostele sv. Petra.

31. Pavel z Miličína
1434–1450
Pocházel z Čech, kde roku 1420
stal kanovníkem kapituly u sv.
Víta v Praze. 3. 10. 1434 ho olomoucká kapitula zvolila biskupem. Byl dobrým znalcem církevního práva.
Zjednal si zásluhy svým nesmlouvavým postojem vůči husitům,
jakož i péčí o církevní majetek,
když roku 1435 dal pořídit
památný inventář všech věcí
v kate-drále. Roku 1438 dosáhl
potvr-zení všech církevních
Letopisy také velebí jeho lásku k chudým a zbožnost.
privilegií.
Za jeho episkopátu se vrátili na vyloupený a vypálený Velehrad cisterciáci. Zemřel 2. 5. 1450 a byl pohřben
v Brně v kostele sv. Petra a Pavla.

32. Jan XII. (XIII.), Ház z Brna
1450–1454
Pocházel z brněnské měšťanské rodiny. Údajně byl k nástupnictví
vybrán již svým předchůdcem Pavlem z Miličína pro své
vynikající ctnosti a vzácnou rozvahu.
3. 10. 1444 ho zvolila kapitula za svého probošta, jako vzdělaného
a moudrého muže; zároveň zastával úřad generálního vikáře.
8.7. 1450 přijal ve Vídni biskupské svěcení a byl postaven do čela
olomoucké diecéze.
Na svém biskupském hradě Mírov hostil známého františkánského
kazatele Jana z Míšně. 28.10. 1453 korunoval v katedrále sv. Víta
v Praze Ladislava Pohrobka na českého krále.
19.5. 1454 v biskupském městě Mohelnici nečekaně zemřel a byl
pohřben v katedrále.
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33. Bohuslav ze Zvole, (Bohuš)
1454–1457
Byl synovcem biskupa Konráda
ze Zvole. Od roku 1434 studoval
ve Vídni a v roce 1442 získal doktorát církevního práva.
V roce 1446 se stal olomouckým
oficiálem a roku 1447 generálním
vikářem.
Byl
značným
odpůrcem
husitství.
Jako kanovníka olomouckého a
generálního vikáře ho zvolila kapitula 27. 3. 1451 za svého
děkana.
Tehdy proslul tím, že v jeho domě přebýval minorita, světec a veliký řečník sv. Jan Kapistrán, jenž
se osvědčil jako vůdce křesťanského vojska proti Turkům, a podle rozkazu Mikuláše V. měl pohnout husity k tomu,
aby se vzdali kalicha a srovnali se s obecnou církví.
Bohuš se stal olomouckým biskupem v roce 1454. Byl moudrým státníkem, rádcem Ladislavovým. Vykoupil Kroměříž, i když později ve finanční tísni byl nucen ji opět zastavit.
31. 7. 1457 byl ve Vídni otráven sektářskými bludaři. Byl pohřben v katedrále v Olomouci.

34. Protáz Černohorský z Boskovic
1458–1482
Byl rozeným diplomatem a zpočátku přívržencem krále Jiřího.
Hlavně jeho zásluhou holdovala
Jiříkovi moravská města Brno,
Jihlava a Znojmo jako svému
králi.
Na zákrok papeže a také když
sám viděl, že Jiří neplní své závazky před korunovací dané, odstoupil od něho a stal se
dokonce spojencem Matyášovým. Způ-sobil, že Matyáš byl v
Olomouci roku 1469 tajně
zvolen za českého krále.
Jako Matyášův plnomocník jednal roku 1470 s posly Jiřího
z Poděbrad o mír a později v té příčině s polským králem
Kazimírem.
Zemřel 25. 8. 1482 ve Vyškově morovou ranou a byl pohřben v katedrále v Olomouci.
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35. Stanislav Thurzo, hrabě
1496–1540
Narodil se asi roku 1470 v
Krakově, kam se jeho bohatá
šlechtická slovenská rodina,
pochá-zející z Uher, na čas
Teologii a práva vystudoval v Paodstěhovala.
dově a hned po návratu se stal olomouckým kanovníkem.
Po rezignaci kardinála Jana Borgia olomoucká kapitula zvolila roku 1496 olomouckým biskupem
Stanislava Thurzu v jeho 26 letech.
Jakmile se stal biskupem, hned
pojal úmysl provést radikální reformy ve své diecézi, kde za 25leté sedisvakance nastal velký úpadek mravnosti. Za tím účelem již roku 1498 svolal
synodu do Vyškova, kde byla nejen zdůrazněna synodální usnesení předchůdců, ale učiněna i nová usnesení.
Rozvinul rozsáhlou činnost proti valdenským, českým bratřím a později proti luteranizmu vnikajícímu do diecéze.
Vydal i důležitá Statuta Stanislai roku 1498, Psalterium secundum ritum et consuetudinem ecclesiae Olomucensis,
Agenda ecclesiae Olomucensis, a Missale Olomucense.
Za něho se stala biskupská rezidence střediskem věd, umění, řečnictví a humanizmu, kde učená společnost Sodalitas Marcomaniana sdružovala kolem biskupa výkvět olomoucké kapituly a vynikajících představitelů města a
pěstovala čilé styky s předními evropskými humanisty.
Za něho bylo také stanoveno, že každý kandidát kanonikátu, je-li z diecéze, je povinen absolvovat tříleté studium
na některé ze západních univerzit, nebyl-li z diecéze, byl mimo to povinen se vykázat ještě doktorátem nebo licenciátem teologie nebo kanonického práva.
Roku 1500 vykoupil ze zástavy město Kroměříž a zahájil přestavbu gotického hradu na renesanční zámek. Někdy
na počátku 16. století učinil totéž i ve Vyškově, kde zřídil nádhernou zahradu. V Olomouci vybudoval novou biskupskou rezidenci, v pořadí již třetí v dějinách diecéze.
Začal také znovu budovat zpustlý kolegiátní kostel sv. Mořice v Kroměříži, roku 1432 husity zničený. Svou rozsáhlou stavební činnost korunoval v letech 1515-1516 výstavbou vysokého gotického chóru olomouckého katedrály.
Ještě v roce 1538 svolal další diecézní synodu. V právních českých dějinách proslul tím, že téhož roku vydal práva manská lenního soudu olomouckého v českém jazyku.
Zemřel 14. dubna 1540 a byl pohřben v olomoucké katedrále sv. Václava..

36. Bernard Zoubek ze Zdětína
1540–1541
Pocházel ze vznešené moravské
rodiny. Vzdělání nabyl na italských
univerzitách, především v Bologni a Perugi. Stal se doktorem obojího práva.
Roku 1525 se stal scholastikem
olomoucké kapituly. S oblibou kázal lidu.
3. 11. 1530 ho kapitula zvolila
za svého děkana. Byl generálním
vikářem svého
předchůdce
biskupa Stanislava Thurzo. Vystupo-val otevřeně proti českým
bratřím.
V květnu 1540 byl zvolen olomouckým biskupem, ale zemřel ještě před svým potvrzením 12. 3. 1541. Byl pohřben v katedrále před
oltářem sv. Kristýna. Je charakterizován jako učenec, vynikající výmluvností.
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37. Jan XIII. (XVI.) Dubravius
1541–1553
Jan Skála z Doubravky a
Hradiště se psal latinizovanou
formou Dubravius. Narodil se
v Plz-ni roku 1486 a byl
občanského původu. Již na studiích přilnul k humanismu.
Po návratu z Bologně se uchýlil
na Moravu, kde byl přijat za kancléře biskupa Stanislava. U něho
se těšil velké oblibě, takže ten ho
jmenoval 7. 5. 1513 arcijáhnem
olomoucké kapituly.
S biskupem se živě účastnil zápasu se šířícím se učením Luterovým, které na Moravu přinesl jihlavský kazatel Pavel Sperat.
30. 4. 1541 Jana z Doubravky kapitula postavila do čela diecéze jako biskupa. Má značný význam pro dějiny olomouckého biskupství jako latinský humanistický spisovatel. Vynikal klasickou znalostí církevního i světského práva, důkladnou přesností a ohnivou výmluvností.
Zemřel – raněn mrtvicí – 6. 9. 1553.

38. Marek Khuen
1553–1565
Sérii reformních biskupů zahájil
Marek Khuen (Khün), rodák z Olomouce. Vzdělání nabyl na vídeňské univerzitě. Roku 1521 se stal
kanovníkem olomouckým; 3. 6.
1541 ho zvolila kapitula dě-kanem a po smrti Dubraviově přes
odpor panovníkův – 6. 10. 1553
– biskupem.
Stál neochvějně v reformním boji za obrodu kněžstva i věřících,
jak bylo stanoveno na tridentském
koncilu, jehož se pro jeho pokrokročilý věk zúčastnil jeho generální vikář Mikuláš Kromer a jak jej
u nás později prováděl jezuitský řád.
Za tím účelem také reformoval katedrální školu, která prožívala krizi, a dal jí pevný řád a poručil, aby se tam
vyučovalo českému jazyku.
Za jeho episkopátu došlo k další rozsáhlé přestavbě hradu Mírov a na hradě Hukvaldy doplnil vnitřní hrad o
dvoupatrovou renesanční budovu.
Zemřel 10. 2. 1565 a byl pohřben v katedrále, kde jeho vzácný náhrobek je dodnes zachován.
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39. Vilém Prusinovský
1565–1572
Se založením olomoucké univerzity navždy bude spojeno jméno
Viléma Prusinovského, který se
narodil roku 1534 ve starém moravském šlechtickém rodu jako
syn Mikuláše a matky Anny, roz.
ze Mstěnic. Na svých studiích, zejména v Římě, seznámil se s tehdejšími moderními protireformačními proudy a stal se jejich
horlivým stoupencem. Po návratu
ro-ku 1560 se stal proboštem
brněn-ské kapituly, o dvě léta
později kapituly litoměřické.
8. 3. 1565 jej olomoucká kapitula zvolila za svého biskupa.
Při volbě musel slíbit, že zřídí a bude vydržovat duchovní seminář. Jako biskup vystupoval velmi rázně proti
moravským nekatolíkům. Roku 1566 založil v Olomouci jezuitskou kolej, přidělil jezuitům tehdejší kostel sv.
Františka s minoritským klášterem; zároveň se snažil morálně i finančně upevnit rozvoj tohoto řádu u nás k rozmachu rekatolizace a tím se stal zakladatelem druhé naší nejstarší univerzity, kterou jezuité s jeho podporou i
s úchvalou papežskou a císařskou založili v Olomouci.
Jeho dobré snahy se nemohly plně rozvinout, neboť předčasně ze-mřel – byl otráven – 16. 7. 1572. Podle přání
byl pohřben v jezuitském kostele Panny Marie Sněžné v Olomouci.

