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Slovo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
Před dvěma lety jsme prožívali významné cyrilometodějské jubileum, když jsme si připomínali 1150. výročí příchodu
soluňských bratří na Velkou Moravu. Na letošek připadá podle
některých historiků výročí 1200 let od narození svatého Metoděje. Jiní datují jeho narození o dva roky dříve. Světová organizace UNESCO zařadila narození sv. Metoděje do letošního kalendáře významných jubileí. Zvláštní akce u nás neplánujeme.
Jako každoročně se chystáme na národní pouť u kořenů naší
víry.
Tentokrát by bylo dobré se více soustředit na evangelizační dílo slovanských apoštolů, v němž je třeba pokračovat. Oni
tehdy kladli základy nové kultury, která je dnes v krizi a potřebuje oživit.
Boží království má jiné myšlení a jinou kulturu, než svět propadlý hříchu. Základním zákonem Božího království je láska, která hledá dobro druhého, která se nebojí
ani oběti. Ježíš sám ukazuje hodnotu každého člověka, když se narodí jako chudý,
když učí, že co uděláme jednomu z nejposlednějších, děláme jemu, když jako mistr
umývá svým učedníkům nohy, když blahoslaví chudé a tiché, lačnící a žíznící po spravedlnosti, milosrdné, čistého srdce a tvůrce pokoje, ba i ty, kdo jsou pronásledováni
pro spravedlnost, či křivě obviňováni a očerňováni od těch, kteří nepřijali kulturu Božího království.
Kdo uvěřil evangeliu, má odlišnou kulturu od světa, který se žene za honosným
životem a řídí se jen žádostmi těla. Jako křesťané žijeme ve světě, ale ze světa nejsme,
když nás Boží vyvolení ze světa vyprostilo (srov. J 15,19).
Do Božího království jsme byli přijati už křtem, ale vstupovat do něho musíme denně svým rozhodováním myslet a jednat jako Boží děti.
Papež František neúnavně opakuje, že kritiky, klepy, závisti, žárlivosti, rivalita jsou postoje, které nemají právo obývat naše domy. Hltání špatných zpráv z jakýchkoliv zdrojů
a jejich předávání dál může být nejen projevem hříšné zvědavosti, ale i službou nepříteli Božího království, které se přece buduje hlásáním radostné zvěsti evangelia. Radost
z násilí či hrubá zábava, kdy těší ošklivost a baví zloba, neodpovídají kultuře Božího
království. Takovými věcmi křesťan pohrdá a v pokušení si říká: „K vyšším věcem jsem se
narodil.“
Životem z evangelia pomáháme řešit i světové problémy vyrůstající z ateismu
a globalizace v jejich kořeni. Papež Benedikt v encyklice Caritas in veritate říká: Bratrství
má svůj původ v povolání od Boha Otce, který si nás zamiloval jako první a který nás skrze
Syna učí, co je bratrská láska. Globalizace z nás dělá sousedy, ale ne bratry. (19)
Když mluví o ekonomice, říká: Shodne-li se logika trhu i logika státu vzájemně na tom,
že si oba i nadále podrží monopol na svou oblast vlivu, pak se v dlouhodobé perspektivě
mnohé vytratí: solidarita ve vztazích mezi občany, participace a soudržnost, nezištné jednání. (39)
Společnost potřebuje změnu myšlení. Bez pochopení a praktikování nezištnosti nebude fungovat. Děláme obrovskou službu společnosti, když vychováváme lidi k tomu,
aby darovali ze solidarity potřebným, aby věnovali svůj čas a své síly. Mnozí lidé nechtějí
zakládat rodiny a mít děti, protože ty vyžadují čas, omezení, oběť. Bez nich ale nemá
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společnost naději na budoucnost.
Bez dětí společnost nevyřeší sociální
otázky, důchody, stárnoucí společnost.
Z čeho roste potřebná změna
myšlení a kultura Božího království?
Z víry, z vědomí, že člověk je Bohem
milován a obdarován. Počínaje existencí, schopnostmi a možnostmi,
a konče vírou a poznáním Boha je
všechno nezasloužený dar – milost.
Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte (Mt 10,8). Z toho se rodí misijní
služba, která předává přijatý poklad
víry druhým, ať už jde o cizí země, či
nejbližší okolí, nebo vlastní rodinu.
Sociální aspekt křesťanství pak vyrůstá z Ježíšova tvrzení: Co jste učinili
jednomu z těch mých nejmenších, nejpotřebnějších bratří, mně jste učinili
(Mt 25,40). Jde o základní zásadu
křesťanství. Bez konkrétních projevů
lásky k člověku není možné milovat
Boha, být dobrým křesťanem. V Janově listě čteme: Kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, jak může milovat Boha, kterého
nevidí (1J 4,20)? Znevýhodnění nejsou ani chudí, protože kvalita činu, či velikost daru
se hodnotí především podle velikosti lásky, jak ukázal Ježíš na příkladu chudé vdovy,
která dala do chrámové pokladnice vše, co měla, i když to byly jen dvě drobné mince
(Lk 21,1-4).
Na nové evangelizaci, na budování nové kultury Božího království může mít podíl
každý z nás. To bude nejlepší oslava jubilea evangelizátora Velké Moravy svatého Metoděje.
+Jan Graubner
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Slovo předsedy Matice velehradské
Milí bratři a setry, členové a členky naší Matice,
už druhým rokem náš počet převyšuje devět stovek, ale k té trojkulaté číslici se ne
a ne dostat. Je to smutné anebo ne? Jak se to vezme. Čísla musíme vždy uvádět přesně,
od toho jsou, ale musíme na ně být opatrní. Vezměme si třeba hned čtvrtinu té naší
vysněné tisícovky - 250. Dvě stě padesát mililitrů, to je čtvrt litru, to je půl velkého piva.
A to si můžeme představit. Jak však napíšeme, že toto množství mně někdo podává
v obvyklé sklenici na pivo? Naplnil ji JENOM do půlky anebo AŽ do půlky. Cítíte tu příležitost, jak to můžeme podat, ne to pivo, ale tu skutečnost. Jak ji můžeme upravit, jak
stejnou věc lze obdivovat či zesměšnit. Měl piva dost, ale mně nalil JENOM půl, anebo:
Už mu moc nezbývalo, ale se mnou se podělil a nalil mně AŽ do půlky.
A tady vidíme v praxi, jak záleží na způsobu sdělení a jaké ohromné možnosti mají
sdělovací prostředky. Čím jich je větší množství (tedy hromada), tím víc jejich vliv roste.
Opravdu, hromadné sdělovací prostředky, média, jak se běžně říká, mají úžasnou moc.
Ona jsou tu pochopitelně pro to, aby nám něco sdělovala. A na nich záleží, jak nám
podají skutečnosti z vědy, politiky i sportu. Rozhodují o tom už od prvního slova článku
nebo zprávy. Proto buďme velmi, velmi opatrní, ani důvěřiví, ani nedůvěřiví, ale opatrní,
když se nám sděluje, že to je jenom tak anebo až tak.
I my však můžeme něco sdělovat. Hlavní asi nebude, kdy se kdo narodil a kdo a kdy
a na co zemřel a už vůbec ne to, co nám ukazovali v televizi anebo poslali internetem
a jak nám to podávají. Hlavní zpráva pro celý svět a každého smrtelníka na něm je radostná zvěst evangelia (víme přece, že EU ANGELION je doslova Dobrá zpráva), že náš
Pán byl ukřižován za naše hříchy a za hříchy celého světa a že byl vzkříšen. Ve sdělování
této radostné zvěsti bychom mohli a měli být vynalézaví a obětaví jako svatí Cyril a Metoděj, kteří s ním právě na Velehradě (nebo v jeho těsné blízkosti) začali.
Tím se připomíná Velehrad víry, víry v Pána Ježíše, který to vyhrál i nad tělesnou
smrtí. Toto sdělit dál je poslání nás křesťanů. A on nám může pomoci, vždy a účinně,
protože žije a kraluje na věky věků.
Velehrad sám je po stránce
stavební opraven, v celé první
etapě, velice podařené. A děkujeme všem, kteří pomohli a pomáhají. Děkujeme i za názornou
ukázku, jak je dobré, když církev
a stát - ministerstva i kraj - spojí
své síly. Na tu další etapu, opravu
barokních kaplí, se těšíme.
Obojí pěkné zprávy o Velehradě víry i o Velehradě opraveném máme my členové Matice,
ať už je nás jakýkoli počet, říkat
dál, sdělovat všem ostatním.
S pomocí Boží do toho!
Mons. Jan Peňáz s poutníky na prahu velehradské ba(foto F. Ingr)
Mons. Jan Peňáz ziliky 			
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Činnost Matice velehradské v roce 2014
Ivana Habartová a Petr Hudec

V uplynulém roce jsme si po tom jubilejním, cyrilometodějském trochu oddechli,
ale zdaleka činnost nevystřídala nečinnost. Je tedy o čem psát.
Do roku 2014 vstoupila Matice velehradská svojí Valnou hromadou konanou v rámci Zimní pouti dne 16. února 2014. Prof. P. Petr Piťha na ni přispěl svým pozdravem, ve
kterém se zamýšlel, jak dál po roce C+M. Upozornil, že každý rok přináší nějaká výročí. „Vzpomínáme současně nebo postupně na historické události často celá staletí od sebe
vzdálené. Vede to, bohužel, k jakémusi rozlámání dějin, které jsou přece spojité. Ztratí se pak
pochopení vzájemných návazností, které jsou podstatou vzniku a růstu národních a duchovních tradic. Vede to také k něčemu, co nás jako Matici musí zajímat. Při rozdrobení linie
tradic dochází k tomu, že např. Velehrad ožívá občas a pak jakoby skoro nebyl. My chceme
mít Velehrad živý stále. Velehradské slavnosti musí vystupovat z běžného, klidového života
a ne skoro jakoby z hrobky. Jednu z cest k tomu vidím v tom, že Matice bude žít a slavit různá
výročí spolu s celou naší církví, s celým národem. Znamená to umět upozornit, co Velehrad
znamená pro ta jiná výročí.“
Dále byly P. Pavlem Ambrosem SJ představeny nové expozice na Velehradě.

Valná hromada Matice velehradské (foto Z. Skalička)
- Matice velehradská provedla registraci ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu
v Brně. Již je registrovaná pod názvem Matice velehradská z.s. (zapsaný spolek), změna
adresy na: U Lípy 206, Velehrad, 687 06 a změna stanov, která byla schválena na Valné
hromadě v roce 2013.
- Na začátku roku se Matice podílela na vydání nového sborníku Cyrilka v proměnách
času, jehož prezentace se konala 24. února v sále kardinála Tomáše Špidlíka. Motiva7

cí k vydání této publikace bylo výročí 150 let od znovuvysvěcení stavby připomínané
v roce 2013 a dále skutečnost, že byl kostelík v letech 2012–2013 opraven v rámci rozsáhlé obnovy Velehradu.
- V postní době 12. dubna Matice nabídla divadelní představení Moravské pašije. Teátr Víti Marčíka netradičně, lidovou formou, ztvárnil příběh utrpení a smrti Ježíše Krista.
- Dne 25. května se na Svatém Kopečku uskutečnila pouť čtyř Matic působících v olomoucké arcidiecézi.
- Jako již tradičně přispěla Matice uspořádáním brigády před velehradskou poutí.
- Dne 2.–4. července připutovala pěšky na Velehrad ze Sv. Hostýna stovka poutníků,
ze Žarošic přišla s P. Pohankou asi padesátka, z Prostějova se svým knězem asi desítka
poutníků. Všichni, kteří potřebovali, získali zázemí ve Velehradském v domě sv. Cyrila a
Metoděje.
- U příležitosti Malé pouti dne 6. července uspořádala Matice přednášku Dr. Kamily Bendové v Sále kardinála Tomáše Špidlíka na téma: Od Velehradu 1985 k listopadu
1989.
- Pouť Matice velehradské se uskutečnila 15. srpna, byla zahájena mší svatou slavenou Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem olomouckým, na kterou navázal již tradiční program pro děti. Tentokrát divadlo Játojsem Víti Marčíka juniora představilo Eliščiny
pohádky. Na odpoledne byla pro děti přichystána hra Jsou mniši tiší?, aneb objevujeme
život mnichů cisterciáckého řádu na Velehradě.
- Dne 15.–19. srpna se uskutečnila tzv. Moravská Compostela, pouť z Velehradu na
Svatý Kopeček, které se zúčastnily skoro tři desítky poutníků. Obětavě je doprovázel
pan Mrázek z Fryštáku.
- Dne 18.–23. srpna se uskutečnila 14. Hvězdicová pouť, celkem z 18 směrů připutovalo na Velehrad 570 poutníků, Mši svatou v bazilice slavil mikulovský probošt P. Pavel
Pacner.
Osmý ročník hudebního minifestivalu Šroubek jsme letos posunuli o týden dříve,
konal se v sobotu 23. srpna. Tentokráte přijali pozvání bluesrocková kapela Symbióza,
známá
folková
šansoniérka Eva
Henychová a skupina Hrozen. Pro
tentokráte se festival konal kvůli nepříznivému počasí
v prostorách Saly
Terreny na Stojanově
gymnáziu
Velehrad.
Na hudebním festivalu Šroubek vystoupila i skupina
Symbióza
(foto Z. Skalička)
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- Svatováclavská pouť se konala 26.–28. září, byla zahájena mší svatou v bazilice slavenou Mons. Janem Graubnerem, po níž se vydalo na cestu 17 poutníků. Na Svatý Hostýn
jich doputovalo čtrnáct.

