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Editorial
Vážení členové Matice velehradské, čtenáři Ročenky,
jsme rádi, že s vámi můžeme sdílet bohatství velehradské tradice, života celé církve,
které se podařilo promítnout na stránky naší Ročenky.
Jakkoliv by měla být Ročenka bilancí uplynulého roku, stalo se již tradicí, že vždy
současně pohlíží směrem dopředu. V této souvislosti ji na obálce otevírá fátimský motiv ze
sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka SJ s vyobrazením společenství svatých, které se shromáždilo při trůnu Beránka (Zj, 22). V popředí můžeme spatřit Pannu Marii s fátimskými
dětmi (vidoucími pastýři), do jejichž ochrany kardinál Špidlík svěřoval své teologické dílo.
„Když se ho ptali na důvod, odpovídal, že tito obdarovaní obdrželi milost zahlédnout konec
světa: završení Boží spravedlnosti uskutečněné Beránkem.“ 1
„Pokud nám Bůh dává účast na svém životě, věčnost člověka znamená eklezialitu, tedy
společenství: věčnost těch setkání a meziosobních vztahů, které jsme během života v lásce prožili, a které, proměněné, tvoří náplň věčného života v Nebeském Jeruzalémě.“2 Co jiného než
myšlenku takového společenství předestřít členům rodiny Matice velehradské? Přece „věčnost vytvářejí vztahy, které nekončí“, jak můžeme číst na mozaikové stěně při Špidlíkově
náhrobku.
S fátimským poselstvím je Velehrad propojen také příležitostí modlitby růžence na
Poutní cestě růžence, na niž vás srdečně zveme.
Mimo bilanci činnosti Matice a jejího hospodaření přináší Ročenka přehled dění na
Velehradě ve Svatém roce milosrdenství. Velký prostor byl věnován velehradskému gymnáziu, od jehož založení uplynulo v loňském roce sto let. Dosud nereflektovaným tématem
je vztah Velehradu ke Katolické moderně. Již tradičně mapují příspěvky Roberta Svatoně
loňské dění na poli ekumenismu. Na cestách po „velehradských památkách“ jsme se již
druhým rokem rozhodli opustit velehradský poutní areál a představit další z mnoha cyrilometodějských kostelů – tentokrát v Olomouci-Hejčíně. Dále se staly předmětem pozornosti dvě kněžské osobnosti: básník Karel Dvořák a slavista Josef Vajs. Nově dostalo
v Ročence prostor téma ekologie či krajiny, které ovšem úzce souvisí s poutnictvím. To je
naopak tématem již tradičním. Závěr patří velehradskému humoru.
Petr Hudec
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RUPNIK, I. M., Sarkofág otce Tomáše Špidlíka, Olomouc 2011, s. 21.
Tamtéž.

Slovo předsedy Matice velehradské
Skončil Svatý rok Božího milosrdenství a mnozí si upřímně oddychli, že letos nás žádný zvláštní rok nečeká. Vzhledem ke 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fátimě to může
být předčasné, ale také nečasové.
Vždyť každý rok je zvláštní a mimořádný, i když jsou si tak podobné. Všechny
však pádí do nenávratna. Naši předkové si jich chtěli užít, a proto si je dělili podle přírodních období a podle liturgických dob. Na každou část, na jaro a další období, na
svátky i na poutě se vždy půlroku těšili a pak půlroku vzpomínali. Každý rok zůstával
stejný, ale každý byl jiný právě pro ty vzpomínky a těšení.
Platí to především o poutích, i o těch velehradských, a platí to obousměrně. Vy se
těšíte na Velehrad a my se těšíme na vás. My zde vzpomínáme na vás a přemýšlíme, co se
povedlo, abychom to zachovali, a co nevyšlo, abychom to vylepšili, a co jsme zažili jinde,
abychom to zavedli i u nás. A vy doma také. Pravý poutník přece po cestě bedlivě pozoruje
vše a v cíli si všeho všímá, aby pak měl čím obohatit své drahé, až se k nim vrátí. A něco
málo (možná i více) z toho najdete i v letošní Ročence.
Každý poutník jednou doputuje ke své hlavní bráně. Prosme už nyní za šťastnou
smrt, abychom v ní mohli s vděčností vzpomínat a s nadějí se těšit, vždyť každou bránu můžeme díky Bohu brát jako bránu jeho milosrdenství.
K vzájemnému těšení s velkou důvěrou ve slova poutníka z největších sv. Jakuba: Dá-li
Pán Bůh, půjdeme tam … (4,15) a ke vzpomínání také s velkou důvěrou v Boží milosrdenství, neboť jak řekl papež František: Zavírají se jubilejní brány, nikoli brána Ježíšova Srdce
neskonale milosrdného.
vám ze srdce žehná Jan Peňáz, předseda Výboru MZ

P. Jan Peňáz s poutníky (foto V. Pospíšil, zdroj clovekavira.cz)
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Činnost Matice velehradské v roce 2016
Věra Bajajová

V uplynulém roce, který byl Svatým rokem milosrdenství, bylo radostné vidět poutníky, kteří procházeli Svatou branou milosrdenství. Také my jsme se snažili přispět svojí
činností v roce plném milostí.
První významnou aktivitou Matice byla v roce 2016 Valná hromada v rámci Zimní
pouti, která se konala dne 7. února v sale terreně někdejšího cisterciáckého kláštera. Byl na
ní zvolen nový Výbor a Kontrolní komise. Do Výboru Matice byli zvoleni: Mons. Jan Peňáz, P. Petr Přádka SJ, Mgr. Petr Hudec, Bc. Petra Číhalová, Mgr. Michal Hegr, s. Václava
Dudová SCM. Jako sedmého – jmenovaného člena Výboru Matice potvrdil otec arcibiskup
PhDr. Martina Kučeru. Výbor si ze svého středu zvolil předsedu Mons. Jana Peňáze a jako
místopředsedkyni Bc. Petru Číhalovou. Kontrolní komise byla zvolena ve složení: Mgr. Antonín Haloda, br. Václav Dlapka SJ, František Slavík, Mgr. Alena Macková a Bc. Martin
Schreier. Kontrolní komise si za svého předsedu zvolila pana Františka Slavíka.
V neděli 14. února se uskutečnila modlitba křížové cesty členů Matice ve velehradské
bazilice.
Matice velehradská nabídla na přelomu února a března dvě přednášky věnované velehradské historii. Obě se uskutečnily v Sále kardinála Tomáše Špidlíka ve Velehradském
domě svatých Cyrila a Metoděje. První na téma Fenomén pohlednice a Velehrad Mgr. Petra Havrlanta a Mgr. Petra Hudce (Národní památkový ústav). Druhá přednáška na téma
Nové objevy na Velehradě seznámila zájemce s novými archeologickými nálezy na Velehradě. Přednášejícími byli Mgr. Zdeněk Schenk, Bc. Jan Mikulík a Radim Vrla (Národní památkový ústav). Přednášky se setkaly s velkým ohlasem a počtem zúčastněných.

Setkání u Velehradu: zleva P. Jan Peňáz (Matice velehradská), Lubomír Vývoda (Matice svatohostýnská), Marie Špirudová (Matice svatoantonínská), Petr Slinták (koordinátor kulturních
aktivit na Velehradě) a starosta Velehradu Aleš Mergental (foto V. Pospíšil, zdroj clovekavira.cz)
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Na Sv. Antonínku se dne 5. června konala III. pouť moravských Matic. Mši svatou
celebroval P. Antonín Bachan. V průběhu odpoledne proběhlo představování pěti Matic
působících v olomoucké arcidiecézi a také poutavé povídání o historii tohoto poutního
místa.
Loutkové divadlo pana Josefa Borka Perly mistrů pořádané ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad se uskutečnilo 11. června v rámci Víkendu otevřených zahrad
v altánku klášterní zahrady na Velehradě za pěkné účasti jak dětí, tak i dospělých.
Matice velehradská přispěla jako každoročně uspořádáním brigády před velehradskou
poutí ke zvelebení poutního místa. Jeden člen přijel dokonce na kole z větší dálky i mimo
plánovaný den brigády. Všem vyslovujeme upřímné Pán Bůh zaplať.
Na velehradské slavnosti sv. Cyrila a Metoděje připutovalo 4. července pěšky více než
200 poutníků, někteří ze Sv. Hostýna s Mons. Janem Peňázem, další vycházeli ze Sv. Antonínku a jiných míst. Nejmenšími poutníky byly dvě malé děti v kočárku.

Pěší poutníci na Velehrad (foto V. Pospíšil, zdroj clovekavira.cz)
U příležitosti tzv. Malé pouti 10. července realizovala Matice v Zimním sále Stojanova gymnázia přednášku genealoga Mgr. Petra Nohela na téma Karel IV. – potomek i předek
světců. Poutavá prezentace rodokmenu Karla IV. zaujala na padesát zúčastněných.
Dne 12. srpna vyšlo 10 poutníků z Velehradu a 16. srpna doputovalo na Sv. Kopeček
v rámci pouti tzv. Moravské Compostely, putování z Velehradu na Sv. Kopeček. Skupinku
doprovázel Mons. Jan Peňáz. Poutníci vytvořili velmi pěkné společenství.
Dne 15. srpna, v den titulární slavnosti baziliky, prožili členové Matice svoji
pouť. Byla zahájena mší svatou celebrovanou otcem arcibiskupem Janem Graubnerem.
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Odpoledne patřilo tradičně dětem. Bylo pro ně připraveno hudební představení Stará hudba pro mladé posluchače a po něm následovalo plnění úkolů na stanovištích na téma „Milosrdné srdce = radostné srdce aneb skutky milosrdenství jsou pro každého, ať malého či velikého”.
V sobotu 27. srpna připutovalo na Velehrad v rámci 16. hvězdicové pěší pouti z patnácti směrů celkem asi 430 poutníků. Mši svatou v bazilice s nimi slavil P. Josef Pohanka, farář
ze Žarošic. Všichni prošli Svatou branou milosrdenství. Odpoledne pak proběhla přednáška jáhna Ladislava Kince o arcibiskupovi A. C. Stojanovi.
Na již desátém ročníku hudebního minifestivalu Šroubek, který se konal v sobotu
27. srpna, vystoupila kapela Ponk moderně interpretující moravský folklor, hudebník Vladimír Václavek, jehož hudba je ovlivněna alternativním rockem a world music, a Petr Hudec (HUKL).
Na VII. svatováclavskou pěší pouť konanou ve dnech 26. – 28. září se vydalo s Mons. Janem Peňázem 22 poutníků a s těmi, kteří mohli jít jen část, jich bylo 31. Prošli hned dvěma Svatými branami, a to na Velehradě a na Sv. Hostýně. Celou dobu je provázelo krásné
přijetí, zpěvy a pěkné slunečné počasí.
Plánovaný Víkend gregoriánského chorálu ve dnech 21. – 23. října musel být pro malý
počet přihlášených zrušen. Snad se v příštím roce najde více zájemců o tento druh liturgického zpěvu.
Dne 5. listopadu se uskutečnil již devátý ročník Mezinárodní výstavy mešních a košer
vín Cisterciácká pečeť. Na výstavě bylo prezentováno a návštěvníci měli možnost ochutnat
54 vín mešních a 12 vín košer, celkem z osmi zemí Evropy, Izraele a blízkovýchodní Asie
a 91 vín od dárců a sponzorů ze Slovácké vinařské podoblasti. Šampionem výstavy se tentokrát stalo mešní víno Furmint 2012 s přívlastkem výběr z cibéb. Výrobcem je vinařství
J. & J. Ostrožovič z Velké Tŕně na Slovensku. Degustátoři mu přisoudili devadesát tři ze sta
možných bodů. Odborná degustace proběhla týden před konáním výstavy, a to za účasti
patnácti degustátorů pod vedením odborného garanta Ing. Pavla Vajčnera.
Matice svatohostýnská pozvala děti ve Svatém roce milosrdenství k poutím ke Svatým
branám na Sv. Hostýně, Velehradě a v katedrále sv. Václava v Olomouci. Vydala poutní

Cisterciácká pečeť (foto F. Ingr)
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deníčky, které si mohly děti po návštěvě ozdobit samolepkou. Matice velehradská se spolupodílela na vydávání poutních deníčků a samolepek, které jsou k dispozici v infocentru.
Na závěr církevního roku byl pro děti připraven program na Sv. Hostýně zahájený poutní
mší svatou slavenou otcem arcibiskupem Janem Graubnerem. Následovalo rozdávání odměn, divadlo Víti Marčíka a hry pro děti.
Matice velehradská děkuje institucím, které finančně podpořily v roce 2016 uspořádání kulturních akcí a dalších aktivit garantovaných Maticí. Jedná se o Vinařský fond, nadaci
Život umělce a Obec Velehrad.
Římskokatolická farnost Velehrad vydala ve spolupráci s Maticí velehradskou knihu
Mgr. Petra Hudce s názvem Kamenná čítanka: průvodce po Bazilice Nanebevzetí Panny
Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Texty v ní jsou přehledně členěny do krátkých kapitol
z velké části odpovídajících jednotlivým částem stavby. Dále jsou pak ještě rozděleny podle
témat označených piktogramy. Publikace je doplněna barevnými fotografiemi pořízenými
po rekonstrukci stavby a nechybí ani přehledný plán. Knihu je možné zakoupit ve velehradské bazilice nebo v informačním centru. Matice děkuje všem, kteří finančně přispěli
na vydání této publikace.
Sochařka Kristina Vesková vytvořila a v měsíci dubnu nainstalovala poutní kříž s korpusem Krista tvořící součást cisterciáckého náhrobku na velehradském hřbitově. Tím bylo
nahrazeno provizorní ztvárnění kříže.
V roce 2016 se počet členů Matice rozrostl z 974 na 992 členů, a tak nás dělí jen málo
od magického čísla 1000. S radostí a napětím očekáváme, kdo se stane tisícím členem.
Tímto bychom chtěli upřímně vyjádřit velkou vděčnost vám, kteří již našimi členy jste
a Velehrad jako poutní místo podporujete, a to jakýmkoliv způsobem: modlitbou, obětí,
prací, finančním darem nebo získáním nového člena. Velké Pán Bůh zaplať.
Matice děkuje za celoroční, velmi obětavou a nezištnou práci nově zvoleným členům
Výboru i Kontrolní komise. Vyslovujeme také velké díky řadě dobrovolníků při roznášení
tiskovin a při pomoci na různých akcích.

Nekrologium členů Matice velehradské
S. Melánie Ludmila Jančová SCM, narozena 13. 9. 1931, zemřela 8. 1. 2016
P. Bedřich Jagoš, narozen 1. 1. 1927, zemřel 21. 2. 2016
S. Jana Marie Holečková, narozena 27. 5. 1927, zemřela 12. 4. 2016
František Floder, narozen 23. 12. 1937, zemřel 14. 6. 2016
Evžen Kunz, narozen 1. 12. 1933, zemřel 14. 8. 2016
Milena Stojaníková, narozena 20. 10. 1940, zemřela 10. 10. 2016
S. Bronislava Margit Fabiánová SCM, narozena 6. 4. 1938, zemřela 9. 11. 2016
V Ročence byly uveřejněny informace pouze o těch zemřelých členech, o jejichž úmrtí
jsme byli informováni. Každého 14. dne v měsíci je na Velehradě sloužena mše svatá za živé
i zemřelé členy Matice velehradské. Stejně tak činí i řada kněží-členů Matice velehradské.
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Plán činnosti Matice velehradské v roce 2017
12. 2.		
2. 4.		
24. 6.		
30. 6. – 4. 7.
9. 7.		
15. 8.		
26. 8.		
			
16. – 17. 9.
28. – 30. 9.
20. –22. 10.
4. 11.		
17. – 19. 11.

Zimní pouť a Valná hromada Matice velehradské
Setkání moravských Matic, křížová cesta v bazilice
Brigáda před velehradskou poutí
Moravská Compostela
Přednáška v rámci Malé pouti
Pouť Matice, divadelní představení a odpoledne her pro děti
Hvězdicová pouť
Hudební festival Šroubek
Poutní zájezd do Číhoště s P. Janem Peňázem
Svatováclavská pěší pouť
Víkend gregoriánského chorálu
Cisterciácká pečeť
Duchovní obnova pro členy MV

Zpráva o činnosti Kontrolní komise Matice velehradské, z. s.
v roce 2016
V roce 2016 v období leden–únor pracovala KK Matice velehradské, z. s. ve stejném
obsazení jako na konci roku 2015 a v období březen–prosinec byla KK změněna na základě výsledku voleb ze dne 7. února 2016.
Nové složení KK: Ing. Václav Dlapka, Bc. Martin Schreier, Mgr. Antonín Haloda, František Slavík, Mgr. Alena Macková a jako náhradníci Ing. Libuše Kocourková a Ing. Vladimír
Výleta.
Komise se sešla na základě plánu činnosti v každém čtvrtletí, celkem 4x za rok 2016,
zápisy z jednání pořizuje Mgr. Antonín Haloda. Při kontrole hospodaření za rok 2016 bylo
zjištěno:
1. Běžný účet Matice velehradské vedený u České spořitelny, a. s. vykazuje k 31. 12. 2016
zůstatek 164 776,88 Kč, zůstatek souhlasí s bankovním výpisem. K 31. 12. 2016 je
účetní stav pokladny ve výši 19 885 Kč a souhlasí s vykázaným zůstatkem v pokladní
knize na konci roku 2016. Peníze z pokladny jsou průběžně odváděny na účet do banky.
Součet těchto dvou položek činí 184 661,88 Kč.
2. Při dílčí kontrole hospodaření k 30. 9. 2016 byla provedena kontrola pokladní hotovosti, zjištěný stav 27 529 Kč souhlasil se zůstatkem v pokladní knize. Další dílčí kontrola provedená k 30. 11. 2016 byla v pořádku, pokladní hotovost činila 21 430 Kč a
souhlasila s vykázanou pokladní knihou.
3. V závěru roku 2016 byly provedeny inventury bez závad.
4. Ke konci roku 2016 je stav pohledávek nulový, jeden závazek činí 127 Kč (telefonní
služby za 12/2016).
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5. Přehled výdajů a příjmů za rok 2016
spotřeba materiálu
prodané zboží

109 233,74 z toho občerstvení na VH, pěší pouť, víno na
košt (56 016 Kč), kalendáře (27 500 Kč)
9 858,51 z toho kniha Slyšte slovo a zpívejte píseň
(2 800 Kč)

ostatní služby

219 777,07 z toho poštovné (15 795 Kč), telefonní služby
(1 693 Kč), tisk ročenky 2015 (26 668 Kč), tisk
prospektů v rámci dotace Návrat ke kořenům
(77 934 Kč), Hudební lahůdky (10 000 Kč), festival Šroubek (20 000 Kč), tisk plakátů + nájemné na Cisterciáckou pečeť (30 646 Kč), CIFRA
(7 500 Kč)

mzdové náklady + zákonné sociální a zdravotní pojištění

178 083,00 1x DPČ a 3x DPP

dary a příspěvky

21 000,00 provoz kanceláře

pojistné Poutní cesty

12 802,00 roční pojistné zastavení růžencové cesty

odpisy, zůstatková cena
dlouhodobého majetku

55 625,00 nosiče – Poutní zastavení Velehrad – Sv. Antonínek

poplatky – banka

4 309,87

ostatní drobné výdaje

1 003,24 členský příspěvek ANNO (1 000 Kč) apod.

Výdaje celkem

611 692,43

tržby z prodeje služeb

113 691,00 z toho vstupné na košt (76 650 Kč)

tržby za prodané zboží

10 827,70 z toho trička (2 620 Kč)

přijaté dary

150 326,80 z toho Navláčil stavební firma, s.r.o. (100 000
Kč), EXA PRINT-DESIGN s.r.o. (23 434 Kč),
Aquarex WATERPROFIT s.r.o. (15 000 Kč),
STAPAK, spol. s r.o. (3 000 Kč)

členské příspěvky

263 310,17 k 31. 12. 2016 – 992 členů Matice velehradské

provozní dotace

90 500,00 Vinařský fond (20 000 Kč z roku 2015), Obec
Velehrad (7 000 Kč), NŽU (9 000 Kč), MK
ČR (54 500 Kč)

úroky z BÚ
ostatní drobné výnosy
Příjmy celkem
Hospodářský výsledek
= zisk za rok 2016

17,10
5 562,50
634 235,27
22 542,84
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6. V roce 2016 byly získány dotace od obce Velehrad 7 000 Kč na hudební festival Šroubek 2016 a divadlo 15. 8. 2016. NŽU přispěla 9 000 Kč na hudební festival Šroubek
2016, od MK ČR byla přijata dotace na projekt Návrat ke kořenům ve výši 54 500 Kč
a od Vinařského fondu byla získána částka 20 000 Kč za rok 2015, celkem provozní
dotace = 90 500 Kč.
7. Počet členů Matice velehradské k 31. prosinci 2016 byl 992, tj. o 18 členů více než
před rokem. Celkem bylo vybráno 263 310,17 Kč, což je o 21 540,17 Kč více než
v minulém roce. Průměrný příspěvek činil 265 Kč.
8. ZávěrÚčetnictví MV je vedeno ve smyslu zákona o účetnictví. Hospodaření s finančními prostředky je v souladu se záměry Výboru MV a usnesením Valné hromady MV.
Kontrolní komise navrhuje, aby účetní zisk za rok 2016 v hodnotě 22 542,84 Kč byl
zaúčtován na účet neuhrazené ztráty minulých let.
František Slavík,
předseda Kontrolní komise MV

Poutníci k Velehradu (foto V. Pospíšil, zdroj clovekavira.cz)
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VALNÁ HROMADA
MATICE VELEHRADSKé

12. 2. 2017
Program:
10.00
Pontifikální mše svatá v bazilice
11.30 –12.30 Oběd pro členy a hosty MV v jídelně Stojanova gymnázia Velehrad (vstup
do Stojanova gymnázia a Slovanského sálu se nachází napravo od průčelí
velehradské baziliky).
11.30–12.55 Prezentace členů MV ve vestibulu Stojanova gymnázia
13.00
Zahájení Valné hromady v Zimním sále (sale terreně)
- přivítání (Mons. J. Peňáz)
- slovo otce arcibiskupa
- zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti
		 v roce 2017 (Mgr. P. Hudec)
- zpráva o hospodaření Matice velehradské (F. Slavík)
- přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování volebních
lístků – přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min)
- zdravice oslovených hostů
- příspěvky přihlášených do diskuse
- oznámení výsledků voleb
- usnesení Valné hromady
- píseň Bože cos ráčil
16.00
Závěrečné požehnání (předpoklad)
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Z roku milosrdenství do roku Fátimy
Petr Přádka SJ

Jak jsme všichni, milí členové Matice, zachytili, papež František v neděli Krista Krále
uzavřel Svatou bránu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu a tím byl ukončen Svatý rok milosrdenství. Týden předtím, v neděli 13. listopadu, se uzavřely všechny ostatní Brány milosrdenství otevřené v jednotlivých diecézích na místech, která určili biskupové. Tak se stalo
i u nás na Velehradě. Zájem o projití Svatou branou byl veliký. Přicházeli jednotlivci, ale
i celé skupiny, mladí i staří. Napočítali jsme na sto tisíc těch, kteří doputovali ke Svaté bráně a prošli jí. Celkově bylo znatelné, že poutníků na Velehradě přibylo. Dokumentuje to
i záznam počítadel na vchodech do baziliky, který k 31. 12. 2016 vykazuje souhrnné číslo
270 000 vstupů. Velehrad je přitažlivý. A myslím, že to musí těšit každého obyvatele této
obce. Která obec s tisícovkou obyvatel se může pochlubit takovou návštěvností? Bezesporu je to tím, že Velehrad je znám u nás i ve světě tím, že jde o místo spojené s důležitými
událostmi naší historie a že zde stojí nádherná bazilika, kterou se nám daří i s jejím okolím
udržovat v krásném stavu. Jsme rádi, že i vedení obce v čele s panem starostou tuto skutečnost vnímá a také okolí poutního areálu i celého Velehradu uvádí do stále větší krásy.
Naším cílem je, aby se lidé, kteří sem přicházejí, cítili vítáni a byli duchovně občerstveni
a povzbuzeni na své cestě životem. Děkuji i Matici velehradské, že nám pomáhá takovouto
stopu v poutnících a návštěvnících zanechat.

Svatá brána milosrdenství v Královské kapli (foto V. Pospíšil, zdroj clovekavira.cz)
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Letošní rok 2017 prožíváme my křesťané jako rok Fátimy. Fátima je místo v Portugalsku, kde se před 100 lety, od května do října 1917, zjevovala Panna Maria třem dětem.
Prosila je, aby konaly pokání a modlily se růženec za obrácení hříšníků a odvrácení války.
I po sto letech je tato výzva stále aktuální. Myslíme totiž nejen na sebe, ale na celý svět. Kolik je násilí, zla a podvodů? Kolik surovosti a bezohlednosti? Papež nám stále připomíná, že
se máme dívat kolem sebe a vidět ty zapomenuté, opomíjené, pohrdané, odstrkované, ty,
kterým ubližují nejbližší i společnost, a že se jim máme snažit pomoci. Ne vždy to můžeme dělat fyzicky, modlit se ale můžeme vždycky. Modlitba pomáhá vyvažovat hříchy světa.
Že válka je skutečnost na některých místech naší planety až příliš reálně přítomná, vidíme
denně ve sdělovacích prostředcích. Kromě této otevřené války se na světě vede ještě skrytá
válka: hybridní a terorismu. Tyto ohrožují každý kout naší planety. Víme, že teroristům
není nic svaté a že jejich násilí se může kdykoliv objevit v těsné blízkosti i každého z nás.
Tato skutečnost nás naplňuje obavami a strachem. Modlete se růženec, vybízí Panna Maria
ve Fátimě, modlete se. Modlitbou můžete totiž mnohé změnit a mnohé těžké věci od sebe
odvrátit. Kdo ale dnes věří v sílu modlitby? Věřím, že my, členové Matice, ano.
Těsně před Vánocemi vyšel v Refugiu sborník Velehrad na křižovatkách evropských dějin
editovaný P. prof. Pavlem Ambrosem SJ, který souhrnně, uceleně a fundovaně prezentuje
obnovu Velehradu za poslední léta a sděluje význam a krásu tohoto poutního místa. Kniha
je výstižným popisem všeho, co na Velehradě můžeme potkat a čím můžeme být osloveni
a obohaceni. Kdo z vás se blíže zajímáte o Velehrad, je to jedinečný materiál k osobnímu
studiu a poznávání historie i současnosti tohoto místa. Knihu je možné objednat v Refugiu
nebo přímo zakoupit v infocentru na Velehradě.
Všem přeji požehnané dny fátimského roku 2017.
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Rok 2016 na Velehradě
Petra Číhalová
Leden
3. 1.

podruhé vystoupili s vánočním koncertem na Velehradě CM Cifra a sbor studentů VIVA LA MUSICA z Gymnázia v Uherském Hradišti.
9. 1.
se konala tradiční Tříkrálová sbírka. V obcích farnosti, kam patří Velehrad,
Modrá, Salaš a Tupesy, vykoledovaly děti 95 000 Kč.
7. – 9. 1.
se shromáždili na Velehradě tři desítky jezuitů v rámci setkání členů České
provincie Tovaryšstva Ježíšova.
15. – 17. 1. proběhlo třídenní setkání katechetů Arcidiecéze olomoucké, kterého se zúčastnil také otec arcibiskup Jan Graubner.
16. 1.
Den otevřených dveří SGV a přípravný kurz k přijímacím zkouškám.
Byl dnem radosti a veselí pro děti při Zvonečkovém karnevale.
22. 1.
Reprezentační bál SGV uspořádali studenti 3. ročníků v atmosféře královského dvora a zúčastnilo se jej 500 účastníků.
24. 1.
byl při pouti k Panně Marii Matce Jednoty křesťanů na Velehradě zahájen
Svatý rok milosrdenství při slavné bohoslužbě s Mons. Josefem Hrdličkou.
Při této příležitosti byla otevřena také Svatá brána milosrdenství, kterou za
celý rok prošlo více než 100 tisíc věřících.

Otevření Svaté brány milosrdenství biskupem Mons. Josefem Hrdličkou (foto F. Ingr)
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Únor
7. 2.

14. 2.
16. 2.

