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Novým, již pětadvacátým od založení diecéze v roce 1664, hradeckým biskupem byl ve čtvrtek
3. března 2011 papežem Benediktem XVI. jmenován Mons. Jan Vokál.

Mons. Jan Vokál přijme biskupské svěcení z rukou kardinála Tarcisia Bertoneho, vatikánského
státního sekretáře, 7. května v 16:30 v bazilice sv. Petra ve Vatikánu. Slavnostní intronizace, při
níž se ujme úřadu diecézního biskupa, se uskuteční v sobotu 14. května v 15:00 v katedrále
Svatého Ducha v Hradci Králové. Za své biskupské heslo si zvolil začátek známé mariánské
modlitby „Sub tuum praesidium" (Pod ochranu tvou). V biskupském erbu, který mu navrhl
kardinál Montezemolo, má holubici a písmeno M jako symbol Panny Marie.

Duchovní správce broumovské farnosti Martin Lanži nám ke jmenování Jana Vokála řekl: "Není
to obvyklé, aby byl biskup vysvěcen v Římě, ale on tam přes 20 let působil. 14. května se
osobně v Hradci Králové ujme vedení diecéze tím, že zasedne na katedru, kde sedí jen sídelní
biskup, což je takový právní úkon. Tím převezme diecézi. S Mons. Vokálem se známe z
Hlinska, kde jsem byl kaplanem a on se tam narodil. Já byl čerstvým knězem, kaplánkem,
kterému, jak se říká, ještě olej tekl po rukou. Přijel on, osobnost z Vatikánu, a já mu nabídl vést
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mši. On však odmítl, posadil se a poslouchal, což pro mne byla nesmírná pocta. Život ho
vybavil nadhledem, šarmem a zdravou noblesou. Myslím, že je to dobrá volba. Netuše, že bude
biskupem, jsem ho nedávno pozval do Broumova. 2. října přijede na svátost biřmování a 15
lidem tuto svátost udělí."

Foto Wikimedia Commons Tomáš Urban. Na obrázku je biskupský znak bývalého
královéhradeckého biskupa Dominika Duky.
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