Pěší poutníci
směřující
na Svatý Hostýn
(foto Z. Skalička)
- V rámci spolupráce Matice s Národním památkovým ústavem (www.pamatkynasbavi.cz) byl dne 29. října realizován akreditovaný seminář pro učitele humanitních
předmětů Když se řekne klášter. V rámci tohoto semináře s přednáškami a následnou
diskusí proběhla i prohlídka klášterního areálu s odborným výkladem. Cílem semináře
bylo představit klášter jako živý organismus, kde byl od prvopočátku prostor pro vzdělání, tvořivost a vědu, umění i technický pokrok.
- Dne 8. listopadu se uskutečnil již sedmý ročník Mezinárodní výstavy mešních a košer
vín, Cisterciácká pečeť, která je jedinou akcí tohoto druhu u nás. Návštěvníci této ojedinělé akce měli možnost ochutnat 67 vín mešních a 14 vín košer, celkem z devíti zemí Evropy, Izraele, blízkovýchodní Asie a USA a 64 vín od dárců a sponzorů ze Slovácké oblasti.
Šampionem výstavy se pro tentokráte stalo poprvé víno z domácí produkce, Tramín červený, VzB, 2011 z
vinařství Znovín
a.s, Znojmo.
Téhož dne se měl
konat Víkend gregoriánského chorálu, ale byl kvůli
malému počtu přihlášených účastníků zrušen.
Atmosféra Cisterciácké pečeti ve
Slovanském sále
(foto Z. Skalička)
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- Jako každý rok jsme byli úspěšní v získávání dotací od Vinařského fondu na pořádání Cisterciácké pečeti. Nadto jsme od Ministerstva kultury a nadace Život umělce získali
příspěvek na uspořádání hudebního festivalu Šroubek.
- Matice děkuje za obětavou práci Výboru a Kontrolní komisi a všem dobrovolníkům.
Kvůli pracovnímu vytížení požádal člen Výkonného výboru P. Radim Kuchař o uvolnění
z této funkce, nahradila ho Petra Číhalová, která se umístila při volbě členů jako první
náhradník.
- Ne vždy je možné informovat jen o tom, co se daří. Matice musela bohužel odstoupit od smlouvy se sochařem Petrem Novákem, neboť od osazení náhrobku cisterciáků
na hřbitově v listopadu 2013 až do závěru roku 2014 neodstranil nedodělky, jejichž odstranění Výbor Matice požadoval. Problém se budeme snažit definitivně vyřešit v letošním roce.
- V roce 2014 se počet členů rozrostl z 939 členů na 954 členů. Samozřejmě budeme
rádi, pokud i nadále náš počet vzroste, ale hlavně vyjadřujeme velkou vděčnost vám,
kteří již našimi členy jste. Situace v ekonomice nás naučila, že není možný stálý růst.
Pojďme tedy hovořit o kvalitě našeho společenství, pracujme na budování vztahů, budování církve na základě cyrilometodějského odkazu.
Nekrologium členů Matice velehradské
P. Cukr Josef SJ, narozen 2. 1. 1917, zemřel 26. 6. 2014
Přádka Pavel, narozen 28. 8.1935, zemřel 27. 1. 2014
Kůřilová Anežka, narozena 16. 6. 1925, zemřela 6. 9. 2014

Návrh činnosti Matice v roce 2015
15. 2.
1. 3.
27. 6.

Valná hromada MV – Zimní sál Stojanova gymnázia na Velehradě
Křížová cesta ve 14.15 hod. vedena členy MV
Brigáda před velehradskou poutí,
sraz brigádníků před objektem fary v 9.00 hod.
12. 7.
Malá pouť – přednáška v sále kardinála Tomáše Špidlíka
29. 7. –1. 8. Pěší pouť Šaštín – Sv. Antonínek – Velehrad
15. 8.
Pouť Matice velehradské, odpoledne her pro děti a divadlo
– Teátr Víti Marčíka
22. 8.
XV. pěší pouť na Velehrad
(v návaznosti na XXXIV. pěší pouť z Levého Hradce)
22. 8.
Hudební festival Šroubek
26.–28. 9.
VI. Svatováclavská pěší pouť na Sv. Hostýn
23.–25. 10. Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě
7. 11.
VIII. Cisterciácká pečeť – mezinárodní výstava mešních a košer vín
Výčet aktivit nepředstavuje veškerou plánovanou činnost Matice v roce 2015. Návrhy na doplnění činnosti Matice mohou být vzneseny rovněž v rámci Valné hromady,
k čemuž členy Matice vyzýváme.
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VII. VALNÁ HROMADA

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ

15. 2. 2015
Program:
10:00
11:30 –12:30

Pontifikální mše svatá v bazilice
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 2015 (Mgr. P. Hudec)
- zpráva o hospodaření Matice velehradské (Ing. F. Slavík)
- film o obnově Velehradu
- přestávka na formulování připomínek a dotazů,
		 vyplňování lístků - přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min.)
- zdravice oslovených hostů
- příspěvky přihlášených do diskuse
- usnesení Valné hromady
- píseň Bože cos ráčil
16:00
Závěrečné požehnání (předpoklad)
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Zpráva o činnosti Kontrolní komise Matice velehradské
v roce 2014
František Slavík

V roce 2014 v období leden - listopad pracovala KK Matice Velehradské v původním
složení.
Na jednání KK dne 12. 12. 2014 jsme akceptovali vzdání se členství ze zdravotních důvodů P. Františka Brázdila. Na uvolněné místo člena KK MV nastoupila paní Ing. Libuše
Kocourková, která byla na VH v roce 2013 zvolena jako první náhradník.
Při kontrole hospodaření za rok 2014 bylo zjištěno:
1. Běžný účet Matice velehradské vedený u České spořitelny, a.s. vykazuje k 31. 12.
2014 zůstatek 165 348,38 Kč, zůstatek souhlasí s bankovním výpisem. K 31. 12. 2014 je
účetní stav pokladny ve výši 19.874 Kč a souhlasí s vykázaným zůstatkem v pokladní
knize na konci roku 2014. Peníze z pokladny jsou průběžně odváděny na účet do banky.
Součet těchto dvou položek činí 185 222,38 Kč.
2. Při dílčí kontrole hospodaření k 31. 08. 2014 byla provedena kontrola pokladní hotovosti, zjištěný stav 12.246 Kč souhlasil se zůstatkem v pokladní knize.
3. V závěru roku 2014 byly provedeny inventury bez závad.
4. Ke konci roku 2014 je stav pohledávek 480 Kč (prodej knih), závazky činí 3.813,60 Kč
(telefon, tisk vánočních pozdravů).
5. Přehled výdajů a příjmů za rok 2014
spotřeba materiálu

56.985 občerstvení VH, pěší pouť

prodané zboží

16.802 z toho kniha o Cyrilce 8 907

opravy a udržování
Cestovné

333 oprava notebooku
1.293 ubytování účinkujících 1.000 + cestovné 293

ostatní služby

217.963 z toho poštovné a telefonní služby 22 477, počítačové zpracování 21 325, ozvučení festivalu
+ výlep plakátů atd. 23 921, divadlo, hudební
festival Šroubek 40 450, tisk ročenky 2013, tisk
plakátů 81 700

mzdové náklady + zák.
pojištění

151.406 Vojáčková – DPP, Habartová – DPČ, Slavík –
DPP

dary a příspěvky

19.000 z toho na provoz kanceláře 18.000, na farní
ples 1.000

pojistné Poutní cesty

12.803 roční pojistné zastavení Růžencové cesty

odpisy, zůst. cena dlouhodobého majetku

55.625 nosiče – Poutní zastavení Velehrad
– Sv. Antonínek

poplatky - banka

5.325

ostatní drobné výdaje

2.008 členský příspěvek ANNO, správní poplatek…

Výdaje celkem
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539.543

tržby z prodeje služeb

66.817 vstupné Šroubek, divadlo, cisterciácká pečeť

tržby za prodané zboží

16.873 z toho kniha o Cyrilce 6.240, CM domalovánky
2 250, Slyšte slovo… 1.923

přijaté dary

49.902 z toho 25 000 dar na vydání knihy o Cyrilce

členské příspěvky
provozní dotace
úroky z BÚ
ostatní drobné výnosy

280.582 K 31. 12.2014 – 954 členů Matice velehradské
36.317 Vinařský fond 18.317 (z roku 2012), MK 10.000,
NŽU 8.000
27
5.562

Příjmy celkem

456.080

Hospodářský výsledek =
ztráta za rok 2014

- 83.463

6. V roce 2014 byly získány dotace od MK 10.000 a NŽU 8.000, a to na hudební festival
Šroubek 2014. Od Vinařského fondu částka 18.317 (rok 2012), celkem provozní dotace
= 36.317 Kč.
7. Počet členů Matice velehradské k 31. prosinci 2014 byl 954 tj. o 20 členů více než
před rokem. Celkem bylo vybráno 280.582 Kč, což je o 21.026 Kč více než v minulém
roce. Průměrný příspěvek činil 294 Kč.
8. Závěr Účetnictví MV je vedeno ve smyslu zákona o účetnictví. Hospodaření s finančními prostředky je v souladu se záměry Výboru MV a usnesením Valné hromady
MV. Účetní ztrátu ovlivnily roční odpisy dlouhodobého majetku, a to ve výši 55.625 Kč.
Kontrolní komise navrhuje, aby účetní ztráta za rok 2014 v hodnotě – 83 463,01 Kč byla
zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.			
František Slavík
předseda kontrolní komise MV
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Scénář úplného průvodního programu pro poutníky