40. Jan XIV. (XVII.) Grodecký
1572–1574
Pocházel z Brodů a byl syn Matěje a jeho manželky Heleny, rozené Staroveské. Po studiích v Krakově, Římě a Padově se stal olomouckým kanovníkem, děkanem
hlohovské kapituly, kancléřem kapituly vratislavské a roku 1567
proboštem brněnské kapituly.
Tam věnoval spolu se svým
bratrem Václavem jezuitům
dům na Petrově k založení
probačního do-mu a statky
v Komárově, Heršpi-cích, Bohunicích
Roku
1571
a Nebovidech.
jej jmenoval biskup scholastikem olomoucké kapituly a
téhož roku 30. prosince svým generálním vikářem. Vydal tiskem
katecheze sv. Cyrila Jeruzalemského.
16. 7. 1572 jej zvolila kapitula svým biskupem. Nemohl však své horlivé snahy rozvinout, neboť brzy nato zemřel
– byl otráven – 16. 1. 1574.
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41. Tomáš Albín z Helfenburgu
1574–1575
Byl synem Václava Albína, kancléře Viléma z Rožmberka. S ním
byl nějaký čas ve službách Rožmberků. Studoval v Bologni, odkud
přešel do Pisy, kde roku 1567 promoval na doktora práv.
Po návratu ze studií znovu vstoupil do Rožmberských služeb. Tam
se oženil s nějakou Sybilou a měl
s ní 4 syny a dceru Žofii, která
se později stala abatyší u sv. Jiří
na Hradě pražském.
Když ovdověl, věnoval se
duchovní službě a 27. 5. 1567
nacházíme mezi olomouckými kanovníky.
jej
5. 3. 1574 jej zvolila kapitula za biskupa. Tehdy byl takový nedostatek kněžstva, že kapitula mu stanovila jako
podmínku, že zřídí kněžské semináře v Olomouci, Kroměříži a ve Vyškově.
Zemřel však brzy nato 10. 3. 1575. Byl pohřben v olomoucké katedrále sv. Václava.

42. Jan XV. (XVIII.), Mezon z Telče
1576–1578
Narodil se v Jindřichově Hradci, rodově však pocházel zřejmě z Telče. Vyrostl bez matky; byl však vychován v jezuitských ústavech
v Římě a Bologni a nabyl charakteru ostře vyhraněného. Ještě za
studií se stal v roce 1569 olomouckým kanovníkem. Jako kapitulní
děkan byl 13. 2. 1576 zvolen biskupem.
Třebas měl těžkou pozici, neboť se proti němu postavili stavové,
kteří jej nepovažovali za sobě rovného (byl občanského původu),
třebas nenalézal oporu v kapitule, dovedl se postavit téměř proti
celé Moravě, aby jako biskup v duchu Tridentina uhájil dosavadní
postavení moravského katolicizmu i vnější jeho državy pro
budoucnost neztenčené a aby zabránil šíření nových náboženských
směrů.
Jenomže brzy nato náhle v Brně zemřel – byl otráven – 6. 2. 1578.
Byl pohřben v olomoucké katedrále sv. Václava.
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43. Stanislav (II.), Pavlovský
1579–1598
Zásady Tridentina mohl u nás
prohlásit teprve Stanislav Pavlovský z Pavlovic, který pocházel z polského Slezska.
V roce
1569
se
stal
kanovníkem
olomouckým.
1571-1574 studoval církevní
právo v Ří-mě, kde získal
doktorát. V roce 1575 byl již
také proboštem kolegiátní
kapituly
Po
tuhých
v Brně.
sporech se stal 8.
12. 1577 scholastikem olomoucké kapituly a apoštolským protonotářem.
Byl také kanovníkem vratislavským a kancléřem tří svých předchůdců na olomouckém biskupském stolci.
11. 7. 1579 byl v olomoucké kapitule jednomyslně zvolen biskupem, volbu potvrdil papež Řehoř XIII.
Jako biskup byl energický, hrdý a nebojácný, ale přitom, ušlechtilý, snášenlivý a sociálně cítící. Ještě v roce 1579
vymohl na císaři Rudolfu II. zostřený zákaz šíření kacířských knih, přičemž censura byla svěřena biskupovi.
Dokončil výstavbu nového kostela sv. Mořice v Kroměříži a 16.9. 1582 jej vysvětil. Na Moravě zavedl gregoriánský kalendář (po 3. říjnu následoval 14. říjen). V roce 1588 se mu dostalo hodnosti knížete a hraběte české královské kaple. Náležel k biskupům, kteří cílevědomě pracovali na rekatolizaci země.
V roce 1591 konal synodu v Kroměříži, na níž slavnostně vyhlásil dekrety tridentského koncilu. Aby si zajistil
oporu kapituly ve svých akcích, zval do jejího středu své rodáky ze Slezska a Polska.
Biskup Stanislav byl ctitelem moravských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a šířil jejich kult jako apoštolů a
ochránců Moravy. Podporoval i kult svého patrona sv. Stanislava z Krakova, jemuž zřídil nádhernou kapli
v olomoucké katedrále.
Biskup Stanislav je podkládán za obnovitele biskupství.
Zemřel v Kroměříži 2. 6. 1598 a byl pohřben v olomoucké katedrále.
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44. František z Dietrichštejna
kardinál
1599–1636
Tento vynikající biskup, jehož jméno je nerozlučně spjato s
rekatolizací Moravy v 17. století,
se na-rodil 22. 8. 1570
v Madridě, kde jeho otec Adam
dlel jako diplo-mat ve službách
rakouských Habs-burků. Jeho
matka Markéta po-cházela ze
španělského rodu Car-dona,
vzdáleně spřízněného s královským rodem a se sv.
Františkem Borgiášem. Po
otcově návratu na Moravu
vyrůstal František v Mikulově
nejdříve u pražských jezuitů, pak jej otec poslala roku
jako1588
12letý
do Říma,
přijalkde
ve studoval
Vídni filosofii a teologii.
Papež Kliment VIII., dobrý přítel jeho otce ještě
tonsuru.
ze Španělska,
Studovalsi Františka velmi oblíbil a brzy jej jmenoval svým
komořím.
Mladý teolog se živě stýkal i se sv. Filipem z Neri a s předními muži církevního světa, jako byl např. kardinál Baronius. Papežovým přispěním získal více obročí v Zaalpí a kromě proboštství v Litoměřicích dosáhl též kanonikátu v Olomouci, ve Vratislavi a v Pasově.
Po vysvěcení na kněze v Praze roku 1597 se znovu odebral do Říma, odkud se vrátil roku 1599, když byl 26. 5.
téhož roku zvolen nástupcem Stanislava Pavlovského. Předtím v březnu jej papež jmenoval kardinálem knězem u
sv. Silvestra, aby jej snáze prosadil v Olomouci, kde ho kapitula jako Němce volila nerada.
Po příjezdu na Moravu se Dietrichštejn vrhl se zápalem do náboženského i politického života, a dovolávaje se důsledně císařovy autority, záhy docílil význačných úspěchů pro obrozené katolictví. Dovedl si získat od šlechticů
právo obsazovat fary a nebál se navštěvovat i silně protestantská města, jako Opavu, ač mu bylo vyhrožováno násilím.
Věnoval velkou péči kázni a výchově kněží, jichž byl všude trapný nedostatek, opíraje se při tom hlavně o olomoucké jezuity.
Za sporu mezi císařem Rudolfem a jeho bratem Matyášem v roce 1609 hrál Dietrichštejn význačnou roli jako
prostředník mezi oběma Habsburky, ale bez úspěchu. I po tomto převratu, který na dlouhou dobu zastavil rozmach katolictví, dovedl si kardinál udržet vedoucí postavení v zemi.
Vzbouřením českých a moravských stavů proti králi Matyášovi a Ferdinandovi v roce 1618 byl na čas zbaven
všech funkcí a musel po kratší vazbě uprchnout z Moravy. Po potlačení povstání byl jmenován moravským gubernátorem a stál i v čele komise, která vyšetřovala účastníky spiknutí. Jeho zásluhou nedošlo na Moravě k tak
krutému trestání jako v Čechách.
Přesto však použil svého postavení a s horlivou přísností se snažil vypudit ze země všechny nekatolíky, pokud nepřijali víru katolickou, nahrazuje, jak jen to bylo možné, luterské kazatele pravověrnými kněžími. Uvedl na Moravu piaristy do Mikulova, Strážnice a Lipníka, a kromě jezuitů všemožně podporoval také kapucíny a františkány.
Staral se o vybudování tisku a v Mikulově, kde od roku 1611 přebýval, vystavěl tiskárnu. Sám vydal zpovědní
zrcadlo a řadu kázání pro poučení lidu. O katedrálu se zasloužil tím, že vlastně nejpodstatněji změnil jeho vnější
architekturu tím, že na místě zříceného kněžiště Thurzova postavil mohutně a odvážně zaklenutý barokní pres-bytář, prodloužil jím chrámový prostor o více než dvojnásobek. On také vybudoval pod kněžištěm novou kryptu.
Jeho generální vikář Martin z Greifenthalu vystavěl znovu kapli sv. Anny vedle katedrály.
Dietrichštejn vynikal příkladnou pracovitostí a zbožností, po matce však zdědil hrdou povahu, která neznala umění kompromisu. Zastával se velmi často poddaných proti libovůli jejich vrchností, ale při majetkových převodech
konfiskovaných statků vzbouřivších se šlechticů se neuchránil vždy hrabivosti.
Přes tento stín je kardinál Dietrichštejn jednou z předních postav na stolci olomouckých biskupů a má značné zásluhy, že se Morava vrátila k čisté víře sv. Cyrila a Metoděje, jejichž úctu velmi podporoval.
Zemřel v Brně 19. 9. 1636. Jeho ostatky byly do Olomouce přeneseny až v roce 1661, kdy byly uloženy do nově
zřízené krypty v katedrále.
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45. Jan XVI. (XIX.), Arnošt Platejs z Platenštejna
1636–1637
Narodil se v Praze roku 1586. Od
svého mládí byl žákem jezuitů:
nejdříve na gymnáziu v Praze a
od roku 1608 v Římě na Germaniku. Byl doktorem práv a licenciátem teologie, získal kanonikát
olomoucký, vyšehradský a u sv.
Kříže ve Vratislavi.
Za povstání roku 1619 byl ve
Vyškově spoután řetězy a vydán
luze k posměchu, pak vsazen do
žaláře a po 18 týdnech za veliké
výkupné propuštěn.
Roku 1621 se stal generálním vivikářem nuncia Caraffy. Ten jej chválil jako „muže svrchované bezúhonnosti a osvědčené statečnosti, muže dobrého smýšlení i vzdělání, znalého jazyků v Praze užívaných, a horlivého ve víře“.
12. 9. 1624 byl jmenován reformačním komisařem na Moravě. Roku 1629 jej kapitula zvolila za svého probošta a
tím za arcijáhna kapituly brněnské a 12. 11. 1636 za olomouckého biskupa, když se zavázal, že zřídí kněžský seminář podle Tridentina, že neučiní správcem biskupských statků nikoho ze svých příbuzných a poslední své pořízení neučiní bez souhlasu kapituly.
Než byl potvrzen papežem, zemřel 21. 8. 1637. Byl pohřben v kostele bosých augustiniánů v Praze, jimž také
všechno odkázal.