24. 2.

byla slavena tzv. Zimní pouť k 1147. výročí úmrtí sv. Cyrila, které jsme si připomněli při mši svaté spolu s Mons. Josefem Hrdličkou.
V tento den byla také svolána Valná hromada Matice velehradské, při níž byl
zvolen nový výbor a kontrolní komise. Zúčastnilo se jí 105 členů a hostů,
mezi nimiž nechyběli přátelé z dalších moravských Matic.
V den úmrtí sv. Cyrila vedli členové Matice velehradské pobožnost křížové
cesty v bazilice.
zemřel prof. PhDr. Miloslav Pojsl, vedoucí Katedry církevních dějin a křesťanského umění CMTF Univerzity Palackého v Olomouci a rodák z velehradské farnosti. Velkou část své odborné práce věnoval dějinám a uměleckým památkám Velehradu.
Ve spolupráci Matice a NPÚ přednášeli ve Velehradském domě Mgr. Petr
Havrlant a Mgr. Petr Hudec na téma „Fenomén pohlednice a Velehrad“.

Březen
2. 3.

Ve spolupráci Matice a NPÚ přednášeli ve Velehradském domě Mgr. Zdeněk
Schenk, Bc. Jan Mikulík a Radim Vrla o dalších nových objevech na Velehradě.
12. 3.
měli zájemci o ztišení možnost využít jednodenní postní duchovní obnovy
na Velehradě pod vedením P. Ladislava Árvaie na téma Obraťte se ke mně celým svým srdcem, praví Pán, neboť jsem dobrotivý a milosrdný.
16. – 19. 3. měly zejména děti možnost seznámit se se zajímavostmi Velikonoc při výukovém programu Příběh velké noci.
22. 3.
Křížová cesta Velehradem. Této pobožnosti se zúčastnili zástupci většiny organizací působících na Velehradě. Nechyběli tak studenti škol, klienti sociálních ústavů, řádové sestry i obyvatelé obce.
Duben
8. 4.

byla v informačním centru zpřístupněna výstava Karel IV. – Otec vlasti, kterou vyhlásilo hnutí Na vlastních nohou – Stonožka u příležitosti 700. výročí
narození Karla IV.
9. 4.
Pouť děkanátu Valašské Meziříčí s arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem a přednáška Duchovní profil Karla IV. P. Michala Altrichtera SJ.
10. 4.
se na Velehradě konala celonárodní konference Návrat ke kořenům při
příležitosti připomínky 60. výročí úmrtí Mons. Jana Šrámka, zakladatele
a předsedy Československé strany lidové a předsedy exilové vlády v Londýně.
16. 4.
jsme si při mši svaté připomněli 6. výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka,
kterou sloužil biskup Mons. Josef Hrdlička.
21. – 24. 4. patřil Velehrad potřinácté Studentskému Velehradu s podtitulem Prostě žij!.
Mladí lidé se potkali, aby se společně modlili, diskutovali a poznávali při
přednáškách, koncertech i workshopech.
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Studentský Velehrad (foto JFS Photo, zdroj clovekavira.cz)
27. 4.

měla ve velehradské bazilice absolventský koncert na varhany Zdeňka Hřibová z třídy prof. Ester Moravetzové.

Květen
9. – 15. 5.

se na Velehradě uskutečnilo pravidelné každoroční setkání jezuitských noviciátů střední a východní Evropy.
19. – 24. 5. bylo časem konání Dnů slovanské kultury, které byly zaměřeny na Slovensko
a Slovinsko. V rámci projektu proběhlo několik koncertů, přednášek či výstav v celém regionu.
28. 5.
se konal na Velehradě den dětí na téma Po stopách Karla IV.
Červen
4. 6.
10. 6.
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se konala pouť děkanátů Valašské Klobouky a Vsetín. Kromě tradičního programu měli poutníci možnost vyslechnout přednášku prof. Pavla Ambrose
Asketa nebo labužník? Spiritualita rodinného stolu.
Stejně jako v minulých letech jsme se připojili k Noci kostelů, kdy byla bazilika výjimečně otevřena do pozdních nočních hodin. Program začal dětskou
mší svatou, poté následovala prohlídka pro děti či dospělé. Nechyběla ani
hudební vystoupení CM Džbánek, gregoriánského chorálu v podání mužského chrámového sboru, vystoupení scholy Nekonečno z Dolního Němčí a
varhanní koncert. V průběhu večera byla otevřena sakristie baziliky ke zhlédnutí liturgických předmětů, knih a rouch. V prostorách křížové chodby si
děti mohly vyrobit královskou korunu. Otevřen byl i kostelík Zjevení PáněCyrilka s výstavou Volím si Sofii.

11. – 12. 6. při Víkendu otevřených zahrad byly zpřístupněny barokní zahrady se salou
terrenou. V rámci doprovodného programu byly připraveny speciální prohlídky a v altánu loutkové představení – Perly mistrů v podání Josefa Borka.
18. 6.
Pouť děkanátu Uherský Brod.
28. 6.
Vernisáž výstavy Ikona – okno do nebe proběhla v kostelíku Zjevení Páně za
účasti ikonoznalce P. ThLic. Milana Gábora, faráře obce Poráč, a zpěvů sboru
Stojanova gymnázia.
30. 6.
Mše svatá na ukončení školního roku s P. Jiřím Kupkou, spirituálem
SGV P. Radimem Kuchařem a děkanem P. Janem Turko.
Červenec
2. – 4. 7.
4. 7.

5. 7.

9. 7.
10. 7.

Ze Svatého Hostýna vyrazili podeváté pěší poutníci, kteří na Velehradě setrvali do 5. července, svátku sv. Cyrila a Metoděje. Poutníky tradičně doprovodil Mons. Jan Peňáz.
se již posedmnácté konal tzv. Večer lidí dobré vůle. Tematicky byl program
aktivit zaměřen na Svatý rok milosrdenství. V rámci programu pro děti, mládež, celé rodiny i vozíčkáře byly i tradiční aktivity jako přepisování Velehradského rukopisu, workshopy, soutěž ve fotbalových a ping-pongových dovednostech, výstavy nebo samostatný program vozíčkářů a mládeže.
Závěr večera byl vyvrcholením celého dne při vystoupení Hradišťanu, zlínské
Filharmonie Bohuslava Martinů, pěveckého sboru Stojanova gymnázia a dalších hostů. Mezi nimi nechyběli Jitka Molavcová, Jiří Suchý, Jana Kirschner
a skupina Jelen; houslista Pavel Šporcl a písničkář Pavel
Helan. Benefičního koncertu se zúčastnilo kolem 15 tisíc návštěvníků.
Večer byl zakončen půlnoční
bohoslužbou v bazilice.
Při národní pouti v rámci oslav svátku sv. Cyrila a
Metoděje byla slavena mše
svatá na nádvoří před bazilikou. Hlavním celebrantem
byl Mons. Jan Graubner,
homilii měl Mons. Dominik
Duka OP, arcibiskup pražský. Této hlavní slavnosti se
zúčastnilo 23 tisíc poutníků.
Pouť děkanátu Uherské Hradiště.
Při tzv. Malé pouti byla slaZ velehradské pouti
vena mše svatá za účasti
(foto
Pavel
Langer,
zdroj
clovekavira.cz)
Mons. Jana Graubnera.
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V odpoledních hodinách byla pořádána Maticí velehradskou přednáška genealoga Mgr. Petra Nohela s názvem Karel IV. – potomek i předek světců.
O prázdninách vyrazily děti z farnosti na svůj týdenní tábor do Velkého Újezdu
a Pačlavic, aby se ponořily do příběhů o Malém princi a sv. Františku z Assisi.
Srpen
9. – 13. 8.
12. 8.

byl Velehrad vybrán pro malířské sympozium výtvarné skupiny Experiment II. jako Velehradský experiment.
byla na Velehradě zahájena VI. pěší pouť na Svatý Kopeček zvaná Moravská
Compostela, která má přes 110 km.

Společný snímek rodičů a dětí u symbolické Svaté brány milosrdenství (foto P. Hudec)
15. 8.

slavila velehradská bazilika svůj svátek Nanebevzetí Panny Marie. V den této
slavnosti byla také za účasti Mons. Jana Graubnera pořádána pouť členů Matice velehradské. Odpoledne byl pro rodiny s dětmi připraven program v podobě hudebního představení „Hudební lahůdky“ a poté tematické odpoledne her na téma Milosrdné srdce = radostné srdce.
14. 9.
zemřel Evžen Kunz, dlouholetý člen Matice, světoběžník,
pamětník a nezištný pomocník velehradské farnosti.
25. 8. – 3. 9. probíhal v učebnách Velehradského domu sv. Cyrila a
Metoděje kurz psaní ikon. Po několik dní se zde účastníci vedle duchovního programu věnovali spirituální tvorbě pod vedením P. Juraje Dufky SJ.
27. 8.
vyvrcholila na Velehradě XVI. hvězdicová pouť, na kterou se vydali poutníci z celé České republiky i Slovenska.
Pouť ke Svaté bráně milosrdenství byla zakončena mší svatou slavenou P. Josefem Pohankou ze Žarošic, odpolední přednáškou a závěrečným požehnáním.
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X. ročník hudebního festivalu Šroubek pořádala Matice velehradská. V poutním areálu tak vystoupili Vladimír Václavek, hudební skupina Ponk Trio
a Hukl.

Z Hvězdicové pouti (foto Radomír Muzikář, zdroj clovekavira.cz)
Září
3. 9.
4. 9.

Pouť děkanátu Kyjov a Veselí nad Moravou.
V rámci oslav narození Karla IV. vystoupila ve velehradské bazilice Schola
Gregoriana Pragensis.
9. – 11. 9. Konference Křesťan a práce na téma Úloha zaměstnaneckých organizací a
dalších částí občanské společnosti při prosazování trvale udržitelného rozvoje
(se zvláštním zřetelem na mladou generaci) se konala za mezinárodní účasti.
15. – 16. 9. slavilo Stojanovo gymnázium 100 let od svého založení (viz samostatný příspěvek).
16. 9. Athanasius Schneider, pomocný biskup
v Kazachstánu, celebroval tridentskou mši ve
staroslověnštině a následně měl přednášku pro
zájemce z řad účastníků bohoslužby.

(Athanasius Schneider, pomocný biskup v Kazachstánu, foto F. Ingr, zdroj clovekavira.cz)
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17. 9.

se na Velehradě sešli přátelé a spolupracovníci Tovaryšstva Ježíšova. Tito lidé
měli možnost navštívit expozice poutního místa, vyslechnout přednášku
P. Michala Altrichtera SJ a P. Pavla Ambrose SJ. Mši svaté předsedal provinciál P. Josef Stuchlý SJ spolu s dalšími jezuity z celé provincie.
24. 9.
bylo pro veřejnost uspořádáno tzv. Cyrilometodějské putování, jehož organizátorem bylo sdružení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje
ve spolupráci s dalšími místními subjekty. Účastníci pouti vycházeli z Výšiny sv. Metoděje v Sadech, dále navštívili pamětihodnosti ve Starém Městě
a na Modré s odborným výkladem. Na Velehradě pak mohli využít prohlídky podzemí baziliky či stálých expozic. Putování bylo zakončeno společnou
modlitbou.
26. – 29. 9. se vypravili na poslední letošní pouť z Velehradu na Svatý Hostýn poutníci
pod vedením Mons. Jana Peňáze při Svatováclavské pouti.
29. 9.
Pouť k 93. výročí úmrtí A. C. Stojana byla sloužena Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým.
Říjen
1. 10.
8. 10.
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Pouť děkanátů Zlín a Vizovice byla obohacena o přednášku P. Pavla Ambrose, SJ na téma Domov nebo noclehárna? Spiritualita rodinné architektury.
se uskutečnilo jubilejní 10. setkání bohoslovců Čech, Moravy a Slovenska.
Na programu setkání byla společná modlitba růžence, mše svatá celebrovaná
Mons. Janem Graubnerem. Promluvu měl sekretář Kongregace pro východní
církve, arcibiskup Cyril Vasiľ. Dále následovaly přednášky a adorace se svátostným požehnáním.

14.–15. 10. se uskutečnil v prostorách Velehradského domu sv. CM kurz výroby biblických postaviček pod vedením lektorky Marie Klaškové z Českého katolického biblického díla.
15. 10.
Při pouti děkanátů Kroměříž a Holešov byla připravena přednáška prof. Pavla Ambrose Zasmějme se s papežem Františkem.
16. 10.
se při besedě v Sále kardinála Tomáše Špidlíka vzpomínalo na katolického
básníka Karla Vysloužila. Jako host se besedy zúčastnil dramatik a spisovatel
Milan Uhde.
Listopad
5. 11.
pořádala Matice velehradská již IX. ročník mezinárodní výstavy mešních a košer vín Cisterciácká pečeť. Návštěvníci tak měli možnost ochutnat 66 vín.
11. –13. 11. Festival duchovní hudby. V rámci festivalu vystoupily v sobotu 12. 11. v bazilice při koncertu pěvecké sbory žáků církevních škol z Velehradu, Londýna,
Prostějova, Miskolce, Českých Budějovic, Krakova, Hradce Králové a Trenčína.
13. 11.
V rámci Dne Bible se konala audioprezentace biblických příběhů Žalmy –
David a jeho blues, které vyšly knižně i na CD.
Prosinec
10. 12.

byla pro zájemce připravena duchovní obnova na téma „Připravte cesty Pánu,
vyrovnejte mu stezky“ pod vedením P. Ladislava Árvaie SJ.
14. –17. 12. měli žáci ZŠ a MŠ možnost navštívit Muzeum Bible pro malé i velké při výukovém programu Ten vánoční čas…
26. 12.
proběhl další ročník Svatoštěpánského koncertu Hradišťanu a jeho hostů,
kterými byli Hana Ulrychová a manželé Kateřina a Dalibor Štruncovi.
28. 12.
vystoupil se svým programem Neseme vám tu novinu Vojenský umělecký soubor Ondráš.
V uplynulém roce proběhlo několik cyklických programů. Pro hudební znalce byly od
května do října připraveny varhanní koncerty k poctě výročí světců.
Pro milovníky filmu byl pořádán Velehradský seminář duchovního filmu, při kterém bylo
promítnuto osm hodnotných snímků spolu s komentářem zajímavých hostů.
V rámci Svatého roku milosrdenství vykonala také každá farnost z děkanátu pouť ke Svaté bráně milosrdenství.
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Vítězný návrh uměleckého ztvárnění sv. Cyrila a Metoděje doplní
doposud prázdný prostor vstupních nik velehradského areálu
Martin Kučera

Arcibiskupství olomoucké jako spoluvlastník baziliky Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě a Matice velehradská vyhlásily dne 5. července 2016
veřejnou výtvarnou soutěž na ztvárnění návrhu výtvarného díla (soch či reliéfů) odkazu
sv. Cyrila a Metoděje, které bude umístěno u vstupu do areálu baziliky. S tímto záměrem
již počítal architektonický návrh vstupního prostoru. Cihelné zídky podél vstupu pro pěší
jsou ukončeny pilíři s nikami. Jedná se o netypické zobrazení světců, kteří zatím vždy tvořili sousoší – zde na Velehradě budou vítat příchozí, jeden na pravé a druhý na levé straně.
Listem, který světci na zobrazeních mezi sebou často drží, tak budou sami věřící, kteří tudy
budou procházet k místu modlitby a rozjímání.
Pro zpracování návrhů bylo umělcům ponecháno více času a termín pro odevzdání byl
stanoven až na začátek roku 2017, tj. na svátek Tří králů. Možnost vyzvednout si soutěžní
podklady využilo 25 umělců, do soutěže však budou přijaty i návrhy těch, kteří si podklady nevyzvedli, ale splnili všechny soutěžní podmínky. Zasedání poroty se uskuteční ve druhé polovině ledna v tomto složení: 1. Ing. Jitka Seidlová, Zdeněk Tománek a Mgr. Petr
Hudec (řádní členové soutěžní poroty – zástupci vyhlašovatele); 2. prof. PhDr. Pavel Zatloukal, akademický sochař, doc. Mgr. Bohumil Teplý, PhDr. Jana Spathová a akademický
malíř Jan Stratil (řádní členové soutěžní poroty nezávislí na vyhlašovateli); 3. Klára Tománková, PhDr. Martin Kučera (náhradníci soutěžní poroty za zástupce vyhlašovatele); 4. akademická malířka Miroslava Trizuljaková, Ing. arch. František Němec (náhradníci soutěžní
poroty nezávislí na vyhlašovateli). Sekretářem soutěže je Ing. arch. Blanka Roubíková z Arcibiskupství olomouckého.
Vítězný návrh bude zveřejněn na webových stránkách arcibiskupství. Samotné dílo
bude realizováno až v okamžiku, kdy budou zajištěny dostatečné finanční prostředky na
jeho realizaci a následné usazení na pilířích vstupních nik. Matice velehradská proto vyhlásila finanční sbírku s žádostí o poskytnutí darů pro tento účel. Přispět můžete již nyní
na účet Matice velehradské. Prosíme uvést variabilní symbol 2017 nebo do zprávy pro příjemce napsat slovo „sochy“. Všem dárcům upřímně děkujeme!

Letecký pohled na vstupní
část do velehradského poutního areálu
(foto Cernes IS, s.r.o.)
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Francouzská stážistka na Velehradě
Petr Slinták

Letos na jaře jsme mohli na Velehradě přivítat stážistku
z Francie. Elwen Merdy pochází z Bretaně a studuje na
univerzitě v Nantes. Zaměřuje se na studium cestovního
ruchu a prezentaci kulturního a památkového dědictví. Do
České republiky se dostala díky spolupráci mateřské univerzity s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy a Národním památkovým ústavem. Po kratším pobytu v Praze
a Ostravě zavítala na Slovácko, které se jí stalo tříměsíčním
působištěm. Její francouzští souputníci působili na dalších
místech České republiky – na Karlštejně, v Telči, Kroměříži či v Lednici. Na Velehrad se Elwen dostala díky svému
zájmu o stáž na poutním místě a na základě doporučení
Petra Hudce z Matice velehradské.
Během pobytu na Velehradě francouzská stážistka poznávala prostředí poutního areálu, seznamovala se s jeho historií a zjišťovala informace o způsobu fungování místa, které po desetiletích chátrání
znovu rozkvétá. Elwen měla pracovní zázemí ve Velehradském domě svatých Cyrila a
Metoděje, kde se věnovala zpracovávání získaných informací a přípravě diplomové práce, kterou na podzim obhájila na mateřské univerzitě v Nantes. Během pobytu na Velehradě vypomáhala s organizací kulturních akcí a plnila drobnější úkoly. O dění v poutním areálu jevila živý zájem a snažila se k diskusím o jeho současnosti a budoucnosti
přispívat reflexí člověka odjinud. Aktuální kontext jejímu pobytu dodalo i na Velehradě
připomínané výročí narození panovníka Karla IV., jehož osobnost je s francouzskou kulturou velmi spjatá. Jako dílčí teoretické téma stážistka vypracovala text na téma využití
prostoru oratoře ve velehradské bazilice k prezentaci náboženských artefaktů – výstavě
starých tisků apod. Její diplomová práce, kterou obhájila na mateřské univerzitě v Nantes, se zabývala komplexním fungováním poutního místa. Důležitým příspěvkem Elwen
byl překlad informačního bulletinu a překlad a namluvení francouzské verze velehradského audioprůvodce. Francouzští novináři, kteří Velehrad navštívili během podzimu, si
výsledek její práce velmi pochvalovali.
Součástí pobytu Elwen Merdy na Moravě bylo také poznávání kulturního dědictví
naší historické země. Na Slovácku navštívila muzea a galerie v Uherském Hradišti, Starém Městě, Uherském Brodě či Hodoníně. Navštívila též poutní místo Svatý Antonínek
a Uherský Ostroh. Poznala také nové výstavní objekty ve Zlíně, luhačovické lázně a několikrát navštívila hanáckou Kroměříž. V rámci pracovního výjezdu zavítala do bývalého
kláštera (dnešního zámku) s novou interaktivní expozicí o cisterciácích ve Žďáru nad Sázavou. Při cestě na Vysočinu navštívila též barokní hřbitov ve Střílkách, Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova a poutní místo Křtiny. Nezbytná byla zastávka u Slavkova na místech
spjatých s osobou Napoleona Bonaparta. Elwen se zúčastnila také veletrhu cestovního
ruchu v Trenčíně a zavítala do ekocentra Veronica v Hostětíně. Některé z víkendů využila
k poznávacím návštěvám Brna a Olomouce.
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Pobyt francouzské stážistky na Moravě byl pestrý a vědomostně i zážitkově obohatil závěr jejího univerzitního studia. Kolektiv pracovníků poutního areálu na Velehradě
přijal mezi sebe stážistku ze zahraničí přirozeně a přes jistou jazykovou bariéru s ní dokázal komunikovat na dostatečné dorozumívací úrovni. I přesto, že pobyt Elwen Merdy
na Velehradě trval jen několik týdnů, studentka se přirozeně sžila s místním prostředím
a sama přiznala, že pobytu v České republice rozhodně nelituje. Naše kulturní dědictví ji
v mnohém překvapilo a inspirovalo. Oproti sychravému atlantickému počasí rodné Bretaně si pochvalovala také slovácké klima a obdivovala místní lidovou kulturu. Tu poznala
například při jízdě králů ve Vlčnově. Informace o tom, že právě tato folklorní slavnost je
ztvárněna v jednom z románů spisovatele Milana Kundery, ji zaujala a snad také inspirovala k přečtení tohoto významného díla moderní české literatury. Že základy českého písemnictví jsou spjaté s velkomoravským Veligradem a krajem, ve kterém prožila podstatnou
část studijního pobytu v ČR, je v tomto ohledu příhodný kulturní kontext.
(Petr Slinták pracuje jako koordinátor kulturních aktivit na poutním místě Velehrad).

Stážistka Elwen Merdy při komentované prohlídce výstavy „Volím si Sofii“ a rozmluvě s její
autorkou Alexandrou Chytkovou v kostelíku Cyrilka (foto P. Slinták)
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Výstavy v Turistickém centru Velehrad
Aleš Mergental

Otmar Oliva „Příběh sochy“
Od začátku loňského léta je možné v Turistickém centru Velehrad zhlédnout dlouhodobou výstavu akademického sochaře Otmara Olivy s názvem Příběh sochy. Výstava odkrývá spojitost výtvarníkova života a díla s prostředím, v němž vzniká. Umožňuje nahlédnout
do autorské motivace i řemeslných postupů tvorby – jak a proč přicházejí umělecká díla
na svět, i kde je můžeme obdivovat. Filmy a panely s obrazovou a textovou dokumentací
ukazují technický a technologický proces, na jehož konci je dokonalý krásný tvar, ale především prozrazují, jakou lidskou zkušeností je podmíněn a draze vykoupen. Jakou oporou
je věřícímu umělci rodina, manželka, děti a přátelé, jeho velehradský domov.
Vystavené sochy ve zkratce naznačují vývoj téměř čtyřicetileté Olivovy tvorby, ve které
se utrpení politického vězně a jeho křesťanské krédo přetavily v artefakty, jimiž dosáhl mezinárodního věhlasu. Součástí realizačního týmu byli společně s odborníky i členové Olivovy
rodiny. Velehrad chce sochaře představit nejen z pohledu kunsthistorického a teologického,
ale také v kontextu každodenního života a doby, tedy nejen v ateliéru, ale také v rodině, uprostřed přátel nebo na vrcholcích hor.
Na třech monitorech jsou divákům k dispozici filmové dokumenty – jak od prvních
kreseb až po konečnou podobu díla sochař obohacuje svět krásou přesvědčující nás o smyslu umění a platnosti základních hodnot evropské civilizace. Také proto se výstava usku
tečňuje pod záštitou ministra kultury České republiky Daniela Hermana a poslankyně Evropského parlamentu Michaely Šojdrové. Výstavu pořádanou obcí Velehrad by mělo být
možné navštívit konce roku 2018 s možností prodloužení do konce roku 2019.

Výstava „Příběh sochy“ (foto archiv Obce Velehrad)
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Výstava „U nás na Velehradě“
„Jo, synku, tehdy jsme sa nekúpali doma na zahradě v bazéně, ale chodili jsme na Splávek, ale ten už ty nemožeš pamatovat.“ O koupání na Splávku v potoku Salaška, ale také
o mnoha dalších každodenních situacích, místech, předmětech, obyčejích, zkrátka o Velehradě našich babiček a prababiček pojednává výstava U nás na Velehradě.
Ve velehradském turistickém centru se podařilo uspořádat domáckou výstavu, která
se snaží přiblížit jednotlivá témata každodenního i svátečního života obce Velehrad. Na výstavních panelech jsou shrnuty základní informace a dobové fotografie k řemeslům, školství, zemědělství nebo třeba činnosti spolků. Návštěvníci mohou porovnat historickou a
současnou podobu Velehradu na panelu srovnávacích fotografií, stejně jako si prohlédnout
ukázku ze sbírky historických pohlednic Velehradu.
Výstava umožňuje dětem objevit podobu životů, kterou už neznají, a rodičům či prarodičům zase zavzpomínat na to, jak se žilo „tehdy“. Jednotlivá témata v sobě obsahují
dobové předměty z půd, stodol a sklepů současných obyvatel Velehradu. Návštěvníci si tak
mohou sáhnout například na bednářské nářadí v improvizované dílně, posedět si v normalizačním obýváku nebo si děti mohou pohrát s hračkami v koutku školky. Ke zhlédnutí
jsou i černobílé filmy zachycující některé z poválečných událostí v obci. Výstava je otevřena
do konce letošního roku.