před slavnostní děkovnou mší k 25. výročí kanonizace sv. Anežky
Přemyslovny v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha dne 15. 11. 2014
Skutečně důstojnou oslavou 25 let od znovu nabytí svobody v roce 1989 byla
slavnostní děkovná mše svátá k 25. výročí kanonizace sv. Anežky Přemyslovny slavená dne 15. 11. 2014 v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Za účasti mnoha
poutníků z Čech i Moravy i prezidenta Zemana ji sloužil vatikánský státní sekretář J. E. kardinál Pietro Parolin. Před zahájením bohoslužby zazněl text vytvořený
prof. Petrem Piťhou, který předkládáme čtenářům Ročenky Matice. První hlas četl
pProf. Piťha, druhý prof. Karel Makonj a třetí Martina Pavlíková. Zpíval Sbor spojených farností Zbýšov u Brna, sbormistr Martin Leščinský.
1. První hlas:
Milí poutníci, vítám vás v pražské katedrále. Shromáždili jsme se takto, abychom si připomenuli listopadové dny před pětadvaceti lety. Tehdy se náměstí měst po celé Československé republice zaplňovala desítkami tisíc lidí spojených touhou po svobodě a odhodlaných ji získat. Často tehdy zněla tato píseň:
2. Jednou budem dál … - tři sloky
3. První hlas:
Tehdy jsme skutečně učinili krok, který nás posunul dál. Překročili jsme ostnaté dráty
Železné opony, která sevřela komunistické impérium ovládané z moskevského Kremlu.
Když chceme pochopit konec této diktatury, musíme se ptát na její počátek. Zrodila se
v Rusku v křečích 1. světové války. K nám se přelila po konci 2. světové války.
Zůstane pravdou, že jsme ji nejprve sami zvolili. Mnoho lidí netušilo, co jejich volba
přinese. Jiným to bylo jasné. Když komunistická strana připravovala únorový puč, napsal arcibiskup Beran varovný pastýřský list. Zajímavé – datovaný na tehdejší svátek
blahoslavené Anežky.
4. Druhý hlas:
„V začátek postu spadá svátek bl. Anežky. Neříká nám nic její světlý příklad? … Zpustošení kláštera Anežčina bylo výsledkem bratrovražedných bojů! Není to hrozné memento? Kdo rozdmychuje bratrovražedné boje u nás, je největším nepřítelem národa!
A jsou tací, kteří je rozdmychují! Neskrývejte se za lid! Lid, ten dobrý náš lid, si nepřeje
toho, co mu přičítáte! Je i bratrovražedný boj vedený jazykem: pomluvou, osočováním,
udáváním, …“
5. První hlas:
Vyzýval k pevné víře, mravní ryzosti a statečnosti. Netrvalo dlouho a jeho prorocky varovný hlas byl umlčen. Komunistický režim nemilosrdně umlčel každého, kdo se mu
znelíbil. Ke jménům tisíců mrtvých hrdinů boje proti fašismu, Valčík a Gabčík, kanovník
Bořek hrabě Dohalský, Lidice, Josef Čapek, … přibyla další jména, Dr. Milada Horáková,
farář Josef Toufar, Jan Palach … Bože, kolik statečných mužů a žen, kolik nešťastných
dětí!
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Ve vězeních 50. let byl výkvět národa. V otřesných podmínkách tam teologové s biskupy
vychovali celou generaci kněží, básníci nezmlkli. Poslechněte pozorně verše Jana Zahradníčka zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem.
6. Píseň o Anežce – sloka 1., 5. a 9.
7. První hlas:
Šla léta, mizela desetiletí, vystřídaly se generace. Národ se přizpůsobil a přivykl lži.
Husákova normalizace vymazávala mozky a s nimi i paměť. Jako do prázdna vyznělo
odvážné prohlášení Charty 77. Žádný historik nemůže popřít, že nejpevněji odolávali věřící lidé a duchovní. Na památné velehradské pouti hlasitě a pevně promluvila
katolická církev při oslavě jedenáctistého výročí smrti sv. Metoděje. Psal se rok 1985.
Netrvalo ani dva roky a kardinál Tomášek vyhlásil Desetiletí duchovní obrody národa. Prvý rok Desetiletí věnovaný zdravotníkům proběhl pod patronací blahoslavené
Anežky. Po bytech, kotelnách, ale i v kostelích byla provozována Hra o lásce a odkazu
Anežky Přemyslovny.
8. Třetí hlas:
„Brzo již, brzičko svléknu své tělo, které se obrátí v prach. Sestoupí, ztichne, vsákne
v českou zem, z které bylo vzato. Milujete-li mě, pečujte o tuto zemi. O její stromy
a řeky, o pole a sady, o skřivany, o všechno živé, jako by to bylo mé tělo. Všechno,
co žije, cítí bolest. Kdyby vás někdy přestaly bolet rány této země, pak vězte, že jste
mrtví.
Do vašich rukou poroučím, co je mému srdci nejdražší – své nemocné. Pečujte o ně, aby
se jejich nářek nestal vaší obžalobou.
Vždy také pečujte o mír, ať vládne ve vašich srdcích, v rodinách a obcích, v celé zemi.
Neplačte, sestry, a neděste se. Věřte mi. Je sice noc, zlá, dlouhá, mrazivá noc. Okolo kláštera nářek a hlad. Bída se rozlévá, jako by neměla břehu: podvod a zrada, zločin a lež
v nestoudném tanci, chamtivost s leností kradou, co ještě zbývá. Zde uvnitř se brzo
upláče poslední svíce.
Jenže vaše srdce hoří. Jen je otevřete - a tma se stáhne do koutů. Každá noc má své jitro.
I tato je bude mít.
Neplačte, nevzdychejte, pozvedněte hlavy a lampy svých srdcí. Mnohé je třeba přichystat pro den, který se blíží. Jděte vstříc světlu jako já, ke světlu, které mě naplňuje a zahaluje, které – ach, Pane – to jsi ty? Pravda a život, pokoj a dobro, dobro a pokoj. Pravda
a život, pokoj a dobro, dobro a pokoj …
9. První hlas:
Společnost se pohnula. Svatý papež Jan Pavel II. pochopil, že národ potřebuje vedle
politického vůdce také vůdčí postavu symbolizující duchovní ideu české země. Kanonizoval Anežku Přemyslovnu. Bílý květ na červené růži svatých Václava a Ludmily.
Bylo to všechno jako zázrak, když v této katedrále vyslovil 25. listopadu při děkovné mši
kardinál Tomášek památná slova: Církev je na straně národa. A odpoledne se na Letenské
pláni statisícový dav modlil s P. Václavem Malým, dnes biskupem, Otčenáš. Nebylo tam
tehdy zloby ani falešnosti.
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Není divu, že po létech vznikl poslední text Václava Havla napsaný nevědomky jako odkaz tři týdny před smrtí, který zní:
10. Druhý hlas:
„Milá Anežko, děkujeme Ti za ochrannou ruku, kterou jsi nad námi držela 25. listopadu
1989. Prosím, měj ruku i nadále připravenou, třeba ji ještě budeme potřebovat.“
11. První hlas:
Ta věta skrývá obavu i naději. Člověka napadne, že zas a zas děláme tytéž chyby. Proč?
Protože se odkláníme od toho, co má smysl a trvání.
Jak blázni se honíme za majetkem a úspěchem, dychtíme po moci a cítíme v sobě popel
z dohořelých sil. Co je to radost, pomalu nevíme. A přeci je tak snadné se k ní dostat,
když vejdeme dveřmi vděčnosti.
Před třemi roky uběhlo osm století od narození Přemyslovny Anežky. V tom roce byly
k její poctě vysázeny pamětní stromy a odhalovány její sochy. Byly to drobné, ale milé
slavnosti. Při jedné z nich, na vinici v jihomoravském Pavlově, zazněla tato slova:
Druhý hlas:
Jsme na vinici, jako bychom se šli potěšit dobrou úrodou. „Ale proč tu stojí ta žena jako
v kámen zakletá princezna? Kdo ji tak zaklel? Proč se to stalo ve chvíli, kdy se modlila?
Nebo snad ještě stihla sepnout ruce k prosbě, když už se blížila pohroma? Mlčící žena na
kraji vinice tu bude stát u cesty jako prosebník. Co vidí svým sklopeným zrakem, jako by
to už bylo u jejích nohou? Za koho a o co tu prosí?
Kdo zaklel tichou českou princeznu a s ní celou zem? Kdo? Všichni, kdo se od ní odvrátili jako od hlupáka, který nesáhl po koruně, štěstí, nadbytku, pohodlí a moci. Jenže
pozor, ona se nevzdala koruny jen tak. Vyměnila zlatou císařskou korunu za svatozář
a změnila se v ideál pevnější než kámen této sochy. A koho tu u cesty vyhlíží a prosí?
Každého a kohokoli, kdo tu z nás projde, protože každý z nás má tu moc, aby pomohl
obnovit správnost a spravedlnost v její zemi. Kletba, kterou je stižena, se jmenuje naše
mravní bída. Svatá princezna ožije, až začneme stavět nový a určitě moderní, ne muzeálně starodávný, svět na pevných základech a zásadách našich předků. Až opět bude
víno vínem, žena ženou, muž rytířem, děti nadějí, práce na vinici radostí, při které si lidé
zazpívají. Pak šohajové opět zavýsknou a staří na lavici se budou usmívat, jak pevně
uchopí děvčata v tanci. Cizinci řeknou: „Šťastná a utěšená je ta země, když jí žehná taková světice.“ A my jim odpovíme: „I buďte vítáni. Nedaří se vám snad? Dělejte to jako
my u nás. Celým svým životem se snažte o dobro, protože marně by nám žehnala sestra
Anežka, kdyby nebylo co požehnat.“
První hlas:
Na jiném místě, v Chrudimi, se u jiné Anežčiny sochy biskup Vokál modlil:
Druhý hlas:
Svatá Anežko,
stavíme si před oči tvůj vzor a přiznáváme,
že se dvacet let lživě naparujeme.
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Že se svobodou, kterou jsme
s tvou ochranou získali,
neumíme zacházet.
Že jsme bezradní, zmatení a zesláblí.
Ujímala ses chudáků,
ujmi se i nás, kteří jimi nejsme,
ale můžeme se jimi stát.
Dobře jsi radila
hospodářům, správcům i soudcům,
učencům a učitelům, otcům a matkám.
Radila jsi králům, kteří vládli.
Poraď i nám, ať najdeme cestu,
která vede ke spokojenému životu nás všech.
Prosíme o to všemohoucího Boha
skrze Krista, našeho Pána. Amen.
12. Třetí hlas:
Podívejte se vzhůru a uvědomte si, kde stojíme – jsme v Božím domě a symbolickém
ohnisku našich dějin. Zde stojí Pravda a slova mají ryzost: Hrdinové jsou hrdinové, vrazi
znamená vrazi, zrada je zradou.
13. První hlas:
Nejsme tu jako diváci. Jsme tu jako nositelé dějin, zodpovědní za to, že věci jsou, jak
jsou. Mlhavé, ne beznadějné.
A proto se připojme k chorálu, který nás vede tisíc let:
14. Svatý Václave …

17
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Kříž pro Evropský parlament
Petr Hudec

U příležitosti návštěvy papeže Františka v Evropském parlamentu ve Štrasburku 25. listopadu 2014 byl pro kapli situovanou v tomto komplexu darován poutní kříž od Otmara Olivy
jako výraz vděku za 25 let svobody a demokracie ve středoevropském prostoru. Českými zastávkami na cestě z Velehradu
byla Kroměříž, kde byl kříž vystaven pro místní farníky, neboť
iniciátorkou myšlenky byla zde žijící poslankyně Evropského
parlamentu Michaela Šojdrová, členka naší Matice; dále pak
kostel sv. Voršily v Praze, kde byl kříž požehnán rukou pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky. Stalo se tak v symbolický den 17. listopadu při mši svaté slavené jako poděkování sv. Anežce za 25 let svobody a demokracie.
Kříž má být umístěn v kapli Evropského parlamentu, či meditačním prostoru, jak je toto zamýšlené místo modlitby a ztišení
v rámci tzv. korektnosti nazýváno. Tím spíš je možné prezentovat procesní kříž jako to první, co je vneseno do kostela či kaple; v tomto aktu spočívá
počátek tvorby liturgického prostoru. Když byl kříž vztyčen na Kalvárii, jako by byl jeho
zaražením smrtelně zasažen had, původce selhání prvních lidí v ráji. V podnoži kříže je
skutečně symbol hada a rajského jablka. Kříž: horizontála a vertikála, směry, souřadnice,
kruh kolem něj jako společenství, to jsou jen některá z možných čtení díla. Spočívá na
třech nohou. Můžeme v nich spatřovat symbol Svaté Trojice, Božské ctnosti Víru, Naději
a Lásku, ale také tři pilíře, na kterých stojí evropská kultura: řecký způsob myšlení, římské
právo a biblické náboženství.
Dílo má svůj zrod na Velehradě, který je nositelem odkazu svatých Konstantina a Metoděje. Těmto světcům se podařilo v 9. století ve
středoevropském prostoru vytvořit most mezi
kulturami Východu a Západu. Kardinál Tomáš
Špidlík, z jehož díla Otmar Oliva celoživotně
čerpá, přirovnává dnešní Evropu právě k Velké
Moravě za dob Konstantina a Metoděje. „Jako
k tehdejší Moravě se dnes oči upírají k celé Evropě.
Ta by měla být mostem smíření. Na scénu světa
vystupují nové národy Asie, Afriky, Jižní Ameriky
a ptají se, které hodnoty z tisícileté kultury evropské mají zůstat dědictvím pro celý svět. Není snad
příhodná doba, abychom k tomu přispěli právě
dnes?“ Také tuto myšlenku je možné spojovat
s vnesením „velehradského“ poutního kříže do
prostoru Evropského parlamentu. „Umění, které tvoří krásno, může zastávat úlohu sjednocení
Otmar Oliva ve svém ateliéru s křížem
veškerého lidského poznání.“
(foto M. Šojdrová)
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Pokračující obnova Velehradu
Petr Přádka SJ

Milí přátelé, členové naší Matice,
v tomto roce si budeme na našem poutním místě připomínat dvě významná výročí.
V dubnu to bude 25 let od návštěvy papeže sv. Jana Pavla II. na Velehradě a pět let od
úmrtí a uložení těla kardinála Tomáše Špidlíka SJ do sarkofágu za oltářem velehradské
baziliky. V létě si pak připomeneme historickou návštěvu státního sekretáře Vatikánu
kardinála Agostino Casaroliho na Velehradě v r. 1985, při které bazilice předal zlatou
růži – dar svatého otce Jana Pavla II. A při které shromáždění věřící projevili silný hlasitý
nesouhlas s režimem komunistické moci. Přijďte si s námi tyto důležité chvíle připomenout, oslavit, poděkovat Bohu.
Pokud vás zajímá, co se na Velehradě dělo v poslední době, zde je několik údajů.

