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otázky týkající se víry a církve. Druhým
se stala služba u oltáře. Jako ministrant
jsem pomáhal při přípravě liturgie, což
mi umožnilo nahlédnout „pod pokličku“.
Třetím základním kamenem a největší
inspirací se stali kněží, kteří poctivě
slouží Pánu. Pod jejich citlivým vedením
jsem začal vnímat touhu po službě Bohu.

Úvod
Vážené sestry, vážení bratři,
srdečně Vás vítám na primiční slavnosti
zde, v bazilice na Velehradě.
Při první mši svaté, kterou budu slavit
jako hlavní celebrant, se sluší především
poděkovat. S velkou vděčností za
tento obrovský dar – možnost sloužit
jako kněz - se obracím především
k Hospodinu. Rád bych také poděkoval
všem, kteří mě provázeli, kteří mi byli
duchovní oporou a také dobrými přáteli.
Narodil jsem se roku 1995 v Ostravě,
kde jsem v roce 2001 přijal svátost křtu
a roku 2011 svátost eucharistie.

Nebesa mě přitahovala už od raného
dětství. Cíl směrovat k nim mi mělo
umožnit studium oboru technik letadel
na Střední škole letecké v Kunovicích.
Větší část svých středoškolských
studií jsem ale trávil zde, na Velehradě,
protože jsem pobýval v Domově mládeže
Stojanova gymnázia Velehrad. V roce
2013 jsem na tomto místě přijal svátost
biřmování.
Toto období bylo pro mne zcela zásadní,
neboť ve mně postupně dozrávalo
mé povolání a rozhodnutí směřovat
ke kněžství. Prvním pilířem se stalo
společenství mladých lidí, kteří mě
inspirovali a díky nimž jsem si začal klást

První nesmělé impulzy, které začaly
jemně a zpočátku zcela nepatrně
vychylovat ručičku kompasu mého
životního směřování, se objevily někdy
ve třetím ročníku střední školy. Byla to
etapa, kdy jsem byl ochoten připustit,
že se stanu trvalým jáhnem, který má
rodinu a zároveň je při slavení liturgie
blízko knězi. Samotný Pánův hlas jsem
vnímal zejména ve chvílích, které jsem
trávil před svatostánkem. Tehdy už bylo
Ježíšovo „Pojď za mnou!“ slyšet hodně
hlasitě. Tyto myšlenky jsem ale vždy
schoval „do šuplíku“ s tím, že to není
cesta pro mne. Změna nastala až ve
chvíli, kdy jsem se s otevřeným srdcem
zeptal: „Co opravdu, Pane, očekáváš od
mého života? Kde bys mě chtěl mít?“
Tehdy jsem byl připraven přijmout
pozvání ke služebnému kněžství.
Po dokončení střední školy jsem tedy
nastoupil do Teologického konviktu
v Olomouci a následně poté do
Arcibiskupského kněžského semináře.
Během seminární formace jsem mohl
jeden semestr prožít v polské Vratislavi
v rámci studijního programu Erasmus.
Nikdy během seminárních let jsem
nepochyboval o tom, že by mě tato cesta
neměla naplňovat. Někdy jsem však

prožíval velmi náročné chvíle, v nichž
jsem zakoušel, že nemám pevnou půdu
pod nohama. Jednou z těžkostí, se
kterou jsem se potýkal, bylo studium
filozofie. Nejen na této situaci jsem si ale
vyzkoušel, že když se člověk přičiní, Bůh
jeho úsilí požehná. Zvlášť tehdy, pokud
se člověk snaží jít po Jeho cestách,
odehrají se mnohdy nečekané události
a člověk se všemi svými limity dokáže
zvítězit v bitvách, v nichž by i remízu
považoval za dobrý výsledek.
Má první zkušenost s pastorací je spjata
s farností ve Bzenci. V duchu hesla sv.
Benedikta „Ora et labora“ jsem zároveň
pracoval ve výrobně plastových oken ve
firmě DECRO.
Jáhenský rok jsem pak strávil ve farnosti
Valašské Klobouky.
Letos o památce Neposkvrněného
srdce Panny Marie jsem byl vkládáním
rukou našeho Otce arcibiskupa,
Jana Graubnera přijat do kněžského
společenství.
Z celého srdce prosím o Vaši modlitbu.