Z vernisáže výstavy „U nás na Velehradě“ (foto archiv Obce Velehrad)
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Stručný nástin dějin a idejí jezuitského gymnázia na Velehradě
Tereza Kovaříková

V roce 2016 jsme slavili 100. výročí od založení velehradského jezuitského gymnázia v situaci, kdy má nyní – Bohu díky – svého pokračovatele ve Stojanovu gymnáziu. Následujících
několik článků se věnuje tomuto tématu.
Myšlenka založit na Velehradě
školu, která by navazovala na
cyrilometodějský odkaz, oživila
by literární činnost a vychovávala budoucí kněze a misionáře,
se zrodila již v prvním desetiletí 20. století. Jejím původcem
byl P. Václav Wirsig, kterému
se však v roce 1909 nepodařilo
vybudovat pro školu potřebné
zázemí. Druhý pokus byl však
již úspěšný. Na počátku I. světové války rakouské úřady povolily vznik „Misijního cyrilomeStudenti velehradského gymnázia (publikováno ve Vele- todějského ústavu“ se statutem
soukromé církevní školy, která
hradských zprávách, prosinec 1932, č. 49–50, s. 17)
měla vychovávat kněžský dorost
pro misijní práci mezi slovanskými národy. Škola se stala filiálkou klasického gymnázia
v Praze-Bubenči, které patřilo mezi nejlepší vzdělávací ústavy a zaručilo se za kvalitu výuky. Studenti velehradské koleje v prvních letech na jeho půdě skládali závěrečné zkoušky. K oficiálnímu schválení existence ústavu došlo 15. března 1916, v prvním roce byla
otevřena pouze prima a ke studiu bylo přijato 11 žáků, z nichž pět se později stalo kněžími. Už po třech letech, 11. července 1919, povýšil papež Benedikt XV. velehradskou
kolej i školu na papežskou, čímž značně zvýšil jejich prestiž.
Podmínkou k přijetí byl – kromě úspěšně vykonaných přijímacích zkoušek – také
manželský původ, vynikající zdravotní stav, zbožnost, slušný zevnějšek i chování a také náklonnost ke kněžskému či řeholnímu životu. Z domu si studenti přinášeli pouze základní
vybavení, školné činilo 550 Kč a byly z něj hrazeny všechny ostatní potřeby. Profesoři byli
vybíráni velmi pečlivě a patřili téměř výhradně k příslušníkům řádu Tovaryšstva Ježíšova.
Mezi základní vyučovací předměty byly zařazeny latina, čeština, němčina, náboženství, ritus, dějepis, zeměpis, rýsování a krasopis.
Zvyšování a doplňování počtu studentů způsobilo brzy nedostatek prostoru jak pro
výuku, tak pro ubytování, přidružily se však i problémy finanční. Od roku 1920 tak jezuité
byli nuceni otevírat primu pouze jednou za dva roky a zvyšovat školné, které v roce 1926
dosahovalo již značně vysoké částky 1 500 Kč. Mimoto rodiče studentů hradili i hodiny
výuky hry na některý z hudebních nástrojů, školní knihy, psací potřeby a další mimořádné
výdaje.
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V roce 1923 byl sice změněn název ústavu, nadále se však jednalo o školu soukromou.
Ředitelé tedy nemohli vydávat obecně platná vysvědčení a studenti museli i v dalších letech skládat závěrečné ročníkové zkoušky na některém ze státem uznávaných gymnázií
(v Praze-Bubenči či v Kroměříži). Proto gymnázium nemívalo plný počet tříd, žáci pobývali na Velehradě zpravidla do sexty, ale poslední dva ročníky (septimu a oktávu) absolvovali na arcibiskupském gymnáziu v Praze-Bubenči. Navzdory těmto překážkám škola
disponovala velmi kvalitními vyučujícími, kteří zaručovali vysokou úroveň vzdělání. Počet
zájemců o studium se rok od roku zvyšoval.
V roce 1931 se tehdejší rektor velehradské koleje, P. Josef Habeš, rozhodl provést náročnou rekonstrukci celého areálu, jejímž cílem bylo zvýšit kapacitu gymnázia i internátu.
Díky tomu bylo možno po dvou letech rozšířit výuku i o septimu a oktávu. V následujících letech došlo pak k největšímu rozvoji a rozkvětu řádového gymnázia.
Systém jezuitského školství patřil ve své době k těm nejprogresivnějším a nejpropracovanějším. Denní program studentů byl vyladěn tak, aby co nejlépe odpovídal vysoce
náročnému studiu a zároveň dbal na aktivní využití volného času. Základem byl pevně
stanovený řád. Studenti vstávali obvykle kolem 5. hodiny ranní, v neděli o hodinu později. Následoval čas věnovaný ranní hygieně, poté hodina studia a tichá ranní bohoslužba.
Po snídani se všichni odebrali do tříd k vyučování, které korespondovalo s programem
výuky na klasických gymnáziích. Zvláštní pozornost byla věnována výuce jazyků – žáci
začínali latinou a němčinou, od kvinty k nim přibyla i řečtina. Dopolední vyučování bylo

Školní hřiště s kuželnou, které se nacházelo jihovýchodně od baziliky (archiv ŘKF Velehrad)
30

rozvrženo do čtyř vyučovacích hodin oddělených přestávkami. Po obědě trávili chlapci
zhruba půl hodiny na hřišti, kde hrávali míčové hry, zejména vybíjenou a volejbal, v zimě
se přidalo bruslení, v létě plavání v bazénu, který byl vystavěn v areálu kláštera. Odpolední vyučování trvalo asi dvě hodiny. Následovala svačina, po níž se studenti věnovali
znova nejrůznějším sportovním aktivitám. V úterý a ve čtvrtek bylo odpolední vyučování
nahrazeno společným výletem do okolí. Podvečerní čas byl pak věnován samostudiu. Po
večeři měli žáci hodinu volna, kterou často trávili hraním stolních her či posloucháním
sportovních přenosů v rozhlase. Po osmé hodině se nižší ročníky odebraly ke spánku, vyšší měly večerku o hodinu později. Z výchovných důvodů nebyl povolen kontakt nižších
a vyšších ročníků.
Velký důraz kladli jezuité také na rozvoj estetického cítění. Podporovali proto výuku
hry na hudební nástroje, zpěv, kreslení či amatérské divadlo. Není tedy divu, že si studenti
brzy založili školní orchestr, dechovku, ochotnický spolek či noviny, které vydávali čtyřikrát ročně. V průběhu celého školního roku profesoři a vychovatelé připravovali chlapcům
bohatý program, nezapomínali ani na Mikuláše, vánoční nadílku, pravidelné promítání
filmů a sportování. Studenti se domů vraceli pouze dvakrát ročně, a to o Vánocích a hlavních prázdninách.
Jak již bylo dříve zmíněno, skládali žáci každoročně písemné i ústní zkoušky. Závěrečnou zkoušku tvořila samozřejmě maturita. Povinnými předměty byla čeština (vlastivěda) a
latina, doplněny byly o dva volitelné předměty – jeden z nich vzešel z volby mezi řečtinou
a němčinou, v druhém případě studenti vybírali mezi matematikou, přírodopisem nebo
fyzikou. Maturita se skládala z části písemné a ústní. V komisi pak zasedali vrchní školský
rada, zemský inspektor a zkoušející z jednotlivých předmětů.
I když by se mohlo zdát, že zde popsaný systém byl tvrdý a přísný, jezuitští učitelé
a vychovatelé byli pro studenty zejména přáteli. Snažili se jít jim vždy příkladem, být jim
k dispozici a věnovali se jim nejen v průběhu vyučovacích hodin, ale i přestávek a volných
chvil. Rádi si s kluky zahráli fotbal či vybíjenou, nebránili se různým legráckám i diskuzím.
Jejich cílem bylo dát žákům to nejlepší. Většina ještě žijících studentů zmiňuje především
jejich vřelost, dodnes s láskou vzpomíná na toto období jako na jedno z nejšťastnějších ve
svém životě a jsou nesmírně vděční za neobvykle kvalitní vzdělání, kterého se jim zde dostalo.
První maturity proběhly na velehradském gymnáziu v roce 1939 (k 1. lednu 1938
bylo škole uděleno tzv. právo veřejnosti, zatím s tříletou platností). Po roce 1939, začátku
II. světové války, se však situace radikálně změnila. Na jaře roku 1942 byl ústav nacisty
rozpuštěn a zrušen. Po skončení války se jezuité rozhodli gymnázium co nejrychleji obnovit. Již 1. září 1945 byl slavnostně zahájen nový školní rok, byť s omezeným počtem tříd
a studujících. Právo skládat na půdě gymnázia ročníkové zkoušky a maturitu bylo škole
navráceno v roce následujícím, kdy se také počet žáků rozrostl na číslo 106. Jezuité se po
válce snažili navázat na tradici kvalitní výuky, otcovského přístupu a novátorských myšlenek ve výuce. Do cesty se jim však postavil komunistický režim, konkrétně pak zákon
o jednotném školství, podle něhož se všechny školy od 1. září roku 1949 staly státními.
Naděje na další – byť omezené – fungování gymnázia vzaly definitivně zasvé o půlnoci ze
13. na 14. dubna 1950, kdy byla velehradská kolej přepadena StB. Studenti byli odesláni
domů k rodičům a svá studia museli dokončit na některém ze státních gymnázií.
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Pro ilustraci připojuji vzpomínky svého dědečka, MUDr. Šimona Vagundy, který na
gymnáziu studoval v letech 1936–1942:
„Do gymnasia – Papežské koleje na Velehradě – jsem byl přijat v září 1936 po obvyklé zkoušce
do prvního ročníku. V primě jsme měli tyto předměty: čeština, zeměpis, dějepis, latina, němčina, tělocvik. Ruština byla volitelná jako vedlejší předmět. Mimo vyučování bylo možné učit se
hrát na hudební nástroje zapůjčené gymnasiem. Výjimku tvořila hra na piano, které učil varhaník hrající v bazilice.
Vstávali jsme o půl šesté. Po obvyklé ranní hygieně byla hodina studia ve studovně. Studovny byly ostatně místem, kde jsme se v mimoškolní době přes den zdržovali nejdéle. Každý zde
měl svůj stolek, jehož skloněná horní deska se otvírala, a pod ní byl objemný prostor pro učebnice a vše, co bylo ke studiu potřeba. V horní pevné části byl kalamář. Na klid a pořádek dohlížel
guvernér (obvykle primus třídy) a jeho pomocníci, kteří se střídali tak, aby každý postupně tuto
službu vykonával. Po hodině studia byla v 7 hodin ráno mše svatá, tzv. „tichá“, která trvala asi
půl hodiny, a po ní snídaně. Posíleni jídlem jsme se pak odebrali do tříd, kde začínalo vyučování. Jídelna-refektář – měla stoly s lavicemi pro dvanáct osob. Obsluha se každý týden měnila
rotací stálých spolustolovníků. Také jídlo (hlavně obědy a večeře) dostával jako první ten, kdo
byl v opakovaném pořadí první. Při jídle se obvykle četl úryvek z nějaké knihy, většinou dobrodružné. Vzpomínám si na četbu knihy Útěk z kláštera lámů, Quo vadis...
Ke snídani se podávala většinou bílá káva, chleba s máslem nebo marmeládou. Obědy
byly prosté, ale dostali jsme vždy dost. Odpoledne byla svačina – nejčastěji jablka z klášterní zahrady. Večeře byly podobné obědům. Do tříd jsme odcházeli společně. Typické bylo,
že jsme pochodovali mlčky ve dvojstupech s učebnicemi v náručí tak, že šla jedna i druhá
řada podél stěn, takže byl střed chodby zcela volný.
Velké přestávky v průběhu vyučování – asi 20 minut – jsme věnovali procházkám po nádvoří, doprovázel nás obvykle některý z profesorů a my
jsme se ho vyptávali na to, co
nás z jeho předmětu zajímalo.
Zásadně jsme se nesměli stýkat se studenty v kvartě a vyšších ročnících, důvodem bylo
údajně vytváření „společků“.
V úterý a ve čtvrtek byl program
obohacen o třídní vycházky do
okolí Velehradu, Salaše a Modré. Někdy jsme šli i s naší kapelou, která nám hrála do pochodu. Pamatuji si, že jsme
jednou jeli na celodenní výlet
na sv. Hostýn a do Zlína. Jindy
byl naším cílem Vlčák a Bunč
v Chřibech. Každá třída šla Studenti gymnázia hrající na klarinety
zvlášť se svým magistrem, nebo (publikováno in Velehradské zprávy)
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s některým z učitelů. Nesli jsme si kotlíky, v nichž
jsme si vařili polévku, a opékali si buřty. Vzpomínám si, že jsme jednou tajně kouřili. Každý výlet
byl pro nás velkým zážitkem.
Jinak jsme při různých příležitostech hrávali divadelní představení a zpívali ve sboru. Někdy jsme
s našimi profesory poslouchali rozhlas, chodili jsme
i do kina v Uherském Hradišti.
V zimě jsme měli na hřišti plochu na bruslení,
v létě jsme hrávali zaháněnou a volejbal. Jezdili
jsme i na sáňkách v Hájku směrem k potoku Salašce. Lyžování jsme neznali.
Naši profesoři byli vesměs kvalifikovaní pedagogové. Vzpomínám pátera Storka na němčinu, pátera
Zavadského na biologii, který chodil s brašnou, do
níž jsme trhali rostliny a zároveň se tak učili vše
poznávat. Zajímavá byla pro mne i chemie a ruština.
P. Karel Zavadský SJ (1886–1949), rek- Co mně dalo studium u Otců TJ? Již od dvanácti let
tor gymnázia, přírodovědec a spisovatel jsem si musel zvykat na život v kolektivu a osamostatnil jsem se v řešení mnoha problémů: rozvaha,
(archiv ŘKF Velehrad)
za co vydám peníze, úklid osobních věcí od ložnice
až po studijní stolek, odpovědnost za svůj prospěch,
péči o šaty, boty a osobní hygienu. Měl jsem studijní možnosti, které bych nemohl doma nikdy mít:
přístup ke knihovně, k hudebnímu vzdělání, sportování v létě i v zimě.
Při zavření gymnasia Němci jsme všichni přešli na gymnasia v různých koutech země. Sám
jsem nastoupil do gymnasia v Kyjově, kde jsem patřil k nejlepším žákům. Byl jsem napřed v
latině, řečtině, dějepisu, češtině a biologii. V němčině jsme byli nejméně na stejné úrovni jako
nejlepší žáci.
Přál bych každému studentovi prožít studia v tehdejší atmosféře pohody, radostné soutěživosti a přátelství nejen mezi studenty, ale i mezi profesory a žáky.  Pro mne, stejně jako pro mého
bratra Josefa, který na Velehradě studoval také, patří roky zde strávené k těm nejkrásnějším
vzpomínkám. Rád se k nim vracím, neboť lidem, se kterými jsem se zde setkal, vděčím nejen za
nesmírně kvalitní vzdělání, ale i za skvělý příklad a pevnou víru, která mi pomáhá v průběhu
celého života.“
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Evropský kontext založení velehradského jezuitského gymnázia
Petr Hudec

Jakkoli skromné byly počátky velehradského jezuitského gymnázia, přece jeho založení můžeme
oprávněně přikládat celoevropský či celocírkevní význam, jak to vyjadřuje jeho hrdý titul Papežský misijní ústav sv. Cyrila a Metoděje pro misie slovanské na Velehradě.
Založením velehradského gymnázia se čeští jezuité postarali bezpochyby o budoucnost svého řádu u nás. Jak vzpomíná P. Josef Cukr SJ, byl to Velehrad a nikoliv prestižní
jezuitská škola v Praze, kde se zejména rodila životní povolání velké části českých jezuitů.
Než se ve 20. letech 20. století podařilo rozvinout církevní školství na Slovensku, bylo toto
gymnázium velmi důležité i pro výchovu slovenské katolické inteligence. Nadregionální
význam gymnázia ovšem spočíval v tom, co mu bylo dáno do vínku a v jakém kontextu
života církve a situace ve světě vznikalo.
V první třetině 20. století se pro papežský stolec, a s ním i Tovaryšstvo Ježíšovo, stala
výzvou doby péče o slovanský Východ důvodně znásobená nástupem bolševismu k moci,
a s tím spojeným pronásledováním církve. Nadto posunem hranic za první světové války
se na území budoucího Polska vytvářel misionářský prostor pro působení mezi křesťany,
kteří byli dříve násilně přivtěleni k pravoslaví, jak bude pojednáno níže. Do tohoto širšího
kontextu zapadá velehradské dění. Již první tři unionistické kongresy (1907, 1909, 1911)
odhalily velkou neznalost duše Východu u západních kněží. Jestliže právě liturgie tvoří
podstatu identity východní církve, vznikla myšlenka každodenní zkušenosti a kontaktu
s Východem prostřednictvím liturgického slavení na Velehradě. Tak se již na II. unionistickém kongresu konaném v roce 1909 objevila myšlenka založení východního (baziliánského) kláštera na Velehradě.3 Druhou vizí bylo založení Cyrilometodějské univerzity na
Velehradě. O tom, že se nejednalo o vizi zcela utopickou, svědčí podpora olomouckého
arcibiskupa T. Kohna, který po své rezignaci v roce 1904 odkázal na její zřízení téměř jeden milion rakouských korun. Zřízení univerzity však narazilo na odpor úřadů a finanční
prostředky vzali za své při rozpadu Rakouska-Uherska.
Při zakládání Misijního cyrilometodějského ústavu v roce 1916 bylo tedy gymnázium
vnímáno jednak jako základ budoucí univerzity a jednak jako předstupeň k založení jakéhosi všeslovanského řádu na Velehradě. Za tímto účelem zde měla studovat i řeckokatolická mládež.4 Gymnázium mělo také vychovávat mladé jezuity, kteří by se stali misionáři církevní jednoty mezi odloučenými Slovany: „I kdyby nyní celý východ se chtěl státi katolickým,
nemohl by tak učiniti, poněvadž by se tam nedostávalo katolických kněží. Proto je praktickým
výsledkem sjezdů a nezbytnou podmínkou k sjednocení výchova kněží, kteří by se mohli tomuto
úkolu věnovati.“5 Jedním z vyučovaných jazyků na škole byla ruština. Studenti nasávali atmosféru unionistických kongresů, mohli se zúčastňovat východní liturgie, „jí porozuměti a
3

4
5
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LEPKA, J., Snahy o sjednocení církví a ústav sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě,
in Deset let ústavu sv. Cyrila a Metoděje pro misie slovanské na Velehradě, Velehrad 1926, s. 11.

ji si zamilovati, a tím i zamilovati si práci pro Východ.“6 Později byla škola ve světě chápána
a představována jako malý seminář pro papežský ruský seminář v Římě. (Množící se zprávy
o eskalaci pronásledování křesťanů v Sovětském svazu vedlo k dalšímu počinu ve prospěch
křesťanského Východu, konkrétně Ruska. V roce 1929 byl v Římě otevřen nově zbudovaný seminář Russicum (Papežská ruská kolej svaté Terezie od Dítěte Ježíše). Ústav měl vychovávat nové kněze pro misie v Rusku, kteří měli být připraveni i na oběť nejvyšší. Tomu
odpovídal i název převzatý z klasické římské vojenské terminologie pro speciální skupiny
těchto dobrovolníků: Manipulus Russipetarum).
Někteří absolventi velehradského gymnázia se zapojili do díla nazvaného Missio orientalis. Tovaryšstvo Ježíšovo založilo v roce 1923 východní větev svého řádu s cílem působit
mezi křesťany byzantsko-slovanského obřadu, a to ve východních oblastech Polska. Toto
území (Volyň, Podlesí, Bílá Rus a vojvodství vilenské) obývaly čtyři miliony východních
Slovanů, většinou původem řeckokatolíků, kteří sto let předtím byli carským Ruskem včleněni do pravoslaví. Když se roku 1924 začali spontánně vracet do katolické církve, vyvstala
otázka, mají-li přijmout i latinský obřad, nebo zda si mohou ponechat svůj byzantsko-slovanský ritus. Změna vyznání spojovaná se změnou obřadu byla vnímána jako zrada. Získat
příznivě nakloněné východní křesťany pro plnou jednotu církve bylo možné jen za předpokladu zachování jazykových a kulturních odlišností a zvyků. Mezi církevní hierarchií
proto převážil názor tolerance. Od počátku byl přitom pociťován v těchto oblastech kritický nedostatek kněží, kteří by obstarávali nově vzniklé farnosti. Polský biskup Przeździecki
z Podlesí proto usiloval o získání kněží, kteří by přešli na východní obřad se všemi typicky
rusko-pravoslavnými liturgickými zvyklostmi, a obrátil se s prosbou o pomoc na Tovaryšstvo.7 V roce 1924 vznikl v religiózně diferencované oblasti kolem města Slonim v Polsku
jezuitský probační dům Albertynum. Od roku 1924 slavili jezuité v Albertynu východní liturgii a řídili se striktně východním řádem. Na jejich mše přicházeli kromě katolíků i sjednocení (řeckokatolíci) a pravoslavní, kteří oceňovali pravidelná kázání, jichž se jim od pravoslavných, často málo vzdělaných kněží nedostávalo. U zrodu Albertyna stál francouzský
kněz P. Charles Bourgeois SJ. Ten se v roce 1929 na několik let usadil na Velehradě. Zde
pro Missio orientalis nadchl tři velehradské studenty. Otec Vasilij, jak jej nazývali Rusové,
sloužil na Velehradě denně mše ve východním obřadu. P. Josef Vaněčka SJ uvádí cenné svědectví o jeho úspěšném působení: „Podle mého názoru povolání českých jezuitů (k práci pro
slovanský Východ) zapříčinil (dal podnět) O. Bourgeau, který v letech 1926–1930? navazoval
kontakty s pravoslavnými na Pod. Rusi. [...] Nadaný žáček Olšr mu ministroval a zatoužil být
jezuitou vých. obřadu. O. Horáček a podle jeho příkladu i já jsem udělal z nouze ctnost. Pro slabý prospěch z jazyků (měli jsme jen 3 dostatečný) jsme nebyli přijati na Velehradě do noviciátu.
Proto se Horáček – kvintán přidal k Olšrovi a odjeli do Albertýna na Bílou Rus.“
Dlouhodobá přítomnost P. Bourgeoise na Velehradě se stala motivací k pořízení trvalého ikonostasu v kostelíku Zjevení Páně-Cyrilky.
Můžeme shrnout, že právě založením velehradského gymnázia se velehradští jezuité
zapojili do celosvětového dění církve a společně s unionistickými kongresy a Apoštolátem
ACM, Olomouc 1929, roč. XX., č. 3, s. 79.
ČEMUS, R., Requesting Russia: The Life of Jiří-Georges Novotný, s. 189. Viz též ČEMUS, R.,
Otec Jiří Novotný – rusipeta, in Bulletin Jezuité, rok 2003, roč. XII., č. 1, s. 13.
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sv. Cyrila a Metoděje je toto dílo tím nejhodnotnějším plodem velehradského cyrilometodějského unionismu. Za dobu své existence vychovalo řádové gymnázium desítky kněží a
kvalitních křesťanských osobností působících v nejrůznějších profesích. Ačkoliv se přímo
do práce mezi řeckokatolickými křesťany zapojili pouze někteří jeho žáci, další jezuité se
věnovali „misii mezi Slovany“ na domácí půdě. Vyslaný impuls dokázal inspirovat řadu
osobností a korunou tohoto díla je odkaz Tomáše kardinála Špidlíka SJ.

Jezuité J. Řezáč, J. Vaněčka a J. Krajcar slaví byzantsko-slovanskou liturgii v bazilice
(Foto publikováno ve Velehradských zprávách, duben 1947)
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Stojanovo gymnázium v roce 2016
Michal Hegr

Stojanovo gymnázium vstoupilo do nového školního roku „naplno“ – poprvé naplněné na maximum svojí kapacity. Celá škola žila přípravami na významné 100. výročí od
založení jezuitského Misijního ústavu na Velehradě, na jehož působení Stojanovo gymnázium ve své novodobé historii navazuje.

Pohled do interiéru nově vybudované školní kaple (foto J. Škrášek)
U příležitosti tohoto výročí si škola nadělila vzácný dárek – podařilo se nám dokončit
novou studentskou kapli sv. Kříže, která byla 12. září při slavnostní mši svaté požehnána
biskupem Josefem Hrdličkou. Kaple svým charakterem připomíná cisterciáckou kapitulní
síň. O její výslednou uměleckou podobu se zasloužil zejména akademický malíř Milivoj
Husák, autor čelního obrazu s tématem kříže. Ten ideu svého obrazu představil právě po
obřadu jejího žehnání těmito slovy:
„Na začátku této práce stála tehdy neurčitá vize a touha iniciátorů kaple vyhnout se tuctovému řešení – tj. nějak ztvárnit kříž a ´máme vystaráno´.
Od počátku bylo stanoveno ctít ideu cisterciácké kapitulní síně, její přísnost a symetrii.
Během vývoje, konzultací a zrání myšlenky se objevila idea prostorového, víceznačného objektu
s umělým osvětlením, který jsem si pro sebe nazval „Membrána“ nebo „Kříž – osy země“, a který by víc než kříž evokoval vše to, co kříži předcházelo: jakási prvotní hmota, stvoření Adama
z červené hlíny, hlína země poznamenaná vinou a obětí, do které se vsakuje prolitá krev od
biblických dob dodneška, bahno po opadávající potopě; všechno to, co bylo a je zahušťováním
bolestí světa a vedlo k výkupné oběti – je to tedy spíše odrazová plocha plná zastřených odkazů,
budících asociace, obrazy a podobenství: nakonec s ničím jiným ani nemohu pracovat.
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Významovým a optickým centrem obrazu je zlatý svatostánek se Vzkříšeným: který smrt
a tmu nese na sobě a vytváří základ nehmotnému, světelnému kříži na ploše obrazu. Umělé
osvětlení – vnitřní i vnější – umožňuje v toku liturgického roku zvýraznit důležitá témata té
které doby a měnit výraz a atmosféru kaple v plynoucím čase a světle.
Nakonec mi dovolte skončit také obrazem: trpící hmota, vyzdvižená a posvěcená zlatými sponami věčnosti.“
Dalším důležitým liturgickým komponentem nové kaple je kamenný obětní stůl, do
něhož byly uloženy ostatky sv. Jana Pavla II., které jsme dostali darem od krakovského arcibiskupa Stanisława Dziwisze.
Samotné oslavy 100. výročí vypukly 15. září a jejich vrcholem byl koncert Pěveckého
sboru Stojanova gymnázia a Hradišťanu Jiřího Pavlici ve velehradské bazilice, který byl strhujícím zážitkem pro více než čtyři stovky posluchačů z řad rodičů a přátel školy. Úžasná
atmosféra panovala i na následném agapé, které bylo pro všechny návštěvníky koncertu
připraveno v Rajském dvoře v prostorách Stojanova gymnázia. Oslavy byly završeny následující den mší svatou slouženou ve velehradské bazilice Mons. Janem Graubnerem a předními představiteli jezuitského řádu.

Koncert Pěveckého sboru Stojanova gymnázia a Hradišťanu Jiřího Pavlici ve velehradské bazilice (foto Petr Nedoma, zdroj clovekavira.cz)
Stojanovo gymnázium však i navzdory oslavám žije svým každodenním životem, který
je velmi bohatý. Jsme školou aktivní, stále se rozvíjející, reagujeme na nové výzvy. Novinkou v tomto školním roce je zřízení pobočky základní umělecké školy přímo v budově školy, které se podařilo díky spolupráci se ZUŠ Uherské Hradiště. Vyučuje se zde hra na klavír,
flétnu, housle a také varhany. Hře na hudební nástroj se zde učí nejen studenti gymnázia,
ale také někteří žáci velehradské základní školy.
V průběhu října se na půdě naší školy sešly pedagogické sbory všech tří gymnázií zřizovaných Arcibiskupstvím olomouckým, aby prohloubily vzájemnou spolupráci a sdílely
specifika církevních škol. Hlavními hosty na tomto setkání byli o. arcibiskup Jan Graubner, biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas, vedoucí centra pro školy Mgr. Zdislava
Vyvozilová a PaedDr. Olga Křížová. Jako velmi přínosné hodnotili přítomní pedagogové
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setkání v oborových pracovních skupinách, kde si navzájem předávali své zkušenosti z praxe. Celou akci provázela přátelská atmosféra a došlo k navázání či obnovení mnoha pracovních i přátelských kontaktů.
Že to na škole opravdu žije, jste mohli poznat v polovině listopadu, kdy SGV pořádalo
již 6. ročník Festivalu duchovní hudby, tentokrát s rekordní účastí osmi pěveckých sborů
církevních gymnázií z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Anglie. Strhujícím
zážitkem byl koncert tří stovek studentů, který se konal v sobotu 12. 11. od 15:00 h ve
velehradské bazilice. Festivalový program byl završen v neděli společným zpěvem v olomoucké katedrále při slavnostní bohoslužbě k uzavření Svaté brány milosrdenství.
Snažíme se stále zlepšovat také materiální podmínky školy, a proto se zapojujeme do
různých projektů. V těchto dnech čekáme na konečné rozhodnutí, zda Stojanovo gymnázium získá finanční prostředky z IROP na další stavební úpravy, díky nimž by škola získala
několik nových multifunkčních prostor. Pokud se vše podaří, bude v následujících třech
letech v budově bývalého kláštera investováno více než 100 milionů korun, a zrekonstruované prostory školy tak budou ještě lépe sloužit nejen našim žákům, ale i veřejnosti.
Máme velkou radost ze všeho, co se už na Stojanově gymnáziu podařilo, vážíme si velmi náročné a záslužné práce našich předchůdců, na kterou můžeme navazovat a s nadějí se
díváme i do budoucnosti. Všem čtenářům Ročenky Matice velehradské přejeme úspěšný
start do nového roku.

Ukončení Svatého roku milosrdenství v olomoucké katedrále
(foto Pavel Langer, zdroj clovekavira.cz)
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„Blahoslavení, kdo se modlí a pracují pro plné společenství
mezi křesťany.“
Ekumenická připomínka začátku reformace ve Švédsku
Robert Svatoň

Katedrála v Lundu, kdysi křesťanském centru severní Evropy, zasvěcená v polovině
12. století římskému mučedníku svatému Vavřinci, byla po čtyři staletí sídlem zdejšího arcibiskupa, metropolity, který pod svou správou zpočátku zahrnoval církev v Dánsku, Norsku
i Švédsku. Od r. 1536, kdy se na jih dnešního Švédska valí reformace, se románský chrám
postupně proměňuje v biskupský kostel jedné z diecézí ještě donedávna státní Švédské luterské církve.8 Odpoledne v poslední říjnový den roku 2016 se zšeřelý prostor lundského chrámu stal svědkem zcela jedinečné události. Její branou prošel římský biskup, papež František, aby zde následně, společně s hlavou Luterského světového svazu Munibem Younanem,
předsedal ekumenické bohoslužbě. V čem tkvěl význam tohoto okamžiku?