Velehradský poutní areál po obnově (foto F. Ingr)
Dne 26. listopadu 2014 byl závěrečnou konferencí ukončen projekt Integrovaného
operačního programu (IOP) nazvaný „Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a
východní Evropy“, což jste mnozí možná zaznamenali i z veřejnoprávních médií. Realizace tohoto projektu rozvržená do pěti let vyčerpala dotaci v celkové výši 345,837 milionů
korun (293 961 000 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 51 876 000 Kč ze
státního rozpočtu ČR). Farnosti se díky této dotaci podařilo realizovat tyto práce:
- rekonstrukce bývalých hospodářských budov konírny a sýpky na Velehradě, čímž
vznikl Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje (VDCM), ve kterém se nyní nachází
infocentrum, dvě stálé expozice, zázemí výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit,
cukrárna a poutní prodejna;
- vybudování hygienického objektu (WC vedle Cyrilky);
- rekonstrukce ploch areálu baziliky včetně vybudování ohradní zdi s nikami, čímž se
areál uzavřel do klidové zóny;
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-

rekonstrukce podzemí baziliky včetně vybudování další stálé expozice;
rekonstrukce objektu fary;
rekonstrukce exteriéru i interiéru kostelíka Zjevení Páně (Cyrilky);
obnova venkovního pláště baziliky;
restaurátorské práce interiéru baziliky (hlavní loď);
oprava a restaurování varhanního nástroje v bazilice.

Práce tím ale pro farnost ještě neskončily. Z navazujícího programu (ROPu) se financuje renovování ohradní zdi mezi školkou a farou včetně výstavby skladovacího
přístřešku, napojení Poutní cesty růžence (cyklostezky) na areál baziliky a část hlavního
nástupu do areálu. Vedle dotace ze Zlínského kraje je zde finančním podílníkem i Arcibiskupství olomoucké a farnost.
A čeká nás ještě víc. Farnost v minulých měsících po dohodě s Arcibiskupstvím olomouckým požádala o čerpání prostředků z poslední výzvy IOPu tohoto období. Rozhodčími orgány byla naše žádost posouzena kladně. Z této dotace by se měl opravit
zbytek interiéru baziliky (boční kaple vedle hlavní lodi, kaple královská a kaple Panny
Marie, matky jednoty křesťanů, oboltáří Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a sv. Ignáce z Loyoly, zákristie), kaple sv. Vendelína, některé prostory a fresky na Stojanově gymnáziu a také
dobudovat druhá část hlavního nástupu do areálu. Podle dosavadních informací realizace tohoto projektu a čerpání této dotace musí být ukončeno v prosinci 2015. Bude to
náročné, ale spoléháme opět i na vás, na vaše modlitby.
I když práce budou ještě pokračovat, Velehrad tím, co se zde už vytvořilo, má už
nyní návštěvníkům a turistům co nabídnout. Příchozím se dnes k obdivu a duchovnímu
obohacení nabízí nejen bazilika, ale i její podzemí s působivou expozicí „Martyrion –
svědkové víry XX. století“. Ve VDCM se nabízí návštěva expozic „Velehrad na křižovatkách
evropských dějin“ a „Bible pro malé i velké“, které byly v poslední době doplněny o dotykové obrazovky s audiovizuálními programy pro různé věkové skupiny, od dětí až po
dospělé. Návštěvník si tak může i dlouhé hodiny listovat na jednotlivých obrazovkách a
dovídat se pro sebe zajímavé informace o Velehradě či Písmu svatém. Příchozím se nabízí v infocentru i možnost zapůjčení osobního mobilního průvodce, s nímž si návštěvník může projít celý areál Velehradu a slyšet výklad každého zajímavého místa v pěti
různých jazycích. Nabízíme i
výukové programy pro děti
základních a středních škol.
Vy, milí členové Matice, jste
též zváni i se svými známými
k návštěvě těchto míst Velehradu. Vstupenky do našich
výstavních prostor dostávají
členové Matice velehradské
po předložení členského
průkazu se slevou. Hlaste
se v našem infocentru (571
110 538, www.velehradinfo.
cz). Rádi vám tam poradí a
Expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin
odpoví na vaše dotazy.
(foto F. Ingr)
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Rok 2014 na Velehradě
Petra Číhalová
Leden
4. 1.
17. – 19. 1.
19. 1.
24. – 25. 1.
30. 1.
Únor
1. 2.
2. 2.
14. 2.
16. 2.
22. 2.

24. 2.

Březen
1. – 31. 3.

16. 3.
17. – 19. 3.
20. 3.
29. 3.
30. 3.
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se vydali koledníci na tradiční tříkrálovou sbírku. Celkově se v obcích
Velehrad, Modrá, Salaš a Tupesy vykoledovalo 105.001 Kč.
se na Velehradě sešlo 44 katechetů při svém VII. Arcidiecézním setkání.
byla spolu s biskupem Mons. Josefem Hrdličkou slavena Pouť k Panně
Marii, Matce Jednoty křesťanů.
Dny otevřených dveří Stojanova gymnázia Velehrad (SGV)
Pololetní mše svatá studentů SGV.
se nejmenší děti mohly pobavit při Zvonečkovém karnevalu.
byl zahájen letošní cyklus Velehradského filmového semináře duchovního
filmu se snímkem Ježíš z Montrealu.
Ples Stojanova gymnázia.
se za účasti biskupa Mons. Josefa Hrdličky slavila tzv. Zimní pouť při
příležitosti výročí úmrtí sv. Cyrila. Po bohoslužbě následovala Valná
hromada Matice velehradské.
pořádala farnost Velehrad již IV. farní ples.
S hudebním programem vystoupila kapela
Velblue a CM Oskoruša. Součástí byla také bohatá
tombola.
měli zájemci o historii možnost navštívit
prezentaci nového sborníku Cyrilka v proměnách
času. O historii i opravách této stavby poutního
areálu seznámili posluchače archeologové Mgr.
Zdeněk Schenk, Bc. Jan Mikulík a pracovníci
Národního památkového ústavu Radim Vrla a
Mgr. Petr Hudec.
při příležitosti 100 let od narození a 25 let od smrti Matky Vojtěchy
Hasmandové, byla připravena Kongregací sester sv. Karla Boromejského
putovní výstava o životě a díle této sestry. Výstava byla k vidění v Sále
kardinála Tomáše Špidlíka SJ.
Křížová cesta členů Matice velehradské.
Setkání kněží a jáhnů moravských diecézí.
se na Velehradě pod vedením P. Marko Ivana Rupnika SJ, uskutečnil
seminář umělců Centra Aletti Roma na téma Teologie umění.
pozvala ŘKF Velehrad zájemce o ztišení k Postní duchovní obnově pod
vedením P. Ladislava Árvaie SJ.
se opět sešli milovníci filmu k Velehradskému filmovému semináři
duchovního filmu k projekci filmu Sny Akiry Kurosawy.

Duben
9. 4.
12. 4.

15. 4.
25. 4.
28. 4.

připutoval na Velehrad poutník Petr Hirsch, aby povyprávěl o svém
„Šestnáctisetkilometrovém vejšlapu“.
v sobotu před Květnou nedělí se sešla na Velehradě mládež
z uherskohradišťského děkanátu, aby společně oslavili Světový den
mládeže.
Tentýž den pozvala Matice velehradská zájemce na divadelní představení
Moravské pašije v podání Teátru Víti Marčíka.
se sešli zástupci organizací a spolků ke společné modlitbě křížové cesty
Velehradem, která se kvůli nepřízni počasí přesunula do baziliky.
Školení průvodců a zaměstnanců ŘKF Velehrad.
Absolventský koncert Ludmily Mackové na varhany v bazilice.

V dubnu byly zahájeny práce na rekonstrukci ohradní zdi a přístřešku na farní zahradě.
Práce jsou dotovány z Regionálního operačního programu.
Květen
1. – 3. 5.
7. – 11. 5.

18. 5.
19. 5.
23. 5.
23. – 25. 5.
24. 5.
31. 5.

proběhla na Velehradě konference italského teologického institutu
Atelier kardinála T. Špidlíka SJ v Římě při příležitosti 4. výročí od jeho
úmrtí.
se na Velehrad po dvou letech sjelo 465 vysokoškoláků z celé ČR na
pětidenní XII. Studentský Velehrad. Během setkání probíhala řada
přednášek, workshopů, koncertů i duchovních aktivit, které mladým
lidem pomáhají v jejich životě.
Varhanní koncert v bazilice ke 285. výročí svatořečení sv. Jana
Nepomuckého, hlavního patrona Čech.
měli zájemci možnost při dnu otevřených dveří zdarma navštívit
zrekonstruované podzemí baziliky s expozicí Martyrion – svědkové víry
20. století.
se velehradská bazilika zapojila do Noci kostelů s bohatým programem.
Během večerního programu navštívilo baziliku 446 lidí.
měli možnost zájemci o fotografování zúčastnit se fotografického
workshopu s názvem Hledání světla.
Pouť děkanátů Kyjov a Vsetín.
pozvala ŘKF Velehrad zájemce o ztišení ke Svatodušní duchovní obnově
pod vedením P. Ladislava Árvaie SJ.

Koncem měsíce května byly dokončeny práce na stavbě Opatského domu, kde vznikl
nový odpočinkový prostor s výhledem na baziliku. Na tomto místě mohou návštěvníci
vidět základy původního zdiva a rozsah stavby.
Červen
1. 6.
1. – 3. 6.
8. 6.
14. – 15. 6.

zaznělo ve velehradské bazilice Requiem Gabriela Faurého.
se sešli na Velehradě superioři české a slovenské provincie Tovaryšstva
Ježíšova.
byl v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ promítán film Slovo v rámci
Velehradského filmového semináře duchovního filmu.
jsme se poprvé zapojili do akce Víkend otevřených zahrad, kdy si
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14. 6.
22. 6.
26. 6.
27. 6.
29. 6.
Červenec
1. – 31. 7.
2. 7.
2. – 4. 7.
4. 7.

návštěvníci mohli prohlédnout Rajský dvůr, Salu terrenu a další část
klášterních barokních zahrad při komentovaných prohlídkách.
Pouť děkanátu Valašské Klobouky.
Varhanní koncert k 880. výročí úmrtí sv. Norberta z Xantenu.
Zemřel P. Josef Cukr SJ.
Mše sv. na závěr školního roku s P. Petrem Bulvasem.
povyprávěl Pavel Brázdil a Jana Kotrncová velehradským farníkům své
zážitky za Světových dnů mládeže v Riu v roce 2013.
byla v kostele Zjevení Páně (Cyrilce) instalována výstava s názvem „Být
nablízku“, která byla věnována službě nemocničních kaplanů. Výstavu
navštívilo téměř 5 tisíc návštěvníků.
Pohřeb P. Josefa Cukra SJ.
putovali na hlavní pouť o svátku sv. Cyrila a Metoděje skupiny poutníků
ze Svatého Hostýna, ale i ze Žarošic, sv. Antonínka, Prostějova či Mladé
Boleslavi.
se konal již 10. ročník Dnů lidí dobré vůle. Již tradičně probíhaly aktivity
pro mladé sportovce, rodiny s dětmi či vozíčkáře. Letos poprvé byl
připraven speciální program pro mládež, kde vystoupily slavné osobnosti
kulturního života. Nechyběl ani bohatý program pro nejmenší děti
s rodiči na pódiu u baziliky. Ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje
se opět přepisoval Velehradský rukopis. Přitom si mohli návštěvníci
prohlédnout nově instalované expozice Bible pro malé i velké či
Velehrad na křižovatkách evropských dějin. K prohlídce bylo přístupné
také podzemí baziliky či kaple Cyrilka a další místa. Den byl zakončen
večerním koncertem Hradišťanu a dalších hostů. Na závěr vše uzavřela
půlnoční mše svatá v bazilice.

Přepisování
Bible
v expozici
Bible
pro malé
i velké
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5. 7.

6. 7.

12. 7.
30. 7.

byla slavena Národní pouť ke cti sv. Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem
při mši svaté byl arcibiskup Jan Graubner, promluvu přednesl arcibiskup
pražský Dominik Duka OP. Této slavnostní bohoslužby se zúčastnilo
téměř 30 tisíc poutníků.
následovala tzv. Malá pouť. V rámci poutnického programu byla
připravena Maticí velehradskou přednáška dr. Kamily Bendové na téma
„Od Velehradu 1985 k listopadu 1989“.
Tentýž den zazněl také Varhanní koncert k 1145. výročí úmrtí sv. Cyrila,
spolupatrona Evropy a hlavního patrona Moravy.
Pouť děkanátu Veselí nad Moravou.
Varhanní koncert ke cti sv. Ignáce z Loyoly a k 200letému výročí obnovení
řádu Tovaryšstva Ježíšova.

