
Otevírající zavřené dveře i srdce 
Stíhaný úřady za velezradu pro věrnost základním       

              Věnující se 
             apošotáltu Píšící především    

                                Hasící požáry ohně i zla Vynalézavý
       v konání dobra Pokorný a učící se 

Spolupracující na dobrém díle Vytvářející 
prostor druhým Žijící katolicitu církve v bohatosti a kráse 

jejích projevů
a zvelebitel 

Sv. Hostýna 
Ctitel 

sv. Cyrila
a Metoděje 
a zvelebitel 
Velehradu  
Ctitel
sv. Jana 
Sarkandera 
působícího 
v blízkosti 
jeho 
rodiště 

Žijící 
plně své 

kněžské 
povolání 

  
Projevující úctu

a respekt lidem mino církev Věcně komunikující s lidmi    
                postojů Rozdávající štědře i z nedostatku Ten, jehož 

nezištnost dala vzniknout rčení 

Srdečný
v jedná-

ní Ne-
únavný

v konání 
dobra 

 Vždy
k dispozici

Muž modlitby 
Uchovávající 

dědictví otců 

Vycházející 
vstříc 
odloučeným 
křesťanům 
Projevující 
úctu
a respekt 
lidem 
mino 
církev  

  Vytvářející
   prostor
    druhým
   Ten,

   jehož
    nezištnost
      dala
         vzniknout
           rčení
             „Stojanovské Pán Bůh zaplať“
                         Budovatel mnoha kostelů
                         Spolutvůrce
                            charitního
                                         díla
                                            církve 

Podporovatel
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Zakladatel Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje 

Iniciátor velehradského unionismu, předchůdce ekumenism
u

                          Pracující s lehkostí,
                                                         ne bolestínstvím 

Spojující 
lidská srce Pracující 

s lehkostí, ne bolestínstvím 
Pracující nechlubivě Těšící trpící 
Trpělivě naslouchající Mluvící skutkem Milující 
konkrétního člověka Mající pochopení pro každou formu bídy a utrpení 

Prostředník a přímluvce prosících 
Pomáhající nezištně všem bez rozdílu Starající se o krajany 
v Evropě i zámoří Duchovní rádce a pomocník vojáků 

Pomáhající uprchlíkům Pomáhající 
obětem války Nazvaný žebravým 
velmistrem olomoucké arcidiecéze 
Muž s tváří bolestné ustaranosti Udržující si humor, 
bodrost a dobrou mysl  Skromný, zapomínající 
na vlastní potřeby Snášející bolesti těla 
Statečný v umírání Milující láskou až za hrob 
Patřící k nesmírnému množství těch, kdo se na nás dívají

Nazvaný 
Služebníkem Božím 

Ten, jehož jméno nese 
Poutní a exerciční dům Stojanov Ten, k jehož odkazu se hlásí 

Stojanovo gymnázium Velehrad Ten jehož odkaz bude 
provždy spojen s církví sloužící, ne triumfující 

Ten, za nějž se lidé modlili a dnes se modlí k němu   Ten, 
k jehož hrobu směřují prosebníci 

Ten, o jehož přímluvu prosí olomoučtí 
biskupové Ten, u jehož hrobu se modlil sv. Jan Pavel II. 

Ten, jehož dílo ocenili ve svých projevech papežové 
Ten, z jehož charismatu čerpají řeholnice z Kongregace sester 

sv. Cyrila a Metoděje Ten, jehož dílo z lásky 
podniknuté nadále činí divy

Ten, jehož si církev přeje blahořečit 

Ten, před nímž nyní stojím 
Ten, jehož mohu prosit

Ten, který je pro mě …

Podporující řeckokatolickou 
církev 

Po
m

áh
ají

cí 
Slovákům rozvíjet dar víry v cyrilometodějským

 duchu A
po
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l je

dnoty křesťanů

Získávající pokračovatele cyrilometodějské myšlenky
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Zosobňující Moravanům důvěryhodnou církev
      Ctitel 
      Panny 
          Marie 

               „Stojanovské 
        Pán Bůh 
 zaplať“

Pokračovatel 

 Kristova Ctitel kříže

Apoštol dialogu
Nazván Tatíčkem

Génius 
prostoty z lásky k BohuHledající Boží čest 

Bohatý tím, co rozdal lidem
Spojující protikladyOtevřený ke všem

   na stolci sv. Metoděje

Přijatým posláním nástupce

Biřmovacím jménem Cyril

tiskovému
do knihy života 

lidským hodnotám 

z Beňova Pokřtěn jménem Antonín
                   

             Světlo

  Obětující se
  pro bližního
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