„Salvadorský kříž“, který u příležitosti společné připomínky reformace vytvořil salvadorský umělec Christian Chavarria Ayala. Na kříži je zachyceno dílo
trojjediného Boha: stvoření, vykoupení a posvěcení.
Zdroj: http://lund2016.net/about/salvadoran-cross/.
1. První společná připomínka reformace v historii
Událost byla výjimečná především pro samotný fakt, že ještě nikdy v dějinách se v pamětní den začátku reformace katolická církev, natožpak její nejvyšší představitel, neúčastnili ekumenické připomínky této události. Nyní se tak stalo přesně 499 let poté, co
augustiniánský mnich a profesor biblistiky Martin Luther (1483–1546) zveřejnil své teze
k disputaci, která se měla týkat dobové praxe a teologie odpustků a která měla vést k revizi úpadkových jevů spojených s jejich udílením.9 I když Luther nezavrhl odpustky jako
takové, nemilosrdně pranýřoval jejich prodávání za peníze a upozorňoval na skutečnost,
že hlásání odpustků se v církvi věnuje větší prostor, nežli zvěstování Božího slova. Lze však
říci, že k nejhlubším motivům jeho vystoupení patřilo vědomí nebezpečí bezduchého automatismu v náboženském životě, který byl obecně rozvíjen představou, že samotná koupě
odpustku stačí duším k zajištění věčné blaženosti. Neutěšený stav věci Luther navrhoval
změnit tím, že křesťané prostoupí celý svůj život duchem pokání a že v církvi bude objeven
8
O náboženské situaci v současném Švédsku jako i o tom, jak byla papežská návštěva v jinak sekularizované skandinávské zemi očekávána, srv. Jonsson, U., Das religiöse Panorama in Schweden
vor dem Papstbesuch, in Stimmen der Zeit, 10 (2016), s. 651–662.
9
Srv. Luther, M., Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (1517), in WA 1, 233–
238 (v novém slovenském překladu se 95 tezí Martina Luthera nachází in Biela, A. – Nicák, M.
– Batka, Ľ. /eds./, 95 výpovedí Dr. Martina Luthera. Malý spis - veľké zmeny, Lutherova společnost,
Praha 2015, s. 14–23).
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její nejdražší „poklad“, totiž nejsvětější evangelium a Boží milost.
Lutherem postulovaný prostředek církevní reformy byl zakotven v jeho osobní duchovní zkušenosti. Jak sám dosvědčuje, zakoušel již od dětství úzkost z Boha, představovaného jako trestajícího soudce a byl sužován starostí o vlastní spásu.10 Ještě jako mladý
mnich důsledně zachovával striktní předpisy své řehole, aby upokojil své svědomí před Bohem, třebaže současně byl do hloubky rozerván pocitem marnosti nad významem svých
skutků, které nemohou beze zbytku zadostiučinit za hřích. Ve svém zápase Luther s přispěním Pavlových listů objevuje evangelium jako „moc Boží ke spasení pro každého, kdo
věří“ (srv. Řím 1,17). Četbou textů z Písma je tedy přiveden k poznání, že člověk dochází
ospravedlnění nikoliv na základě svých skutků, byť sebezbožnějších, nýbrž že spravedlnost
dává z milosti jedině Bůh, a to pro zásluhy ukřižovaného Krista. Člověk ze své strany pak
Bohem sjednanou spravedlnost přijímá pouhou vírou. Toto osvobozující poznání Lutherovi „otevřelo brány ráje“, a on utěšen vírou nalezl spočinutí u svého Pána.11
Objev svobody, který Martin Luther ve svém životě učinil, byl radikální a wittemberský profesor si za ním stál celou svou bytostí. Soudní proces, který se proti němu rozběhl,
jenom posílil Lutherovu kritiku svátostného života v církvi, v jehož pozemské hlavě, papeži, se nezdráhá vidět ani rysy Antikrista. To, co následuje, je jeho vyobcování z katolické
církve r. 1521 a rozpoutání reformačního hnutí, které se během krátké doby rozhořelo na
mnoha místech německého království. Do vínku přitom reformace dostává pověstné čtyři sola, které niterně souvisí s Lutherovou žitou teologií a spiritualitou, totiž solus Christus
(pouze Kristus), sola fide (pouze vírou), sola gratia (pouze milostí), sola Scriptura (pouze
Písmem). Rozhodujícím kritériem pravověrnosti ryzí praxe v církvi se pro reformátory stává právě nauka o ospravedlnění skrze Krista, vírou a bez zásluh. „To je článek, na kterém
stojí všechno, co proti papeži, Ďáblu a světu učíme a žijeme,“12 sumarizuje Luther.
Právě k tomuto jádru reformace vyvěrajícímu z Lutherovy osobní zkušenosti, se papež
František vrátil během své lundské promluvy. Výchozím bodem jeho úvahy se mu stala
reformátorova otázka po tom, jak může člověk dosáhnout milostivého Boha. „Skutečně,“
řekl papež, „otázka o správném vztahu k Bohu je rozhodující otázkou v životě. Jak je známo, Luther objevil tohoto milosrdného Boha v evangeliu Ježíše Krista vtěleného, mrtvého
a vzkříšeného. Konceptem ‚pouze skrze Boží milost‘ je nám připomenuto, že Bůh vždy
vyvíjí iniciativu a že předchází jakoukoliv lidskou odpověď v okamžiku, kdy se ji snaží
probudit k životu. Nauka o ospravedlnění tudíž vyjadřuje podstatu lidské existence před
Bohem.“13 Je nanejvýš pozoruhodné, jak na sklonku Roku milosrdenství římský biskup
uvádí do souladu ústřední a po staletí kontroverzní článek reformační teologie s myšlen„Od dětství jsem byl tak uvyklý, že jsem zblednul a vyděsil se, sotvaže jsem jen slyšel vyslovit
Kristovo jméno. Nebyl jsem totiž vyučován jinak nežli tak, abych ho považoval za přísného a hněvajícího se soudce“ (Luther, M., In Epistolam S. Pauli ad Galatas Commentarius /1531/, in WA
40/1, 298, 28–30).
11
Srv. Luther, M., Von der heiligen Taufe Predigten (1533/34), in WA 37, 661, 23.
12
Tentýž, Šmalkaldské články (1537), druhá část, článek I. a hlavní, in Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví augsburské konfese, Kalich, Praha 2006, s. 284 (5, 416).
13
Preghiera Ecumenica comune nella Cattedrale Luterana di Lund. Omelia del Santo padre Francesco. Lund Lunedì, 31 ottobre 2016, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2016/documents/papa-francesco_20161031_omelia-svezia-lund.html [cit. 11. 15. 2016].
10
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kou, kterou již nyní můžeme pokládat za ohnisko jeho pontifikátu, totiž se znovunalezením Božího milosrdenství jako pramene obnovy života jednotlivých křesťanů i celé církve.
Vždyť bez milosrdenství, kterému se jako kající hříšníci máme příležitost otevřít, by člověk
nemohl dělat nic a svět by přestal existovat…14
Setkat se s milosrdným a milostivým Bohem se pro luterány a katolíky stává podle papeže
výzvou, která podrobuje zkoušce věrnost našeho závazku vůči světu. Ten čeká, aby mohl
uvěřit v Boží milosrdenství, jehož věrohodnými svědky se staneme pouze tehdy, když budeme s vytrvalostí prosit Pána o dar jednoty.
2. Raněné a znovuobjevené společenství v jednom vinném kmeni
Liturgický rámec připomínky výročí reformace v lundské katedrále byl vyznačen biblickým textem z patnácté kapitoly Janova evangelia, jehož stěžejním obrazem je podobenství o vinném kmeni (srv. Jan 15,1–5). Při společné bohoslužbě tak byli přítomní uvedeni
do jímavé atmosféry Kristovy poslední večeře, kdy Pán projevuje učedníkům lásku až do
krajnosti (srv. Jan 12,1) a svým slovem je důvěrně uvádí do tajemství nastávajícího odchodu k Otci, který se naplní v hodině kříže. Právě v tomto okamžiku Spasitelova života
můžeme zcela výjimečným způsobem „cítit, jak jeho srdce bije láskou k nám a jeho touha
prahne po jednotě všech, kdo v něj věří“.15 Jednota těch, kdo jsou jeho, se v této chvíli zjevuje jako Ježíšova poslední vůle.
Řeč, ve které Ježíš označuje sám sebe za vinný kmen, má za svůj cíl ukázat na podstatu
tajemství jednoty, kterou tvoří se svými učedníky, připodobněnými k vinným ratolestem.
Kristem zvolený obraz upozorňuje v prvé řadě na to, že jednota učedníků s ním i mezi sebou je organickou, živou skutečností. Jednota církve totiž spočívá ve sdílení života, jehož
zdrojem je Kristus. Ekumenismus tudíž není bezobsažná idea nebo dokonce zotročující
ideologie, ale život, neboť naše společenství má svůj základ v živém spojení s Pánem, pravým Kmenem. Díky milosti křtu v nás ve všech jako v jednom těle koluje Ježíšova krev a
my pijeme z jednoho Ducha v bezmezné touze po tom, abychom směli zpečetit tuto podivuhodnou jednotu u jediného oltáře.
Pravý kmen je jeden jediný, je jím Kristus, Tvář milosrdenství Otce,16 kterému je v podobenství svěřena úloha vinaře. My všichni jsme pouze ratolesti. Avšak i do těch nejvzdálenějších ratolestí z kmene pramení životodárná míza, díky níž se může zazelenat větev,
rozkvést květ a uzrát plod. Díky spojení s Kristem můžeme jako větve vinného kmene růst
Preghiera Ecumenica comune nella Cattedrale Luterana di Lund. Omelia del Santo padre Francesco. Lund Lunedì, 31 ottobre 2016, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2016/documents/papa-francesco_20161031_omelia-svezia-lund.html [cit. 11. 15. 2016].
15
Srv. Papež František, Jméno Boží je Milosrdenství. Rozhovor s Andreou Torniellim, Dobrovský,
Praha 2016, s. 100–101. Na tuto spojitost mezi naukou o ospravedlnění a myšlenkou Božího milosrdenství poukazuje též Benedikt XVI., když říká: „Zdá se mi, že v tématu Božího milosrdenství se
novým způsobem vyjadřuje to, co znamená ospravedlnění skrze víru. Vcházeje z Božího milosrdenství, na které všichni čekáme, je možné i dnes od začátku vyložit základní jádro nauky o ospravedlnění a představit ho v celé jeho důležitosti“ (Servais, J., La fede non è un’idea ma la vita. Intervista
al Papa emerito Benedetto XVI, in L’Osservatore Romano, 17 marzo 2016, s. 4–5).
16
Preghiera Ecumenica comune nella Cattedrale Luterana di Lund. Omelia del Santo padre Francesco.
Lund Lunedì, 31 ottobre 2016.
14
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a přinášet užitek pro tento svět. A jako plody vinné révy mu křesťané dluží především radost
srdce a jiskřící zrak, se kterým Bůh shlíží na lidstvo, s nímž je nerozlučně spojen. Touha po
hlubokém společenství s Kristem a mezi jeho učedníky není samoúčelná a ani ekumenické
úsilí nemá naplnění samo v sobě. Autentickým projevem našeho křesťanského a ekumenického závazku je právě svědectví a služba. Jedno je však třeba mít na paměti: ratolest přináší
v pravý čas své ovoce jedině pod podmínkou, zůstane-li spojena s kmenem. Bez Krista a jeho
milosti nemůžeme dělat nic, jedině se oddat prázdnému způsobu života s jeho skutky. „Kdo
zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce“ (Jan 5,5), říká Pán. Zůstaneme-li pevně
zakořeněni v něm, pak i ovoce pro naše spojení s Pánem bude vydávat vůni božství.
Posledním momentem obrazu, na který můžeme upozornit, je práce vinaře. On každou
ratolest čistí, aby nesla hojnější ovoce, a tu, která je neplodná, odřezává a hodí do ohně. Církev je ecclesia semper reformanda, říkali reformátoři, „je zároveň svatá i stále potřebuje očišťování a jde trvale cestou pokání a obnovy“17, dodává 2. vatikánský koncil. Již svatý Irenej byl
přitom přesvědčen o tom, že hlavním strůjcem této obnovy je Duch svatý, který omlazuje
církev slovem evangelia a sjednocuje ji s jejím snoubencem.18 Kristovo slovo má moc čistit
církev (srv. Jan 5,3), vždyť křtem znovuzrození a slovem si sám Kristus připravuje církev slavnou, bez poskvrny a vrásky (srv. Ef 5,26–27). V našem příklonu ke Kristu, v sestoupení do
vod křtu, kde umíráme sami sobě, a v naslouchání Božímu slovu, které nás ujišťuje o tom, že
jsme Božími dětmi, právě tam se rodí mocí Ducha svatého ryzí plody ekumenického společenství. Všechno to, co je postaveno na slově pouze lidském, na diplomatických dohodách,
strategii, vypočítavosti či projevech zdvořilosti, vezme v ekumenismu za své. Vždyť jeho duší
je v prvé řadě neustálá připravenost a ochota k obrácení srdce.19
Samotný průběh bohoslužby, kterým prostoupila slova Janova evangelia, byl připraven
společnou mezinárodní lutersko-katolickou komisí pro jednotu a zahrnoval tři organicky
propojené momenty: díkůčinění, kající úkon a odhodlání se ke svědectví.20 Tato tři slova
pregnantně vystihují obsah společné připomínky: 1) děkovat jak za dary, které celá církev
objevila díky reformaci,21 tak za to, že po staletích separace opět můžeme v ekumenickém
dialogu odkrývat naše společenství; 2) vyznat svůj podíl na rozkolu západní církve, ke
kterému ve víru událostí 16. století došlo a uvědomit si s lítostí skutečnost, že jsme jako
křesťané svou nevraživostí vydali v plen věrohodnost evangelia; 3) modlit se za svět a jeho
potřeby a obnovit nezvratně rozhodnutí, ujmout se nerozděleně služby nejpotřebnějším.
3. Nový impuls pro plnou a viditelnou jednotu
Ekumenická událost v Lundu nebyla zaměřena pouze do minulosti. Její přínos spočívá
v tom, že chce upnout naše zraky daleko intenzivněji do budoucnosti, směrem přicházejíSrv. Misericodiae Vultus. Bula vyhlašující mimořádný Svatý rok Milosrdenství, 3, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=21717.
18
Lumen gentium, 8.
19
Srv. Irenej z Lyonu, Adversus Haereses, III, 24, 1, in PG 7, 966B.
20
„Opravdový ekumenismus není možný bez vnitřního obrácení“ (Unitatis redintegratio, 7).
21
Srv. Common Prayer. From Conflict to Communion. Lutheran–Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/dtpw-lrc-liturgy2016_en.pdf [cit. 07. 11. 2016].
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címu Pánu jako dovršiteli naší jednoty. S ním chtějí obě církve s novým odhodláním vykročit na cestě prohlubování vzájemného společenství. Během setkání ve Švédsku se proto
zúčastněné strany výslovně zavázaly ke konkrétním krokům, které mají vést k jednotě a
které nalezly své vyjádření v textech dvou společných prohlášení.
Rozměr ekumenismu služby ve prospěch nejpotřebnějších nejprve podtrhl text, který
připravily sdružení světové katolické Charity a oddělení pro diakonii při Světovém luterském svazu.22 Obě organizace se v něm zavázaly, že rozvinou „ekumenický imperativ“,
formulovaný katolíky a luterány r. 2013 v prohlášení Od konfliktu ke smíření, v němž čteme: „Katolíci a luteráni by měli společně svědčit o Božím milosrdenství hlásáním a službou světu.“23 Tato služba se má vtělit do mezinárodně koordinované pomoci uprchlíkům,
upevňování míru, humanitární pomoci, podpory cílů udržitelného rozvoje a mezináboženského dialogu.
Druhý ekumenický dokument podepsali na závěr ekumenické bohoslužby papež
a předseda Světového luterského svazu.24 Perspektiva cesty k plné jednotě je zde vyjádřena
pohybem od konfliktu ke společenství, přičemž orientaci na další pouti určuje poznání, že
to, co nás sjednocuje, je větší, nežli to, co nás dělí. Naše provinění proti jednotě církve nás
zavazují k náročnému procesu hojení paměti dějinných svárů, ale učí nás zároveň i tomu,
abychom se s rozhodností společně postavili proti jakémukoliv způsobu násilí ve věcech
náboženství. Obě strany vyznávají, že katolíci a luteráni „jsou milostí osvobozeni k tomu,
aby kráčeli ke společenství, k němuž nás bez ustání volá Bůh“.25 V této souvislosti vyniká
zejména téma eucharistie, neboť naše ekumenické úsilí a teologický dialog musí mít před
sebou vizi jediného eucharistického stolu.
U tohoto bodu bychom se rádi kratičce zastavili, neboť je to vůbec poprvé, co tak významný katolicko-luterský text hovoří výslovně o problematice eucharistické communio.
Podle katolického pojetí je společné eucharistické stolování vrcholem společenství církve
a projevem církevní jednoty. Kde není dokonalá jednota, tam nelze tuto skutečnost vyjádřit ani svátostným způsobem v podobě společného slavení Pánovy hostiny. Ovšem jako
Tři zmíněné akcenty shrnul v úvodní modlitbě papež František: „Duchu svatý, pomoz nám radovat
se z darů, které církev dostala skrze reformaci, připrav nás, abychom činili pokání za zdi rozdělení,
které jsme vztyčili my i naši předchůdci, a uschopni nás ke společnému svědectví a službě světu.“
Slova vděčnosti za dary reformace pronesená ústy římského biskupa znějí vskutku přelomově, vždyť až
doposud zcela převládá v katolickém prostředí onen postoj, podle něhož je reformační hnutí 16. století
spojeno především s církevním rozkolem. Na odvážnou otázku, čím byla reformace pro jednu svatou
katolickou a apoštolskou církev přínosem, odpověděl papež František v předvečer své cesty do Skandinávie dvěma slovy: reforma a Písmo: „Reforma a Písmo jsou dvě základní skutečnosti, které můžeme
prohloubit při pohledu na luterskou tradici“ (Jonsson, U., Intervista a Papa Francesco. In occasione
del viaggio apostolico in Svezia, in La Civiltà cattolica, 28. 10. 2016, s. 5, http://www.laciviltacattolica.
it/articoli_download/extra/Intervista_Francesco_in_Svezia.pdf [cit. 02. 11. 2016]).
23
Srv. Together in Hope. Declaration of Intent between Caritas Internationalis and The Lutheran
World Federation – World Service, https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2015/declaration_of_intent_caritas_internationalis_and_lwf_en.pdf [cit. 22. 11. 2016].
24
Srv. Joint Statement on the occasion of the Joint Catholic-Lutheran Commemoration of the Reformation Lund, 31 October 2016, http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/10/31/0783/01757.html#orig [cit. 22. 11. 2016].
25
Tamtéž.
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prostředky milosti církev neodpírá ani nekatolíkům přístup ke svátostem. Z uvedených
důvodů je obecenství v eucharistii s nekatolíky omezeno na některé výjimečné případy,
které pro katolíky stanovuje Kodex církevního práva a ekumenický direktář, a které jsou
upřesněny právními normami příslušných místních biskupských konferencí. Za určitých
okolností je tedy kupříkladu možné, aby i věřící luterský křesťan přijal svaté přijímání na
katolické mši. Pokud se tak děje, je to však vždy pouze výjimka. A právě tento stav reflektuje zmíněné prohlášení, které si uvědomuje bolest těch, kdo „sdílejí celý svůj život, ale nemohou mít podíl na Boží vykupitelské přítomnosti u eucharistického stolu“.26 Před tímto
palčivým problémem, který postihuje partnery v konfesně smíšených manželstvích, si obě
strany uvědomují svoji pastorační zodpovědnost ve smyslu hledání odpovědi na to, jak utišit
duchovní žízeň a hlad věřících po jednotě s Kristem.
Zmíněný důraz na „pastorační zodpovědnost“ týkající se možností svátostného života
párů žijících ve smíšených manželstvích zdá se odráží směr, kterým se vydala i postsynodální exhortace Amoris laetitia papeže Františka, která činí z pastoračního rozlišování jeden
z pilířů postoje církve v otázkách týkajících se života v rodině. Samotný papežský dokument vyžaduje zralé duchovní rozlišování nejen od duchovních, ale vybízí též k uvědomělé
formaci věřících, a to zvláště v situacích, „ve kterých se hroutí všechna schémata“.27 Zatímco text exhortace se v otázkách eucharistie a smíšených manželství omezuje na předpisy
obsažené v ekumenickém direktáři,28 postupuje papež František ve své vlastní pastorační
praxi ve smyslu rozvíjení umění duchovního rozlišování.
Máme zde na mysli jeho slova, která pronesl v římské luterské farnosti při své návštěvě v listopadu r. 2105. Papežovu odpověď na otázku, kterou mu při té příležitosti položila
ohledně eucharistického společenství luterská křesťanka žijící radosti i bolesti smíšeného
svazku s katolíkem, můžeme číst jako konkrétní způsob vedení pastoračního rozhovoru, ve
kterém se snoubí světlo obecně platné církevní nauky s touhou zprostředkovat v nejvyšší
možné míře Pánovu přítomnost těm, které doprovázíme. Papež tehdy především prohlásil, že on sám nemá kompetenci k tomu, aby udělil dovolení, které by všeobecně umožnilo „eucharistickou pohostinnost“. Mít účast na Pánově večeři totiž znamená vstupovat
do tajemství, ke kterému zve sám Pán. Ústřední otázka manželů toužících po jednom eucharistickém chlebě by podle římského biskupa měla znít: „Co máme se svým manželem
[manželkou] udělat, aby mě Pánova hostina provázela v mém životě?“29 Takto formulovaná otázka se týká života, a jelikož podle papeže Františka „život je větší než vysvětlování a
interpretace“, vyžaduje její zodpovězení v prvé řadě upřímnost vůči sobě samému. Křesťanské rozlišování ovšem nikdy není svéhlavým prosazováním vlastních stanovisek, nýbrž
hledáním Pánovy vůle v osobním rozhovoru s ním a ochotou nechat se jím vést. Proto
papež v tomto zmíněném pastoračním rozhovoru staví konkrétní jednotlivé osoby před
Tamtéž.
František, Amoris laetitia. Radost z lásky. Posynodální apoštolská exhortace o lásce v rodině, 37
(český překlad Paulínky, Praha 2016).
28
Srv. tamtéž, 247.
29
Visita alla Chiesa evangelica e luterana di Roma. Parole del Santo Padre Franceso. Domenica,
15 novembre 2015, https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/november/documents/papa-francesco_20151115_chiesa-evangelica-luterana.html [24. 11. 2016].
26
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následující výzvu: „Stále se odvolávejte na křest: ‚Jedna víra, jeden křest, jeden Pán‘ (…)
Rozmlouvejte s Pánem a kráčejte kupředu. Více si netroufám říct.“30
Lze z toho vyvodit, že papež zpochybnil katolickou nauku a podřídil úsudek ve věci
svatého přijímání nekatolíků pouze jejich svědomí? Nauka a svědomí jsou dva elementy,
které podle katolického pojetí ekumenismu nelze stavět proti sobě. A ani papež František toto nečiní. Tím, že upozorňuje na stěžejní úlohu duchovního rozlišování v životních
situacích jednotlivých věřících, pouze potvrzuje katolickou nauku, podle níž v určitých
konkrétních případech, v nichž se jedná o duchovní dobro člověka a jeho spásu, církev
nabízí posilu Kristovými svátostmi.31 Právě v tomto duchu lundské prohlášení může v našich církvích probudit ekumenickou citlivost, která je nerozlučně spojena s naší věrností
Pánu.
Před začátkem své cesty do Švédska papež prohlásil, že smyslem jeho návštěvy je více se
přiblížit svým sestrám a bratřím. Zatímco blízkost je pro všechny prospěšná, ten, kdo není
schopen se s druhým setkat, uzavírá se ve svém světě a ocitá se v osidlech strachu. U křesťanů pak tato neschopnost vyjít ze sebe vede k prohloubení rozdělení.32 Ať se tato papežova
touha po blízkosti stane výchozí touhou ekumenismu! Nechť se ani my, posíleni plody setkání v Lundu na prahu Roku reformace nebojíme vykročit směrem ke druhým, abychom
s postojem tichosti srdce objevovali Toho, který nás spojuje. Kéž i o nás platí aktualizace
slov Ježíšova horského kázání, kterou během mše o slavnosti Všech svatých v Malmö předložil papež František, když prohlásil: „Blahoslavení, kdo se modlí a pracují pro plné společenství mezi křesťany.“33
Papežova ekumenická otevřenost, která se projevila jeho účastí na připomínce reformace ve Švédsku, vzbuzuje u některých katolíků pochybnosti. U nás nevybíravě zhodnotil
Františkovo počínání např. okruh kolem časopisu Te Deum, který odsoudil účast římského biskupa na „oslavách reformace“, přičemž se poněkud pozapomnělo na skutečnost, že
důvodem návštěvy nebyly žádné oslavy, nýbrž „připomenutí“ události reformace v duchu
pokání a smíření a vyjádření vděčnosti za to, že jako katolíci a luteráni můžeme díky ekumenickému dialogu znovu objevovat to, co nás spojuje.
Závěrem tedy dejme slovo samotnému papeži, který v rozhovoru pro italský deník Avvenire takto odpověděl na výtky, že svým pojetím ekumenismu „protestantizuje“ katolickou církev: „Jdu po cestě těch, kdo kráčeli přede mnou, následuji koncil. Pokud jde o názory, je třeba vždy rozlišovat ducha, s nímž jsou pronášeny. Když v nich není přítomen zlý
duch, mohou pomoci jít dál. Jindy je hned vidět, že kritiky, které se sbírají tam a onde, aby
se ospravedlnila již zastávaná pozice, se vytvářejí s pomocí zlého ducha, aby podporovaly
rozdělení. Je hned vidět, že jistý druh nesmlouvavosti (rigorismu) se rodí z nedostatku, ze
snahy skrýt pod výzbrojí vlastní smutnou nespokojenost.
Tamtéž.
Srv. Thönissen, W., Gewissen gegen Dogma?, http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/gewissen-gegen-dogma [24. 11. 2016].
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Jonsson, U., Intervista a Papa Francesco. In occasione del viaggio apostolico in Svezia, s. 3.
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Santa Messa nello Stadio Swedbank a Malmö. Omelia del Santo Padre Francesco. Malmö,
Martedì, 1 novembre 2016, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2016/documents/pa
pa-francesco_20161101_omelia-svezia-malmo.html [cit. 22. 11. 2016].
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Připravovat cestu k obnovení jednoty s křesťanským Východem
Robert Svatoň

Být těmi, kdo svým dílem mohou být nápomocni k tomu, aby se obnovilo plné společenství
s církvemi křesťanského Východu – to byla naděje, jež prostupovala modlitbu a skutky aktérů
velehradské unijní myšlenky. Tomuto cíli chce sloužit ekumenické hnutí i v dnešní době. Rok
2016 byl v tomto směru bohatý na události, kdy jsme mohli vnitřně pocítit, že se naše skutky
ocitají v záměru Ducha, který v křesťanech vzbuzuje touhu po tom, aby neúnavně připravovali
cestu Božímu daru jednoty.
1. Příslib nové éry ve vztazích mezi Římem a Moskvou
Jako blesk z čistého nebe působila zpráva z prvního únorového pátku roku 2016,
která informovala o tom, že již za týden dojde k historicky prvnímu setkání mezi biskupem Říma a patriarchou Moskvy a celé Rusi. Ve skutečnosti šlo o výsledek mnohaletého
nezměrného úsilí a složitých přípravných jednání, o proces, který byl provázen nadějemi
stejně jako též okamžiky napětí a zklamání. Vzpomeňme na nikdy nenaplněnou velikou
touhu slovanského papeže Wojtyły navštívit Rusko…