46. Leopold (I.), Vilém
1637–1662
Arcivévoda rakouský se narodil
6. 1. 1614 ve Štýrském Hradci.
Byl vychován pro stav duchovní
a stal se roku 1625 po svém strýci
Leopoldovi
biskupem
pasovským a štrasburským. Na
přání svého bratra Ferdinanda
III. se mu dostalo roku 1637
biskupství olomouckého a roku
1655 vra-tislavského. Od roku
1642 měl ta-ké hodnost velmistra
německých rytířů.
Přesto, že byl pateronásobným
biskupem a velmistrem rytířského řádu, vysvěcen a nastolen však
nebyl nikde, věnoval se válečnictví.
Roku 1639 byl jmenován vrchním velitelem císařských vojsk. Pro četné neúspěchy roku 1646 složil tuto hodnost,
načež následujícího roku se stal místodržitelem ve španělském Nizozemí.
Olomoucké diecézi se příliš nevěnoval. Rekatolizační úsilí svěřil jezuitům a správu diecéze vykonávali kanovníci
nebo světící biskup. V letech 1642-1650 trpěla Morava švédskou okupací.
Biskup Leopold zemřel ve Vídni 27. 11. 1662 a byl pohřben v tamější kapucínské kryptě.
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47. Karel (I.), Josef
1663–1664
arcivévoda rakouský, kníže království českého a uherského, se
narodil 1. 8. 1649.
Po svém strýci se ujal ve 14 letech 15. 2. 1663 biskupství
olomouckého, předtím ještě
v roce
1662
biskupství
pasovského a vra-tislavského, a
také velmistrovství řádu německých rytířů.
Vysvěcen
a nastolen nebyl.
Zemřel 21. 1. 1664, aniž dosáhl věku patnácti let,.
Byl pohřben v rodové hrobce u
kapucínů ve Vídni.

48. Karel (II.), hrabě z Liechtensteinu
1664–1695
Narodil se v Kladsku 8. 4. 1624
jako syn císařského generála Filipa
Rudolfa,
hraběte
z
Liechtensteinu, svobodného pána
z Cas-telcorno.
Studoval v Ingolstadtě, kde dosáhl doktorátu práv. Roku 1637
byl kanovníkem salcburským,
roku 1641 kanovníkem olomouckým a roku 1653 v Pasově.
Olomouckým biskupem byl
zvolen 12. 3. 1664.
Diecéze byla v hlubokém úpadku následkem švédské okupace.
Proto věnoval nesmírné úsilí rekatolizaci země, a to všestrannou pastorací a snahou po povznesení církevní disciplíny, zřizováním nových farností, obnovou kostelů, uváděním
nových řádů do země. Aby povznesl církevní bohoslužbu v katedrále, věnoval 42.000 zlatých na účast kanovníků
při hodinkách, 20.000 pro vikáře a 20.000 na povznesení církevního zpěvu.
Mimo to biskupské rezidenci olomoucké a kroměřížské dal úplně novou tvářnost. V Kroměříži roku 1686 založil
zámeckou zahradu, na jejíž udržování věnoval 10.000 zlatých. Tamější bohatá zámecká knihovna a veliká obrazová galerie jsou jeho dílem.
Zemřel 23. 9. 1695 a zanechal pověst jednoho z největších mecenášů mezi olomouckými biskupy.
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49. Karel (III.), vévoda Lotrinský
1695–1710
Narodil se ve Vídni roku 1680. Jako
kanovník
v Osnabrücku,
Kolíně nad Rýnem a Tridentu
získal i kanonikát olomoucký. 13.
9. 1694 byl zvolen za koadjutora
olomouckého biskupa Liechtenstei-na s právem nástupnickým.
Od roku 1695 řídil diecézi sám,
neměl však kanonický věk,
nemohl
tedy
být
ani
konsekrován ani nastolen.
Jako olomoucký biskup založil
nové fundace a finančně
podporoval nové chrámové a
dářské stavby. V Olomouci se však dlouho nezdržel. Pro vleklé spohospodářry o čerpání příjmů z diecéze z rozhodnutí papeže Klementa XI. byl roku 1710 přeložen do Trevíru jako arcibiskup.
Zemřel ve Vídni 4. 12. 1715.

50. Volfgang Hanibal, hrabě Schrattenbach
kardinál
1711–1738
Narodil se 12. 9. 1660 ve
Štýrském Hradci. Po studiích
teologie, filosofie a práva
v Římě zís-kal doktorát teologie
a filosofie. Mezitím 4. 5. 1682 se
stal kanov-níkem olomouckým,
salcburským,
později
také
děkanem této kapituly. Byl mu
nabídnut biskupský stolec v
Seckau, ale rozhodně od-mítl.
15. 9. 1711 byl zvolen biskupem
olomouckým;
kardinálským
purpurem byl ozdoben 18. 5.
Téhož roku se stal tajným císařským radou a 1713.
spolu protektorem Germanie, následujícího roku císařským ministrem v Římě a generálním hejtmanem. Roku 1719 se stal místokrálem v Neapoli, roku 1722 protektorem Germanie.
Jako biskup se staral o prohloubení náboženského života; za tím účelem zřídil několik far a kaplanských míst,
v Kroměříži v letech 1724-1736 vybudoval kostel Panny Marie. V roce 1733 dal zbudovat kapli Panny Marie
Sedmibolestné v kostele sv. Mořice, kde si také přál po smrti odpočívat.
Šířil v diecézi úctu k sv. Janu Nepomuckému. V roce 1715 zahájil beatifikační proces Jana Sarkandra a o pět let
později v roce 100. výročí jeho smrti v roce 1720 byl mučedníkův hrob úředně otevřen. K rozvoji mariánské úcty
korunoval Pannu Marii na Svatém Kopečku novými korunkami, posvěcenými v Římě, stejně jako milostnou
Pannu Marii u sv. Tomáše v Brně. Vydal také agendu a proprium pro olomouckou diecézi.
Zemřel v Brně 22. 7. 1738 a byl pohřben v kolegiátním kostele sv. Mořice v Kroměříži.
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51. Jakub Arnošt, hrabě z Liechtensteinu
1738–1745
Narodil se 14. února 1690 na zámku Hertwigswaldu ve Slezsku.
Prošel jezuitskými školami od počátečních studií v Olomouci až
po Germanikum v Římě. Již 29.
června 1709 byl instalován za
kanovníka v Olomouci, později
získal
také
kanonikát
v
Salcburku. Dne 17. ledna 1728
byl zvolen za biskupa v Seckau
a jmenován tajným císařským
radou. 11. října 1738 byl
olomouckou kapitulou postulován za biskupa olomouckého.
Jako biskup kladl veliký důraz na katechetické vyučování a v Bílé
Vodě založil piaristickou kolej.
V roce 1742 byl nucen uprchnout před pruskými vojsky, která se usadila v Olomouci.
12. května 1743 korunoval Marii Terezii za českou královnu.
13. ledna 1745 byl zvolen novým arcibiskupem salcburským.
Zemřel 12. června 1747 v Salcburku, kde byl také pohřben.