V červenci byly zahájeny práce na stavbě vstupu do areálu. Práce jsou dotovány
z Regionálního operačního programu.
V půlce prázdnin vyrazily děti z farnosti a okolí na svůj pravidelný tábor do Bratřejova.
Tady se přenesly do 11. století, aby dobývaly Jeruzalém a poznávaly místa spojená se
životem Ježíše Krista.
Srpen
15. 8.

15. – 19. 8.
17. 8.
23. 8.

24. 8.
Září
1. 9.

Pouť Matice velehradské byla
slavena mší svatou s arcibiskupem
Janem Graubnerem. Při této
bohoslužbě složila věčné sliby
sestra Michaela z kongregace
sester sv. Cyrila a Metoděje.
Odpoledne následoval program
pro děti o životě mnichů v minulosti a divadlo Víti Marčíka jr.
se vydali poutníci na III. Moravskou Compostelu z Velehradu
na Sv. Kopeček přes Sv. Hostýn.
Varhanní koncert k 820. výročí
Víťa Marčík junior při divadelním
narození sv. Kláry.
představení v Sále kardinála T. Špidlíka
dorazili na Velehrad pěší poutníci
Foto Z. Skalička)
při XIV. Hvězdicové pěší pouti
z celé země. V 11:30 slavili v bazilice závěrečnou mši svatou a odpoledne
vyslechli přednášku P. Petra Piťhy a přijali závěrečné požehnání.
Večer pořádala Matice velehradská 8. ročník hudebního festivalu Šroubek.
Vystoupila Eva Henychová, skupina Symbioza a kapela Hrozen.
K výročí 200 let od znovuobnovení řádu Tovaryšstva Ježíšova
zorganizovala ŘKF Velehrad přednášku na stejnojmenné téma v podání
P. Miroslava Herolda SJ.
Mše svatá na začátek školního roku. Hlavním celebrantem byl P. František
Petrík, koncelebrovali Mons. Vojtěch Šíma, Petr Přádka SJ a kaplan SGV
Radim Kuchař.
25

13. 9.
26. 9.
26. – 28. 9.
27. 9.
28. 9.
29. 9.
Říjen
3. – 5. 10.
4. 10.

11.10.
12. – 14. 10.
19. 10.
29. 10.

Pouť děkanátů Holešov a Kroměříž.
oslavovalo Stojanovo gymnázium 10 let svého obnoveného trvání.
putovalo při Svatováclavské pěší pouti 17 poutníků s prosbou za jednotu
a mír na Svatý Hostýn.
Pouť děkanátu Uherský Brod.
Varhanní koncert k 1410. výročí úmrtí sv. Řehoře Velikého.
jsme si připomenuli 91 let od úmrtí A. C. Stojana při mši svaté s biskupem
Josefem Hrdličkou.
se konala konference hnutí Křesťan a práce s tématem „Solidární
ekonomika – alternativa pro 21. století“.
se uskutečnil seminář pro učitele nazvaný „Druhý život Mistra Jana Husa“,
kterým provázel doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Zároveň probíhalo školení velehradských katechetů, kteří připravují
„minikatecheze“ pro nejmenší děti.
Pouť děkanátu Uherské Hradiště.
pokračovaly tzv. Velehradské dialogy – ekumenické fórum začínajících
teologů nad tématem „Teologie – její místo, metoda a poslání“.
Varhanní koncert k 840. výročí narození sv. Hedviky Slezské.
pracovníci Národního památkového ústavu připravili jednodenní
akreditovaný seminář nazvaný „Když se řekne klášter“ s odbornými
výklady a přednáškami o životě starých klášterů. Jedním z přednášejících
byla prof. Kateřina Charvátová z Karlovy univerzity.

Účastníci semináře pro učitele v kapitulní síni (foto L. Psotová)
Do expozic Bible pro malé i velké a Velehrad na křižovatkách dějin byly dodány
audiovizuální programy, které obě výstavy doplňují. Návštěvníci zde najdou mnohá
videa s osobnostmi či speciální program pro děti.
Listopad
8. 11.
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pořádala Matice velehradská 7. ročník mezinárodní výstavy mešních a
košer vín Cisterciácká pečeť. V soutěži se letos představilo 82 soutěžních

9. 11.
26. 11.

vzorků mešních a košer vín z Rakouska, Španělska, Slovenska, Izraele,
Moldávie, Portugalska nebo USA.
Pouť děkanátů Vizovice a Zlín.
Velehradský seminář duchovního filmu s projekcí snímku Stíny
zapomenutých předků.
byl závěrečnou konferencí oficiálně ukončen projekt rekonstrukce
a obnovy velehradského poutního areálu IOP: Velehrad – Centrum
kulturního dialogu západní a východní Evropy.

P. Petr Přádka SJ, Mons. Jan Graubner a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák při poslechu
varhanního koncertu, který byl součástí závěrečné konference (foto F. Ingr)
V listopadu byly započaty také práce na stavbě Propojení růžencové stezky s hlavním
poutním areálem. Práce jsou dotovány z Regionálního operačního programu.
Prosinec
10. – 13. 12.
13. 12.
14. 12.
26. 12.

připravily průvodkyně poutního areálu speciální výukový program pro
školy s vánoční tematikou. Program o lidových tradicích a vánočním
příběhu probíhal v expozici Bible pro malé i velké.
pořádala ŘKF Velehrad Adventní duchovní obnovu, kterou vedl P. Ladislav
Árvai.
Velehradský seminář duchovního filmu se snímkem Bajaja.
pořádala ŘKF Velehrad a OÚ Velehrad XXV. Svatoštěpánský koncert
Hradišťanu. Jako hosté vystoupili Jan a Lieselotte Rokytovi.
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Velehrad v období Velké války
Petr Hudec

V roce 2014 jsme si připomněli sto let od vypuknutí I. světové války. Atmosféra válečných let
se specifickým způsobem odrazila také na duchovním a poutním dění na Velehradě. Pojem
Velehrad ovšem zahrnuje více než poutní místo, a tak je téma předloženo v širších souvislostech.
Vypuknutí válečného konfliktu po zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda d‘Este 28. června 1914 zasáhlo Velehrad, stejně jako jiná města a obce, vyhlášením
všeobecné mobilizace. Z velehradské farnosti zahrnující i okolní obce narukovalo zhruba 420 osob, další přibyli v následujících letech. Jezuité spravující od roku 1890 Velehrad zaznamenali „kajícné smýšlení obyvatelstva“. Zpovědnice byly v obležení, všichni
povolaní do boje přijímali svátosti a nechávali si posvětit růžence, škapulíře, a jak uvedli
jezuité ve farní kronice, „opouštěli potápějící se loď pokrokářství“. Díky A. C. Stojanovi
nabídl Velehrad stovkám odvedenců duchovní doprovázení v podobě možnosti vykonání exercicií. Zpětnou vazbou pak byly Stojanovi tisíce dopisů z fronty či zajateckých
táborů.
Z válečných důvodů sešlo ze IV. unionistického kongresu plánovaného na rok
1914.
Pro zvýšení informovanosti veřejnosti byly konány ve Slovanském sále přednášky
o příčinách, vývoji a následcích války, které měli pro veřejnost vyučující z obecné školy.
Výtěžek z přednášek byl věnován na Červený kříž a na tento účel bylo možné přispívat
také v kostele. Budeme-li pohlížet na Velehrad v širších souvislostech, pak je na místě
zmínit v této souvislosti velmi úctyhodné dílo spolku Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje,
jehož nejhorlivějším pracovníkem byl Antonín Cyril Stojan. Uspořádal sbírku knih pro
raněné vojíny. Do velkých vojenských lazaretů bylo rozesláno na 26 000 knih psaných
v několika jazycích. Pro české vojíny napsal A. C. Stojan knihu Rádce vojínův.
S ohledem na stupňující se počty obětí války se A. C. Stojan obrátil na české katolické
vystěhovalce v Americe s prosbou o finanční podporu zmrzačených vojínů a rodin po
padlých. Pozornost byla věnována nejen jejich hmotným, nýbrž také kulturním a náboženským potřebám.
Pro děti exulantů z Polska, Slovinska, Chorvatska a Černé Hory se podařilo Stojanovi
zajistit školní vzdělávání v klášteře sester sv. Vincence v Kroměříži, s čímž souviselo soustředění uprchlíků na tomto místě. Někteří žáci zde studovali až do roku 1919.
Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje podporoval za války slovanský seminář karaagačský,
později přemístěný do Plovdiva (Bulharsko), misie v Makedonii, Bulharsku, Turecku, Černé Hoře, Ukrajině, hladovějící sirotky v Bosně a vyděděnce pro katolickou víru v Rusku.
To nejzásadnější se na Velehradě dělo na poli modlitby. V neděli a ve svátky se při odpoledních bohoslužbách konala modlitba před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní
zahrnující litanii ke všem svatým s modlitbami v čase války a ve všední dny byla po mši
svaté zařazována modlitba „za šťastné skončení války“. Mohutným hnutím modlitby se
staly tzv. prosebné či „válečné“ poutě organizované A. C. Stojanem jak na Velehradě, tak
také na Hostýně. První z nich „ku hrobu sv. Ap. Methoda ku poctě obou sv. bratří a nejsv. Panny Marie o vítězství našeho vojska a za brzké skončení války“ byla svolána na Velehrad ve dnech 26.–27. září 1914. (Můžeme si uvědomit, jak válečný konflikt ostře kon28