+ P. Lukáš Gelnar
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Vážení hosté,
každá primice, tedy první mše,
jež je slavena novoknězem, je pro
církev velkou událostí. Vlastním
a nejdůležitějším posláním církve
je přivádět člověka k osobnímu, co
nejužšímu vztahu s Kristem. Jedním
z prostředků, který nám všem účinně
pomáhá, jsou svátosti. Pro jejich
vysluhování je třeba kněží – dělníků na
vinici Páně. Těch, kteří se starají o své
ovečky jako dobrý pastýř.
Dnes máme velikou radost, neboť Bůh
probudil srdce tohoto mladého muže
a on společně s Marií řekl: „Fiat!“, tedy
„Staň se!“, a biskupovi odpověděl:
„Ad sum!“, neboli: „Zde jsem!“ Jsem
připraven, ochoten a šťasten, že mohu
spolupracovat na spojení člověka
s Bohem a skrze svátosti vytvářet pevné
pouto mezi lidmi a jejich Stvořitelem.
Spolu s celou farností Velehrad tedy
vítám novokněze Lukáše a děkuji všem,
kteří se podílejí na přípravě a průběhu
uvádění primicianta do služby Božímu
lidu.

P. Josef Čunek SJ
Milý Lukáši, vážení hosté,
součástí dějin života na Velehradě jsou
události, které se zapisují do kronik,
jak do té farní, tak do obecní. Primiční
mše je však událostí, která se zapisuje
především do paměti a srdcí všech těch,
kteří jsou její součástí.
Tato událost nevzešla z něčího nařízení,
nebyla rozhodnuta hlasováním, nebyla
ovlivněna lidskou mocí. Dnešní sváteční
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den slavíme díky rozhodnutí člověka,
který se celou svou myslí a celým
svým srdcem rozhodl věnovat lidem
a společnosti, sloužit Bohu v jedné
z nejryzejších podob.
S velkou radostí dnes všichni
přicházíme, abychom byli přítomni
uskutečnění snu tohoto mladého muže.
Přicházíme s radostí, protože kněží
byli a stále jsou důležitou oporou nejen
jednotlivců, ale i celé společnosti.
Přicházíme s nadějí, že duchovní
a morální hodnoty zakotvené v našich
životech a kultuře mají svého dalšího
ochránce a podporovatele.
Přicházíme s nabídkou podpory
a pomoci nás, jednotlivců, farního
společenství i celé obce. Při náročné
kněžské cestě jí možná bude třeba.
Přicházíme s přáními, která se v té
šíří lidského počínání snad nedají ani
obsáhnout.
Milý Lukáši, přeji Vám, abyste měl
vždy radost ze svého konání, abyste
v okamžicích únavy vždy našel studnu,
z níž načerpáte síly, abyste vždy věděl,
že tady je Velehrad a jeho součástí jsme
my všichni, kteří tvoříme jeden z Vašich
domovů.

Aleš Mergental,
starosta obce Velehrad

Kněží, narození po roce 1900, kteří měli primiční mši svatou v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě:

P. Josef Horehleď SI

P. Lubomír Gorčík

narozen: 8. 6. 1961 v Uh. Hradišti,
dětství prožil na Modré
kněžské svěcení: 14. 6. 2003
primiční mše svatá: 15. 6. 2003
datum úmrtí: 22. 3. 2010

narozen: 11. 5. 1944 v Žitkové
vysvěcen: 28. 6. 1975
primiční mše svatá: 29. 6. 1975
datum úmrtí: 1. 5. 2014
P. Vincenc Vávra

P. Vlastimil Vaněk
narozen: 6. 2. 1958 v Uh. Hradišti,
dětství prožil na Modré
kněžské svěcení: 25. 6. 1988
primiční mše svatá: 26. 6. 1988

narozen: 12. 12. 1912 v Tupesích
vysvěcen: 5. 7. 1937
primiční mše svatá: 11. 7. 1937
datum úmrtí: 5. 4. 1981
P. Vladimír Čermák

P. Stanislav Čevela
narozen: 13. 5. 1956 v Uh. Hradišti,
dětství prožil na Salaši
kněžské svěcení: 30. 6. 1984
primiční mše svatá: 1. 7. 1984

narozen: 5. 4. 1901 v Tupesích
vysvěcen: 5. 7. 1928
primiční mše svatá: 15. 7. 1928
datum úmrtí: 7. 10. 1942