52. Ferdinand Julius, hrabě Troyer z Troyersteinu
kardinál
1745—1758
Pocházel z Brixenu, kde se
narodil 20. 1. 1698. Vyšší studia
absolvoval v Římě. Členem olomoucké kapituly byl od: 25. září
1711, na kněze byl vysvěcen 25.
prosince 1720 v Římě. Prelátem
scholastikem olomoucké kapituly byl jmenován v roce 1741.
V náročné a složité době byl jednomyslně zvolen biskupem 9. 12.
1745.
V květnu 1746 se stal císařským
tajným radou; kardinálským purpurem byl ozdoben v dubnu 1747. Po smrti vídeňského arcibiskupa
Kollonitsche byl jmenován protektorem Germanie.
S velkou energií usiloval o beatifikaci Jana Sarkandra, ale stejně jako biskup Schrattenbach, ani on ve svém úsilí
neuspěl. Vizitoval celou diecézi, zřídil mnoho děkanátů, far a kaplanských míst.
Kroměřížský zámek – ohněm značně zničený – dal znovu obnovit. Přispěl také značným nákladem k velkolepé
stavbě piaristického kostela v tomto městě.
Zemřel v Brně 5. února 1758. Jeho tělesné pozůstatky byly převezeny do Olomouce a zde uloženy v kryptě katedrály sv. Václava.

25

53. Leopold (II.), Bedřich Egckh z Hungersbachu
1758—1760
Narodil se 14. května 1696 v Hamburku. Všechna studia u jezuitů
absolvovaná ukončil r. 1727 doktorátem filosofie. Po osmiletém
působení v Mohelnici se stal 18.
června roku 1729 proboštem u
sv. Mořice v Kroměříži. Toto město si velmi oblíbil a svou
příchylnost
mu
projevil
obohacením četnými stavbami,
především důkladnou renovací
kaple Sedmibolestné Panny
Marie při kostele sv. Mořice a
nákladnou res-taurací kostela
samého. Zde později také
a dvě vikářská místa. Dostalo se mu také hodnosti
dotoval
infulovaného
dva kanonikáty
opata v Sezengradě v Uhrách. Dne 28. června
1748 ho jmenoval biskup kapitulním arcijáhnem a 25. května 1750 mu svěřil úřad generálního vikáře. Kapitula jej
pak zvolila 22. února 1752 svým děkanem a 27. dubna 1758 postavila v čelo diecéze jako biskupa. Všude uchvacoval svou příslovečnou dobrotou a štědrostí. I v Olomouci zvětšil dotaci posledních dvou kanonikátů a vikářských míst a bohatým odkazem pamatoval na zřízení samostatného kněžského semináře. Jeho snahy byly zmařeny předčasnou smrtí 15. 12. roku 1760. Byl pohřben v Kroměříži.

54. Maxmilián hrabě Hamilton
1761—1776
Nesmrtelné zásluhy si získal o
kapli sv. Anny v Olomouci.
Narodil se 17. 3. 1714 v
Mnichově. Prvního vzdělání
nábo-ženského a humánního
se mu dostalo u benediktinů
v Ettalu. 8. 7. 1729 byl jmenován nesí-delním kanovníkem
olomouc-kým. Odešel do
Říma studovat na GerNámahou a úsilím sobě vlastmanikum.
ním vymohl jako rektor u sv.
Anny 20. července 1752 od papeže Benedikta XIV. sobě i nástupcům v rektorátě právo pontifikálií pro kapli sv. Anny a pro
celou diecézi mimo katedrálu.
27. listopadu 1758 se stal generálním vikářem. 4.3. 1759 jej zvolila kapitula za biskupa olomouckého. Pečoval
velmi starostlivě o duchovní správu; za tím účelem vykonal vizitaci celé diecéze. Věnoval značné úsilí na náboženské vyučování, jako na základ duchovního života.
Zemřel 31. října 1776 a byl pohřben v kapli sv. Anny v Olomouci.
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1. / 55. Antonín Theodor, hrabě Colloredo-Waldsee
kardinál
1777—1811
Narodil se 10.8. 1726 ve Vídni. Teologická studia v Padově zakončil 3.3. 1752 doktorskou hodností. Dne 5.12.
1746 se stal nesídelním a
25.10.
1764
sídelním
kanovníkem olomouckým. O
dva ro-ky později stál v čele
kroměřížské kapituly jako její
probošt. Za děkana olomoucké kapituly byl zvolen 30.
května 1776.
Dne 13. června byl pak jmenován generálním vikářem.
Pilně se účastnil jednání o
rozdělení diecéze. Dne 6.10.
1777 jej zvolila kapitula za
biskupa.
5. prosince 1777 bulou „Suprema dispositione“ papeže Pia V. bylo olomoucké biskupství povýšeno na arcibiskupství. Tak se stal Colloredo na Moravě – po sv. Metoději – prvním arcibiskupem.
K prohloubení náboženského života rozdělil arcidiecézi na 8 arcikněžství. Celou arcidiecézi, která byla tenkrát
zmítána náboženskými zmatky, zvizitoval roku 1780. Dne 17. ledna 1803 byl ozdoben kardinálským purpurem.
Byl milován panovníkem i svými věřícími. Pro pomoc ve stáří dostal r. 1805 za koadjutora rakouského arcivévodu Rudolfa Jana, kterého přijal s otcovskou láskou.
V roce 1805 před bitvou u Slavkova hostil v rezidenci rakouského císaře Františka II a ruského cara Alexandra I.
s jeho vrchním velitelem ruské armády.
Zemřel 12. září 1811 v Kroměříži a byl pohřben v chrámu sv. Mořice v Kroměříži.