trastoval s dílem unionismu, který usiloval o pokojný dialog s „opačným táborem“ a jak
tragická byla válka, v níž se obě tyto strany dovolávaly stejného Boha). Počet příchozích
poutníků byl odhadován na 12−15 tis. Mše svaté byly slouženy nejen „za vítězství našich
zbraní“, nýbrž také za padlé vojíny, brzký mír a pokoj. Lidé přicházeli s modlitbami za
své otce, manžele… Nechyběli ani ranění vojíni. Poutní program se nelišil od jiných: na
slavené mše svaté v kostele a na nádvoří navazoval průvod s nejsvětější svátostí oltářní po nádvoří, ve Slovanském sále byla vždy uspořádána tzv. akademie, tedy kulturně
duchovní program a vše bylo zakončeno požehnáním. To, čím se poutě lišily od jiných,
před a poválečných, bylo zaměření modliteb a silně převažující počet žen. Poutní místa
Velehrad a Hostýn byla za války tepnami náboženského života.
Dne 5. října 1914 se stal velehradský klášter útočištěm sedmdesáti polských jezuitských noviců a vyučujících z řeholních domů v Chyrówě a Staré Vsi. Uchýlili se na
Velehrad do azylu z válkou zmítané Haliče a setrvali zde až do října následujícího roku.
Zatímco s ubytováním nebyl příliš velký problém, velmi obtížné bylo v těžkých válečných poměrech zajišťovat jejich stravu. Určitou úlevu přineslo to, že jeden z dalších
příchozích polských jezuitů byl původně pekařem, a tak si jezuité na Velehradě zřídili
„domácí pekárnu“ a mohli nakupovat jen polotovary. (Z důvodů přeplněnosti velehradského kláštera se Velehrad nestal domovem ukrajinského bohosloveckého semináře,
který se nakonec usídlil v Kroměříži − viz článek v loňské Ročence Matice. V roce 1916
se Velehrad stal ještě přechodným domovem osmnácti jezuitů, kteří museli z důvodů
války přerušit svoji misijní činnost v Albánii).
Několik listopadových dní roku 1914 pobývalo na Velehradě dokonce sedm set
polských židů na základě pokynu okresního hejtmanství. Byli ubytováni doslova v celém klášteře. Takto o nich vypovídá jezuitský kronikář: „Je to typ známých polských židův
v kaftanech s pejzy a všichni bledí jako stěna; jsou různého věku od nejstarších až do malých
dítek.“ Díky solidaritě pana lesmistra bylo pro ně zajištěno stravování v podobě vozu
plného chleba a vařeného mléka.
Oproti očekávání válka neskončila do Vánoc, nýbrž pokračovala ve svém běsnění.
Na Velehradě byla proto uspořádána prosebná válečná pouť na Velikonoční pondělí
5. dubna 1915 (6. dubna se slaví výročí úmrtí sv. Metoděje) a tento charakter získaly
i hlavní cyrilometodějské oslavy 5. července, kterých se zúčastnilo třicet pět tisíc poutníků. Nechyběli ani váleční vystěhovalci, například rusínští bohoslovci a vyučující dočasně
pobývající v Kroměříži.
Rovněž v roce 1916 se uskutečnily válečné prosebné poutě. Té, která byla spojena
s cyrilometodějskými oslavami, se zúčastnilo asi 30 000 poutníků.
Dne 15. července 1916 navštívil Velehrad jako poutník Jaroslav hr. Thun-Hohenstein. Tento český a rakouský šlechtic se hlásil k českému státoprávnímu programu a národnosti. Přicestoval ze svého panství v Kvasicích. Byl švagrem zesnulého arcivévody
rakouského a následníka trůnu Ferdinanda d´Este. Po sarajevském atentátu se stal poručníkem jeho tří osiřelých dětí Maxe, Arnošta a Žofie, které na Velehrad přicestovaly
s ním. Zúčastnili se bohoslužeb, přičemž „první sirotci Velké války“ ministrovali. Následně si prohlédli kostel i klášterní budovy.
První světová válka vysávala celou zemi. Kolem baziliky začaly obcházet komise toužící po zvonovině. Velehradské zvony nebyly zrekvírovány díky intervenci A. C. Stojana.
Zrekvírována však byla měď z pultových střech, měděné okapy a římsy hlavních věží, které
nahradily pozinkované. Chrliče byly ušetřeny a na báně věží naštěstí také nedošlo.
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Paradoxně v situaci této velké nouze (například kilo másla stálo v roce 1914 3,20 K,
v roce 1916 to bylo již 9,60 K), založili jezuité na Velehradě Misijní cyrilometodějský
ústav, povýšený v roce 1919 na Papežský misijní ústav sv. Cyrila a Metoděje pro misie slovanské na Velehradě. Toto gymnázium mělo vychovávat mladé jezuity, kteří by se stali
misionáři církevní jednoty mezi Slovany, kteří se nehlásili ke katolictví. Zpočátku bylo
gymnázium vnímáno jako předstupeň k založení jakéhosi všeslovanského řádu na Velehradě. Za tímto účelem zde měla studovat i řeckokatolická mládež. Jedním z vyučovaných jazyků na škole byla ruština. Studenti nasávali atmosféru unionistických kongresů,
mohli se zúčastňovat východní liturgie, „jí porozuměti a ji si zamilovati, a tím i zamilovati
si práci pro Východ.“ Později byla škola ve světě chápána a představována jako malý
seminář pro papežský ruský seminář v Římě (Rusikum). Právě založením takto profilovaného gymnázia se velehradští jezuité zapojili do celosvětového dění církve a společně s unionistickými kongresy 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
lidské činnosti. Ačkoliv se přímo do práce mezi řeckokatolickými křesťany zapojili pouze
tři jeho žáci a další jezuité se věnovali „misii mezi Slovany“ na domácí půdě, vyslaný impuls dokázal inspirovat řadu osobností a jeho korunou je dílo Tomáše kardinála Špidlíka
SJ. Počátek gymnázia byl skromný. V září roku 1916 nastoupilo devět žáků z dvaceti hlásících se hochů.
Rovněž v roce 1917 se uskutečnily válečné poutě. S ohledem na úmysly poutníků
bychom však mohli spíše hovořit o poutích mírových. Červencových cyrilometodějských oslav se zúčastnilo zhruba 20 000 poutníků. Namísto proklamací „za vítězství našich zbraní“ byly poutě pořádány pod heslem „za mír a pokoj“. Pro mnoho lidí za Velké
války Bůh „zemřel v zákopech“. Ptali se, podobně jako se ptáme i my při válečných či
živelních katastrofách: jak může Bůh něco takového dopustit, či zda vůbec existuje. Na
Velehradě mohli věřící společně s kněžími nést tuto bolest společně, povzbudit se ve
víře a nacházet alespoň částečně odpověď. Takto jim ji pomáhal nalézt starobrněnský
opat Bařina: „Bůh nemůže zbavit lidstvo svobodné vůle, a tato vůle není dosud všude nakloněna k míru.“ Poutníkům bylo doporučováno, aby si z Velehradu odnesli víru v Boží
prozřetelnost, která se tak podivuhodně projevila v životě sv. Cyrila a Metoděje a která
dokáže obrátit i zlé v dobré. Pokračovala také duchovní cvičení pro brance a s nimi se
stále více jevila potřeba zbudování exercičního domu.
Cyrilometodějské oslavy v roce 1918 měly manifestační ráz a byly uspořádány s odvoláním na mírové snahy papeže Benedikta XV. (Světový den modliteb za mír byl uspořádán na svátek sv. Petra a Pavla 29. června a CM oslavy proběhly v oktávu tohoto svátku).
Odhadovaný počet poutníků byl 30 000. Stojí zato ocitovat slova dr. Mořice Hrubana,
která zazněla ve Slovanském sále: „Děkujeme papeži Benediktu XV. za jeho napomínání,
prosby a zapřísahaní, aby vlády a národové učinili už konec bědám válečným. On však se
nespokojil s prosbami a napomínáním, nýbrž i hledal příčiny této katastrofy a už v encyklice z února roku 1914 poukázal na to, že státy přestaly dbáti zásad křesťanské moudrosti a
že v důsledku toho muselo všecko zakolísat. Nastal nedostatek vzájemné lásky mezi lidmi i
národy a přiostřilo se napětí mezi jednotlivými třídami a nabyl převah názor, že blahobyt je
jediným cílem lidstva. ... My celým svým počínáním musíme směřovat k rušení hranic mezi
lidmi, stavy a národy. … A pokoj mezi lidmi tkví v křesťanském náboženství, které je naším
nejdražším dědictvím cyrilometodějským.“ Poprvé zde byl také reflektován nástup bol30

ševismu v Rusku, který byl
hodnocen jako neblahý
pro snahy o sjednocení
křesťanů ve víře.
Po ukončení válečného konfliktu a vzniku
samostatného Československa v roce 1918 byl
Velehrad na jednu stranu
místem radosti z nastalého míru a vyvrcholení
národních snah, nakolik
byly spojovány s cyrilometodějským odkazem. Na
druhou stranu církev platila krutou daň za předchozí Průvod ve velehradském nádvoří uspořádaný v rámci
roky přílišného sepjetí se prosebné pouti v roce 1914 publikovaný v časopise Apoštolát
státní mocí. (Často bývá sv. Cyrila a Metoděje rok 1914, č. 9, s. 135.
tento problém pojmenováván jako „sepětí trůnu a oltáře“. I na Velehradě shledáváme na některých archivních snímcích po straně venkovního oltáře v nádvoří zavěšen obraz rakouského císaře
Františka Josefa I. jako protějšek portrétu papeže. Přílišné sepjetí církve a státu či jeho
vměšování se do církevních záležitostí je stále aktuálním tématem, jak to připomněli
poutníci na Velehradě v roce 1985 či Tomáš Halík v souvislosti s vystoupením prezidenta
Václava Klause ve Staré Boleslavi v roce 2011. Je zde na místě bdělost. Každý z nás zde
má velkou odpovědnost.) Mnoho lidí přehodnocovalo svůj vztah k církvi. A. C. Stojan
takto ztratil například svého nejbližšího spolupracovníka, jezuitu Adolfa Špaldáka. Rovněž jeho příteli, katolickému knězi Matěji Pavlíkovi (pozdějšímu pravoslavnému biskupovi Gorazdovi) se válka zdála bankrotem lidství, ale i bankrotem tradičního křesťanství.
Stanul proto v čele hnutí, které mělo vytvořit novou „cyrilometodějskou církev“.
Velehradská tradice se naštěstí mohla prokázat velkým zájmem o člověka, solidaritou, opravdovostí víry, a to skrze vynikající osobnosti, lidi, kteří tvoří církev. Na prvním
místě je třeba opět jmenovat A. C. Stojana, který byl pro své úsilí za války ve prospěch
trpících dokonce obžalován z vlastizrady. Když byl v roce 1921 zvolen novým olomouckým arcibiskupem, bylo mu voláno v ústrety jako antiteze volání „Pryč od Říma“: „Velehrad – náš program. – In aeternum iuxta Romam.“ Díky tomuto dílu nebyl na Moravě po
vzniku republiky příklon k Československé církvi tak veliký jako v Čechách.
Velehradští cyrilometodějští pracovníci usilovali o navázání na přerušenou tradici unionistických kongresů. Arcibiskup A. C. Stojan stačil svolat v letech 1921 a 1922 menší setkání dnes nazývaná jako unionistické porady. Regulérní IV. unionistický sjezd se uskutečnil již „nad hrobem toho ctihodného muže“, v roce 1924. Mimo jiných vzácných hostů
se jej zúčastnil také apoštolský nuncius Francesco Marmaggi, který informoval papeže
o tom, že se čeští křesťané mohou prezentovat nejen rozkolnými, nýbrž také sjednocujícími snahami a dále že se na Velehradě v přátelské atmosféře shromáždili zástupci
národů, které proti sobě před několika lety bojovaly.
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Čeští legionáři v povolžské Samaře v roce 1918 (archiv ŘKF Velehrad)
Každá generace hlásící se k cyrilometodějskému odkazu je postavena před úkol
životně jej uchopit, a to v konkrétní společenské situaci, vzhledem k výzvám doby.
Tento text se snažil objasnit, jak se tohoto úkolu zhostili naši předkové ve velmi obtížné
situaci Velké války. Jak upozornil ve svém kázání 5. července 2014 kardinál Dominik
Duka, úspěch není pro toto úsilí rozhodujícím činitelem: „Cyrilometodějská misie patří k paradoxům Božího vstupu do dějin. K paradoxu jediného a prvního apoštola, Božího
vyslance, Ježíše Krista, jehož dílo v očích současníků muselo se přece jevit podobným nezdařilým hazardem, jak je tomu i v případě cyrilometodějské misie. Mohli bychom však
pokračovat, zda nebylo snílkovstvím dílo sv. Václava, či sv. Ludmily. Zda neskončilo v troskách veledílo Otce vlasti Karla IV. Mohli bychom se ale také ptát, zda výsledek Velké války
či první světové války 1914−1918, na jejíž padlé jsme vzpomínali v roce stého výročí jejího
začátku a uvědomujeme si ony statisíce mrtvých na frontách této války, ale také vzpomínáme zmrzačených a trpících rodin i na oběti španělské chřipky, která následovala a kosila jak
raněné, tak podvýživou oslabené civilní obyvatelstvo v poválečném roce. Jestliže si uvědomíme, že velehradská tradice slovanského křesťanství vedla k založení prvních legií již v roce
1914 v Rusku, respektive na Ukrajině v Kyjevě pod svatováclavskou korunou, − byl to také
jeden z nedomyšlených projektů? A stejně tak, když si uvědomíme dobu nacistické okupace
i komunistické diktatury? A stále, nejenom před první světovou válkou, ale i v době okupace
a po celá nejen padesátá léta perzekuce duchovních osob a všech českých statečných synů
a dcer našeho národa: ať to byli skauti, orlové, sokolové, vojáci, tisíce rolníků zbavených střechy nad hlavou, vězněných, či vyháněných, − nebyl to také postoj snílkovství a nerozumnost?“
Literatura a prameny:
JAŠEK, A., Mírová pouť na posvátném Velehradě 5. července 1917, in Apoštolát sv. Cyrila
a Metoděje, Olomouc 1917, č. 6−8.
CINEK, F., Arcibiskup dr. Antonín Stojan, život a dílo, Olomouc 1933.
CINEK, F., Velehrad víry, Olomouc 1936.
Pamětní kniha farnosti velehradské od roku 1908 s poznámkami kratšími z let předešlých, archiv ŘKF Velehrad.
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Současná úcta ke sv. Cyrilu a Metoději
v tradici křesťanského Západu
Pavel Ambros SJ