Objetí římského biskupa Františka s moskevským patriarchou Kirillem
(Foto zdroj http://www.catholicnewsagency.com)
Samotné setkání, které proběhlo 12. února minulého roku na mezinárodním letišti
v Havaně, zatímco papež cestoval do Mexika a patriarcha byl na návštěvě Kuby, však nebylo pouze efektem diplomatického umu či hrou vysoké církevní politiky. Dvě hodiny osobního rozhovoru, které vyvrcholily podpisem společného prohlášení, popsal papež František
jako rozpravu mezi dvěma bratry, kteří sdílejí jeden křest a stejný biskupský úřad. „Mluvíme jasně, bez dvojznačností, a musím říci, že jsem v našem rozhovoru cítil přítomnost
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Ducha svatého,“34 vyjádřil své vnitřní pocity papež. Tato jeho bezprostřední a evangelně
prostá slova, znásobená poděkováním hlavě Ruské pravoslavné církve, která je zdaleka nejpočetnější církví světového pravoslaví, za „bratskou pokoru“ a „skutečnou touhu po jednotě“, jsou svědectvím, že římský biskup chápal setkání jako vskutku milostiplný okamžik
na společné cestě.
Samotná deklarace, kterou oba představitelé církví podepsali, záměrně představuje
text, který nechává stranou teologicky sporné otázky. Chce být dokumentem, který otevírá
nové perspektivy vzájemného plodného soužití obou církví, které jsou povolány ke společnému hlásání evangelia. Ryzost našich vzájemných vztahů přitom pramení z toho, že „sdílíme stejnou duchovní tradici prvního tisíciletí křesťanství“,35 dosvědčenou Boží Matkou a
společně uctívanými světci, mezi nimiž zaujímá výsadní místo bezpočet mučedníků. Cesta
k obnovení jednoty, k němuž mělo setkání papeže Františka a patriarchy Kirilla přispět,
má vést právě skrze společenství v dědictví tradice nerozdělené církve, v překonání historických rozdílů a v jednohlasném svědectví Kristu. Zcela konkrétně dokument vyřkl slovo na
obranu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě (jmenovitě v Sýrii a Iráku), spojené s apelem na mezinárodní společenství, aby se aktivně zasadilo o pomoc potřebným a
podniklo kroky vedoucí k eliminaci násilí a terorismu. Papež i patriarcha souzní v obraně
lidského života, rodiny a manželství, jakož i v kritice sekularismu, ateismu a konzumismu.
Vyslovují se zřetelně proti omezování práv křesťanů a na podporu migrantům, podtrhují
hodnotu náboženské svobody.
Prohlášení se kromě toho dotýká i palčivých problémů vzájemných vztahů, z nichž
zvláště dva ochromily katolicko-pravoslavný dialog v posledním desetiletí minulého a na
počátku nového tisíciletí. Máme na mysli otázku proselytismu a uniatismu. Zatímco první
se týká formy misijní aktivity církve, vztahuje se druhý bod ke způsobu, jakým se usilovalo
o obnovení církevní jednoty. Těžkosti v obou směrech vyvstaly po událostech roku 1989,
kdy ve střední a východní Evropě, a následně i v bývalých zemích sovětského impéria,
jednak obnovily svůj život řeckokatolické církve, a kdy rovněž začala svou apoštolskou a
pastorační činnost rozvíjet na těchto územích i církev římskokatolická. Východní církve
spojené s Římem, které byly v době komunismu násilně připojeny k pravoslaví, si po politických změnách musely mnohdy jen s velkou námahou znovu vydobýt svou nezávislost
a soběstačnost. Moskevský patriarchát nadto opakovaně obvinil Vatikán z toho, že svojí
misií na ruském území nerespektuje „kanonické teritorium“ pravoslavné církve a hledá
nové věřící mezi pravoslavnými křesťany.36
Nyní se poprvé k oběma jevům vyjadřuje Moskva a Řím společně, a to na úrovni
svých nejvyšších představitelů. Deklarace se přitom pohybuje v linii tzv. Balamadského
dokumentu, který r. 1993 vypracovala Společná mezinárodní komise pro teologický
Words of the Holy Father after the signing of the Joint Declaration with Patriarch Kirill, dostupné
on line: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160212_dichiarazione-comune-kirill.html [10. 01. 2017].
35
Joint Declaration of Pope Francis and Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, čl. 4, dostupné
on line: http://w2.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2016/february/documents/papa-francesco_20160212_dichiarazione-comune-kirill.html [10. 01. 2017].	
36
Srv. Overmeyer, H., Spor o „kanonické teritorium“, in Getsemany, 10 (říjen 2007),
s. 229–234.
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dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví, a který odmítl jak proselytismus, tak uniatismus.37 Ty v historii souvisely s přesvědčením, že jinověrce je třeba obrátit na pravou
víru a přivést zpět do své vlastní církve. Teď však římský biskup a moskevský patriarcha svorně konstatují, že misijní působení „s sebou nese vzájemný respekt vůči členům
křesťanských společenství a vylučuje každou formu proselytismu,“ a tudíž zapovídá
„užívání nečestných prostředků, které by podněcovaly věřící k přechodu z jedné církve
do druhé a popíraly jejich náboženskou svobodu a tradice“.38
O uniatismu coby metodě k obnovení jednoty je řečeno, že patří minulosti. Naproti
tomu je však jasně vyjádřena úcta k již existujícím východním katolickým církvím, které
povstaly v určitých dějinných souvislostech, a které „mají právo existovat a podnikat vše,
co je nezbytné k tomu, aby vyšly vstříc duchovním potřebám svých věřících a přitom toužily po životě v pokoji se svými bližními“.39 Do budoucna mají být křehké vztahy mezi
řeckokatolíky a pravoslavnými prodchnuty duchem smíření a snahou hledat formy vzájemně přínosného soužití.
Společné prohlášení se pak vyjádřilo i k ožehavé aktuální politické a náboženské situaci na Ukrajině, jmenovitě k válečnému konfliktu na východě země, který má své kořeny v ruské anexi Krymu v březnu 2014, a k rozštěpení mezi pravoslavnými věřícími.40
Vzhledem k roli, kterou Ruská pravoslavná církev hraje ve společenském a veřejném životě
Ruska, bylo jistě nesnadné nalézt k těmto otázkám pravá slova. Ačkoliv může stanovisko
deklarace připadat jako příliš opatrné,41 lze kladně hodnotit výzvu politikům i církvím, aby
37
Srv. Uniatismus, unijní metoda minulosti a současné hledání plného společenství, in Ekumenické konsensy I. Katolicko-pravoslavné konsensy na celosvětové úrovni, Refugium, Velehrad
2001, s. 85–102
38
Joint Declaration of Pope Francis and Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, čl. 24. O proselytismu se papež František v loňském roce nechal slyšet ještě jednou, když s rozhodností řekl: „Jednota
křesťanů (…) nepřipouští proselytismus, který je naopak jedem na ekumenické cestě.“ (Discorso del
Santo Padre Francesco ai partecipanti alla Plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione dell´Unità
dei Cristiani. Sala Clementina. Giovedì, 10 novembre 2016, https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/november/documents/papa-francesco_20161110_plenaria-unita-cristiani.
html [10. 01. 2017]).	
.
39
Joint Declaration of Pope Francis and Patriarch Kirill of Moscow and All Russia, čl. 25. Kurt
Koch, předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, která se na tvorbě deklarace podílela,
hodnotí právě tento společný výrok, uznávající práva řeckokatolíků, ze strany Moskvy za předěl,
srv. Baier, S. – Koch, K., Spannungen in der Orthodoxie sind ein Problem für den ökumenischen
Dialog, in Die Tagespost, 128 (27. Oktober 2016), s. 5. O nesnadném postavení východních církví
sjednocených s Římem v rámci katolicko-pravoslavného ekumenismu, srv. Lanne, E., Východní
katolické církve – most, nebo zeď mezi pravoslavnými a katolickými církvemi?, in MKR Communio,
3 (2014), s. 79–85.	
40
V současné době působí na Ukrajině hned tři pravoslavné církve: Ukrajinská autokefální pravoslavná církev, vyhlášená r. 1921 a obnovená začátkem 90. let 20. století, dále nejpočetnější Ukrajinská pravoslavná církev Kyjevského patriarchátu, založená r. 1992, a nakonec Ukrajinská pravoslavná
církev spadající pod pravomoc Moskevského patriarchátu.	
41
Svjatoslava Ševčuka, arcibiskupa Ukrajinské řeckokatolické církve, „Two Parallel Worlds“ – An
Interview with His Beatitude Sviatoslav, dostupné on line: http://news.ugcc.ua/en/interview/two_
parallel_worlds__an_interview_with_his_beatitude_sviatoslav_75970.html [11. 01. 2017].
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podporovali mírové řešení. Příslibem se zdá být naplněné přání, aby katolické církve na
Ukrajině sehrály konstruktivní roli v překonání tamního pravoslavného schizmatu. Smíme tedy doufat, že díky havanskému setkání se mezi oběma církvemi otevřela perspektiva
nových vztahů.42
2. Jednota uvnitř pravoslaví – předpoklad pro obnovení jednoty všech křesťanů
Synodalita, která vyjadřuje povahu církve coby společenství, patří dle pravoslavného
pojetí k samotné podstatě církve a projevuje se v prvé řadě shromážděním biskupů pod
vedením Ducha svatého. Je nanejvýš příhodné, že právě o neděli svatodušní r. 2016 byl
ve městě Kolymvari na Krétě zahájen „Posvátný a velký synod“ pravoslavné církve. Týden
trvající koncil, který se měl stát manifestací pravoslavné jednoty, znamenal vrchol přípravného procesu, jenž v prostředí východních církví byzantské tradice trval několik desetiletí.
Na synod bylo pozváno všech čtrnáct autokefálních pravoslavných církví, tedy církví,
které třebaže jsou vzájemně nezávislé, žijí mezi sebou v plném svátostném společenství a
chápou se jako jedna církev sdílející tutéž víru slavenou jedním liturgickým ritem. Svolání koncilu proběhlo encyklikou, kterou o tzv. Neděli pravoslaví, jíž začíná doba Velkého
postu, rozeslal cařihradský „ekumenický patriarcha“, jemuž mezi pravoslavnými biskupy
přísluší čestný primát. Již v lednu loňského roku přitom nejvyšší představitelé jednotlivých
pravoslavných církví (s výjimkou Antiošského patriarchátu) na svém setkání (synaxis) ve
Švýcarsku připravili znění předloh sněmovních dokumentů, čímž byla vytyčena stěžejní
témata synodu: pravoslavná diaspora, autonomie pravoslavných církví, manželství, postní
praxe, poslání pravoslavné církve v dnešním světě a vztahy k nepravoslavným křesťanům.

Společná fotografie metropolitů a patriarchů zúčastněných na „Velkém a posvátném synodu“
(Zdroj https://www.holycouncil.org)
42
Srv. Ambros, P., Opona historie a Boží vedení, dostupné on line, http://www.jesuit.cz/clanek.
php?id=1151 [11. 01. 2017].
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S blížícím se termínem začátku sněmu se situace začala dramatizovat. Důvodem bylo,
že čtyři z pravoslavných církví se postupně na svých synodech rozhodly nevyslat na Krétu své delegáty. Příčiny byly různé: Antiošský patriarchát uvedl jako důvod spory o pravomoc nad pravoslavnými věřícími v Kataru, Bulharský patriarchát pokládal dokument
o nepravoslavných věřících za příliš vstřícný a výhrady týkající se problematiky smíšených
mezikonfesních manželství vyjádřila Gruzínská pravoslavná církev. Když pak synod Ruské
pravoslavné církve vyhlásil, že kvůli tak vysokému počtu odřeknuvších církví je zpochybněna jednohlasnost budoucího konsensu, a hlasoval pro neúčast své církve, zdálo se, že
nezměrné úsilí přípravné fáze všepravoslavného koncilu přijde vniveč. Uvážíme-li přitom,
že jmenované církve čítají zhruba polovinu pravoslavných biskupů a dvě třetiny všech pravoslavných věřících, byly obavy namístě. Hledat však zdroje obtíží nastalých v předvečer
sněmu pouze v tom, že se opět projevilo trvalé napětí mezi Cařihradem a Moskvou, by
znamenalo vidět jen jednu stránku věci. Vlna nesouhlasu se zamýšlenými koncilními dokumenty spíše prozradila různorodost, někdy i protikladnost, s nimiž k určitým otázkám
přistupují jednotlivé církve pravoslavného světa.
Mezi takové sporné otázky pak určitě patří postoj k ekumenismu a vztah k nepravoslavným křesťanům a jejich společenstvím. Třebaže mnoho pravoslavných teologů a představitelů církví hraje v novodobém ekumenickém hnutí od jeho počátku dodnes stěžejní
roli, nechyběl v rámci ortodoxie nikdy ani kritický proud, dodnes silně přítomný jako
spodní proud např. v mnišském prostředí. A tak od ekumenické otevřenosti, kterou ztělesňuje patriarcha Bartoloměj, je v pravoslaví možné se setkat s postojem ekumenické podezíravosti, ba zaslechnout, třeba mezi athoskými mnichy, též hlasy o tom, že ekumenismus
je navýsost jen blud a rouhání.
Nepřekvapí tedy skutečnost, že dokumentem, který byl na synodu nejintenzivněji
a nejdéle diskutován, byla právě předloha s názvem Vztahy pravoslavné církve ke zbylému křesťanskému světu. Otázka, do které se soustředila kontroverznost tématu, zněla, kým
vlastně podle pravoslavného mínění jsou ostatní křesťanské církve a církevní společenství,
což se promítlo do obtíží, jak je pojmenovat. Kritika byla vznesena proti tomu, aby bylo
pro nepravoslavné útvary užito označení „církve“, jak navrhoval přípravný text.43 Teprve
na zasedání posledního jednacího dne byla v této záležitosti nalezena a přijata kompromisní formule, podle níž „pravoslavná církev akceptuje historická jména jiných nepravoslavných křesťanských církví a konfesí“.44 Toto vyjádření v sobě zahrnuje jednak respekt
k identitě ostatních křesťanských společenství, která se pokládají za Kristovu církev nebo
její součást, avšak ponechává současně pravoslavné církvi i otevřené dveře k tomu, aby
sama rozhodla, jestli na druhé bude pohlížet jako na „církve v plném a pravém smyslu slova“.45 Jistý směr, kterým bude tento pohled na druhé utvářen, přitom dává tušit výrok, že

43
Srv. Documenti preparatori del Sinodo panortodosso. Le relazioni ecumeniche, in Il Regno –
Documenti, 7 (2016), s. 236–239.	
44
Holy and Great Council of the Orthodox Church, Relations of the Orthodox Church with
the Rest of the Christian World, čl. 6, dostupné on line: https://www.holycouncil.org/-/rest-of-christian-world [09. 01. 2017].	
45
Tamtéž, čl. 19.
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„nepravoslavné církve a vyznání se odchýlily od pravé víry jedné, svaté, obecné a apoštolské
církve“.46
Třebaže v celém dokumentu bychom marně hledali výraz „ekumenismus“, lze jeho
výsledné znění rozhodně pokládat za příspěvek vyjadřující podporu hnutí za jednotu křesťanů.47 Je nesporným kladem přijatého usnesení, že ortodoxie v něm nezpochybňuje ekumenický dialog, nýbrž naopak vyslovuje se k jeho dalšímu rozvíjení na multilaterální i bilaterální úrovni, a to i navzdory tomu, že se na něm některé pravoslavné církve vysloveně
nepodílejí. Ekumenická angažovanost pravoslavné církve coby církve, která se považuje za
Kristem založenou, jednu, svatou, obecnou a apoštolskou, je projevem její zodpovědnosti
za jednotu. Tato jednota přitom pramení ze společenství Boží Trojice a ze svátostí a je vyjádřena apoštolskou posloupností a patristickou tradicí. Proto je zapotřebí ji uskutečňovat
v prvé řadě „na základě pravdy víry a tradice staré církve sedmi ekumenických koncilů“.48
Jako nesprávná cesta k jednotě křesťanů je naproti tomu odmítnuta představa o tom, že
všechna vyznání jsou v podstatě stejná nebo že sjednocení je možné prosadit pomocí kompromisů mezi jednotlivými konfesemi.
Celkově byl synod na Krétě epochální událostí. Třebaže nebyly přítomny všechny pozvané církve, přispěl jedinečným způsobem ke konciliárnímu procesu uvnitř pravoslaví.
Všech 166 biskupů, kteří se ke slavení synodu nakonec sešli, aby kromě šesti traktovaných
dokumentů přijali též koncilní poselství pro veřejnost a encykliku, která teologicky konsistentně přednáší hlavní rozhodnutí sněmu, reálně zakusilo, co to znamená pod vedením
Ducha svatého spoluvytvářet všepravoslavné společenství.49 A tato skutečnost má pochopitelně široký dopad ekumenický. Do budoucnosti přitom otcové vyjádřili přání, aby se ze
synodu stala regulérní instituce, která by byla svolána každý sedmý nebo desátý rok.50 Pro
význam celého synodu jistě bude nyní podstatné, jak proběhne proces recepce koncilních
usnesení v rámci samotného pravoslavného světa, a to zejména v těch církvích, které na
Krétě nebyly přítomné. Jak je totiž známo, „pro pravoslavné je koncil (…) zakončen až
tehdy, je-li recipován“.51

Tamtéž, čl. 22.
V tomto směru může dokument plnit analogickou úlohu jako ekumenická otevřenost textů
2. vatikánského koncilu. Pro tuto analogii srv. De Mey, P., Vatikán II a Kréta I jako vykročení
stejným směrem? „Vztahy pravoslavné církve ke zbylému křesťanskému světu“ pod lupou, in
Širka, Z. (ed.), Domov jako most. Festschrift k padesátinám prof. Ivany Noble. Studie a texty
Evangelické teologické fakulty, 27 (2016), s. 83–97.
48
Holy and Great Council of the Orthodox Church, Relations of the Orthodox Church with
the Rest of the Christian World, čl. 5.	
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Srv. Oeldemann, J., Nach dem Konzil. Zum Ertrag der „Heiligen und Großen Synode“ der
Orthodoxen auf Kreta, in Herder Korrespondenz, 70/ 9 (2016), s. 33.	
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Srv. Message of the Holy and Great Council of the Orthodox Church, dostupné on line: https://
www.holycouncil.org/-/message [09. 01. 2017].
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3. Volání po jednotě jako jádro poselství papeže Františka v Zakavkazsku
Dvakrát v uplynulém roce zavítal papež František do zemí ležících na úpatí Kavkazu,
mohutného horského hřebene, který tvoří hranice mezi Evropou a Asií. Z hlediska geopolitického se jedná o oblast permanentního napětí. Nebezpečné mongolské nájezdy a staletí v područí Osmanské říše vystřídala desetiletí pod knutou sovětského režimu, po jehož
pádu zůstává Zakavkazsko ohniskem střetů mezi znesvářenými národy: napětí sužuje po
léta vztahy mezi Tureckem a Arménií, která navíc bojuje s Ázerbájdžánem ve sporu o Náhorní Karabach. Gruzie, kde ještě před deseti lety zuřila válka o území Jižní Osetie a Abcházie, musí dodnes čelit mocenským ambicím Ruska. Na tato místa papež přichází jako
poutník pokoje a smíru, jak to vyjádřilo motto jeho gruzínské cesty: Pax vobis.

„Návštěva první křesťanské země“ – nápis na logu apoštolské cesty papeže Františka v Arménii.
(Zdroj http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2016/outside/documents/papa-francesco-armenia-2016.html)
Z náboženského hlediska je typické, že katolíci tvoří v zakavkazských zemích jen nepatrné procento: Ázerbájdžán je většinově muslimský, v Arménii a Gruzii jsou nejpočetnější
církve křesťanského Východu. Kořeny křesťanské víry zde ovšem sahají hluboko do počátků 4. století, vždyť Arménie i Gruzie byly prvními zeměmi na světě, v nichž se křesťanství
stalo státním náboženstvím. Arméni, mezi které se papež vydal koncem června 2016, jsou
z více než devadesáti procent údy Arménské apoštolské církve, která se řadí do skupiny
starobylých východních církví, které se též označují jako předchalcedonské. Důvodem je,
že nepřijaly vyhlášení Chalcedonského koncilu, který v r. 451 definoval jako článek víry
dogma o spojení dvou přirozeností (lidské a božské) v osobě Ježíše Krista. Gruzínská pravoslavná církev, ke které se hlásí převážná část obyvatel Gruzie, kterou papež František
navštívil na přelomu září a října, zase patří k autokefálním pravoslavným církvím byzantského obřadu, které žily až do r. 1054 v jednotě s Římem.52
V prostředí těchto dvou rodin východních křesťanů se papež mohl setkat rovněž se
dvěma rozdílnými přístupy k ekumenismu. Zatímco Arménská apoštolská církev sehrála
ve druhé polovině 20. století stěžejní roli v otevření se východních církví pro ekumenický
dialog a dodnes její teologové a biskupové zaujímají v úsilí o jednotu významné postavení,
staví se Gruzínská pravoslavná církev k ekumenismu kriticky. Dokladem může být jednak
to, že církev v r. 1997 opustila Světovou radu církví, jednak i bolestivá praxe nových křtů,
Základní a nedispenzovatelnou pomůcku ke studiu dějin, teologie a spirituality východních
církví, dostupnou v češtině, představuje Farrugia, E. (ed.), Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium, Olomouc 2010. Dále srv. např. Kryštof, Pravoslavný svět. Přehledné dějiny patriarchátů a místních církví, Prešovská univerzita. Pravoslavná bohoslovecká fakulta, Prešov 2000;
Orientální pravoslavné církve, Prešovská univerzita. Pravoslavná bohoslovecká fakulta, Prešov 2004;
Szabo, M., Východní křesťanské církve. Stručný přehled sjednocených i nesjednocených církví křesťanského východu, Karolinum, Praha 2016.
52

53

vyžadovaných od nepravoslavných křesťanů, kteří chtějí uzavřít smíšené manželství s pravoslavnou stranou. Tato různá naladění ve vztahu k ostatním křesťanům se při návštěvě
Svatého otce projevila například tím, že na rozdíl od Arménie, kde byla hlavní událostí
jeho cesty společná ekumenická modlitba za mír v centru Jerevanu, musela se návštěva
Gruzie obejít bez liturgického vyjádření vzájemného společenství. Tuto skutečnost lze vnímat jako důsledek pohledu některých pravoslavných kruhů, které se odkazují na kánony,
jež zapovídají společnou modlitbu s těmi, kdo se provinili herezí či schizmatem.53

Katedrála Sveticchoveli, hlavní chrám Gruzínské pravoslavné církve
(Zdroj https://it.wikipedia.org)
Papežova návštěva obou zemí nicméně měla silný ekumenický náboj. Římský biskup
v Arménii i Gruzii děkoval za již existující společenství mezi křesťany Západu i Východu,
volal k prohloubení jejich vzájemné jednoty a modlil se za ni. Všimněme si nyní několika
rysů, které mělo Františkovo svědectví jednotě, vydané během jeho pobytu v Zakavkazsku. Základní roli hrálo to, co bychom mohli označit za ekumenismus apoštolského bratrství. Jak před hlavou Arménů, katholikem Karenkinem II., tak v přítomnosti gruzínského
patriarchy Ilii II. František s radostí citoval slova žalmu: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde
bratří bydlí svorně!“ (Ž 133,1). Toto bratrské společenství, které nám dle vyjádření papeže
umožňuje cítit „tep srdce“ jedné církve, čerpá přitom z apoštolských zdrojů, vždyť církev
v Arménii je spjata s působením Bartoloměje a Tadeáše, křesťanství v Gruzii má své kořeny
53
Srv. Pheidas, V., Common Prayer as an Issue for Orthodox Involvement in Ecumenism, according to the Canon Law, in Aa. Vv., Orthodox Handbook on Ecumenism. Resources for Theological
Education, Regnum Books International, Oxford 2014, s. 607–618.
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u sv. Ondřeje a Řím je skropen krví Petra a Pavla. Právě oni, „zatímco kralují s Kristem
v nebi, určitě se radují, když vidí naši náklonnost a naše konkrétní úsilí o plné společenství“.54 Naše touha po jednotě je nesena upřeným pohledem nebes, odkud se na nás dívá
i Zmrtvýchvstalý jako kdysi na apoštoly Petra a Ondřeje: „Nechme na sebe nově dopadnout zrak Pána Ježíše, dejme se opět přitáhnout jeho pozváním a zanechme to, co nám
brání být společně hlasateli jeho přítomnosti,“ řekl papež hlavě gruzínské církve.
„Shůry pochází jednota církve,“ připomněl papež František slova církevního otce Cypriána, který v těchto slovech odhaloval symboliku nesešívané a odshora utkané Kristovy
tuniky (srv. J 19,23). Právě Kristova suknice byla po jistou dobu uchovávána v gruzínské
patriarchální katedrále Sveticchoveli vystavěné na místě, které je spojeno s dávnou christianizací země. Touto jednotou shůry je Kristova láska. Jednota a láska Krista, jenž „nás
spojil dohromady tím, že nám daroval nikoliv jen svůj šat, ale své samotné tělo, nás vedou
k tomu, abychom se nevzdávali a obětovali sami sebe podle jeho příkladu“.55 Tato láska
jako zdroj pokory a důvěry v druhého otevírá cesty ke vzájemnému porozumění a uzdravuje všechny tržné rány. Pouze láska je totiž schopná smazat „předsudky a dovoluje rozpoznat, že otevřenost vůči bratrovi očišťuje a přivádí k lepšímu vlastní přesvědčení“,56 jak
papež v hlavním městě Arménie zdůraznil s odvoláním se na příklad sv. Nersese, který ve
12. století usiloval o smíření mezi arménskou církví a pravoslavnými.
Ekumenismus lásky, která prostupuje a uzdravuje paměť rozdělených křesťanů i znesvářených národů, dává vzniknout solidaritě uvnitř jednoho mystického těla Kristova. Proto
František mohl zopakovat slova Jana Pavla II., když arménský lid, který se před sto lety stal
obětí genocidy ze strany Osmanské říše, ujistil o tom, že jeho soužení je společným utrpením všech křesťanů. Proto může současný papež označit ekumenismus krve za neutuchající
zřídlo viditelné jednoty Kristových učedníků. Papež ví, že násilí jakékoliv formy může učinit přítrž pouze Bohem způsobená proměna srdce. Proto křesťané na své cestě k jednotě
jsou zavázáni k tomu, stát se kvasem pokoje a smíření mezi různými etnickými a náboženskými skupinami. Věřící našich církví mají otevřít srdce i dlaně pro oběti válek a terorismu,
„neboť ve hře je smysl našeho samotného lidství, naší solidarity, soucitu a štědrosti“, vyzval
křesťany římský biskup spolu s hlavou arménské církve ve společném prohlášení.57
Partecipazione alla Divina Liturgia nella Cattedrale armeno-apostolica. Discorso del Santo Padre.
Etchmiadzin. Domenica, 26 giugno 2016, dostupné on line: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160626_armenia-divina-liturgia.html
[06. 01. 2017].
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Visita alla Cattedrale Patriarcale di Svetitskhoveli di Mtskheta. Saluto del Santo Padre. Mtskheta. Sabato, 1 ottobre 2016, dostupné on line: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161001_georgia-cattedrale.html [06. 01. 2017].
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Incontro ecumenico e preghiera per la pace. Discorso del Santo Padre. Yerevan, Piazza della Repubblica. Sabato, 25 giugno 2016, dostupné on line: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/
speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160625_armenia-incontro-ecumenico.html
[06. 01. 2017].
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Dichiarazione comune di Sua Santità Francesco e Sua Santità Karekin II nella Santa Etchmiadzin,
Reppublica di Armenia. Etchmiadzin, Palazzo Apostolico. Domenica, 26 giugno 2016, dostupné
on line: https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2016/june/documents/papa-francesco_20160626_armenia-dichiarazione-congiunta.html [06. 01. 2017].
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4. Primát a synodalita: žhavá ohniska katolicko-pravoslavného dialogu v diskusi
Od 15. do 22. září se v italském městě Chieti konalo 14. plenární zasedání Společné
mezinárodní komise pro teologický dialog mezi katolickou a pravoslavnou církví, jejíž základy položili r. 1979 Jan Pavel II. a cařihradský patriarcha Demetrios I.
Plodem zasedání bylo schválení dokumentu Synodalita a primát v prvním tisíciletí. Směrem
ke společnému pochopení ve službě jednoty církve.58 Pro pochopení jeho významu je třeba
se poohlédnout zpět, totiž k roku 2007, kdy členové smíšené komise podepsali tzv. dokument z Ravenny, který konstatoval vzájemnou propojenost mezi principem synodality
a primátem v životě církve, a to na třech úrovních: lokální, regionální a univerzální. Již
v tomto dokumentu katolíci a pravoslavní vyjádřili souhlas v tom, že do 11. století existovalo v církvi na Západě i na Východě pojetí, podle něhož 1) v rámci diecéze byl nositelem
autority biskup, který v ní zaujímá první místo (primus, πρϖτος) ve službě a je její „hlavou“ po vzoru Krista, který byl služebníkem všech (srv. Mk 9,35); 2) pokud šlo o společenství mezi diecézemi na úrovni určitých oblastí, zastával prvenství mezi biskupy daného
regionu metropolita či patriarcha; 3) na úrovni univerzální se primátu mezi patriarchy těšil
římský biskup.59 Specifikovat úlohu „prvního stolce“ v rámci ekleziologie společenství a
uvést do souladu katolické pojetí papežského primátu s praxí prvního tisíciletí byly otázky,
kterými se měla komise nadále zabývat. Téměř na deset let se však teologický dialog ocitl
ve slepé uličce. Teologové se sice zmíněné problematice věnovali, avšak při společných setkáních se nedošlo k žádné shodě.
V čem bylo zasedání v Chieti průlomové? Nezanedbatelnou skutečností byl již samotný fakt, že na tomto „prvním testu pravoslavné jednoty“ po „Posvátném a velkém synodu“,60 byli s výjimkou delegace Sofijského patriarchátu jednání přítomni zástupci všech
autokefálních pravoslavných církví. Třebaže mezi podpisy závěrečného znění textu nenajdeme jména zástupců Gruzínské pravoslavné církve, má nepochybně svoji váhu to, že dokument podepsal Moskevský patriarchát. Tuto závažnost podtrhuje vzpomínka na událost,
kdy reprezentanti Ruské pravoslavné církve opustili vzpomínané zasedání v Ravenně ještě
před jeho ukončením, a nikdy už pak nevyjádřili svůj souhlas s přijatým prohlášením.
Podle renomovaného teologa Bruna Forteho, který stojí v čele arcidiecéze v Chieti,
obsah dokumentu znamená významný krok vpřed především v tom smyslu, že všichni
zúčastnění podtrhují nutnost a oprávněnost vyjádřit církevní společenství na univerzální
58
Srv. Joint International Commission for Theological Dialogue between the Roman Catholic Church and the Orthodox Church, Synodality and Primacy During the First
Millennium. Towards a Common Understanding in Service to the Unity of the Church, dostupné on
line: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_
chrstuni_doc_20160921_sinodality-primacy_en.html [09. 01. 2017].
59
Srv. Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica romana e la Chiesa ortodossa, Le consequenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa. Communione ecclesiale, conciliarità e autorità, čl. 44, dostupné on line: http://
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/ch_orthodox_docs/rc_pc_chrstuni_doc_20071013_documento-ravenna_it.html [09. 01. 2017].
60
Srv. Kazarian, N., The First Test for Orthodox Unity after the Holy and Great Council. The Chieti
Document, dostupné on line: https://publicorthodoxy.org/2016/10/18/the-chieti-document/
[09. 01. 2017].
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rovině.61 V tomto tvrzení se obě strany mohou odvolat na fakt, že v době mezi 4. a 7.
stoletím se v tehdy jednotné církvi na Západě i na Východě ustálilo „pořadí“ (τάξις) pěti
hlavních patriarchálních stolců (pentarchie), které měly svůj původ v působení apoštolů. Římu, který v tomto pořadí zaujal první místo, náležel „primát úcty“ (πρεσβεία τής
τιμής). Po něm následoval ve výčtu patriarchát cařihradský, alexandrijský, antiošský a jeruzalémský.62 Společenství mezi pěti patriarchy pak mělo své nejhlubší vyjádření při eucharistickém slavení: „Kde se dva nebo více patriarchů sešli ke slavení eucharistie, museli zaujmout postavení podle pořadí.“63 Tento úzus krásným způsobem dával najevo, že povaha
společenství církve je ve své podstatě eucharistická.
Z nerozdělené církevní praxe prvního tisíciletí je pak dále v textu prohlášení upozorněno na skutečnost, že 2. nicejský koncil r. 787 závazně stanovil jako podmínku k tomu,
aby mohl být sněm uznán za ekumenický, tedy všeobecný, součinnost (synergii) s římským
biskupem. Nadto jsou známé případy, kdy se v disciplinárních záležitostech i církve na Východě obracely s rozhodnutím na římského biskupa.
Přes soulad v uvedených bodech nový dokument nesmlčí ani body, v nichž se pojetí
Západu a Východu rozchází. Východ dodnes trvá na tom, že římský biskup nikdy nevykonával nad východními církvemi kanonickou autoritu a nepřijímá ani západní pojetí primátu, které odvozuje prvenství římského biskupa coby nástupce apoštola Petra. To jsou
témata, ke kterým se bude muset katolicko-pravoslavný dialog nadále vracet. Započatý
směr, totiž hledat zdroje jednoty v prvním tisíciletí, zůstává přitom stále platný. Vyslovil se
pro něj již před mnoha lety mimo jiných též Joseph Ratzinger, když prohlásil: „Řím nesmí
od Východu v otázce primátu vyžadovat více, nežli to, co bylo formulováno a žito v prvním
tisíciletí.“64 Konkrétně to znamená, že jen stěží smíme od východních křesťanů očekávat
přimknutí se k západnímu jurisdikčnímu pojetí papežské autority. S odkazem na Ignáce
Antiošského však tentýž Joseph Ratzinger vznesl otázku, zdali právě pro Východ příznačné
označení římského biskupa za „prvního podle úcty“ či „předsedajícího v lásce“, nevystihuje
vhodným způsobem pravé jádro postavení Říma v rámci všeobecné církve. Vždyť „úcta“ ve
východním pojetí neznamená světskou vážnost a uznání, nýbrž odkazuje na službu poslušnosti vůči Kristu. Stejně tak láska není v této souvislosti „nezávazný pocit“, nýbrž v posledku eucharistický pojem, který je intimně propojen s tajemstvím kříže coby nejzazší podoby
Boží lásky k nám.65 Takto teologicky chápaná úcta a láska přece stojí v samé podstatě ve
službě jednoty, kterou v církvi koná římský biskup.