2. / 56. Maria Tadeáš, hrabě Trauttmansdorf
kardinál
1811–1819
Narodil se ve Štýrském
Hradci 28. května 1761. Po
studiích v rodišti, v Římě a
Pavii se stal nesídelním
kanovníkem olo-mouckým. Byl
odchovancem
jo-sefinismu,
jemuž byl oddán po celý život.
Po vysvěcení na kněze působil
v Krnově, od září 1785 v Holešově. kde se naučil česky.
Roku 1793 byl jmenován biskupem v Terstu.
Dřív než tam nastoupil, byl jmenován 30. srpna 1794 biskupem v Hradci Králové.
Tam získal značné zásluhy zřízením kněžského semináře a
otevřením teologického ústavu.
Po smrti arcibiskupa Antonína Theodora měl nastoupit koadjutor Rudolf Jan. Ten se však nástupnického práva
15. září 1881 zřekl.-Proto dne 26. listopadu 1811 postulovala olomoucká kapitula za svého arcibiskupa královehradeckého biskupa Maria Tadeáše. Kardinálským purpurem byl ozdoben roku 1816.
V letech 1816-1818 vizitoval celou arcidiecézi a v roce 1817 se stal nositelem velkokříže Leopoldova řádu.
Zemřel předčasně ve Vídni 20. ledna roku 1819 a byl pohřben v olomoucké katedrále.
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3. / 57. Rudolf Jan
kardinál
1819—1831
Arcivévoda rakouský se narodil
8. ledna 1788 ve Florencii jako
nejmladší syn císaře Leopolda II.
Z počátku se věnoval vojenství.
Pro slabé zdraví a sklon ke zbožnosti vstoupil do duchovního stavu. Je posledním ze všech
princů císařského domu, kteří se
vě-novali službám církvi.
Roku 1806 se stal nesídelním kanovníkem olomouckým. Jako koadjutor předešlého arcibiskupa
se 24. 3. 1819 právně ujal nástupnictví, když byl znovu postulován
za arcibiskupa, neboť tohoto práva koadjutora se zřekl 15. 9. 1811
po smrti kardinála Antonína Theodora. Již 28. září 1818 byl ozdoben kardinálským kloboukem.
Byl milovníkem hudby, věd a umění; byl protektorem společnosti přátel hudby v Rakousku a mecenášem Beethovenovým. V roce 1823 mu Ludwig van Beethoven předal manuskript „Missa Solemnis“. Rudolf Jan podporoval
dobročinné ústavy a sám na ně pamatoval ve své závěti.
Roku 1827 vymohl opětné povýšení olomouckého lycea na univerzitu.
Na svůj náklad zřídil r. 1828 válcovnu železa ve Vítkovicích a tím položil základ k tamním železářským závodům.
Zasadil se i o stavbu nové divadelní budovy v Olomouci (1830) a o zřízení řady olomouckých parků a promenád.
Byl nazýván otcem chudých a záštitou věd.
Zemřel ve stáří 44 let 23. července 1831 v Badenu u Vídně a byl pohřben v rodinné hrobce u kapucínů ve Vídni.
Podle vlastního přání bylo jeho srdce uloženo v kryptě olomoucké katedrály.
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4. / 58. Maria Ferdinand, hrabě Chotek
1831—1836
Narodil se 7. 9. 1781 ve Vídni a
pocházel ze starého českého rodu hrabat Chotků z Chotkova a
Vojnína. Po ročním kněžském
působení byl přijat 3. 2. 1806 za
olomouckého kanovníka; tehdy
již byl kanovníkem pasovským
a pražským. Od r. 1817 působil
jako světící biskup olomoucký.
Byl to pastýř pracovitý, od rána
do večera zaměstnaný, přísně spravedlivý,
pořádkumilovný,
lidumilný a přátelský ke
komu bylo třeba pomoci, jemného svědomí a vystupování,
každému,
umělecky cítící a hudebně vzdělaný. Jako upřímně zbožný a
i teologicky vzdělaný biskup věnoval svou filozoficky
péči důkladnému vzdělání posluchačů a budoucích bohoslovců
filozofické fakulty v Olomouci, která se mu odvděčila čestným doktorátem filozofie.
Od roku 1823 byl trvalým ředitelem studií na olomouckém lyceu a stavovské akademii. Chudým studentům a
alumnům dával stravu ve své rezidenci a také jinak podporoval chudý lid.
Roku 1830 jej zvolila kapitula za svého probošta a 19. října 1831 po smrti Rudolfově jej postavila do čela arcidiecéze. Chtěl přebudovat administrativní děkanskou soustavu a povznést pastoračně, hospodářsky i sociálně arcidiecézi, jejíž nedostatky poznal na namáhavých generálních vizitacích od roku 1817.
Chystal mapu arcidiecéze a dal vypracovat plány na stavbu nového kněžského semináře. Byl si vědom, že základem každé reformy je život kněžstva, proto se každým rokem obracel na své kněze pastýřským listem.
České kultuře prospěl úsilím o zřízení stolice české řeči a literatury na stavovské akademii v Olomouci roku
1831. Za něho se vytvořilo příznivé ovzduší pro založení Slovanské knihovny v semináři. Vřele se ujal beatifikačního řízení služebníka Božího Jana Sarkandra.
Po 5 letech však – 5. září 1836 – při korunovaci Ferdinanda V. v Praze zemřel na choleru ve věku 55 let. Byl pochován v rodinné hrobce v Nových Dvorech u Kutné Hory.
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5. / 59. Maxmilián, baron Sommerau-Beckh
kardinál
1837—1853
Narodil se ve Vídni 21. prosince
1769, kde jeho otec, nezámožný
šlechtic, sloužil u císařského dvora jako důstojník. V duchu rodinné tradice nastoupil Maxmilián
nejprve vojenskou dráhu, zúčastnil se i posledních bojů proti Turkům, ale po rozkolísaném mládí
se rozhodl vlivem svého strýce,
pozdějšího biskupa ve Würzburku, pro kněžství. Vstoupil do semináře ve Vídni a byl vysvěcen
na kněze roku 1797. Působil jako
kaplan ve Vídni a vynikl jako kazatel a charitativní pracovník.
Roku 1815 dostal císařovou přímluvou kanonikát v Olomouci, kde se
rychle sžil s novým prostředím. Postupoval v hodnostech a po náhlé
smrti arcibiskupa Chotka byl nečekaně zvolen přispěním nejvyššího kancléře Mittrovského 21.1. 1836 jeho nástupcem. Byl to zřejmý projev důvěry v jeho vynikající schopnosti ducha a činorodou vůli.
Platí mu velký obdiv: i když mu již bylo 67 let, vyvinul Sommerau-Beckh tak požehnanou činnost, že se značně přiblížil vzoru Karla z Liechtensteina, jehož vědomě napodoboval. Měl podobný smysl pro stavitelství a hned po
svém nastoupení velkoryse opravil kostel sv. Mořice v Kroměříži. V Kroměříži je též nejvíce staveb jím zbudovaných. Roku 1841 dokončil přestavbu kněžského semináře v Olomouci.
Staral se všemožně, aby povznesl úroveň arcibiskupských statků a byl za to vyznamenán ruským řádem Bílého
orla. Mnoho investoval, aby pozvedl železárny ve Frýdlantě, a proto prodal Rotschildům Vítkovice, nemaje tušení o jejich rozvoji v budoucnosti.
Je nutné vyzvednout jeho horlivost při vizitacích far a velikou štědrost, s níž pečoval o řádné vybavení kostelů bohoslužebnými předměty. Po svém nastoupení se neosmělil hned vystoupit proti josefínskému zasahování do církevní správy, ale postupně se vymanil z vyjetých kolejí. I když měl již 79 let dovedl pochopit potřeby církve své
doby a v r. 1848 byl prvním hierarchou v celé monarchii, který žádal svobodu i pro církev.
Ve zmatcích r. 1848 poskytl císaři Ferdinandu V. spolu s nastupujícím Františkem Josefem I. útočiště v Olomouci a říšskému parlamentu poskytl prostory pro zasedání v Kroměříži. Sommerau –Beckh toho využil a ve třech
památných memorandech císaři, vládě a sněmu stanovil požadavky pro svobodný život církve, jež pak byly z valné
části pojaty do konkordátu z r. 1855.
Hlavní pastýřskou péči zaměřil na bohoslovce a jejich nízký počet. Podle plánů svého předchůdce adaptoval dosavadní seminář dvoupatrovou nadstavbou. Do nového alumnátu vnesl zároveň ducha vnitřní obnovy. Podle dávné tradice zavedl pro bohoslovce fialově červená cingula. Hned po nastolení vydal příkaz výuky českému jazyku
pro všechny německé bohoslovce a podporoval „slovanskou knihovnu“ českých seminaristů za něho založenou. Pro
vzrůst kněžských povolání navrhoval dvě církevní gymnázia, která by vedli diecézní kněží.
Kardinálem byl jmenován r. 1850. Zemřel 31. března r. 1853 a byl pohřben v kostele sv. Mořice v Kroměříži.
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6. / 60. Bedřich, lankrabě Fürstenberk
kardinál
1853—1892
Narodil se 18. října 1813 ve
Vídni. Dne 16. 3. 1832 byl
zvolen
za
nesídelního
kanovníka
olomouckého.
Kněž-ské svěcení přijal 14.
října 1836. Po vysvěcení
působil v duchovní správě
jako kap-lan u sv. Michala v
Olomou-ci.
Teologická
rigorosa
slo-žil
na
bohoslovecké fakultě v
letech 1836 až 1838 a po
veřejné disputaci 10. května
téhož roku byl promován na
doktora
bohovědy.
Následujícího
ře
v Harbachu roku
v Dolních
přijalRakousích. Roku 1842 byl jmenován
místo fará-arcibiskupské konsistoře a v roce 1843 se stal proboštem
asesorem
giátní kapituly v Kroměříži. Roku 1849 byl přijat
kole-za sídelního kanovníka olomouckého. Jako kapitulní archivář
pořídil repertář listin, uložených v kapitulním archivu.
Dne 6. března r. 1853 jej kapitula zvolila za olomouckého arcibiskupa. Jeho zvolení oproti brněnskému biskupovi
Schaffgotschovi se čekalo pro jeho klidnou a vyrovnanou povahu, zdraví a mládí, vrozenou zbožnost a reformní
zaměření, které již uplatňoval jako farář v Harbachu. Vnější právo k reformám mu poskytoval konkordát z roku
1855, avšak ve svém integrálním prosazování církevního zákoníku brzy narazil na odpor vídeňské konstituční
vlády i císaře.
Když byl konkordát vypovězen a prosazeno postátnění škol, uvolnění manželství jako svátostného svazku a zdanění církevního majetku, arcibiskup se již mohl spolehnout na vnitřní obrodu docílenou kněžskými exerciciemi a
lidovými misiemi a na uvědomění věřících, jež vzrostlo za mravní a hmotné podpory papeže Pia IX. v jeho snaze
o udržení církevního státu.
Vynikal od počátku velikou péčí o kněžský dorost. Prvním jeho dílem bylo zřízení chlapeckého semináře v Kroměříži r. 1854. Kněžský seminář pak postavil pod ochranu sv. Cyrila a Metoděje a sv. Václava. Postavil 8 nových
kostelů, 16 velkoryse opravil, včetně arcibiskupské kaple v rezidenci. Především však přestavěl a zgotizoval olomoucký metropolitní kostel ve slohu francouzské katedrální gotiky za vedení arcibiskupského architekta Meretty,
jímž bylo změněno hlavní průčelí chrámu a nárys architektury třemi novými věžemi.
Otcovsky pečoval o náležitou kázeň kněžstva, zasadil se o blahořečení mučedníka zpovědního tajemství Jana Sarkandra a uspořádal velkolepou slavnost při příležitosti beatifikace (60.000 účastníků). Národnostní protivy řešil
ideou cyrilometodějskou. Postaral se o miléniové oslavy sv. apoštolů slovanských r. 1863, 1869 a 1889, a vyprosil
od papeže přeložení svátku sv. Cyrila a Metoděje na 5. července.
Sv. Hostýn a Velehrad svěřil řádu Tovaryšstva Ježíšova, založil diecézní fond pro podporu kněží a štědře podporoval chudinu. Na generálních vizitacích prošel celou arcidiecézi, jejíž děkanáty a farnosti navštívil dvakrát, a
všude vybízel ke konání misií k rozvoji náboženského života. Péči o nemocné a vyučování dívčí mládeže svěřoval
rychle rostoucím kongregacím třetích řádů. Uvedl do arcidiecéze několik řádů a kongregací, především sester do
nemocnic a charitativních ústavů.
Podporoval zřízení českých škol a rozvoj českého náboženského života, energicky odmítl zasahování vlády do