P. Vlastimil Ovčáčík SI
narozen: 28. 12. 1929 v Kunovicích
na Valašsku
vysvěcen: 5. 7. 1971
primiční mše svatá: 18. 7. 1971
datum úmrtí: 8. 4. 2022
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Zpěvník
828 – Bože, cos ráčil (zpěv při průvodu do basiliky)
1. B
 ože, cos ráčil před tisíci roky / rozžati otcům světlo víry blahé,
/ jenžto jsi řídil apoštolů kroky / z východu k naší Moravěnce
drahé. [: K tobě hlas prosby z této vlasti vane: / Dědictví otců
zachovej nám, Pane! :]
2. N
 a Velehradě bratři ze Soluně, / Cyril a Metod, kázali nám
spásu; / ochranu skytli v církve svatém lůně, / učili národ znáti
ctnosti krásu. [: Od doby té nám světlo víry plane: / Dědictví otců
zachovej nám, Pane! :]
3. J azykem rodným Boží chválu pěli, / mateřskou řečí knihy svaté
psali, / získali láskou Kristu národ celý, / život nám na vše věky
zachovali. [: Nezhyne rod, jenž věřit neustane: / Dědictví otců
zachovej nám, Pane! :]
4. K
 olik to bouří nad vlastí se sneslo, / o život bylo zápasit nám
v boji, / mohutné sídlo Svatopluka kleslo, / Velehrad víry bez
pohromy stojí. [: Apoštolů to dílo požehnané: / Dědictví otců
zachovej nám, Pane! :]
5. V
 elehrad náš, ten rozkvétá vždy znova / a žádná moc už nám
jej nerozboří, / pokud náš národ v hloubi srdce chová / důvěru
k Matce, která divy tvoří. [: Maria za nás prosit nepřestane: /
Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
6. O
 tcové naši, svatí apoštolé, / ctí vaše jména stále národ vděčný. /
Neopouštějte nikdy svého pole, / ať vaše setba dozraje v plod věčný.
[: Ať na ni rosa požehnání kane: / Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
7. I když se pyšná nevěra kol vzmáhá / a peklo seje koukol nových
zmatků, / nebudem dbáti odvěkého vraha, / nedáme sobě bráti
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věčných statků. [: Víře vždy věrní budou Moravané: / Dědictví
otců zachovej nám, Pane! :]

Hubert Parry - I Was Glad (Psalm 122)
1. I was glad when they said unto me: We will go into the house of
the Lord.
Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdem do Hospodinova domu!
2. Our feet shall stand in thy gates: O Jerusalem.
A naše nohy již stojí ve tvých branách, Jeruzaléme.
3. Jerusalem is built as a city : that is at unity in itself.
Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek.
4. O pray for the peace of Jerusalem: they shall prosper that love
thee.
Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí ti, kdo tě milují!
5. Peace be within thy walls: and plenteousness within thy
palaces.
Kéž je na tvých valech pokoj, kéž se tvé paláce těší klidu!

Georg Friedrich Händel - Halleluja
1. For the Lord God omnipotent reignet
Pánu jenž nade vším v světě vládne
2. The kingdom of the world is become
A království boží dává nám
3. The kingdom of our Lord and of his Christ, and of his Christ
Božský dar od Otce i od Syna, i Ježíše,
4. And He shall reign for ever and ever.
A panuje od věků až na věky
5. King of Kings for ever and ever and Lord of Lords for ever and
ever
Králů Král od věků na věky a Pánů Pán od věků na věky
6. Kings of Kings and Lord of Lords and He shall reign for ever
and ever.
Králů Král a pánů Pan On panuje od věků a až na věky.
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829 – Ejhle, oltář
4. P
 řijmi, Otče, oběť nekrvavou, / kterou při večeři poslední / slavil
Syn tvůj s myslí přelaskavou: / Přívětivě na nás pohlédni, / jak jsi
vlídně k Velehradu hleděl / a svou milost lidu připověděl, / když
se na Moravě slavila / první oběť tobě přemilá.
5. Svatý, svatý, svatý Hospodine,/slávy tvé jsou plná nebesa,/láska
tvoje všemu tvoru kyne,/ať svět celý tobě zaplesá!/ Sestup,
Kriste, přezázračně dolů,/ať se tobě pokloníme spolu/ s celou
vlastí, s celým národem,/s otci Cyrilem a Metodem.
6. O
 tevřela se již nebes brána, / slovo zázračné kněz vyslovil; /
vítej, duše, vítej Krista Pána, / jenž se v způsob chleba, vína
skryl. / Občerství tě krví svou a tělem, / spojíš se dnes se
svým Spasitelem, / jenž svůj drahý život za tě dal / a tě k sobě
Soluňany zval.
7. Vítej, Kriste, vítej, Chlebe živý, / Beránku, tys hříchy světa sňal; /
pohleď, jak jsme tebe žádostiví, / všechny jsi nás k sobě povolal. /
A my hříchem ztratili jsme nebe, / kéž je zase najdem skrze tebe /
přímluvami apoštolů tvých, / věrozvěstů našich slovanských.
8. Nechť tvůj oltář nikdy neuhasne / v našich zbožných vlastech
slovanských, / nechť se denně k báni nebes jasné / vznáší oběť
z chrámů křesťanských, / která tisíc let již stále plane, / oslavuje
tebe, věčný Pane, / posvěcuje srdce národa, / čeleď Cyrila
a Metoda.