Srv. Forte, B., Primato e sinodalità, in Il Regno  Attualità e documenti, 16 (2016), s. 456.
Srv. Joint International Commission for Theological Dialogue between the Roman
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Co asi všechno básník prožíval?
Básnická sbírka pátera Karla Dvořáka z Texasu
Michal Altrichter SJ

Je zřejmé, že v našich knihovnách nebudou přehršle textů emigrantských Čechů, a řečeno konkrétně: vydávaných v tiskárně otců benediktinů v Chicagu. Zastavujeme se tu nad
pozapomenutým, ale zralým textem českého kněze, působícího v emigraci, Karla J. Dvořáka.
Drobná publikace se jmenuje Květy na chudé půdě zkvetlé, vydaná vlastním nákladem roku
1951, má celkem 238 stran. Kromě vlastních autorových básní text zahrnuje též překlady
různých autorů regionálních, ale i světových (například John Henry Newman, Mrakový
sloup, s. 172; Paul Claudel, Pražské Jezulátko, s. 222; píseň Blíž k tobě, Bože, s. 224; Thomas Moore, Poslední růže letní, s. 225 aj.). Karel Dvořák se narodil roku 1894 v Březové
u Slušovic na Zlínsku, pod jižními výběžky Hostýnských vrchů. V jedenácti letech odchází
s matkou-vdovou a dvěma sestrami do Texasu. Pracoval na farmách s bavlnou jako podřadný dělník. Pak absolvoval běžná studia: střední školu a teologii. Vysvěcený na kněze byl
v Dallasu roku 1917 (právě při pohledu na obří tornáda mne napadla souvislost s otcem
Dvořákem). Po různých kaplanských štacích v „okrsku“ texaském se nakonec stává ředitelem nemocnice Svatého Jana v San Angelo. Tam také v roce 1963 zemřel. Od roku 1944
až do své smrti redigoval měsíčník Český dělník. Domů, do vlasti, se mu podařilo zajet jen
jednou: v roce 1947. Dvořák napsal básní mnohem více, než obsahuje zmíněná sbírka, ale
nikdy si je neschovával, takže to, co vycházelo roztroušeně časopisecky nebo co plynule
rozdával americkým Čechům při různých příležitostech, později neměl čas sesbírat.
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Napsal rovněž prozaická díla, zejména ze života české emigrace. Témata, jichž se autor častěji dotýká, můžeme krátce shrnout: věrnost každodenním maličkostem, spojení
Božího požehnání s tím, co právě člověk zakouší, odvaha k jednoduchému životnímu stylu, zaobírání se Božími tajemstvími, jimiž by mělo být srdce lidské více fascinováno nežli
svízelnými kazy společenského života. Básně jsou ukázněné, veršem vázané, vnímavé pro
přírodu i výkyvy nitra, procítěné – avšak nikoli sentimentální. Nejde o naivní veršovánky
„kutající“, ale o životem propálené návyky poctivého lidství – které nemůže míjet Boží požehnání. Verše jsou nechlubivé. Vše má smysl, pokud vědomě do života zveme Pána. Básně
psány mezi cizím lidem vyplňovaly mezery při jeho četných odlišných povinnostech kněžských. Obrázky v publikaci ukazují chudé stepi, rozsáhlé polnosti a rukodělně zhotovené
dřevěné kaple. Ve své básnické tvorbě neměl po ruce ani odborného rádce nebo učitele, ani
podnětnou kritiku a s nikým nesoutěžil.

59

Josef Vajs a Velehrad
Petr Hudec

Nesmazatelným, byť spíše skrytým způsobem se do dění na Velehradě ve 20. století zapsal Josef
Vajs, významný slavista a filolog. Právě jemu je věnován tento text.
Univ. prof. dr. Josef Vajs se narodil 17. října 1885 v Dolní Liboci u Prahy. Po dokončení studií na pražských gymnáziích studoval bohosloví v Římě jako chovanec České koleje na fakultě Urbanovy univerzity při ústavu Propaganda fide 1885–1890. Na kněze byl
vysvěcen v Římě 21. prosince 1889. Po návratu do Čech působil ve farní správě a dále se
vzdělával na Karlově univerzitě. Zasvětil svůj život oboru filologie se zaměřením na hlaholské texty.
Jeho badatelské úsilí na počátku 20. století se setkalo s náboženskou potřebou křesťanů
v chorvatském přímoří, kde se od dob žáků sv. Cyrila a Metoděje uchovala tradice slovanské
liturgie, byť v pořímštěné podobě.66 Na základě (obnoveného) privilegia z roku 1886 ji zde bylo
možné v několika farnostech v barské diecézi a Černé Hoře slavit. Již v roce 1904 byl proto
talentovaný Vajs povolán do Říma, aby dokončil kriticky revidované vydání tzv. Parčičova hlaholského misálu, který byl přes nepřízeň rakouských úřadů vydán v roce 1905. V této době Vajs
trvale působil na ostrově Krk, kde se zapojil do činnosti nově utvořeného literárního družstva
Staroslovanská akademie. To působilo jako intelektuální základna pro hlaholity s praktickým
dopadem na vzdělávání a publikační činnost.67 Rozvoj hlaholské kultury korunovaný možností slavit slovanskou liturgii v době, kdy vše ovládala latinská bohoslužba, byl pozorně sledován
v Čechách a nadšeného ohlasu se vydání hlaholského misálu dočkalo zejména mezi zastánci
Katolické moderny. Chorvatský precedens byl nadějí pro Čechy s tradicí slovanské bohoslužby v benediktinském klášteře Na Slovanech atd. Naplnila se až v neklidném období po vzniku
Československa, byť jen částečným způsobem. Dne 21. 5. 1920 udělil papež Benedikt XV. na
žádost českých a moravských biskupů výsadu užívání staroslověnského jazyka při bohoslužbě
několika památným místům českého křesťanství.68 Na Moravě získal výsadu pouze Velehrad.
V Čechách byla takto vyznamenána Svatá Hora u Příbrami, Sázavský a Emauzský klášter, Vyšehrad, kaple sv. Václava a hrob sv. Jana Nepomuckého ve svatovítské katedrále v Praze, hrob sv.
Ludmily v kostele sv. Jiří na Pražském hradě a bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi. K těmto
devíti místům přibyl v roce 1921 ještě chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze-Karlíně zvlášť vyžádaným privilegiem. Každý latinský kněz, který uměl staroslověnštinu, tedy mohl sloužit na
těchto místech hlaholskou mši, a to o pěti svátcích českých patronů (sv. Cyrila a Metoděje, sv.
Václava, sv. Ludmily, sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého).
Vydání privilegia bylo na praktické rovině umožněno právě Vajsovým dlouholetým
úsilím o vydání revidovaného hlaholského misálu. (Doplňme, že v roce 1918 byl Vajs jmenován na Karlově univerzitě mimořádným profesorem a řádným se stal o rok později).
66
Vajs ovšem přesto nalezl v misálech charvátských hlaholitů z počátku 14. století stopy nejstaršího znění slovanského mešního kánonu. VAŠICA J., Literární památky epochy velkomoravské, Praha
1996, s. 38.
67
VAJS, J., Staroslovanská liturgie v XX. věku, in ČKD, Praha 1903, č. 4, s. 226–228.
68
REBAN, K., Lidový a staroslovanský jazyk v liturgii, in ČKD, Praha 1920, č. 5 a 6, s. 174.
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V roce 1921 napsal dr. Vajs nově zvolenému arcibiskupovi Stojanovi dopis, v němž intervenoval za rozšíření možnosti slavení hlaholské liturgie tak, aby byl tento „experiment“
úspěšný: „Vaše Arcibiskupská Milosti! [...] Dekret o užívání staroslověnštiny ve mši sv. tak jak
zní, nese zárodek smrti. Kdo pak bude vynakládat tolik námahy, aby se učil tolika modlitbám,
aby snad jednou za rok, anebo ani to ne, mohl staroslověnsky sloužit.“69
Vyzýval Stojana, aby se biskupové sjednotili ve své žádosti o rozšíření možnosti slavení. Čtyři Vajsem navrhované body obsahovaly návrhy, aby bylo možné u hrobu sv.
Václava na Pražském hradě a na Velehradě slavit slovanskou bohoslužbu trvale bez omezení na vytčené dny. Velehrad stojící na Moravě s privilegiem osamocen měl být doplněn Svatým Hostýnem. Na poutních místech Svatá Hora, Stará Boleslav a Svatý Hostýn
by mělo být povoleno slavit votivní mši svatou, když tam v hojném počtu přicházeli
poutníci. Dále mělo být umožněno užívání misálu, v němž by byl vedle textu hlaholského v druhém sloupci text latinský. K prosazení těchto požadavků nedošlo, a tak znovu zaznívaly u příležitosti unionistických kongresů. Ve prospěch rozvoje slavení liturgie
v římsko-slovanském obřadu se podařilo zásluhou A. C. Stojana otevřít na teologických
fakultách v Praze, Olomouci a Bratislavě katedry staroslověnštiny vážící na sebe odborníky v tomto oboru a vychovávající novou generaci kněží pro rozvíjení tohoto liturgického dědictví.
V roce 1927 byl vytištěn kompletní staroslověnský misál psaný latinkou, přičemž jeho
adresátem nebyla pouze česká, nýbrž i chorvatská církev. Josef Vajs na transkripci spolupracoval s chorvatskými odborníky z pověření chorvatského episkopátu. Staroslověnskou
bohoslužbu tak mohli v privilegiem stanovených místech sloužit i kněží, kteří neuměli číst
staroslověnské písmo.70 V roce 1933 byly Vajsem vydány Liturgické mešní zpěvy staroslovanské na svátky patronů českých.
Lze říci, že česká katolická církev nebyla v roce 1920 na zavedení hlaholské liturgie
připravena a jednalo se pro naprostou většinu kněží o novou skutečnost. Za těchto okolností se jeví rozhodnutí Říma „vyzkoušet hlaholskou liturgii v malém“ jako prozíravé.
Horlitelé pro hlaholskou liturgii se proto snažili motivovat věřící, aby se těchto bohoslužeb
hojně účastnili a bylo tak možné na základě dobré zkušenosti rozšířit její slavení do katedrál a zvýšit počet dní, v nichž by ji bylo možné sloužit.71 Na druhou stranu právě omezení
privilegia na stanovené dny a místa neumožňovalo osvojení si bohoslužby nejširšími vrstvami katolických věřících.
Zaměřme se nyní na Vajsův vztah k Velehradu. Byl předsedou pražské pobočky Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje. Jeho publikační počiny byly dlouhodobě z Velehradu finančně podporovány. 72 Právě Vajs na Velehradě 5. července 1920 poprvé slavil římskoslovanskou (hlaholskou) liturgii (podobně jako F. Dvorník, J. Vašica a A. C. Stojan.73 Než
si znalost slavení hlaholské liturgie osvojili domácí jezuité, v prvních pěti letech od vydání
Dopis Dr. Josefa Vajse adresovaný A. C. Stojanovi ze dne 17. 11. 1921 – opis. Inventář Pozůstalost prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka (1915–1997) uložený v Centru Aletti Olomouc, č. 18.
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privilegia se o její slavení na Velehradě postaral J. Vajs a jeho žák J. Vašica společně se členy
Společností sv. Cyrila a Metoděje.
Mezinárodní publicity se dostalo hlaholské liturgii na IV. unionistickém kongresu
v roce 1924, který se na Velehradě uskutečnil ve dnech 31. 7. – 3. 8. Vzhledem k tomu, že
kongres se konal mimo termíny umožňující slavení hlaholské liturgie, udělil papež Pius XI.
na žádost arcibiskupa Prečana pro tuto příležitost mimořádné povolení. V Aktech IV. un.
kongresu bylo o slavení mše publikováno autentické svědectví od anglické novinářky, účastnice kongresu Miss Anny Christitch: „Následujícího dne zpíval mši v hlaholském ritu (tzn.
římský ritus použit ve starém slovanském jazyce) profesor pražské university Josef Vajs, největší
žijící slavista a liturgik. Mše v hlaholském ritu není vůbec rozlišitelná očima od naší běžné římské mše. Samozřejmě ve velké mši člověk snadno rozliší „Gospod S Vama“ „i s duhom tvojim“, na
místo Dominus vobiscum a latinské odpovědi.“74
J. Vajs se pokusil využít přítomnosti papežského nuncia Marmaggiho na kongresu a loboval zde ve své přednášce O staroslovanské liturgii západního obřadu za rozšíření možnosti slavení hlaholské liturgie. Vznesl jménem kongresu apel k českému episkopátu, „aby u Sv. Stolice
podal zdůvodněnou žádost o přeměnu dosavadního privilegia staroslověnské bohoslužby v určitých
chrámech v určité dny na privilegium reale tak, aby každý kněz zavítavší kdykoli v ta místa, umí-li,
sloužiti tu mohl staroslověnsky. Tím nestala by se žádná újma latinské liturgii a přece by se vyhovělo
vřelé touze mnoha kněží, kteří staroslověnsky sloužit znají, ale nemajíce štěstí býti při kostele, kde platí dnešní privilegium zpívané mše hlaholské, nikdy, třeba ani jednou v životě, nebudou moci použíti,
čemu se z lásky k cyrilometodějskému odkazu naučili.“75 Jeho návrh byl zahrnut do závěrečné rezoluce, ale nebylo dosaženo jeho realizace.76 Opětovně Vajs vystoupil na velehradském kongresu
v roce 1936 s příspěvkem O povaze slovanské liturgie cyrilometodějské.
Do období Vajsovy profesury spadají jeho vrcholné ediční počiny, zejména vydání nejstaršího hlaholského evangeliáře Evangeliarium Assemani (1929). V roce 1928 byl zvolen
mimořádným členem České akademie věd a umění v Praze a v roce 1929 byl jmenován
papežským prelátem. Přednášel na fakultě až do roku 1937, kdy odešel na odpočinek.
Josef Vajs zemřel 2. července 1959 v Praze, tři roky před svoláním II. vatikánského
koncilu, který mimo jiné přinesl rozsáhlou reformu liturgie včetně uplatnění národních jazyků a kulturních odlišností při jejím slavení. Na Vajsovo dílo navázali Josef Vašica (1884–
1968) a Vojtěch Tkadlčík (1915–1997).
Rozsah slavení hlaholské liturgie, po němž Vajs společně se svými kolegy volal, byl
umožněn až v roce 1992, kdy byla zásluhou Vojtěcha Tkadlčíka vydána druhá definitivní
verze Hlaholského misálu. Zatímco v první polovině 20. století bylo možné pohlížet na
úsilí slavit hlaholskou liturgii jako na součást procesu liturgické obnovy u nás, v době již
zavedených národních jazyků v liturgii se ocitla hlaholská liturgie v roli „drahocenné liturgické relikvie“, kterou je možné při výjimečných příležitostech realizovat. Odhlédneme-li
od náboženského významu, jedná se o významné nehmotné kulturní dědictví zasluhující
si naši pozornost.
(volný překlad z angličtiny) Srov. Acta IV. Conventus Velehradensis, Olomouc 1925, s. 215–217,
s. 282.
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Velehrad a Katolická moderna
Petr Hudec

Na přelomu 19. a 20. století, v počátcích rozvoje unionismu, se stal Velehrad svědkem
vzestupu a potlačení Katolické moderny. Vznik hnutí je kladen do roku 1895. Jádro uskupení tvořili kněží Xaver Dvořák (1858–1939), Karel Dostál Lutinov (1871–1923) a Sigismund Bouška (1867–1942). Příznivce hnutí tvořili především mladí kněží a bohoslovci
z olomoucké a brněnské teologické fakulty. Modernisté v našem prostředí nejprve usilovali
o vytvoření alternativy současné literatury nízké umělecké úrovně a apologetického rázu.
Od roku 1896 začíná vycházet měsíčník pro umění, vzdělání a zábavu Nový život. Následně se snaží toto hnutí podnítit také vnitrocírkevní reformy zahrnující i liturgické otázky
a přetváří se v hnutí bojovného reformismu. Reformní snahy KM byly posíleny vznikem
Zemské jednoty katolického duchovenstva v roce 1902.77

Velehrad na počátku 20. století (archiv ŘKF Velehrad)
Při zakládání KM se mladí kněží a bohoslovci záměrně obrátili k autoritě vyšehradského kanovníka Beneše Methoda Kuldy (1820–1903), Sušilova pokračovatele, a to nejen
jako mocného patrona a ochránce, nýbrž jako vyznavače cyrilometodějské ideje v její stálé
aktuálnosti a velehradským střediskem. Řadě katolických modernistů nebyla vzdálena ani
idea panslavismu.78 V této souvislosti se druhý sjezd Nového života odehrál na Velehradě
ve dnech 2.–3. srpna 1899, aby se jej mohli zúčastnit také olomoučtí bohoslovci, kteří zde
PUTNA, M. C., Česká katolická literatura 1848–1918, Praha 1998, s. 276–291.
SOLDÁN, L., Karel Dostál-Lutinov a Nový život: dva sloupy Katolické moderny, Rosice u Brna
2000, s. 9–10.
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měli akademii a Velehrad aby se stal ikonou tohoto hnutí. Tomu ovšem olomoucký arcibiskup Theodor Kohn (1892–1904) zabránil. Skandální sjezd značně přispěl k negativnímu hodnocení KM ze strany církevní hierarchie. Takto se vyjádřili o modernistech a jejich
sjezdu na Velehradě jezuité, kteří se v roce 1890 ujali správy Velehradu: „Mimo Apoštolát
sv. Cyrilla a Methoda [...] a akademii bohoslovců měl zde I. valnou hromadu „Nový Život“,
jenž zakládal své družstvo. Přívrženci časopisu toho hoví dekadenci v umění a kuriositám,
proto mají mnoho odpůrců, kteří je potírají. Jsoutě ponejvíce mladí kněží a učitelé a učitelky
pod vůdcem dp. Karlem Dostál (-Lutinovem) [...], kteří si nadcházejí moderní nevěrce, aby
je získali, zato bijí do všeho spořádaného v křesťanském životě, aby to rozbili.“ Rektor koleje
P. Eduard Vostatek SJ nevpustil účastníky do poutního areálu, a tak se jejich setkání uskutečnilo v hostinci U Heroldů za dozoru olomoucké konzistoře.79
S Velehradem pojila modernisty zejména otázka liturgie ve srozumitelném (slovanském) jazyce. V době největšího rozmachu KM se někteří její členové zabývali myšlenkou
slavení liturgie v českém jazyce: „Národní jazyk bohoslužebný je podstatnou částkou ideje
a odkazu Cyrillo-Methodějského. V tom právě tkví světový význam sv. Cyrilla a Methoděje,
že prohlásili a úsilně i provedli zdravou zásadu: Bohoslužba má se konati jazykem lidu srozumitelným! Kněz modlí se a zpívá hlasitě, ne aby mu Bůh rozuměl, (Bůh slyší i myšlenku), ale
aby lid mu rozuměl a s modlitbou jeho spojil srdce své. Toť zásada jasná, z prostého rozumu
vyplývající. Katolická bohoslužba nechce být žádným mysteriosním čarováním, nýbrž službou
veřejnou. Její tajemnosť není ve zvuku slov, ale v mystickém duchu oběti a ceremonii.“ 80
V období, kterému se věnujeme, bylo povoleno sloužení římskoslovanské („hlaholské“) liturgie v přímořských oblastech Chorvatska, kde se tato tradice udržela od dob
působení žáků sv. Cyrila a Metoděje. Za daných okolností se představitelé KM rozhodli
preferovat hlaholskou liturgii před národním jazykem, neboť s ohledem na chorvatský
precedens bylo reálnější její prosazení na našem území. Částečně se to podařilo až v roce
1920.
Právě z kruhu Katolické moderny vzešly první snahy o transkripci hlaholských liturgických textů do latinky. U příležitosti 25. výročí vydání encykliky Grande munus vydal P. František Starý (1874–1961), blízký spolupracovník Dostála-Lutinova, drobný tisk
s texty hlaholské mše ke svátku svatých Cyrila a Metoděje 5. července podle hlaholského
misálu z roku 1893.81 Vedle hlaholských textů byl sloupec s českým překladem. Pro tyto
a další snahy byli František Starý a Karel Dostál-Lutinov nazýváni částí veřejnosti průkopníky cyrilometodějské ideje.
Veškeré úsilí hnutí vyvrcholilo na třetím sjezdu Katolické moderny v Přerově 31. července 1906. Mimo jiné rezoluce tzv. přerovského programu zasazující se o sociální a politickou emancipaci katolíků ve veřejném životě zde bylo deklarováno: „My, kněží českoPamátky velehradské od příchodu řádu Tov. Ježíšova. SOkA Uh. Hradiště, Farní úřad Velehrad, i.
č. 299, s. 2. Srov. též Druhý sjezd Nového života, (autor neuveden), in Nový život, rok 1889,
s. 233–250.
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slovanští máme za zvláštní povinnost hájiti dědictví našich velebných věrozvěstů sv. Cyrila a
Metoděje. Dědictví to vidíme nejen ve víře katolické, nýbrž i v bohoslužbě národní a v církevní
samostatnosti české. Žádáme tudíž o zavádění slovanského jazyka do bohoslužby.“82
Na sněmu byl vznesen také požadavek založení Jednoty katolického duchovenstva
pro olomouckou arcidiecézi. Již v následujícím roce však byla Katolická moderna zakázána v souvislosti s celocírkevním antimodernistickým tažením. (Papež Pius X. [1903–
1914] reagoval na modernismus tím, že jej odsoudil jako herezi v encyklice Pascendi
Dominici gregis [1907] a dekretu Lamentabili sane exitu). Tendence řady těchto kněží
proto většinou později směřovaly k radikální odluce od katolické církve a vytvoření
Československé církve s liturgií v národním jazyce. V českých zemích byla v neklidných dnech po vzniku Československé republiky vytvořena Jednota československého duchovenstva, k níž se přihlásilo přes 90 % českého kléru. Mezi jeho členy byli
také kněží participující na velehradském unionismu. Výbor spolku vypracoval na jaře
v roce 1919 za předsednictví Jindřicha Šimona Baara (1869–1925) reformní návrhy
na obnovu české katolické církve a předložil je papeži Benediktu XV. (1914–1922).
Mezi požadavky nechyběl návrh na zavedení „národní řeči v liturgii“ a obnova staroslověnštiny jako liturgického jazyka na vybraných místech. Právě tento jediný požadavek byl schválen.83 Dne 21. 5. 1920 bylo povoleno slavení slovanské liturgie na
několika významných místech Československa ve stanovené dny. K většímu zapojení národních jazyků v liturgii katolické církve ještě nedozrál čas. Lze doplnit názor
T. Halíka na adresu reformistů: „Při dnešním posuzování těch požadavků bychom se měli
vyhnout anachronismu a zjednodušování: na jednu stranu by tenkrát opravdu asi mohly
vést k přílišnému vyprázdnění tradice, zpovrchňujícímu zliberálnění křesťanství a izolaci od hlavního proudu církevního života, na druhou stranu tam však byly určité intuice,
které dozrály o mnoho let později, v období po Druhém vatikánském koncilu. [...] Církev
k tomu možná mohla tehdy přistoupit diferencovaněji než oním rozhodným numquam,
které z Říma tak rázně tlumočil arcibiskup Kordač.“84
Vraťme se však do prvního desetiletí dvacátého století. Atmosféra antimodernistického tažení poznamenala také rodící se velehradský unionismus a první velehradské unionistické kongresy. Jejich hlavní protagonisté se dostali do delikátní situace. Museli se od
moderny distancovat, aby nebyla setkání považována za ohnisko modernistických tendencí. Proto na unionismu neparticipovali K. Dostál-Lutinov nebo Matěj Pavlík (pozdější
pravoslavný biskup Gorazd). Na druhou stranu sdílelo rodící se unionistické hnutí s modernou některé ideály a mělo zájem s umírněnými představiteli moderny spolupracovat.
Někteří sympatizanti moderny se tedy na kongresech objevovali (např. František Starý).
Uvážíme-li, že například i František Cinek se zpočátku hlásil k ideálům KM (spíše ovšem
na poli literatury než teologie), lze říci, že velehradský unionismus – svého druhu nositel
modernity – dokázal některé z cílů KM a jejích protagonistů integrovat.
DOSTÁL-LUTINOV, K., Katolická moderna, in Nový život č. 8., rok 1906, s. 277.
KUNETKA, F., Liturgie římského obřadu mezi Katolickou modernou a II. vatikánským koncilem, in BUGEL, W. (ed.), Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině
20. století, Olomouc 2011, s. 27.
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Mezi horlitele za zavedení hlaholské liturgie patřili z cyrilometodějsky orientovaných
kněží někdejší velehradský farář Jan Vychodil, František Přikryl, dr. Botek a dr. Antonín
Podlaha, pozdější pražský světící biskup, A. C. Stojan a pochopitelně též slavista Josef Vajs.
Tyto kněze ovšem bylo možné označit v otázce zavedení hlaholské liturgie jako umírněné,
jak to vyjádřil ve svém článku O národním jazyce při bohoslužbách P. Václav Oliva: „Těmto
nejedná se tak o liturgii slovanskou jako spíše o památky cyrillo-methodějské a o unii východních Slovanů.“ 85 Oliva byl sám zastánce zachování (pouze) latinské bohoslužby, a je zajímavé seznámit s názorem opačného tábora: „Čeština, jak uznáváme, nestačí nám, aby spojila
bohoslovce slovanské ve společnou práci k sjednocení církví. K témuž účelu však nestačí nám
také žádný jazyk slovanský i s ruštinou v čele. K tomu hodí se jen a jen latina. A nemůže býti
jinak. I kdybychom my slovanští bohoslovci užívali buď ruštiny, buď češtiny, neb jakéhokoliv
jiného slovanského jazyka, co nám to prospěje, zůstaneme-li odříznuti od bohoslovců italských,
francouzských a německých? A tito zase odříznuti od nás? [...] Kdyby nebylo Rakouska, my Slované bychom si je museli vybudovati či dle předmětu našeho: Kdyby odstranili latinu, my katoličtí Čechové musili bychom ji zavésti.“86
Otázka zavedení liturgie v národních jazycích byla v devatenáctém a v prvních desetiletích dvacátého století příliš spojena s nacionálními tendencemi a z tohoto pohledu se
obava pisatele o universalitu a celistvost církve zdá být oprávněná. Nelze zapomínat, že Čechy a Morava byly součástí mnohonárodnostní monarchie a samy byly národnostně smíšené. „Zejména ve městech Češi a Němci navštěvují společně chrámy, jinak by však bylo, kdyby
služby boží u nás měly se díti buď česky, nebo dokonce staroslovansky. U Němců by pak volání
„Pryč od Říma!“ ještě více sesílilo.“87 Teprve v této souvislosti se zřetelněji ukazují důsledky
volby jezuitské přítomnosti na Velehradě v oblasti prosazování národnostního smíru proti
nacionálnímu šovinismu. Pokud by zde působil nacionálně orientovaný diecézní klérus,
(takto orientovaná část kněžstva netvořila většinu, zato však byla dosti hlasitá), hrozilo nebezpečí, že by se stal Velehrad baštou radikalistů (reformistů). Lze říci, že pro jezuity i pro
kněze seskupené kolem Stojana nebyla otázka bohoslužby v národní řeči, respektive staroslověnštině jádrem cyrilometodějské myšlenky. Jezuité
připravili ve spolupráci s Apoštolátem jiný, „nadnárodní“
program, který se měl plně rozvinout v rámci unionistických kongresů. Slavení staroslověnské liturgie v něm mělo
místo natolik, nakolik mělo přispět ke sjednocení Slovanů ve víře.
Jakkoliv na nás tedy dnes mohou působit počátky velehradského unionismu s „tatíčkem Stojanem“ idylicky, ve
skutečnosti se i v této době odehrávala dramata, v nichž
bylo třeba stejně jako dnes prosit o dar rozlišování.
Titulní strana vydání hlaholských bohoslužebných textů z roku
1905 vyd. modernistou F. Starým (archiv ŘKF Velehrad)
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OLIVA, V., O národním jazyce při bohoslužbách, Praha 1906, s. 132.
Tamtéž, s. 117–118.
Tamtéž, s. 135.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíně
Klára Tománková