církevních záležitostí (proto nebyl ve Vídni oblíben). Roku 1861 se stal doživotním členem panské sněmovny,
kde se přidal k pravici a podporoval české zájmy. Byl vlastně prvním plně reformním olomouckým arcibiskupem.
Fürstenberk prožíval všechny těžkosti přerodu církve z josefínské ospalosti do epochy probuzení, ze středověkých
řádů do novodobé demokracie, kdy padlo i lenní zřízení olomouckého biskupství, a to uprostřed urputných nacionálních bojů, jimiž velmi trpěl náboženský život.
Teprve r. 1879 připustil vídeňský dvůr jeho jmenování kardinálem. Zemřel 20. srpna roku 1892 na Hukvaldech a
byl pohřben v katedrále v Olomouci pod hlavní věží.
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7. / 61. Theodor Kohn
1892—1904
Po dlouhém intervalu se stal opět
prvním
arcibiskupem
občanského původu. Narodil se
v chudé české rodině v Březnici
u Zlína 22. března 1845.
Gymnázium studoval v Uherském
Hradišti, poté u piaristů ve Strážnici a v Kroměříži. Po bohosloví
byl 5. července 1871 vysvěcen
na kněze.
Působil tři roky jako kaplan ve
Vsetíně a na gymnáziu v
Příboře, načež byl povolán za
arcibiskupského ceremoniáře a
sekretáře do Olomouce, kde
v tomto úřadě až do října 1882. Toho roku byl jmenován
zůstal
profesorem fundamentální teologie a církevního práva na
bohoslovecké fakultě. Roku 1883 byl pověřen úřadem kancléře a
ředitele Teoloře.
Roku 1887 se stal olomouckým kanovníkem a 8. listopadu 1892 se
dostal do čela arcidiecéze, když ho zvolili občanští kanovníci, k nimž se přidali tři šlechtici – pro neoblíbenost
vládního kandidáta Adama hr. Potulického a pro Kohnovo češství, mládí, učenost, nesmírnou pracovitost i zkušenost ve vedení diecéze za nemocného kardinála Fürstenberka.
S houževnatostí sobě vlastní se věnoval správě diecéze. Neznal oddechu, věnoval se jenom práci, což mnohdy nemírně vyžadoval i od druhých. Snažil se posílit rozvoj náboženského života vizitacemi – všímaje si potřeb kněžstva i lidu – podporou misií a exercicií, náboženskými sjezdy (v Kroměříži a Olomouci), podporou krajského
tisku, pozvednutím hospodárnosti arcibiskupských statků a snahou o katolickou univerzitu. Značně opravil kroměřížský zámek. K podpoře chudého kněžstva založil spolek sv. Theodora a značně jej dotoval. Založil 226 farních spolků sv. Terezie a v každé farnosti obnovil chudinský fond. Zamýšlel vybudovat vzornou arcidiecézi na základě směrnic církevního práva jako jeho význačný odborník. Využil k tomu generálních vizitací.
Pro svou prudkou povahu a snad přehnanou náročnost, které mu způsobovaly řadu konfliktů, byl v Římě obžalován a ztratil důvěru císaře i papeže Lva XIII., který ho dvakrát napomenul. Dne 13. 3. 1904 na žádost papeže Pia X.
pak na arcibiskupský stolec rezignoval.
Žil pak na zámečku v Ehrenhausenu v jižním Štýrsku, kde zemřel 4. prosince 1915 a je tam pohřben. Ve své závěti věnoval bohatý odkaz (1,600.000 K) na znovuobnovení české univerzity na Moravě. Mnoho dobrého udělal
pro uvědomění katolíků svoláním prvních manifestačních sjezdů do Kroměříže a Olomouce.
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8. / 62. Bauer František
kardinál
1904—1915
Narodil se 26. ledna 1841 v Hrachovci u Valašského Meziříčí.
Gymnazijní studia konal u
piaristů v Kroměříži, bohoslovecká v Olomouci a na kněze
byl vysvěcen 19. července 1863.
Působil
jako
kaplan
ve
Vyškově, pak jako adjunkt na
bohoslovecké
fakultě
v
Olomouci, kde byl povýšen na
doktora bohoslo-ví a stal se
profesorem biblického studia.
Roku 1873 byl povolán za
profesora
na
pražskou
Dne 30. dubna 1882 byl jmenován biskupem v Brně. Dvakrát
univerzitu.
zvizitoval brněnskou diecézi, vlastním nákladem pořídil hlavní
oltář katedrálního kostela a budovu kněžského alumnátu.
Dne 13. května 1904 byl poslán na arcibiskupský stolec sv. Metoděděje do Olomouce, aby svou rozvážnou a otcovsky vlídnou povahou opět sjednotil olomoucké kněžstvo a věřící
ke společné práci s jejich biskupem. Toho cíle plně dosáhl, přestože přišel do Olomouce již s oslabenými silami
po tělesném a duševním zhroucení v Brně, kdy nabídl papeži svou rezignaci.
Na brněnském stolci nebylo většího biskupa nad Bauera. Jeho učeností, rozhledem a moudrostí se řídil takřka celý
rakouský episkopát, neboť byl po 25 let jeho zapisovatelem a jednatelem. Svým vlivem prosadil, že ve všech rakouských diecézích byl zaveden jednotný katechismus.
V Brně i v Olomouci vedl diecezány nejen k prohloubenému vnitřnímu životu, ale i k veřejné činnosti ve spolcích a
k odpovědnosti za církev. Již v Brně se cele zapojil do myšlenky Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, kterou tím
více podporoval jako arcibiskup. Stal se jejím mocným ochráncem, takže se rozvinula až v epochální mnohoslibné dílo unionistických sjezdů velehradských, konaných pod jeho záštitou za světové účasti v r. 1907, 1909 a
1911.
V Olomouci upoutalo jeho pozornost také oblíbené pole stavitelské: byla vystavěna Teolorní budova, opraven
zámek v Olomouci, vystavěna monumentální kaple svatého Jana Sarkandra, rozšířena budova kněžského semináře,
jakož i chlapeckého semináře v Kroměříži, jemuž bylo zjednáno úplné gymnazijní učiliště s právem veřejnosti.
Spolkový život i katolický tisk měly v něm nadšeného přítele a štědrého příznivce. Jeho dobrotu poznalo duchovenstvo o vizitacích a slavnostech, kdy posvětil 32 nových far, konsekroval 36 kostelů, takže uvítalo s radostí 27.
listopadu 1911 jeho jmenování kardinálem papežem Piem X., když už jeho předchůdce Lev XIII. nazýval Bauera
svatým biskupem.
Svou lásku mu lid ukázal následujícího roku, kdy kardinál za veliké účasti lidu korunoval v roce 1912 divotvornou sochu Panny Marie s Ježíškem na Svatém Hostýně papežskými korunkami. Zemřel 25. listopadu 1915 a byl
pohřben v katedrále v Olomouci pod hlavní věží.
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9. / 63. Lev Skrbenský, svobodný pán z Hříště
kardinál
1916—1920
Narodil se 12. 7. 1863 v Hukovicích na Novojičínsku. Byl
vychován v Dřevohosticích pod
Sva-tým Hostýnem. Gymnázium
studoval v Kroměříži. Od r. 1885
stu-doval teologii v Olomouci,
kde byl také 5. 7. 1889 vysvěcen na kněze.
Po vysvěcení byl poslán jako
kaplan do Dubu, kde působil až
do 10. 10. 1890. Tehdy byl poslán
jako kaplan německé národnosti
na Santa Maria del' Anima v Římě, kde byl až do 1. 7. 1892. Tam
také dosáhl doktorátu bohosloví. Po návratu do vlasti se stal
kaplanem v Uherském Ostrohu a 15. ledna 1894 byl investován za
faráře v Melči ve Slezsku.
O dva roky později – 16. května – byl zvolen nesídelním
kanovníkem olomouckým. Resignoval na faru v Melči, stal se
u sv. Mořice v Kroměříži (1897-1899) a posléze
proboštem
se stal i olomouckým sídelním kanovníkem (1899).
15. září 1899 byl jmenován ve třiceti sedmi letech arcibiskupem pražským a 15. dubna 1901 byl ozdoben kardinálským purpurem.
Pro svou mírnost a dobrotu byl v Praze velmi oblíben, ale zdravotně mu Praha nesvědčila.
Uprostřed války naléhalo vojenské velení na císaře Františka Josefa I., aby mírný a laskavý kardinál Skrbenský
odešel do Olomouce a aby do neklidných Čech a do Prahy přišla pevnější ruka brněnského biskupa Huyna. 18.
ledna 1916 byl nakonec kardinál Skrbenský postulován olomouckou kapitulou za olomouckého arcibiskupa a intronizován 21. června téhož roku.
Těžko se hodnotí míra provinění na olomoucké arcidiecézi, zda větší vinu nese válečná doba anebo souhlas kardinála Skrbenského s opuštěním Prahy a návrat na Moravu, po níž toužil. Ve válečné době arcidiecézi nevizitoval,
ani jinak do jejího života nezasahoval. Také jeho prorakouské smýšlení mu po roce 1918 bylo ve službě arcibiskupa na překážku.
Pro tragickou nehodu, zaviněnou automobilovým neštěstím, a pro revoluční poválečné poměry nakonec rezignoval na arcibiskupský stolec 30. listopadu 1920 při osobní návštěvě v Římě.
Usadil se na zámečku řádu Německých rytířů v Dlouhé Loučce u Uničova, kde žil v přízni a oblíbenosti tamních
německých diecezánů. Žil velice skromně a nenáročně. Na zámečku také zemřel 24. prosince 1938. Byl pohřben
v olomoucké katedrále sv. Václava do hrobky pod hlavní věží.
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10. / 64. Antonín Cyril Stojan
1921—1923
Narodil se 22. května r. 1851 v Beňově u Přerova. Nižší
gymnázium•studoval v Příboře, vyšší pak v Kroměříži. Po studiu
bohosloví byl vysvěcen na kněze 5. července 1876.
Jako kněz působil všude vzorně, věren svému heslu: Buď můj
život jedna Boží chvála! Chtěl být všem vším; dovedl přitom
úplně zapomínat na sebe. Již v Příboře rozvinul své životní snahy
pro zvelebení Velehradu a rozkvět Hostýna. Zahájil tuto akci
kromě novinových zpráv, schůzí a přednášek, velehradskou loterií,
která vyzněla velmi úspěšně. Když byla papežem Lvem XIII.
vydána nezapomenutelná encyklika Grande munus, zorganizoval
Stojan slovanskou pouť do Říma.
Jubilejní oslavy cyrilometodějské roku 1885 měly v něm hlavního
iniciátora. Téhož roku založil spolek Apoštolát sv. Cyrila a
Metoděje, jemuž věnoval všechnu svou lásku, jehož úkolem měla
být práce a modlitba ve prospěch sjednocení Slovanů ve víře. Jeho
ener-gií spolek nabyl značného významu. Stal se také propagátorem vě-deckých velehradských sjezdů unionistických, jejichž práci
pro jednotu křesťanů vyzvedl papež Jan XXIII. i Pavel VI.. K
rozvoji obou myšlenek zařídil vydávání časopisu Apoštolátu sv.
Cyrila a Metoděje, jakož i – s Dr. Podlahou – vědeckých časopisů
Litterae Slavorum teologicae a později Acta Academiae VelehraPro své národní vystupování, hlavně však pro zřízení
densis.českého gymnázia v Příboře byl na nátlak vlády přeložen za
administrátora do Veřovic. Po krátkém pobytu na tomto místě působil jako exposita ve Svébohově. 27. listopadu
1888 byl investován za faráře v Dražovicích.
Ale činnost v jedné farnosti nestačila jeho energii. Roku 1897 vstoupil na politické kolbiště jako poslanec rakouského sněmu a později jako senátor československého Národního shromáždění. Neměl nikdy politických aspirací; sociální náplni života podrobil nebezpečí s tím spojené; záleželo mu jen na tom, co sloužilo k oslavě Boží
a k pomoci bližnímu. Vykonal tolik intervencí, aby pomohl nejubožejším bez rozdílu náboženského přesvědčení,
že touto vysilující prací si získal i obdiv nepřátel.
Roku 1895 založil Matici Svatohostýnskou a věnova1 se rozvoji poutí na tomto místě i stavebnímu rozvoji Hostýna. Od roku 1893 zahájil na Velehradě exerciční činnost. Zbudoval tam Cyrilometodějské družstvo Velehrad k hmotnému zvelebení Velehradu. Životní touhu, mít na Velehradě samostatný exerciční dům, uskutečnil jako arcibiskup.
9. července 1896 byl promován na doktora teologie. V letech 1907, 1909 a 1911 organizoval unionistické sjezdy