Jacob Arcadelt – Ave Maria
1. A
 ve Maria, gratia plena,
Zdrávas Maria, milosti plná,
2. Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus,
Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami
3. et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
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a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
4. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné,
5. nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Johann Sebastian Bach, Jesus bleibet meine Freude“ BWV 147
1. Jesus bleibet meine Freude,
Ježíš věčná je má radost
2. Meines Herzens Trost und Saft,
v srdci mém je rozkoší
3. Jesus wehret allem Leide,
Ježíš tiší všechnu starost
4. Er ist meines Lebens Kraft,
života je mého silou vší
5. Meiner Augen Lust und Sonne,
v očích mých je slunce záře
6. Meiner Seele Schatz und Wonne;
v duši blaha bohatstvím
7. Darum lass ich Jesum nicht
Proto jména Ježíš z tváře
8. Aus dem Herzen und Gesicht.“
ani z vnitř se nepustím

707 – Ježíši, Králi
1. Ježíši Králi, nebe a země, / tobě se koří andělů chór, / velebnost
tvoji v hymnech a písních, / opěvá svatých a světic sbor. / Nám
zahaluješ tvář ve svátosti, / víra však zří ji oslavenou / a svému
králi ve svatostánku, / vzdáváme úctu na kolenou.
2. J ežíši, Králi nebe a země, / tvá láska jako nebeská zář / ze srdce
tvého oslaveného / rozjasňuje všech blažených tvář. / Nám
zahaluješ je ve svátosti, / láska však tuší nebeský zdroj. / Ježíši,
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Králi pokojných duší, / se Srdcem svým nás navěky spoj.
3. Ježíši, Králi nebe a země, / jenž jsi nás krví svou vykoupil, / dál
kraluj v srdcích svých věrných dětí, / víru v nás oživ, naději sil.
/ Věříme v tebe, žes Bohem naším, / žes cesta naše a život náš.
/ Kéž k Srdci tvému lnem živou láskou, / ty v sobě věčný zdroj
pravdy máš.
4. Ježíši, Králi nebe a země, / svůj pokoj sešli do rodin všech, / ze
Srdce svého lásku a věrnost, / do srdcí jejich prouditi nech. /
Dej mužům stálost pěstouna svého, / dej ženám mírnost matičky
své, / ať v denním díle i s dětmi slyší / tvůj hlas, jak všechny
k nebesům zve.
5. Ježíši, Králi nebe a země, / přitáhni k sobě náš český lid, / ať
v jeho srdci a v jeho mysli / vládne tvůj řád a bezpečný klid. / Ó,
dej mu víru, naději, lásku, / uchraň ho hříchů, nesvornosti, / ať
opět uzná království tvoje, / sklání se před tvou velebností.
6. Ježíši, Králi nebe a země, / buď Králem v církvi, dědictví svém, /
aby nás vedla v nebeský domov, / jejž z lásky k nám jsi připravil
všem. / Nauč nás lásce k té matce dobré, / která nás vede
jak dítky své, / dej jí svou sílu, by přemáhala / samého pekla
nástrahy zlé.
7. Ježíši, Králi nebe a země, / popřej nám místa v království svém,
/ až dokonáme pouť žití svého / po mnoha zkouškách, po boji
všem. / Přijď království tvé, v němž není bolu, / v němž není slzí
bolestných víc, / kde věčné blaho a věčná radost / ozařuje všech
blažených líc.