Svátek sv. Cyrila a Metoděje se stal všeobecným bohatstvím celé katolické církve latinského obřadu velmi pozdě: až v druhé polovině 19. století. Každoroční připomínka
dvou bratří byla před touto dobou slavena toliko některými místními církvemi, například v českých zemích nebo u jižních Slovanů. Obecně můžeme říci: pro úctu sv. Cyrila a
Metoděje bylo podstatné jejich zařazení do liturgických kalendářů.
Je zásluhou papeže Lva XIII. (1878–1903), že díky jeho ochotě byla jména sv. Cyrila a Metoděje vložena do Všeobecného římského kalendáře. Ten se stal normativním textem pro
všechny věřící katolíky latinského obřadu. Toto rozhodnutí bylo odpovědí na žádost biskupů, kterou adresovali na I. vatikánském koncilu (1870) ještě jeho předchůdci papeži
Piu X. Bylo však i součástí širšího a trvalejšího náhledu v postoji vůči východním církvím,
které Lev XIII. zastával. Existuje mnoho dochovaných drobných epizod, které ukazují,
jak toto téma bylo jedním z těch, kterými se během svého pontifikátu zabýval. Když
obnovil katolickou hierarchii v Bosně a Hercegovině (v roce 1881), můžeme upozornit
na setkání velké skupiny poutníků, na tu dobu zcela neobvyklou, v počtu 1400 věřících,
kteří zde připutovali jako křesťané slovanské tradice. Většina z nich ovšem pocházela
z Chorvatska. Významná byla rovněž obnova baziliánského řádu v Haliči v roce 1880.
Vůbec rok 1880 byl pro rozvoj úcty sv. Cyrila a Metoděje na Západě důležité. V prosinci
tohoto roku jmenoval prvního kardinála nové doby z řad biskupů, kteří nebyli latinského ritu (Antonio Hossun byl katolíkem arménského obřadu). Bylo to téměř 400 let poté,
co zemřel kardinál Giovanni Bessarione († 1472), Řek a byzantský humanista.
Dne 30. září 1880 byla encyklika Grande Munus papeže Lva XIII. publikována. Může
být považována za počátek oficiální úcty latinské církve jako univerzální, celosvětové
instituce. Chtěla vyzdvihnout život a příklad svatosti sv. Cyrila a Metoděje. Navíc chtěla
ukázat i na roli Svatého stolce v dějinách úcty k těmto dvěma bratřím. V její optice to
byl právě Svatý stolec, který bylo možné považovat za skutečného hybatele zvláštního
vztahu slovanských národů mezi sebou jako určité nadnárodní komunity. Svatý stolec
této úctě navíc poskytl určitou mezinárodní garanci.
Jejím cílem bylo dosáhnout uvnitř pospolitosti křesťanských národů uznání role slovanských národů v křesťanské civilizaci. Encyklika v samotném závěru ustanovuje
památku slavení slovanských apoštolů na 5. července
jako všeobecně platnou liturgickou slavnost, platnou
pro katolickou církev. Nařizuje zároveň slavení svátku
zanést do Všeobecného římského kalendáře. Samotné zařazení svátku na 5. července je něco velmi nezvyklého a
nemá v podstatě oporu v tradici.
Druhým, zcela logickým důsledkem zavedení svátku sv. Cyrila a Metoděje byl požadavek vytvořit pro tento svátek zvláštní liturgické texty pro latinskou liturgii.
Jednalo se o texty ke slavení mše svaté, texty k modlitbě
breviáře včetně hymnů, četby a hagiografických textů.
K vytvoření textů a jejich schválení došlo nedlouho po
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vydání encykliky, totiž 25. října 1880, kdy Kongregace pro posvátnou liturgii schvaluje a
publikuje oficiální verzi. Proto ve všech vydáních Římského breviáře a Římského misálu
od roku 1880 jsou již tyto texty tištěny. Tím je založena novodobá liturgická úcta, v níž
je obsažena chvála misijního díla obou bratří mezi Slovany.
Tyto texty by si zasloužily naši zvýšenou pozornost a studium nejen z důvodu jejich liturgicko-oslavné funkce, ale také jako znamenitý dokument této cyrilometodějské úcty na křesťanském Západě. Když si totiž představíme, že začaly být čteny v celém
latinském katolickém světě kněžími, pak se staly primárním zdrojem informací o životě
a díle sv. Cyrila a Metoděje. Sloužily jako první seznámení s tradicí slovanského jazyka
a kultury vůbec. Liturgické texty jsou tvořeny různými literárními druhy, od poezie a
hymnů až po biblické a mimobiblické příběhy. Obsahují dále modlitby toho, kdo bohoslužbě předsedá, a dále až po antifony spojené s recitacemi žalmů a střídavým zpěvem
kněze a chóru. Důležitou a zcela nutnou součástí byl i životopis světce, kterého si ten
den církev připomínala. Dotýkáme se v tomto bodě těsného propojení mezi dějinami
a úctou ke světci. Dříve než se jim budeme podrobněji věnovat, objasníme podrobněji,
proč se vlastně slaví svátek sv. Cyrila a Metoděje 5. července.
1. Ustanovení dne slavení – 5. července
Den 5. července je označen v našem kalendáři jako sváteční den našich slovanských
apoštolů sv. CM. Avšak nebylo tomu tak vždycky, jak nás zasvěceně uvádí do celé problematiky prof. Vojtěch Tkadlčík. Budeme citovat z jeho článku: „Hned po smrti sv. Cyrila
(14. února 869) byla zaveden na Moravě jeho svátek, a to ve výroční den jeho úmrtí
14. února. Podobně po smrti sv. Metoděje (6. dubna 885) byl zaveden jeho svátek rovněž
v jeho úmrtní den 6. dubna. Z Moravy se pak tyto svátky rozšířily k jižním a východním
Slovanům, jak svědčí nejstarší slovanské kalendáře a nepochybně také do Čech, i když
z přemyslovských Čech neznáme žádný slovanský kalendář. Vyhnáním slovanských
mnichů ze Sázavského kláštera roku 1096 zanikla v našich zemích slovanská bohoslužba, a tím se také přestaly slavit svátky slovanských apoštolů. Latinští kněží v Čechách
a na Moravě neslavili tyto svátky, protože v latinských liturgických knihách, které byly
přeneseny do našich zemí z latinského Západu, nebyly uvedeny a žádný z našich domácích latinských kněží se nemohl odvážit je zavést.“1 „Přece však památka našich věrozvěstů u nás nezanikla. Nejstarší čeští spisovatelé, píšící latinsky, se o nich zmiňují, jako
o mužích svatých. První z nich, mnich Kristián, který někdy mezi rokem 992–994 napsal
proslulý Život a umučení sv. Václava a báby jeho sv. Ludmily, věnuje celou úvodní část sv.
Cyrilu a Metodějovi, oběma dává titul blahoslavený, a Metoděje nazývá mužem horlivým
a všelikou svatostí ozdobeným, biskupem blahoslavené památky.“ Dále pokračuje: „Teprve
Karel IV. dosáhl schválení cyrilometodějské úcty od papeže, i když jen nepřímo. Dostal
totiž povolení založit klášter pro slovanské mnichy, později nazvaný Emauzy, a zasvětil
jej Panně Marii, sv. Jeronýmovi, Cyrilu a Metoději, Vojtěchovi a Prokopovi, patronu českého
království (listina ze dne 21. 11. 1347). To bylo považováno za faktickou kanonizaci Cyrila
a Metoděje, kteří neměli do té doby v latinské církvi žádné liturgické úcty. Proto druhá
polovina XIV. století se vyznačuje velkým rozmachem cyrilometodějské úcty.“ „Datum
svátku však nebylo stanoveno ani na 14. únor, ani na 6. duben, protože tradice z doby
slovanské bohoslužby byla už skoro 300 let přerušena, ale na 9. březen, což bylo skoro
uprostřed mezi oběma úmrtními daty. Snad bylo zvoleno datum 9. března proto, že
toho dne se slavil svátek 40 mučedníků Sebastských, z nichž jeden se jmenoval Cyril
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(až v 17. stol. byl přeložen svátek 40 mučedníků na 10. března). Z českých se pak rozšířil
cyrilometodějský svátek také na Slovensko, do Polska a na slovanský jih k Chorvatům a
Slovincům ovšem s datem 9. března (u Chorvatů 11. března, což byl přesný střed mezi
14. únorem a 6. dubnem).“
„Velký obrat k úctě cyrilometodějské znamenal, jak jsme již naznačili, rok 1880, kdy
papež Lev XIII. encyklikou Grande munus rozšířil svátek slovanských apoštolů na celou
církev a stanovil jej na den 5. července (dekret z 25. dubna 1880). Tato encyklika se vlastně rovnala slavnosti papežské kanonizace sv. Cyrila a Metoděje, protože teprve tehdy
jejich úcta byla povolena a vlastně nařízena v celé církvi. Již v r. 1897 týž papež Lev XIII.
přeložil cyrilometodějský svátek na 7. červenec, protože v tom roce byl prohlášen za
svatého Antonín Maria Zaccaria, jehož svátek byl stanoven na 5. července. Jen u nás a
v jiných slovanských zemích zůstal cyrilometodějský svátek i nadále 5. července.
Protože 5. červenec bezprostředně předchází památce upálení Jana Husa, domnívali se někteří Husovi ctitelé, že cyrilometodějský svátek byl přeložen na den 5. července
proto, aby zatlačil památku Husovu a že se to stalo pod vlivem Husových oslav, konaných v Čechách r. 1869 a od té doby pak každoročně opakovaných 6. července.2 Toto
mínění se zakládá na omylu. Když papež Lev XIII. přeložil cyrilometodějský svátek na
5. července, odvolal se na svého předchůdce Pia IX. Tento papež již r. 1863 na žádost
moravských biskupů povolil přeložení cyrilometodějského svátku na 5. červenec. Totéž
povolil také biskupům charvátsko-slavonským již roku 1863 a roku 1865 zásluhou banskobystrického biskupa Štefana Moyzese také na Slovensku. Nebyly tedy Husovy oslavy
roku 1869 podnětem k přeložení cyrilometodějského svátku na 5. července, které se
stalo již roku 1863, nýbrž naopak okázalé oslavy cyrilometodějské roku 1863 a 1869 daly
podnět stoupencům Husovým, aby veřejně oslavovali mistra Jana Husa.
Zůstává tedy otázkou, kdo navrhl 5. červenec a proč. Odpověď nám dává zápis o poradě, která se konala z příkazu arcibiskupa olomouckého Fürstenberka 12. srpna 1862 na kapitulním děkanství v Olomouci o programu oslav cyrilometodějských následujícího roku.3
Účastníci porady byli zvoleni šťastně k danému úkolu, aby navrhli program miléniových oslav na rok 1863. Dobře znali kněžstvo a celou arcidiecézi, jak vyplývá z jejich
odpovědných funkcí v arcidiecézi, na teologické fakultě a v kněžském semináři, a tři
z nich byli uvědomělí vlastenečtí pracovníci: Königsbrunn, Mikula a Molitor. Oni navrhli
arcibiskupovi Fürstenberkovi, aby požádal v Římě o přeložení cyrilometodějského svátku na 5. červenec. Znali totiž nevýhody dosavadního svátku 9. března. Vždy připadal
na postní dobu, proto se nemohl slavit s oktávou, jak by mu příslušelo. Někdy padl na
privilegovanou neděli nebo férii, a pak musela být přeložena církevní oslava na pozdější
datum, kdežto 9. března zůstala jen vnější oslava bez svátečního mešního formuláře a
officia. Březnové počasí bylo příliš chladné pro konání poutí na Velehradě. Tyto nevýhody byly všeobecně známy a pociťovány, takže protokol porady je ani výslovně neuvádí,
ale reaguje na ně konkrétními důvody, jimiž doporučuje datum 5. července:
1. Na červenec nepřipadá žádný zasvěcený svátek.
2. Den 5. července není obsazen žádným jiným svátkem.
3. Může se slavit s oktávou.
4. Toho dne ještě nezačínají žně, aspoň ne všeobecně, a nejsou tady pilné práce ani
na poli, ani ve vinohradech.
5. Noci jsou v červenci teplé, takže ze zdravotních důvodů je 5. červenec vhodný pro
konání poutí.
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Pro navrhovatele bylo
tedy rozhodující, že 5. červenec byl první volný den
v červenci. Předcházející
červencové dny byly totiž
obsazeny jinými svátky.
Každé pozdější datum bylo
méně výhodné, protože
více zasahovalo do žní,
které na Slovácku začínají
v první polovině července.
I 5. července bývalo už vidět v okolí Velehradu první mandele žita. Květen a
červen vůbec nepřicházel
v úvahu, protože tam zasahovaly pohyblivé svátky
se svými oktávami (Nanebevstoupení, Seslání Ducha
Svatého, Boží Tělo) a zasvěcený svátek apoštolů Petra
a Pavla 29. června. Srpen
a září měly své zasvěcené
svátky mariánské (Nanebevstoupení 15. 8.; Narození Panny Marie, 8. 9.). Květen a říjen byly nevhodné
pro chladné noci a pilné
polní práce.
Neměli tedy navrhovaStránka z hlaholského misálu z roku 1927
telé mnoho dní na vybraarchiv ŘKF Velehrad)
nou. První volný den v červenci byl vlastně jediným rozumným řešením. O Husovi není v protokolu porady žádná
zmínka a je vůbec nepravděpodobné, že by kterémukoli z navrhovatelů datum jeho
smrti přišlo na mysl, zvláště když Husova památka nebyla do té doby žádným vnějším
způsobem oslavována.
Důvody uvedené v protokolu porady jsou pak rozvedeny také v žádosti, kterou podali moravští biskupové 7. listopadu 1862 papeži Piu IX., a krátce zopakovány i v breve
ze dne 5. února 1863, jímž bylo přeložení svátku povoleno. Datum 5. července nebylo
tedy určeno až v Římě, nýbrž navrženo po pečlivé úvaze nejbližšími spolupracovníky
arcibiskupa Fürstenberka. Který z nich přišel první s tímto návrhem, anebo zda byly také
návrhy jiné, není v protokolu naznačeno.“
„Podle rozhodnutí II. vatikánského koncilu se vycházelo ze zásady, že do celocírkevního kalendáře, mají být pojati jen světci, kteří mají význam obecný. K nim nesporně patří také sv. Cyril a Metoděj, a proto jejich památka byla uvedena ve všeobecném
kalendáři, vydaném 14. února 1969, a je zařazena na úmrtní den sv. Cyrila 14. února.
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Tím se jednak vyhovělo zásadě, že památky světců mají se slavit pokud možno ve výročí jejich smrti, jednak se obnovilo původní datum svátku sv. Cyrila z doby slovanské
bohoslužby.
Poněvadž však v našich zemích platí důvody, pro které byl cyrilometodějský svátek
přeložen roku 1863 na den 5. července, proto na žádost našich biskupů kongregace pro
bohoslužbu dne 21. dubna 1970 povolila, aby se na celém území naší republiky slavil
cyrilometodějský svátek jako dosud 5. července.
Toto datum je pro nás vhodné a významné ještě z jednoho důvodu. Jak bylo dosavadním bádáním zjištěno, přišli sv. Cyril a Metoděj na Moravu nejpravděpodobněji
koncem června nebo začátkem července r. 863.4 Může nám tedy 5. červenec připomínat
a jaksi zastupovat výroční den jejich příchodu do naší vlasti.“5
2. Liturgické texty jako pramen úcty sv. Cyrila a Metoděje v latinské církvi
na Západě
Situace po vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje za apoštoly Slovanů v roce 1880 byla
taková, že se v západním světě až do vydání slavných Acta Sanctorum bollandistů
v roce 16686 prakticky nesetkáváme s texty, ať už latinskými, nebo v jiných moderních jazycích, které by o životě a díle sv. Cyrila a Metoděje referovaly. Odhlížíme od
staroslověnských textů, na jejichž objevy se čeká až do století devatenáctého. Jiná
situace latinských hagiografických textů však byla u slovanských národů, mezi nimiž
čelné místo zaujímá právě olomoucká diecéze a Velehrad. Když bollandisté publikují
v roce 1668 první vydání Acta Sanctorum, udávají jako jediné místo existujícího kultu
sv. Cyrila a Metoděje olomouckou diecézi.7 Bollandisty uveřejněné hagiografické prameny (především tzv. Moravská legenda8 a Italská legenda9) – zřejmě zprostředkované
jezuity působícími v Olomouci na tamější jezuitské univerzitě – se staly po dlouhou
dobu hlavním pramenem poznání o životě sv. Cyrila a Metoděje na Západě a zdrojem
rozvoje jejich úcty vůbec.10 Bohužel, zde není dostatek prostoru, abychom se věnovali
otázce kontinuity a diskontinuity cyrilometodějské úcty v českých zemích. Odkazuji
na rukopis dr. Bohumila Zlámala Dějiny cyrilometodějské myšlenky, který připravujeme
k vydání v blízké budoucnosti. Jestliže se však ptáme po povaze liturgické úcty sv. Cyrila a Metoděje v římskokatolické církvi latinského obřadu, pak hovoříme mimo území
českých zemí a snad do jité míry lokální úcty nesenou dominikány kolem římského
chrámu sv. Klimenta, až o době druhé poloviny 19. století. Západní svět je poznává až
když na scénu novodobých evropských církevních dějin vstupují s novou silou slovanské národy.
Rozhodujícím se však pro další rozvoj cyrilometodějské tradice na Západě stal katolický slavismus papeže Lva XIII. (1878–1903). Jeho program byl formulován kardinálem Eduardem H. Howardem (1829–1892) ve třech bodech: 1. podpořit úsilí o jednotu
východních a západních Slovanů prostřednictvím úcty k apoštolům Slovanů sv. Cyrilu a Metoději; 2. zřídit papežský ústav pro studenty bohosloví ze všech slovanských
zemí; 3. zřídit zvláštní oddělení při Kongregaci pro šíření víry s názvem Misie sv. Cyrila
a Metoděje.11 Myšlenka misijní byla silně zdůrazněna, pro katolické Slovany se jejím územím stal slovanský Východ se změněnými hranicemi, které přinesly události 19. století.
Geografická perspektiva se natolik rozšířila, že přetvořila v masovém měřítku náhled
českých a moravských katolíků bezprostředním stykem s Východem, který jim byl pa37