Ačkoliv je pro mnohé z nás výsostným kulminačním
bodem cyrilometodějské tradice především velehradská
bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, nemůžeme nevnímat velké množství chrámů zasvěcených soluňským věrozvěstům, které (nejen) po celém
území Moravy vytvářejí bohatou síť svatostánků, které
dosvědčují stále živou úctu k těmto dvěma našim světcům. Jedna z těchto svatyň se nachází přímo v metropoli
naší olomoucké arcidiecéze. Kostel sv. Cyrila a Metoděje
v Olomouci-Hejčíně, nesoucí prvky neoklasicizující moderny, představuje zástupce z řady meziválečné sakrální architektury. Iniciátorem stavby se stal tehdejší olomoucký
arcibiskup Leopold Prečan, který v reakci na přání papeže
Pia XI. – tedy aby českoslovenští biskupové soustředili své
snahy mezi jiným i na posílení duchovní správy a stavbu
nových kostelů na periferiích velkých měst – dal podnět k výstavbě kostela pro farnosti Hejčín a Řepčín.
Historie samotného Hejčína sice sahá až do 11. století (nejstarší písemná zmínka pochází z roku 1078), vlastní duchovní správu však obec získala až ve století minulém. Po
většinu doby své existence byli hejčínští přifařeni ke kostelu Matky Boží na Předhradí a
řepčínští ke sv. Mořici. Absence kostela se projevila tak citelně, že v roce 1821 postavila
hejčínská obec na vlastní náklady novou kapli. O deset let později sem byl kvůli vypuknutí epidemie cholery dočasně povolán kněz a v kapli bylo povoleno konat bohoslužby. Po
odeznění nebezpečí pak na žádost obyvatel Hejčína arcibiskup Chotek souhlasil se zavedením několika pravidelných mší ročně. V roce 1919 došlo k připojení Hejčína a Řepčína
k Olomouci a vzhledem ke ztížené pozici katolické církve v nové republice a rostoucí apatii
k náboženskému životu, které postihly i tyto nové městské čtvrti Olomouce, byla výstavba
nového kostela podle arcibiskupa Prečana již nezbytná.
Zbudování chrámu v Hejčíně předcházelo v roce 1925 založení Kostelní jednoty, která tento úkol brala za svůj prvořadý cíl. Výběrem pozemku a posléze i vytvořením návrhu
kostela byl pověřen profesor uměleckoprůmyslové školy v Praze Ladislav Skřivánek, který
v té době vypracovával regulační plán města. Pro umístění budoucí stavby zvolil odlehlejší
vyvýšenou planinu, neboť se předpokládalo, že se obytná zástavba v příštích letech rozroste do všech stran okolo chrámu a ten se tak stane její dominantou. Tato domněnka se
později ukázala jako mylná, což způsobilo, že se kostel dnes nachází na kraji obytné zóny.
Z ne úplně jasného důvodu se Jednota nakonec rozhodla vypsat na projekt kostela architektonickou soutěž, v níž zvítězil návrh architekta Josefa Šálka, ačkoliv první místo nakonec obsazeno nebylo. Po několika úpravách, kdy se na žádost arcibiskupa měla dát „výhost
všem výstřednostem moderního experimentování“, se přistoupilo k započetí stavby. V jubilejním roce 1929 v den svátku svatého Václava posvětil Leopold Prečan základní kámen a
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již 5. července 1932 na slavnost moravských věrozvěstů byl dokončený chrám slavnostně
vysvěcen.
Základ finální podoby chrámu tvoří trojlodní bazilika s jedinou vysokou věží hranolovitého tvaru, kterou zakončuje zvonice s jehlancovou střechou a železným křížem, stojícím
na samém vrcholu stavby. Hlavní vstup do kostela je kryt sloupovým portikem, do nějž nás
přivádí široké schodiště. Nad ním je umístěno sousoší patronů kostela, dílo olomouckého sochaře Julia Pelikána. Kaple Panny Marie, umístěná v závěru kostela, skrývá pod svou
podlahou kryptu, kde po svém zesnutí spočinul iniciátor a hlavní donátor stavby arcibiskup Prečan. Harmonické jednoduchosti chrámového interiéru, jehož dekorativní složka je
vtělena především do velké škály rozličných ušlechtilých materiálů (ponejvíce mramoru),
vévodí téměř 63 m2 velká mozaika vytvořená podle návrhu Jano Köhlera, umístěná nad
hlavním oltářem. Dílo znázorňuje modlitbu Vyznávám se (Confiteor), kde zobrazení Nejsvětější Trojice, Panny Marie, evangelistů a zástupů svatých doplňuje i postava klečícího
arcibiskupa Prečana.
Z hlediska vývoje architektury na našem území vyjadřují někteří autoři lítost nad silnou klasicizující tendencí stavby a nad rozhodnutím, které vycházelo od olomouckého
metropolity, tedy vyhnout se příliš moderním prvkům. Přesto však hejčínský kostel důstojně reprezentuje architekturu doby meziválečné a v neposlední řadě přispívá svým pomyslným kamínkem do bohaté mozaiky chrámů, které svým zasvěcením zpřítomňují stále
živou cyrilometodějskou úctu na Moravě.
Použitá literatura:
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Presbytář kostela sv. Cyrila a Metoděje v Hejčíně
(foto zdroj http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz/)
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Svatý Leonard

Michal Altrichter SJ
1. Jde otec Leonard na houby a je překvapen, že jich letos není zrovna tolik jako v předchozích časech. Předkládá trpělivě záležitost Pánu, a tu se mu najednou zdá, že je tomu tak
proto, že větší hlad mají zvířátka, kterým hříbky stejně jako lidem chutnají.
2. Jednou zcela promočený, za deště dosti výrazného, vtrhne otec Leonard do místní hospody a poručí si značně ostrou pálenku. Bafající chlapíci ho pozorují a zdá se jim, že mají
najednou také tak velikou žízeň jako jejich dobrý kamarád Leonard. On jim řekne: „Pojďte se
mnou do deště, pánové, pak si to pití všichni zasloužíme: pomůžeme sedlákovi se senem!“
3. Viděli otce Leonarda, jak v malé kapličce horské slouží mši svatou. Srnky mu svítily
svýma velkýma očima jako lampičky, zajíčci mu drželi ručníček coby vzorní ministranti a
nádherní netopýři přerušili spánek, aby poletovali a v mrazu trochu toho tepla „vyrobili“.
Měsíc se houpal ve sněhu a Leonard byl tuze rád, že se Pán v této krajině vtělil do života
našich srdcí.
4. Po útlé lavičce, spojující soutěsky hor a nad poměrně dosti propastnou roklinou pod
ní, prochází se náš Leonard. Pozoruje ho zpovzdálí včela. A říká si: „Když tak riskuje, tak
se ho nebudu pokoušet ani píchnout; což kdyby spadl dolů a těm včelařům, kteří se starají
o mé sestřičky včelky, by už pak nemohl nikdy pomáhat?“
5. Leonard také bruslíval na ledě, jen si mnohokrát pořádně natloukl končetiny. Ale ještě
dříve, než si je natloukl, svázaly se mu při pádu jakoby do copánku. A ještě dříve, než se
mu takto svázaly, hodně ho bolely. A vlastně než pocítil, že ho bolí, musel se vydat po ledě
dál: kde ho právě toužebně čekal jeden kajícník. To ledové místo se prostě nedalo obejít.
6. Jednou se Leonard potkal s královskou krasavicí, svatou Klotyldou. „Kam kráčíš, otče?“
„Inu, prosím o královskou cestu života: objímat neustále kříž našeho Pána.“
7. Potkal Leonard za jakéhosi soumraku napasenou kravku. Pozdravila ho znělým zabučením
a usmála se svým nádherně milým okem. On Pánu poděkoval, že dává takové chutné mlíčko.
8. Jdou večerní štamgasti po Pražském mostě, když tu jeden zpozorní se slovy: „Hele,
tady je ňákej Leonardus, na tý soše.“ – „Aha, to bude asi ten Vinči, co vobjevoval úžasný
věci.“ – „Ale ne, ty vogo, to bude určitě svatej, co zachránil mnoho a mnoho vopilejch, aby
nežbluňkli do tý vody pod náma.“
9. Ze všeho nejvíce Leonard miloval lásku a říkal: „Láska je veliká věc,“ a měl na to zkratku: LJVV.
Modlitba ke svatému Leonardu
Milý kamaráde, Leonarde, pozvi mne k Pánu do voňavého lesa, kde kromě třpytivého sněhu
voní jehličí a svěží pryskyřice protéká.
Zaujmi mne tím, co je milé našemu Pánu:
jak on rád prodlévá v ryzí přírodě, jež vyšlehla při stvoření z jeho Srdce jásavě.
A je-li radost Pánova přítomná v údolích lesů,
ať putování jimi mi dá touhu vkládat jeho Srdce do palčivě slzavého údolí, nám vezdejšího.
Cestou mi ukazuj, co Pán všechno krásného pro srdce člověka, pro mé srdce, vytvořil.
Milý Leonarde, lesní džentlmene a průvodce zmalátnělých, moc tě prosím:
aby nám vůně Boží přírody až do morku kosti odhalila svěžest a mladost Pánova Srdce.
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Hodnoty „velehradské krajiny“
Petr Hudec

Populární klimatolog, geolog, filozof a spisovatel Václav Cílek ve své knize Krajiny domova
o území „mezi Buchlovem a Velehradem“ píše: „Některé krajiny nás živí, jiné skýtají odpočinek, ale jsou místa, která vypovídají, kdo jsme.“88 Pojďme se tedy věnovat této části Slovácka
nejen kvůli její kráse a významu, ale také s vědomím její křehkosti a potřeby péče o ni.
Teprve cesty jinam nás přivádí k objevování, hlubšímu uvědomění si naší krajiny domova. Velehrad je přitom domovem i pro ty, kdo se zde nenarodili, či kdo zde nežijí. Takto
domovsky či mateřsky o něm smýšlíme i my, členové Matice velehradské.
Jsou krajiny jakoby bezbřehé, kde se oko nemá o co opřít, a pak je v nich třeba vystavět vysokou věž, či naopak nepřehledné, dramatické. Krajina Slovácka je naproti tomu určena jednak svojí tepnou, řekou Moravou, která ji odpradávna činí otevřenou pro cesty severojižním směrem, a jednak je vymezena panoramatem Chřibů s trojvrším Holého kopce,
Buchlova a Barborky. Východní hranice mlhavě určuje hřeben Bílých Karpat s Javořinou.
Tím je jasně vymezen životní prostor obyvatel a také poutník, který v této krajině stane, se
může rychle zorientovat, kde se ocitl.
Otevřenost krajiny může asociovat její pravěkou minulost s táhnoucími stády mamutů a jejich lovci. Snad se také v lecčems podobá ideální arkadské krajině plné šťastného původního života pastýřů a zemědělců: Arkadská krajina měla být mírně zvlněná, kde se střídají louky s jednotlivými stromy či lesíky a v dáli se v ní tyčí schůdné hory. (Antropologové
tvrdí, že tento typ nejlépe odpovídá původní ideální krajině, ve které se člověk vyvinul a je
vlastně ideálnem pro sběrače-lovce: je tu dostatek úkrytů, ale současně dobrá viditelnost
zajišťující obranu před predátory i přístup ke kořisti, dostatek potravy i vody).89 Slovácko
je namísto Arkádií titulováno jako Zahrada Moravy, což je vlastně totéž…
Zůstaňme ještě chvíli na této ideální bázi pohledu na Slovácko právě proto, že víme
o jizvách, které této krajině člověk stále více a rychleji způsobuje. Věnujme se nyní její kultické minulosti. Nejvíce ji ztělesňuje již zmíněné dvojvrší Buchlova a Barborky. Nalevo od
nich se vypíná Holý kopec, na kterém prokázal archeologický průzkum existenci keltského
opida. Jestliže byl Holý kopec životním prostorem za hradbou palisády, pak dva zmíněné kopce plnily kultický účel. Ne náhodou se Barborce dosud říká také Modla a v názvu
Buchlov se rovněž ukrývá „bůh“. Můžeme si také povšimnout, že se toto dvojvrší podobá
ženským ňadrům, která symbolizují či zosobňují plodnost země. (Zmiňme analogii: V irském pohoří Kerry se nachází dva vedle sebe ležící kopce, na nichž lidé vybudovali v dávnověku dvě mohyly. Lidé zde vyjádřili svůj vztah k zemi, která jim byla matkou).
Také Slované uctívali syrou zem. Dovolím si zde citovat slova Soni, která říká Raskolnikovi, když se jí vyzná ze svého zločinu v Dostojevského románu Zločin a trest: „Jdi,
a hned teď, v tu chvíli se postav na nároží, pokloň se a nejdřív zlíbej půdu, kterou jsi poskvrnil,
a pak se pokloň celému světu, do všech čtyř světových stran, a nahlas oznam všem: ‚Já jsem vrah!‘

CÍLEK, V., Krajiny domova, Praha 2013, s. 11.
Srov. STIBRAL, K., Estetické hodnoty v krajině, in FOLTÝN, D. a kol.: Prameny paměti: sedm
kapitol o kulturně historickém dědictví pro potřeby výchovné praxe. Praha 2008, s. 203.
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Pak ti Bůh vrátí život.“90 (Cožpak i svatořečený papež Jan Pavel II. vždy nepoklekl a nepolíbil zem, na niž při svých cestách vstoupil?) Lidová obrazotvornost usilovala spojit „život
země s tajemstvím Boží Matky a tedy vidět v Kristu syna země v tom nejvyšším smyslu slova.“91
S příchodem křesťanství přírodní živly přestaly být obávanými bohy, ale byly představeny
jako jevy stvořené Bohem k lidskému prospěchu. (Později to krásně vyjádří sv. František
z Assisi: „ Chválí tě, Pane, sestra luna...“). Křesťanství inkulturovalo potřebu lidí poděkovat
za to, že je zem živí. Přijměte pozvání k četbě knihy Petra Piťhy Slyšte slovo a zpívejte píseň,
který krásným, literárním způsobem ztvárnil příchod sv. Cyrila a Metoděje na Moravu: jak
soluňští bratři „pokřtili posvátné ohně“.92

Panorama Buchlova s Barborkou (foto P. Hudec)
Dnes, kdy už se vztah k zemi vytrácí, (množství asfaltových, betonových a solárních
ploch se zvětšuje, nepěstujeme, protože levněji kupujeme…), již nepociťujeme tak velkou
potřebu vystoupit nad okolní úrodnou krajinu a poděkovat zde Tvůrci za veškeré dary.
Činili tak Keltové, pohanští Slované a stejně tak křesťané – vždyť na Barborce bývá dosud pouť na poděkování za zemskou úrodu! Na druhou stranu pozorujeme nový rozvoj
soukromé religiozity spojené s pobytem v přírodě. Dvoutisíciletá dějinná zkušenost církve vypovídá dostatečně o tom, že tyto tendence není nutné brát pouze jako „panteistické
bloudění“. 93 Je přirozené, že této soukromé potřebě více odpovídá ticho hory svatého Klimenta u Osvětiman, než velehradský poutní areál v době cyrilometodějských oslav…
Zmínkou o Klimentku jsme se dostali k další důležité součásti vnímání posvátnosti
„velehradské krajiny“. Jsou to archeologické lokality s vyznačenými základy velkomoravských kostelů. Na těchto místech jakoby vyvěrá dosud žhavá láva naší minulosti, identity.
Pozoruhodné jsou ale i desítky drobných sakrálních staveb, křížů, které utvářejí charakter
moravské krajiny. Ty nejstarší z nich se pokusili naši předkové v 19. a na počátku 20. století (jmenujme především Františka Přikryla) spojovat s Velkou Moravou a upozorňovali
DOSTOJEVSKIJ, F. M.: Zločin a trest, Praha 1996, s. 396.
ŠIDLÍK, T.: Ruská idea, Velehrad 1996, s. 198.
92
PIŤHA, P., Slyšte slovo a zpívejte píseň, Praha 2012, s. 77–78.
93
Veliký akt splynutí člověka se zemí, ať už z velkého utrpení, nebo z veliké radosti, nesmí mít svědky.
Člověk musí zůstat se zemí a jejím tajemstvím sám, bez nechápající každodenní lidské banality.“ KAUTMAN, F.: F. M. Dostojevskij – věčný problém člověka, Praha 2004, s. 150.
90
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tak na jejich stáří a hodnotu.94 Ačkoliv jejich závěry o původu těchto prvků v krajině (například smírčích křížů) byly nezřídka zavádějící, přece jejich mapování přispělo k jejich
zachování a ochraně.
Zamiřme nyní na samotný Velehrad, kde byl pod posledními výběžky chřibských hor
ve 13. století zbudován klášter cisterciáckých mnichů. Pro založení kláštera si cisterciáci
nevybírali nejúrodnější půdu v zalidněných oblastech, nýbrž spíše místa bažinatá a pustá.
Mohlo se jednat rovněž o místa nebezpečná, tragicky poznamenaná. (Zcela v duchu této
logiky byl před několika lety založen v „sudetské krajině“ západních Čech trapistický klášter Nový Dvůr). V tomto kontextu můžeme (mimo jiné) uvažovat jak o založení velehradského (1205), tak později vizovického kláštera (1261). Oba moravské cisterciácké kláštery
vytvořily jakési nárazníkové pásmo v neklidném pohraničí při moravsko-uherské hranici.
Ze strany mnichů bylo kolonizační úsilí chápáno jako vkládání Božího řádu do nekultivované přírody. Důležitá pro ně byla fyzická práce v souladu s jejich řeholí: „Vždyť právě
tehdy jsou skutečnými mnichy, když žijí z práce svých rukou jako naši Otcové a apoštolové.“95
Z údolí porostlého trním se mělo stát „jasné údolí“, jak se to stalo u prototypu cisterciáckých klášterů Clairvaux (latinsky Clara Valis znamená jasné údolí).96
Mniši byli sice pozváni do regionu, který patřil již od dob Velké Moravy k nejzalidněnějším, na druhou stranu město Uherské Hradiště bylo založeno až v roce 1257. Mocné
hradby kolem kláštera měly v té době útočišťný význam. (Spolu)zakladatel kláštera, moravský markrabě Vladislav Jindřich obdaroval vznikající klášter nezbytnou fundací půdy
a několika okolních vesnic, které se souhlasem svého bratra Přemysla Otakara I. odkoupil
od šlechty. V době největšího rozmachu vlastnil klášter sedmdesát vesnic. Cisterciáci ovšem
nespoléhali pouze na výnosy z těchto osad, ale budovali také svoje vlastní dvory-grangie,
v nichž pracovali řeholní bratři-konvršové. S ohledem na rozsah území spravovaného cisterciáky tedy došlo k rozsáhlému kolonizačnímu úsilí, které se zdaleka nevztahovalo jen k blízkému okolí kláštera. Maticí velehradskou pořádaná výstava mešních a košer vín Cisterciácká
pečeť připomíná význam mnichů na poli pěstování révy vinné na Slovácku. Rozsáhlé vinice
vznikly například v Polešovicích. Zvyšování úrovně pěstování vinné révy bývá kladeno rovněž do souvislosti s periodicky se opakujícími cestami opatů na řádové kapituly do Cîteaux
ve Francii. Tak se do našich zemí dostávaly nové a kvalitnější odrůdy vína. Intenzivní styky
měl velehradský klášter s proslulou vinařskou oblastí Klosterneuburg.
Zvlášť bychom se mohli zmínit o schopnostech mnichů v oblasti vodohospodářství:
zkrotit vodní živel, přivést vodu tam, kde je potřeba, a odvést tu, jež by mohla škodit a ničit. Na cestě k Velehradu můžeme například dosud spatřit hráz zaniklého rybníka.
Dnes můžeme objevovat a obdivovat odkaz mnichů na poli ekologie. Svatý Bernard
z Clairvaux žertovně říkal svým přátelům, že při studiu Písma svatého neměl jiných učitelů
Srov. JILÍK, J., ŽIŽLAVSKÝ, B., Chřiby: po hradských stezkách, Buchlovice 2011.	
Řehole Benediktova, kapitola 48,8.
96
„Kousek divoké lesnaté krajiny se zúrodní tím, že se porazí stromy pýchy, z duší se odstraní divoce bující
plevel, a tak se připraví půda, kde se může získávat obživa pro tělo i duši. Copak není namístě právě dnes
konstatovat, že tam, kde zpustne lidská duše, pozitivní uspořádání světa marně čeká na svou definitivní
podobu?“ Encyklika Spe salvi papeže Benedikta XVI. O křesťanské naději, Praha 2008, s. 50.
94
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Pohled k Velehradu (foto P. Hudec)
kromě dubů a buků… Význam díla cisterciáků poeticky vyjádřil Thomas Merton: „Práce
těchto nezištných, hloubavých mnichů změnila podobu mnoha divokých končin k nepoznání
a jejich modlitby poznamenaly duchovní dějiny doby, v níž žili, způsobem, jaký lze jen těžko
vyčíst z horní strany náhrobní desky.“97
Drobnými, ale působivými způsoby se otiskla v krajině Velehradu poutní tradice formovaná ve vztahu k Velehradu od 19. století, byť staré poutní stezky lemované alejemi byly
rozorány v rámci scelování lánů za komunismu a z jejich původní podoby se dochovala jen
torza (například ve Velehradském háji). Mnohá Boží muka se tak ocitla nelogicky izolována
uprostřed polí či zcela zanikla. Dnes je možné radovat se z návratu tématu poutnictví, byť na
budovaných stezkách kralují cyklisté. Sakrální prvky v krajině jsou pak apelem a nabídkou
současně, jak to vyjadřuje jedno z jejich pojmenování: ZASTAVENÍ. Vskutku krajinotvorným dílem se stala Poutní cesta růžence spojující Veligrad (Staré Město) s Velehradem.
V oblasti památkové péče se v současnosti stále častěji ozývají kritické hlasy, že věnujeme velkou část své pozornosti detailu (klasická kauza plastových oken) a nezřídka nám
uniká celek. Zatímco totiž k ochraně starého okna má památková péče nástroje, v případě
krajiny je to mnohem obtížnější. Zkuste nějakému developerovi něco říkat o výškové hladině zástavby, pohledových vazbách. Cyril s Metodějem by se také podivovali nad novým
solárním kultem, jež se v kraji rozmohl…
Nejprve je třeba co nejpřesněji pojmenovat hodnoty krajiny, aby mohlo dojít k její
plošné ochraně. Tomu se věnují odborníci.98 Totéž bychom ale pro sebe a pro „naši“ krajinu měli učinit i my. Někdo bude hovořit, někdo vysadí či obnoví sad. Každopádně, nejúčinnější ochranou krajiny je VZTAH k ní. Slovy Malého Prince: „Pro ten čas, který jsi své
růži věnoval, je ta tvá růže tak důležitá.“ 99 Zdá se, že je úkolem nás křesťanů i v této oblasti
„nedělat věci, jak se dělávají“ a v mnohém se přiučit od citlivých, „nekostelových lidí“.
MERTON, T.: Jonášovo znamení, Praha 1995, s. 27.
Srov. KUČA, K., KUČOVÁ, V., SALAŠOVÁ, A., VOREL, I., WEBR., M. a kol., Krajinné
památkové zóny České republiky, Praha 2016. Statutu krajinné památkové zóny se těší například
Slavkovské bojiště.
99
Antoine de Saint-Exupéry, Malý Princ, Praha 1984.
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U hrobu sv. Cyrila
Jan Peňáz