na Velehradě pod záštitou kardinála Bauera. Roku 1908 byl jmenován nesídelním kanovníkem olomouckým a
proboštem u sv. Mořice v Kroměříži. 27. prosince 1917 byl investován za sídelního kanovníka.
Po rezignaci kardinála Skrbenského se stal kapitulním vikářem. 10. března roku 1921 byl jmenován arcibiskupem
olomouckým a 3. dubna téhož roku konsekrován a slavnostně intronizován.
V rozbouřených a pro církev římskokatolickou nepřátelských dobách byl jediný, který svou dobrotou a laskavostí
a svou popularitou mohl vyvést církev ze všech těžkostí bez pohromy. Bohoslovecké fakultě vymohl čestný přídomek „Cyrilometodějská“. Napomínal k věrnosti a volal k návratu do církve. Leč tak mohl činit jen něco přes
rok, kdy vyčerpán a úplně vysílen zemřel v pověsti svatosti dne 29. září 1923.
Byl pohřben v královské kapli na Velehradě. Byl to muž zbožný, skromný, pokorný, neúnavný v pracích pro čest
Boží a ve prospěch bližních až do úplného zapomínání na sebe, štědrý až do krajnosti, plný víry – zkrátka muž
Boží. Jeho pohřeb byl masovou náboženskou manifestací. Dal příklad pochopení výzvy Písma „Blaženější je
dávat než brát“, která je vyryta i na jeho náhrobku.
V současnosti patří ke služebníkům Božím a arcidiecéze očekává a modlí se za jeho blahořečení.
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11. / 65. Dr. Leopold Prečan
1923—1947
Narodil se 8. března 1866 ve
Velkém Týnci u Olomouce. Bohosloví
absolvoval
na
bohoslovecké
fakultě
v
Olomouci a na kněze byl
vysvěcen
Jako
novokněz
5. července
byl poslán
1889.do Bartošovic u Příbora, odkud po 2
letech odešel do Kelče. 26.
listopadu 1894 byl jmenován
adjunktem bohoslovecké fakulty
a zároveň ustanoven lektorem
Pís-ma
sv.
v
kněžském
27. října 1903 se vrátil opět na
semináři.
fakultu jako suplent a později docent církevního práva, zároveň však zůstal ve službě sekretáře
Teoloře, kterou zastával i předtím.
Jeho vědecká zdatnost se znamenitě uplatnila při přípravě vydání
nového církevního zákoníku. Tehdy byly biskupům rozeslány
dotazníky a římská komise, jíž byla svěřena generální příprava,
žádala návrhy na nové kánony.
Kardinál Bauer předal vše Leopoldu Prečanovi, který se v krátkém čase, s velkým vypětím zhostil svého úkolu
tak, že jeho právnické vědomosti došly uznání a schválení v Římě a jeho návrhy se uplatnily beze změny v novém kodexu. 15. listopadu 1914 byl vyznamenán hodností papežského komořího.
Při veškeré únavné práci se podrobil přísným zkouškám na fakultě a 18. června 1914 byl prohlášen doktorem
teologie. Několik dní po svém nastolení jej jmenoval kardinál Skrbenský ředitelem arcibiskupské Teoloře s titulem kancléře.
Bylo to jen důsledkem jeho požehnané činnosti, že po jmenování domácím prelátem byl arcibiskupem Stojanem
určen za generálního vikáře. 1. dubna 1923 byl jmenován kanovníkem a v těžkých a pohnutých dobách, po smrti
Stojanově, stanul v čele arcidiecéze jako kapitulní vikář. Již 10. listopadu 1923 byl jmenován arcibiskupem olomouckým a 30. prosince slavnostně konsekrován a intronizován.
Jeho přední péče patřila Velehradu. Hned na počátku prohlásil, že program, který si vytýčil jeho předchůdce, bude se snažit realizovat. Svůj slib uskutečnil již příštího roku 1927 svoláním unionistického sjezdu, jejž dovedl řídit tak moudře a obezřetně, že jeho předsednictví na dalších sjezdech roku 1932 a 1936 na Velehradě a roku 1925
v Lublani a roku 1929 v Praze se stalo zárukou úspěchu. Lásku k Velehradu ukázal i tím, že vymohl pro tuto
svatyni výsadu baziliky.
Další jeho péče patřila výchově kněžského dorostu; vlastním nákladem vybudoval nový trakt kněžského semináře
a věnoval stejnou péči i chlapeckému semináři v Kroměříži. Rozvoj vědecké průpravy a činnosti kněžstva zvýšila
také úprava teologického studia a zkoušek podle apoštolské konstituce „Bůh Pánem věd“ z roku 1937 a obnova
CM bohoslovecké fakulty předáním celé budovy pro účely fakultní. Za něho bylo rozšířeno studium bohosloví na
5 let a zvýšila se vědecká úroveň a literární činnost profesorů.
Jeho velikou starost o rozkvět náboženského života v Olomouci bude vždy připomínat velkolepá stavba hejčínského kostela sv. Cyrila a Metoděje a postavení fary tamtéž a v Hodolanech.
Katolická akce, Charita i exercicie našly v něm usilovného propagátora a podporovatele.
Podařilo se mu dobudovat charitu tak, že byla ve své době nejlepší v republice. Realizoval i myšlenku P. Ferdinanda Chýlka a pomohl v Přerově roku 1924 založit Kněžskou nemocenskou pokladnu, která neměla tehdy ve
světě obdoby. Přispěl i ke zřízení jejího léčebného domu Leopoldeum v Karlových Varech. Podobně byl založen
i Pojišťovací fond pro farní hospodyně a nadace pro zestárlé zaměstnance olomouckého arcibiskupství.
Procházel se svou diecézí těžkými zkouškami, především v dobách protektorátních, ale dovedl být výtečným kormidelníkem k obrodě a prohloubení náboženského života. V době nejhlubšího ponížení zasvětil 8. prosince 1941
všechen lid své arcidiecéze Panně Marii, jejímž vroucím ctitelem byl po celý svůj život.
Nesmrtelné zásluhy si také získal organizací prvního celostátního sjezdu čsl. katolíků v Praze roku 1935, který
svou mohutností udivil celou Evropu.
Byl podporovatelem budování nových kostelů, zřizování náboženských institucí, mecenášem uměleckých a vědeckých akcí. Byl vyznamenán hodností asistenta papežského trůnu.
Zemřel 2. března 1947 a byl pohřben podle svého přání – v hejčínském kostele sv. Cyrila a Metoděje.
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12. / 66. ThDr. a PhDr. Josef Karel Matocha
1948—1961
Po
právníkovi
Leopoldu
Prečanovi byl do Olomouce
dosazen papežem Piem XII.
fi-lozof Josef Karel Matocha.
Narodil se v chudé rodině v Pitíně u Uherského Brodu 14. 5.
1888. Studoval v České koleji
v Římě, kde dosáhl dvojího doktorátu filozofie a teologie.
V roce
1919
se
stal
profesorem lycea v Bratislavě,
roku
1921
profesorem
bohosloveckého
ústavu
v Nitře, a v roce 1924 byl
jmenovánkřesťanské
fesorem
řádným pro-filozofie na Cyrilometodějské bohoslovecké
fakultě v Olomouci. Přednášel latinsky s českými vysvětlivkami. Výuce a výchově kněžstva chtěl dát pevný základ v souhrnně pojaté
křesťanské filozofii, kterou začal psát latinsky jako Compendium
philosophiae christianae. Stihl však zpracovat a vydat jen její třetí díl s názvem Critica (1940).
Když byl 23. března 1948 nečekaně jmenován olomouckým arcibiskupem a 2. května nastolen za účasti členů
československé vlády, dal se ihned do horlivé vizitace arcidiecéze, kázal a promlouval i několikrát denně, navštěvoval školy i závody k obdivu všech, kdo ho znali jako profesora „suchopárné“ filozofie. Probudil se v něm živý,
až ohnivý slovácký temperament. Vizitace byly spojeny s biřmováním.
Měl i plány v oblasti historické vědy, jíž chtěl otevřít nové prameny reorganizací kroměřížského archivu a knihovny. Jako ctitel arcibiskupa Stojana, jemuž vděčil za pomoc na studiích, zahájil roku 1949 informační řízení za
jeho blahořečení. Žadatelem byl Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.
V roce 1949 tajně vysvětil biskupa Františka Tomáška, pozdějšího arcibiskupa pražského a kardinála.
Přímé pastorační funkce však mohl vykonávat jen do roku 1950, kdy byl internován ve své rezidenci a začal prožívat období nekrvavého mučednictví. Od té doby mohl řídit arcidiecézi jen prostřednictvím svého generálního
vikáře, preláta Josefa Glogara.
Zemřel 2. listopadu 1961 v Olomouci – v podstatě jako vězeň ve své rezidenci – na nedostatečnou lékařskou péči,
kterou mu StB odpírala povolit. 6. listopadu byl pohřben na hřbitově ve svém rodišti Pitíně u kostela sv. Stanislava Krakovského, který dal moderně a umělecky upravit.
Po jeho smrti spravoval arcidiecézi kapitulní vikář prelát Josef G1ogar v letech 1961–1969. Po něm kapitulní vikář
Josef Vrana v letech 1969–1973.
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67. Josef Vrana, Dr.h.c.
1973—1987
Po 12 letech sedisvakance (1961 1973) dostala olomoucká arcidiecéze znovu v čele biskupa.
Narodil se 17. 10. 1905 ve Stříbrnicích, farnost Vrchoslavice u Kojetína.
Pocházel
z rolnické
rodiny. Studentská léta prožíval
na arcibiskupském gymnáziu
v Kro-měříži.
Po ukončení bohosloví v olomouckém kněžském semináři přijal kněžské svěcení 5. 7. 1928.
Po uplynutí dvou let studoval na
přírodovědecké fakultě brněnské univerzity (1930–1935). V letech
1935–1951 působil jako profesor zeměpisu a tělesné výchovy na
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Vedle své pedagogické
činnosti se věnoval pastorační práci a velmi aktivně se zapojil do
činnosti Jednoty katolického duchovenstva.
Po osvobození r. 1945 byl místopředsedou Okresního národního
výboru v Kroměříži, po volbách r. 1946 členem Zemského národního výboru v Brně. Od roku 1951 působil v duchovní správě ve farnostech Roštín, Zdounky, Starý Hrozenkov,
Zlín (Gottwaldov), Velehrad (1954-1959), Uherský Brod (1959-1963). Roku 1963 se stal sídelním kanovníkem
Metropolitní kapituly v Olomouci; proto odešel do Olomouce, kde byl také administrátorem farnosti u sv. Mořice.
Bohužel byl zapojen do kolaborantského Mírového hnutí katolického duchovenstva a po založení Sdružení Pacem in terris se stal jeho prvním předsedou.
17. října 1969 byl zvolen kapitulním vikářem olomoucké arcidiecéze a 28. února 1973 ho jmenoval papež Pavel
VI. titulárním biskupem oktabijským a apoštolským administrátorem olomoucké arcidiecéze.
Biskupské svěcení přijal v olomouckém metropolitním chrámu sv. Václava 4. března 1973. Světitelem byl arcibiskup Agostino Casaroli z vatikánského Sekretariátu pro mimořádné záležitosti, spolusvětiteli byli biskupové
Dr. František Tomášek a Dr. Štěpán Trochta.
Se jménem biskupa Mons. Josefa Vrany jsou spojeny tři významné události: Energické a důsledné uplatňování
liturgické reformy II. Vatikánského koncilu v olomoucké arcidiecézi, velkolepá obnova olomoucké katedrály sv.
Václava a oprava arcibiskupské rezidence v Olomouci. Rovněž generální oprava velehradské baziliky a poutního
chrámu na Svatém Hostýně.
V době jeho episkopátu se uskutečnila oslava dvou set let od povýšení olomouckého biskupství na arcibiskupství
a od založení biskupství brněnského. Došlo také k úpravě diecézních hranic s hranicemi státními: 30.12. 1977
papež Pavel VI. připojil území Apoštolské administratury českotěšínské k arcidiecézi olomoucké.
Poutní kostel Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Hostýně byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen bazilikou
minor.
Biskup Josef Vrana zemřel náhle 30. 11. 1987 v arcibiskupské rezidenci. Pohřben byl 7. 12. v katedrále sv. Václava
v kapli pod hlavní věží, kde jsou pohřbeni tři olomoučtí arcibiskupové.