982 – Bože, chválíme tebe

2. Vše, co jen chválit může, / cherubové, serafové, / chválí tě, velký
Bože, / nebe, země zástupové, / ode všech jsi nazýván: / Svatý,
Svatý, Svatý Pán.
3. S
 vatý Pán Bůh Sabaoth, / Svatý, jenž řídí národy, / jenž pomáhá
z běd a psot. / Nebe, zem, povětří, vody / plné jsou cti, chvály
tvé, / neb vše tvoje dílo je.
4. P
 ane, smiluj, smiluj se, / buď s námi tvé požehnání; / oč prosíme,
staniž se / podle našeho doufání. / Kdo v tě doufá samého, /
neopustíš žádného.

802 – Chválu vzdejme, ó křesťané
1. C
 hválu vzdejme, ó křesťané, / nejsvětější Matce Páně, / pějme
vroucně nebes Kněžně, / vzývejme ji všichni něžně. / Maria, /
Maria, / denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj
za nás, Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.
2. Panno slavná, Panno svatá, / bez poskvrny jsi počatá; / květe
rajské líbeznosti, / kdo by vychválil tě dosti? / Maria, / Maria, /
denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás,
Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.
3. T
 ak jsi byla nebi milá, / žes nám Boha porodila; / pravá matko
Pána Krista, / zůstala jsi panna čistá. / Maria, / Maria, / denice
vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko,
v každý čas, / Královno nadhvězdná.
4. V
 lůně tvém Bůh odpočíval, / na tvých prsou tiše dlíval. / Která
matka tebe předčí, / které matky syn je větší? / Maria, / Maria, /
denice vítězná, / Maria, / Maria, / lilie líbezná, / oroduj za nás,
Matko, v každý čas, / Královno nadhvězdná.

1. B
 ože, chválíme tebe, / Pane, moc tvou velebíme, / kterou zná
zem i nebe, / všem tvým skutkům se divíme; / když se vše v světě
mění, / ty sám jsi bez proměny.
10

11

Program

Důležité informace
Zdravotnická pomoc
Zdravotníky najdete v sakristii, což je místnost nacházející se po pravé
straně oltáře.

14:00 – 14:45 možnost zpovědi (ve zpovědnicích v bazilice)

Svaté přijímání

14:00 – setkání

v kapli kláštera Kongregace sester sv. Cyrila

Bude se podávat středem baziliky. Vytvořte proto, prosím, uličku. Pro
bezlepkové hostie si můžete přijít buďto k sousoší sv. Petra a Pavla, nebo
k místu, kde se vstupuje na kazatelnu.

a Metoděje (rodina, hlavní koncelebranti a spolužáci kněží)
14:15 – vystavení Nejsvětější svátosti v kapli kláštera

Pohoštění a oslava

14:30 – rodičovské požehnání

Po primiční mši svaté jste srdečně zváni k pohoštění, které je přichystáno
v prostorách nádvoří mezi bazilikou a ambitem. K poslechu bude hrát
cimbálová i dechová muzika.
Pro kněze a nejbližší rodinu je občerstvení připraveno v refektáři Stojanova
gymnázia Velehrad.
Pořadatelé Vás rádi nasměřuji.

14:30 – růženec v bazilice
14:30 – 14:35 slavnostní rozeznění zvonů
14:35 – seskupení průvodu u „kaple Cyrilky“ (krojovaní, hasiči,
ministranti, dechovka a kněží)
14:45 – průvod z kláštera
14:50 – průvod ke vstupu baziliky
15:00 – začátek mše svaté

Odpustky
Při příležitosti primiční mše svaté můžete při splnění tří obvyklých
podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého
otce) získat plnomocné odpustky.

17:30 – 19:00 novokněžské požehnání v bazilice

Od 17:00 - 18:30 je možno navštívit expozici Bible pro malé
a velké a Velehrad na křižovatkách dějin na Infocentru a také
Lapidárium – podzemí baziliky.
Vstup je volný
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1. Parkoviště Bus
2. Parkoviště pro kněze
3. Šatna pro ministranty
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14

9. Občerstvení po primici
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„Dokud jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodils,
kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě
přepásá a povede, kam nechceš.“
(Jan 21, 18)
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