Díky Bohu jsem se mohl v závěru roku milosrdenství dostat do Říma. V den našeho
státního svátku 17. listopadu jsme ráno měli mši svatou za náš národ a církev a vlast v bazilice sv. Petra – výjimečně u českého oltáře s obrazem sv. Václava a mozaikami sv. Cyrila
a Metoděje. Odpoledne jsem putoval ke hrobu sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta. Je v blízkosti lateránské baziliky, kde jsme měli den předtím mši svatou za farníky, protože poutník
stále myslí na své doma.
Vzpomínal jsem na naši pouť na Velké jubileum 2000 a s radostí jsem tam viděl dost
nových věcí. Podělím se i s vámi.
V horní části svatoklimentské baziliky v boční kapli obou bratří jsou ostatky sv. Cyrila, které přežily francouzské revoluční běsnění a byly tam vloženy blahoslaveným papežem
Pavlem VI. v šedesátých letech 20. století.
Svatý Cyril byl však pochován ještě ve staré bazilice, dnes je to v podzemí, kam se musí
platit vstupné, a nepomůže odvolávat se na to, že jsme Slované nebo kněží. Z jeho hrobu
zbyla jen část postranních stěn a nad nimi se klene oltářní deska, kterou darovali v roce
1952 Slováci, jak dosvědčuje latinské věnování.
Je to už třetí památka na tom místě: Bulhaři dali jako první přímo nad místo hrobu
v roce 1929 mozaikový obraz svatého Cyrila s nápisem bulharským a latinským. Vpravo
nahoře je deska k výročí smrti svatého Metoděje jménem všech katolických Slovanů v roce
1935 s latinským nápisem.
V roce 1100. výročí blažené smrti sv. Cyrila se objevila čtvrtá památka, ale venku na
nádvoří před bazilikou. Slováci tam zbudovali symbolický kamenný hrob. Je to metr široký a přes metr vysoký oblý pomník s nápisem: Bazilika sv. Klimenta miesto posledného
odpočinku sv. Konštantýna Cyrila tvorcu staroslovanského písma a písomnictva. Vďačný
slovenský národ 827–869. Ve třech jazycích (slovensky, italsky a hlaholsky) jsou tam úryvky ze 7. kapitoly Života sv. Metoděje a Proglasu.
Na stěny v podzemí baziliky postupně přibylo dalších deset desek, takže vpředu jich je
celkem třináct.
V roce 1985 dali na pravou stranu další mramorovou desku Chorvati s nápisem ve své mateřštině, s latinským překladem a několika hlaholskými slovy. K tisícímu výročí pokřtění
Rusi v roce 1988 tam dali mramorové desky Řekové a Ukrajinci s nápisy ve své mateřštině
a v latině. Bez data jsou děkovné desky Srbů a Černohorců, ale každá opět s nápisem v jazyce rodném (všiml jsem si nepatrných rozdílů) a v latině. Ve středu je tedy oltář s bulharskou
mozaikou a napravo šest desek vždycky dvojjazyčných.
Pod oltářní menzou je deska s nápisem pouze v ruštině, avšak velice zajímavým: Svjatym ravnoapostolnym Kirillu i Mefodiju ot blagodarnoj maladěži Rassiji (pro ty mladší:
Svatým apoštolům rovným Cyrilu i Metoději od vděčné mládeže Ruska).
Pět desek je vlevo, pouze dvě jsou datovány a pouze jiné dvě mají kromě rodného
jazyka dárců i latinský překlad. Nahoře je kamenná deska od Slovinců z roku 1988 a kovová od Makedonců, obě s pěkným věnováním jménem celého národa – v rodné řeči a
latinsky. Pak je tam velká bronzová deska od Rusů s reliéfem a nápisem v jejich mateřštině. A vedle jako opravdová popelka se po pravici prvního obrazu krčí neodborně uchycená dřevěná destička s reliéfem obou bratří. Pod ní je na malém kameni nápis: Svatému
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Cyrilovi vděční Moravané, Kostelec u Kyjova. Ještě, že to tam není přeloženo, aby naše
ubohost nebyla mezinárodní, napsal jsem si L. P. 2000 do poutního deníku.
Nejmladší deska má letopočet 2011, i když byla odhalena o něco později. Je z bílého
mramoru a má nápis pouze v jedné řeči, a to naší: Svatý Cyril umíraje učedníky žehnal:
Tys mi je dal, Tobě, Bože, je vracím, svou mocnou pravicí je veď a pokrovem svých křídel
je přikryj. Věnuje vděčný český národ L. P. 2011. Mám chuť napsat si do svého letošního
deníku: „Jak pěkně dořešeno! A navíc vypadáme opravdu světově. Češtinu, podobně jako
další světové jazyky, zřejmě není potřeba překládat. A Moravané vytrvali přese všechno.“
Na zadní stěnu prostoru pak v roce 1975 umístili Bulhaři velkou mozaiku obou bratří s bulharským a italským poděkováním. Vedle ní je dodnes zavěšen kovový věneček od
Todora Živkova, tehdejšího nejvyššího představitele státu. Kousek dále na boční stěně uvidíme malou desku na památku dominikánského převora O´Connella, který zahájil vykopávky, a na zemi spatříme velkou dlaždici se jménem kardinála Canali, který byl velkým
dobrodincem baziliky i dominikánů, dnes bychom řekli jejich sponzorem.
Svou návštěvu místa spojeného se dvěma patrony Evropy jsem ukončil v duchu hesla
třetího patrona sv. Benedikta. Za naši vlast a církev a naši Evropu jsem se pomodlil, zatímco mi za zády turisté procházeli do dalšího podzemí, které pamatuje ještě časy pohanského Říma. Ora et labora, proto jsem nakonec setřel prach, který napadal na oltářní desku
zřejmě od posledního 14. února. V tento den výročí blažené smrti mladšího z obou našich
otců je v celocírkevním kalendáři památka slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje. Přes
velkou konkurenci mučedníka sv. Valentina se slaví po celém neslovanském světě. V Římě
se právě v tento den a na tomto místě sejdou všichni Slávové k slavné mši svaté. Mezi dvěma mozaikami a před 14 zastaveními vděčnosti vyryté do desek.

Interiér baziliky sv. Klimenta (foto P. Hudec)
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XVII. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD
na poděkování svatým
Cyrilu a Metoději,
s prosbou,
aby jejich dědictví
opravdu žilo
a zvláště za mír, církev,
vlast a rodiny

Pondělí 21. 8. – sobota 26. 8. 2017
Vycházíme ze 17 míst:

20. 8. Rad. Svratka
21. 8. Vranov n. Dyjí, Netín, Sebranice, Vítochov,
22. 8. Znojmo, Vel. Meziříčí, Olešnice, Brno hl. n. (Levý Hradec)
23. 8. Olomouc, Brno-Bystrc, Mikulov, Slavkov u Brna
24. 8. Skalica, Ratíškovice, Ostrožská Lhota
26. 8. Uh. Brod, Nedachlebice, Veselí n. M., Kopřivnice
Všichni společně v sobotu 26. 8. v 8:00 h z Boršic nebo Buchlovic, v 9:00 h z Tupes –
dojeďte za námi

Na Velehradě v sobotu 26. 8. 2017
10:30
11:30
15:00

obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou modlitbu růžence
mše svatá – slouží opat Jáchym Šimek ze Želiva
přednáška, požehnání a rozloučení, možno jít na festival Šroubek,
který v 19:00 pořádá Matice velehradská

S sebou:
Karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo.
Spíme vždy pod střechou.

Přihlášky:
Mons. Jan Peňáz, www.poutnik-jan.cz
P. M. Dunda, www.fatym.com jáhen Ladislav Kinc, kinc@dieceze.cz
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Pěší poutě na Velehrad (a zpět i dál) L. P. 2017
Plány se dělat mohou, často dokonce musí, ale vždycky musí mít dodatek: dá-li Pán Bůh
a budeme živí, jak píše patron poutníků sv. Jakub 4,15.
Poutě pořádají Matice, ale každý se zúčastní na vlastní odpovědnost.
 XXXVI. pouť z Levého Hradce bude zahájena v sobotu 18. 2. 2017 v 9.30 h při mši
svaté v kostele sv. Klimenta, pak po sobotních a nedělních etapách jednou za měsíc
 XXXVI. pouť z Nového Jičína bude zahájena ve Španělské kapli u nemocnice v neděli 26. 2. ve 13.00 h požehnáním na cestu, pak po nedělních etapách jednou za měsíc
 IV. pouť moravských Matic – Velehrad, neděle 2. 4. od 10 h
 VIII. pouť tatínků s dětmi se chystá v průběhu června – 60 km
 X. ročník Svatý Hostýn – Velehrad, neděle 2. 7. – úterý 4. 7. – 60 km
zároveň VII. Moravská Compostela: Svatý Kopeček – Pavlovice – Svatý Hostýn – Štípa –
Napajedla – Velehrad, pátek 30. 6. – úterý 4. 7. – 110 km
 V. pouť ze Sv. Antonínka se přidá v úterý 4. 7. – 30 km, a přidají se poutníci, kteří
od nepaměti chodí pěšky z Lovčic, Žarošic, Násedlovic, Milonic a dalších míst
 X. pouť mladých z Opavy se chystá v červenci, jdou přímo na Velehrad – 150 km
 XVII. pěší pouť (hvězdicová): Netín – Velké Meziříčí – Křtiny, Vranov n/D – Znojmo – Žarošice, Rad. Svratka – Vítochov – Vír – Olešnice – Sloup, Brno-Bystrc, Olomouc, Ratíškovice, Skalica, Ostrožská Lhota, Uherský Brod, Veselí nad Moravou, Nedachlebice – všichni na Velehrad, pondělí 21. – sobota 26. 8. – 150 km, 26. 8. večer
hudební festival Šroubek, který pořádá Matice velehradská
 VIII. svatováclavská pouť: Velehrad – Pohořelice – Štípa – Svatý Hostýn, čtvrtek
28. 9 – sobota 30. 9. – 60 km
Dotazy, návrhy, připomínky a přihlášky prosím všechny na mou adresu (penaz.vm@seznam.cz), kromě pouti tatínků (markovic@arcibol.cz) a pěší pouti z Opavy na Velehrad
(opavskapout@seznam.cz)

Poutníci na Velehrad (foto V. Pospíšil, zdroj clovekavira.cz)
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Anonym z Kotěhůlek
Existuje určitá cyrilometodějská událost, třebaže příliš neplýtvá brilantní pointou.
Cyril a Metoděj se procházejí listnatým lesem na Bunči za Velehradem a potkají Cyrilku a Metodějku. „Krleš, Krleš, Krleš!“ (To jest pozdrav dobový; mohli bychom ho volně
přeložit jako: Laudetur Jesus Christus.) „Co tady děláte, děvčata?“ otážou se naši věrozvěsti.
„Přišly jsme právě na to, že pověstné přátelství mezi vámi, dvěma bráchy, zoceluje nás sestry, a právě proto vás smíme rády potkávat...“
Představme si, když moravští chasníci jdou žádat císaře Michaela do Byzance o Cyrila
a Metoděje: velikánské péro na hlavě, pisklavé dudy se vytáhly z hůry, nablýskané vysoké
holínky patřily k tomu. Vaty jim vyčnívají z uší. Ale slivovici určitě ještě neměli, protože ta
vznikla až během cyrilometodějské mise. Ad slivovice: zatímco Ježíš proměnil vodu ve víno,
Cyril a Metoděj, neboť věděli, že jsme v Zaalpí z hrubšího zrna, proměnili vodu přímo
ve slivovici. Tím, že byli dva, byli více disponováni ke vzájemnému obdarování (Milujte se
navzájem in praxis, srv. Jan 15,12). Takže jednou oba sedí na Buchlově u Velehradu; Cyril soukmenovci povídá: Dós moi peín (což odřečtěno znamená: Dej mi napít, Jan 4,7); tu
Metoděj „hrábne“ do vody a podá mu „epifanicky“ (téměř ex nihilo) slivovici. Když zase
jednou putují na Hanou, tak vedle předchozí slovácké vznikne na Svatém Kopečku slivovice hanácká. A aby toho nebylo málo, na Radhošti přijde ke slovu zase jiná chuť: valašská.
Někdo (jistý učený adversář) namítne, že to je vtip, který se třikrát opakuje, a že je to dost
a příliš i pro džentlmeny, kteří vtip slyšívají „vždy jen jednou“. Na to odpovídají ti, kdo
jsou více poučeni ve slovanské spiritualitě, že to bylo ke cti Nejsvětější Trojice.
Jdou jednou na houby T. Halík, C. Pospíšil a M. Kašparů. „To je zajímavé, hoši, jak se
dnes ty houby schovávají!“ sděluje Max, aby odklonil řeč od hutných témat. „Vidíš, to já měl
za to, že už máš nasbíraný přinejmenším celý tříhranný košík!“ povídá Ctirad. „Ale přátelé,
vždyť tady o žádné houby nejde, je důležité, aby nebylo neznámé, že jsme na houby šli.“
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V nebeském veselí mají rozpravu o českém národě T. Halík a V. Klaus. „Tome, říkám
ti, že ten můj národ nakonec něco přece jen dokáže.“ – „Ale Václave, vždyť jsem pro tvůj
národ ze sebe vydal to nejlepší!“
Generální vikář Kouba a docent Altrichter si jedou na kole po hukvaldských kopcích.
„Miláne, co bychom měli udělat pro to, aby kněží byli více sportlich?“ – „Navrhuji častěji
chodit na děkanské konference.“
Po nebeském obědě jsou pozváni na český koláč při rakouskému Meinlu ke svatému
Václavovi kardinál Vlk a kardinál Duka. Patron české země s obavami dvěma primasům
povídá: „Eminence, že na Vikárce je čínská restaurace, v katedrále středisko asijského vrcholového sportu nebo že se v arcibiskupském paláci prodává nekvalitní výpočetní technika, mne samozřejmě trápí, ale považuji za nezbytné vás informovat, že mi tady neustále na
okna tluče Václav Klaus z pravoslavného oddělení nebes se slovy, že mu v kapse zbyla ještě
poslední eura a on neví, co s nimi...“
Takže jednou na věčnosti probíhalo 167. zasedání české sekce Evropských teologů.
Čestná autorita mezi všemi, Oto Mádr, vybídl přítomné, aby „začali vést dialog“. Ke
slovu se přihlásil Eduard Krumpolc z Hněvotína a všem připomněl, že by měli zaplatit
členské poplatky. Michal Fík Kaplánek za všechny poděkoval a zdůraznil radost z toho,
že se leckteří z českých teologů do nebe přece dostali. Referát přednesl Ladislav Tichý na
téma „Jak velká ta láska musí být, můžeme-li si nyní nepokrytě zpívat Velepíseň“. Jan
Blahoslav Lášek zúčastněným rozdal radlice, které dříve ve světě posloužily jako husitské
palcáty. (Setkání též ukončil pozvaný host Jan Hus, jenž popřál Janu z Pomuku splavnost
Vltavy.)
Kardinál Tomáš Špidlík v nebeské sekci Tomášů svolá výkonnou radu: Tomáše Černouška, Tomáše Vážana, Tomáše Ježka, Tomáše Černoška a Tomáše Karczuba. V krátké homilii jim vyloží podstatu „blahoslavených, kteří nevidí, ale věří“. Ač v nebi vidíme
všechno a věříme všemu, přesto se ozve z poslední řady Tomáš Ježek a zeptá se: „Otče kardinále, je skutečně pravda, že se knihy Refugia budou rozdávat na svátek apoštola Tomáše
všem, kteří jsou již nyní s námi v plnosti života?“ – „Ano, výtisky bude rozdávat Jan (Tomáš) Fatka.“
Profesor Peusel po nějaké době svolal Spolek přátel v odhalování padělků Hanky. Staroslověnští badatelé dr. Ewa Hrdinowá a dr. Miroslaw Weprzek předložili vylepšenou podobu podvržené básně „Hú nás w Héwropje na hosténském wrchó“. Milosh Peusel přistupuje ke zlomku metodologicky a s nelíčenou zdrženlivostí se vyjádří: „Na náš Velehrad to sice
nemá, ale grantové prostředky vedení na to přislíbilo.“
Olomoucké Centrum Aletti zakládalo svou pobočku na Sibiři. Její ředitel prof. Václav
Umlauf rozhodl, že by se instituce mohla uchytit v městečku Bezchybov (Неошибкое),
pokud jejím významným dílem bude zajištění knižní edice. Jako svůj první titul představí
překlad Remarqueova titulu Na západní frontě klid. Překlad do ruštiny pořídí Margareta
Wälzenová ze Skřipcova. Dá se předpokládat, že pak dojde k vydávání kompletních cestovních deníků dr. Tomáše Ježka s názvem Mých prvních třicet let bez jezuitů, s podtitulem
Kučera a norimberský doutník, a s následným dílem druhým Mých prvních třicet let s jezuity,
s podtitulem Havárie dětí v hořícím Ventu. (Dělítkem mezi prvním a druhým třicetiletím
je styčný bod přenesení prazdrojů na horu Serles ve Stubaiských Alpách otci Koláčkovi...)
Ne vždy pohodlně se kráčelo otci Leopoldu Dýmalovi po schodech olomoucké Pan79

ny Marie Sněžné. Kolena mu značně vrzala, inu nějak se přece dovnitř chrámu dobelhal.
V zádveří se zastavil a v tichu srdce poprosil všechny svaté, zobrazené na obrazech, štukách
či sochách chrámu, aby za něj před naším Pánem poklekli.
Fráter Malý z velehradské baziliky jednou dokonce vycestoval do Holešova. Věděl, že
i to „malé“ je „velikým“ dílem.
Milada Obdržálková, někdejší farní hospodyně velehradská, seděla v domácím hnízdě
na Modré před hlučnou televizí, šátkem převázaná, s kávou v hrníčku netknutou. Spala,
neslyšela. A co „milého obdržela“? ptá se příchozí, jenž se k ní nemůže dozvonit. To nám
v modrém nebi jednou pošeptá. (Možná odpověď: Hodné kaplany.)
Setkali se dva Jiří. Při papežské návštěvě přijde pontifik František do ordinace k dr. Rohelovi se slovy. „Jiří, chci ti ze srdce poděkovat, že dbáš o zdraví na Velehradě.“ Dr. Rohel
mu zase odvětí: „Jorge Bergoglio, máš sice jen jednu plíci, ale když jsi s námi na Velehradě,
dýcháš i tou druhou: děkujeme ti, že dokážeš poznávat naše nemoci.“
Jezuitské paradoxy. P. Cukr miloval město Solnohrad. – Přednáška o národním obrození P. Havlíčka a P. Palackého nemohla začít, neboť nedorazila s. Němcová. – P. Altrichter pobýval déle v Novém Jičíně. Nepojedou naopak scholastici Novotný s Novákem
do Starého Města? – P. Bačo (Bacio) tentokráte nekázal o polibku snoubenců. – P. Čunek
(Cauchon) přijel do Hovězího včas. – Arabové nedovolili scholastiku Hebronovi překročit
město západního břehu Jordánu. – P. Hladišovi, byť neměl hlad, lze říci: Tak ho hlaď! –
P. Ježík nesouhlasí, aby se Tovaryšstvo nazývalo „Ježíkovo“ (ano, pořád jsme u paradoxů). –
P. Koláček v duchu sbližování řeholníků s diecézním klérem se setkal s P. Koblížkem. – Ve
velehradské komunitě mají zastoupení šlechticové: Václav von Dlapka a gróf Árvai. – Čtyři
řemeslníci si uměli věcně povyprávět: P. Krejčiřík, P. Kolář, P. Kovář a P. Glaser (Sklenář).
– P. Peroutka sice nepatří k zemědělství jako scholastik Hruška, P. Rybář, P. Ovčáčík nebo
P. Brázdil (Furcher), ale přesto bez něj kuchyně nefunguje: jednoduše se peroutkou náramně mažou teplé langoše. – Jen Ostravák docení krácené P. Blaha (nikoli Bláha), řekne-li:
Ty Blaho. – Jako na mnoha místech v leteckých společnostech se nachází pověstný Herald
Times Reporter, podobně P. Herold pobývá na rozmanitých místech. – Novic Fojt (šoltys
neboli rychtář) vlastně historicky šel vždy na ruku P. Richterovi. – Ještě v prvním ročníku
bohoslovci přejí P. Ambrosovi vše dobré ke sv.  Ambroži. – Otcové Tichý, Suchý, Stuchlý,
Pevný vyjadřují konkrétní charismata české provincie. – Je-li P. Měsíc na Hostýně, víme,
že na sebe váže napořád Slunce života. – O P. Líznovi leckdy zase nevíme, zda to „vylízal“,
nebo „slízl“. – Otevřeme-li katalog české provincie SJ, dovídáme se v seznamu o jménech:
Altrichter, Ambros, Armbruster apod. Ve jmenném seznamu katalogu rakouské provincie
SJ zase máme: Blahut, Blanik, Bicowski aj.
Biskup Hrdlička kázal sestrám cyrilometodějským v klášteře. Bylo Ducha svatého,
čerstvý vánek províval prostoru, takže i záněty trojklanných nervů a koliky ledvinových
kamínků leckterých si vesměs poshovily. Co nám holubice v hrdliččině hlasu přinesla? Vyhýbáme se smrtelné kombinaci oměje a durmanu, dbáme-li o „ducha“ i „svatost“.
Čtrnáct františkánů pražských obdrželo jako prestižní cenu za čtyřsetleté čekání na
blahořečení turistický výlet do českobudějovické diecéze. Navštíví kapucínského biskupa
Jiřího Paďoura. Na jeho pozdrav Memento mori odpoví: „My ale opravdu žijeme!“
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Je dobré připomenout – základní informace o Matici velehradské
Matice velehradská je spolek, který sdružuje přátele, příznivce a podporovatele Velehradu (hmotného i duchovního). Spojuje nás obdarování víry v katolické církvi prostřednictvím misijního působení sv. Cyrila a Metoděje. To nás vnitřně spojuje s předcházejícími
generacemi i ostatními národy, které se podobně jako my dovolávají cyrilometodějské tradice.
Členem Matice se může stát křesťan, který již dosáhl věku 15 let. Povinností člena je
platit min. 200 Kč ročně jako členský příspěvek (studenti 100 Kč). Pokud je pro potenciálního či stávajícího člena ekonomický problém roční členský příspěvek platit, může
kontaktovat pracovnici Matice velehradské, s níž nalezne v této situaci řešení.
Mnohem více než povinností členů Matice je pozvání – k modlitbě každého 14. dne
v měsíci, na Valnou hromadu, kulturní, duchovní a společenské akce, brigády. Za každého živého i zemřelého člena MV je v bazilice sloužena každého 14. dne v měsíci mše svatá
a činí tak také mnozí kněží-členové Matice velehradské mimo Velehrad. Každý člen MV
dostává naši Ročenku a je během roku dopisem informován o pořádaných akcích. Část informací během roku rozesíláme pomocí internetu. Pokud vám od nás tyto zprávy nechodí,
máte o ně zájem a máte zřízenu e-mailovou adresu, napište nám na:
info@maticevelehradska.cz.
Vítáme podněty, aktivity (můžete jak navrhnout, tak se podílet na realizaci). V době
krize institucí je jistě odvážné být členem nějakého sdružení. Ptáte-li se po smyslu členství
(vždyť k Velehradu můžu mít vztah soukromě – nač tedy nějaké spolky?), odpovědí může
být třeba i tato Ročenka. Její vznik byl podmíněn existencí členské základny. Stejně tak
i mnoho aktivit, jež Matice podniká, obohacuje a oživuje Velehrad.
Prosíme o vaši iniciativu v získávání nových členů. Na požádání vám zašleme nejen
přihlášku, ale také tuto Ročenku pro potenciální nové členy. Proces přijímání: Zájemce
o členství v Matici vyplní přihlášku a odešle ji na adresu Matice. Přihlášku na požádání
zašleme a je možné si ji stáhnout na internetových stránkách Matice. Na základě přihlášky
vás zaregistrujeme a pošleme vám členskou kartičku s přiděleným číslem a dalšími informacemi.
Jak uhradit členské příspěvky? Osobně na Valné hromadě nebo v informačním centru ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje, poštou, platbou z účtu. Číslo účtu Matice: 1419526399/0800. Uvádějte, prosím, do variabilního symbolu vaše členské číslo,
usnadníte nám tím rozeznání vaší platby. Důležité však je zejména vaše jméno.
Každý měsíc se na Velehradě schází sedmičlenný Výbor Matice a čtyřikrát do roka také
Kontrolní komise. Čestným předsedou – protektorem Matice – je olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner.
Kontaktním místem Matice velehradské je Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje –
informační centrum. V objektu má také Matice svoji kancelář. Její stálou zaměstnankyní je Věra Bajajová (mob. 733 742 404).
Adresa: Matice velehradská, z. s., U Lípy 302, 687 06 Velehrad
č. ú. 1419526399/0800
(tvar čísla pro platby ze zahraničí: IBAN CZ73 0800 0000 0014 1952 6399)
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PŘIHLÁŠKA
k členství v Matici velehradské
Jméno a příjmení .........................................................................................................................
datum narození ............................................................................................................................
bydliště ............................................................................................................................................
................................................................................................ PSČ ...................................................
povolání* .........................................................................................................................................
tel.*................................................ e-mail* ....................................................................................
farnost* ........................................................... děkanát* ............................................................
(* hvězdičkou označené údaje jsou nepovinné, přesto je doporučujeme vyplnit)

1.	Dobrovolně vstupuji do spolku Matice velehradská.
2. Prohlašuji, že jsem seznámen s programem MV a že se chci na něm
podílet.
3. Prohlašuji, že budu dodržovat stanovy a respektovat ustanovení valných
hromad MV a obecně platné právní normy ve shodě se svým svědomím.
4. Zavazuji se platit každoročně členský příspěvek podle svých finančních
možností.
Datum: .................................................... Podpis: .......................................................................
Přihlášku odešlete na adresu:
Matice velehradská z. s.
U Lípy 302
687 06 Velehrad
Každému přihlášenému bude zaslána kartička s členským číslem, které použijte jako variabilní symbol při platbě složenkou nebo převodem na bankovní
účet.
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Bankovní spojení: název účtu: Občanské sdružení Matice velehradská, z. s.
číslo účtu: 1419526399/0800 (Česká spořitelna)

R O M A
VELEHRAD

N A K L A D A T E L S T V Í

celobarevná publikace
šitá vazba
372 stran
23,5 x 29 cm

Katalog tří nových stálých expozic v obnoveném velehradském areálu –
se obrací na návštěvníka otevřeného hodnotám, k poutníkovi
s duchovní a ekumenickou citlivostí, k turistovi hledajícímu inspiraci
nebo i k mladému člověku 21. století. Obsahuje zasvěcené studie
o velehradské tradici a dějinách kláštera, ucelené informace o celkové
koncepci i vystavovaných exponátech a podrobná shrnutí nejnovějších
stavebních, restaurátorských, architektonických a uměleckohistorických poznatků .

Knihu je možné zakoupit v Infocentru na Velehradě nebo objednat poštou
v internetovém knihkupectví nakladatelství Refugium na www.refugium.cz
Refugium Velehrad-Roma, Křížkovského 4, 772 01 Olomouc
mobil: 603 473 152, www.refugium.cz, refugium@refugium.cz
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