38

13. / 68. ThDr. František Vaňák
1989—1991
Narodil se 28.června 1916 ve
Vojtěchově (farnost Luká).
Středoškolské vzdělání absolvoval na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. Maturoval
v roce 1936. Bohoslovecká studia na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci
ukončil v roce 1941 a byl vysvěcen na kněze 5.7. 1941.
Jako kněz působil ve Frenštátě pod Radhoštěm, pak v Olomouci u sv. Michala a v Rýmařově opět u sv. Michala.
Patrně proto má ve svém biskupském znaku heslo: „Quis
ut Deus“ („Kdo jako Bůh“).
V březnu 1950 byl promován na doktora teologie. Po promoci byl
jmenován prosynodálním soudcem církevního soudu. V roce 1964
byl ustanoven oficiálem církevního soudu.
Po 20 měsících sedisvakance 26.7.1989 – jmenoval Svatý otec Jan Pavel II. ThDr. Františka Vaňáka apoštolským
administrátorem arcidiecéze olomoucké. Biskupské svěcení přijal 26.srpna 1989 v Olomouci.
Po svatořečení Anežky České v Římě (12.11.1989) byl 21.prosince 1989 jmenován arcibiskupem olomouckým a
metropolitou moravským. Arcidiecézi převzal do své správy 17.března 1990. V tentýž den jmenoval Svatý otec
Jan Pavel II. jeho pomocné biskupy: Mons. Jana Graubnera a Mons. Josefa Hrdličku. Biskupské svěcení přijali
7.dubna 1991 v Olomouci.
Velkou událostí bylo přivítání Svatého otce Jana Pavla II. na Velehradě dne 22.4.1990 arcibiskupem Vaňákem,
který převzal z rukou papeže pallium metropolity.
Za přednostní úkol své biskupské služby si stanovil obnovení olomouckého kněžského semináře a dosažení svatořečení blahoslaveného Jana Sarkandra.
Arcibiskupství v roce 1990 dostalo zpět budovu kněžského semináře na Žerotínově náměstí v Olomouci. Nejnutnější opravy byly provedeny během prázdnin, takže bohoslovci mohli nastoupit 27.září 1990. Dne 8.října začala
výuka na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě. Dne 22.října 1990 byla včleněna Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta opět do Univerzity Palackého. Od 1. září 1991 bylo obnoveno Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži.
František Vaňák se hlásil k odkazu svého předchůdce blahé paměti Antonína Cyrila Stojana.
V rozvíjející se pastýřské službě arcibiskup vážně onemocněl a zemřel 14.září 1991 v nemocnici v Městě Albrechticích u Krnova.
Arcidiecéze se s ním rozloučila v olomoucké katedrále 23.9.1991. Téhož dne byl pohřben podle vlastního přání
na Svatém Hostýně, aby tak byl nablízku poutníkům, jejichž modlitbě se svěřil.
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14. / 69. Mons. Jan Graubner
arcibiskup olomoucký, metropolita moravský
1992 –
Narodil se 29. srpna 1948
v Brně.
V roce 1967 maturoval
na SVVŠ ve Strážnici.
Na studium teologie byl
přijat v roce 1968.
(Neměl dělnický původ,
proto předtím rok pracoval jako dělník v Závodech přesného strojírenství v Gottwaldově – nynějším Zlíně).
Teologii studoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci
(1968-1973), kněžské svěcení přijal v Olomouci
v roce 1973. Poté působil v duchovní správě ve Zlíně, ve Valašských Kloboukách, naposledy byl farářem (od r. 1982) ve Vizovicích a exkurendo administrátorem v Provodově a Horní Lhotě.
Titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým byl jmenován 17. března 1990. Biskupské
svěcení přijal 7. dubna 1990 v Olomouci. Biskupské heslo: „Quod dixerit vobis facite“ – „Co vám řekne, učiňte“.
Po smrti arcibiskupa Vaňáka byl sborem konzultorů zvolen administrátorem olomouckého arcibiskupství.
Arcibiskupem olomouckým byl jmenován 28. září 1992. Správu arcidiecéze převzal 7. listopadu 1992.
V roce 2000 byl zvolen předsedou České biskupské konference. Je rovněž předsedou Rady pro Charitu a misie a
členem Komise pro veřejné záležitosti.
První velkou událostí jeho pontifikátu byla 21. května 1995 slavnostní kanonizační bohoslužba na letišti
v Olomouci-Neředíně, při níž papež Jan Pavel II. prohlásil za svaté Jana Sarkandra a Zdislavu z Lemberka.
Odpoledne se papež Jan Pavel II. zúčastnil setkání s mládeží na Svatém Kopečku u Olomouce, které sám označil
za jedno z nejkrásnějších, které s mládeží prožil.
V témže roce olomoucký arcibiskup vyhlásil děkanátní poutě za obnovu rodin a kněžská povolání (první sobotu
v měsíci ve Frýdku, druhou sobotu na Velehradě a třetí sobotu v olomoucké katedrále) se základním poutním
programem společné modlitby růžence, adorace a mše svaté.
8.12. 1995 ukončil několikaleté šetření svatosti života služebnice Boží Aničky Zelíkové z Napajedel.
Další historickou událostí se stalo zřízení nové ostravsko-opavské diecéze papežem Janem Pavlem II. 30. května
1996. Prvním biskupem se stal pražský pomocný biskup Mons. František Lobkowicz a do úřadu byl uveden 31.
srpna 1996. Do nové diecéze přešlo 11 děkanátů olomoucké arcidiecéze. Tím se počet farností olomoucké arcidiecéze snížil ze 731 farností na 419.
21. září 1999 byl v Olomouci ukončen diecézní proces blahořečení ThDr. Antonína Šuránka (1902-1982), bývalého spirituála olomouckého kněžského semináře.
V roce 2000 v roce Velkého jubilea byl obnoven eucharistický průvod městem ve čtvrtek o slavnosti Těla a Krve
Páně a stal se tradicí.
20.1. 2001 ve Fryštáku u Zlína ukončil olomoucký arcibiskup diecézní beatifikační proces prvního českého
salesiána P. Ignáce Stuchlého.
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