pežem svěřen. Z misijní myšlenky se rodila vize jednoty v duchu dobového náhledu
na církve. V něm byl zakotven i unionismus jako cíl, bezprostřední dialog jako metoda. V této souvislosti můžeme říci, že hlavní zásluhou Antonína Cyrila Stojana bylo, že
převedl novodobé cyrilometodějství mezi Skyllou a Charybdou panslavismu a austroslavismu. Protichůdné politické ambice, stejně jako různé podoby novoslovanství, byly
průvodními znaky tříbení cyrilometodějské tradice, ne však rys, který by určoval jeho
vlastní monogram.
Takto stručně můžeme vylíčit onen inspirující vliv na utváření toho, co nyní nazýváme novodobou úctou sv. Cyrila a Metoděje na Západě. Tento vliv v roce 1880 otevřel
latinskou církev jako celek k určité velmi omezené, kusé informaci o životě sv. Cyrila a
Metoděje. Jaká byla kompozice těchto znalostí a jaký měla vývoj od svého vzniku až po
dnešek?
V římském obřadu od doby tridentského koncilu až do II. vatikánského koncilu se
doktrinální obsah úcty soustředil do tří skupin textů: a) byl to výběr biblických pasáží,
které se k daným světcům vztahovaly a měly interpretovat jejich život; b) hagiografický
text (úryvek ze života světců); c) volba úryvku z církevních otců, který byl vybrán tak, aby
komentoval biblický úryvek a tajemství života světce. U nově ustanoveného svátku byla
tato druhá část tvořena úryvky ze samotné encykliky Grande munus, určité panoráma
obsahující podrobné líčení života obou bratří. Je pozoruhodné, že v textu byl vynechán
úryvek, který se zmiňoval o roli sv. bratří při objevu ostatků sv. Klimenta na Krymu, naopak je zde zmínka o vysvěcení obou bratří v Římě za biskupy ihned při jejich první
cestě, tedy o skutečnosti, u které panují mezi historiky rozdílné názory a spíše skepse.
Neuvádí rovněž nic o touze Metoděje pochovat svého bratra v Konstantinopoli a o roli
Řeků v Římě. Nejsou rovněž zmíněny Metodějovi těžkosti se Svatoplukem a Rostislavem
a hluboké rozpory s Wichingem nebo nepřátelské výpady bavorských biskupů a Metodějovo věznění. Naopak se hovoří o přispění Metoděje při zakládání biskupství ve Lvově
a o ochotě Říma pečovat o toto území. Vidíme zde zřetelné stopy aktuálních událostí,
které se zde rozvíjely. Publikování těchto liturgických textů je pak doprovázeno širokou
historickou dokumentací, která ukazuje na vztahy obou bratří s římským stolcem.
Reforma breviáře v roce 1960 vedla k tomu, že byl celý text ke sv. Cyrilu a Metoději
podstatně zkrácen, podobně jak tomu bylo i u ostatních svatých. Celý text dával prakticky jen velmi encyklopedické informace, které na několika řádcích shrnovala některá vybraná fakta. Informace byla natolik povšechná, že nemohla dát jasnější obrázek o tom,
co bylo pro ně charakteristické.
Reforma breviáře v roce 1970 přinesla změny, které platí až dodnes. To podstatné spočívá v tom, že byl do modlitby církve vložen úryvek ze slovanské legendy Život
sv. Konstantina-Cyrila. Do vydání je vložena krátká bibliografická vsuvka pro čtenáře. Ta byla rozšířena v roce 1980 o doplňující informaci, která vysvětluje západnímu
čtenáři historickou otázku slovanské liturgie. Důvodem bylo povýšení sv. Cyrila a Metoděje na spolupatrony Evropy encyklikou Jana Pavla II.12
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Sv. Cyril a Metoděj společně se sv. Benediktem jako spolupatroni Evropy
(1) Srv. Tkadlčík, V., Pátý červenec, in Katolické noviny, 28/27 (4. 7. 1976), s. 1,3; 28/28
(11. 7. 1976), s. 5 [Státní archiv Opava, pobočka v Olomouc, Ordinariátní archiv, sign.
A14, kart. 683].
(2) Srv. Křesťanská revue, 31 (1964), s. 12.
(3) Státní archiv Opava, pobočka Olomouc, ordinariátní archiv, sign. A 14, karton 683.
(4) Datum příchodu slovanských apoštolů na Moravu, in Slavia, 38 (1969), s. 542–551.
(5) Srv. Tkadlčík, V., Pátý červenec, in Katolické noviny, 28/27 (4. 7. 1976), s. 1,3; 28/28
(11. 7. 1976), s. 5 [Státní archiv Opava, pobočka v Olomouci, Ordinariátní archiv, sign.
A14, kart. 683].
(6) Acta sanctorum Martii a Ioanne Bollando colligi feliciter coepta; a Godefrido Henschenio
et Daniele

Papebrochio… aucta, digesta et illustrata, II, apud Ioannem Meursium, Antverpiae 1668, s. 12–25.

(7) Acta sanctorum Martii a Ioanne Bollando colligi feliciter coepta; a Godefrido Henschenio
et Daniele
Papebrochio… aucta, digesta et illustrata, II, apud Ioannem Meursium, Antverpiae 1668,
s. 12–25.
(8) MMFH, II, s. 255–257.
(9) MMFH, II., s. 120–122.
(10) Cit. dle Řezanina, D., K problematice kultu sv. Cyrila a Metoděje v období Lucemburků,
VI, in Přehled. Informační občasník Stč SKD PiT, 2/84, Stč SKD PiT, Praha 1984, s. 35.
(11) Srv. Hromják, L., Il movimento slavo e le origini del Bohemicum, in Parma, T. (ed.), Dal
Bohemicum al Nepomuceno. La cultura ceca e la formazione sacerdotale in un contesto di
scontri nazionalisti e di coesistenza, Univerzita Palackého, Roma – Olomouc 2011, s. 17.
(12) Jan Pavel II., Egregiae virtutis, in AAS, 73 (1981), s. 258–262 (český překlad Sv. Cyril
a Metoděj – od nejvyššího pontifika ustanoveni za nebeské spolupatrony celé Evropy
před Bohem, in Cyrilometodějské papežské dokumenty z let 869–1985, Refugium, Olomouc 2003, s. 121–127).
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Franské misijní metody mezi Slovany
František Dvorník

Pád vlády Avarů a reorganizace Franského království vedly ke změnám i v jiných
částech střední a východní Evropy. Slovanské kmeny, usazené za nadvlády Avarů ve staré horní Panonii okolo Blatenského jezera (Balaton) až k Dunaji, musely přijmout jako
vrchní pány Franky. Zde Frankové vládli patrně drsněji než v panonském Chorvatsku,
nicméně stále ještě prostřednictvím domorodých knížat.
Slované v Čechách, na Moravě a na Slovensku po Sámově smrti unikli nebezpečí, že
upadnou do područí Avarů díky vítězstvím Karla Velikého, jemuž pomáhali proti svým
dřívějším pánům, ale franská nadvláda nad oněmi územími byla, jak se zdá, méně účinná, než jak tomu bylo na území mezi řekami Dunajem a Sávou. To, co bylo známo jako
Východní marka, zřízená Karlem Velikým r. 803 a určená o mnoho let později k tomu,
aby se rozrostla v Rakouské vévodství, čelilo moravským Slovanům.
Když si Frankové znovu zajistili nadvládu nad Bavory (788) a když zničili Sasy v řadě
nelítostných a krvavých bitev (772–804), chystali se dále na severovýchod proti Polabským Slovanům. Vůči těmto národům, jež Germáni nazývali Wendy, měl Karel Veliký
svou vlastní politiku. Toužil uchránit před dalšími slovanskými vpády území, jež Frankové konsolidovali nebo nově dobyli, a proto založil na pokraji své říše několik marek. Proti
Sorabům, usazeným mezi Sálou a Labem v nynějším Sasku, založil Durynskou marku,
zvanou též Limes Sorabicus. Dále na sever měly malé marky Magdeburská, Fellská a Bardewykská pozorovat Vilce, všeobecně známé svou divokostí, a Limes Saxonicus neboli
Saská marka čelila Obodritům.
Karel Veliký však byl ochotný v těchto oblastech uznávat přirozené hranice. Obecně
nezamýšlel rozšířit svou vládu za Labe nebo začlenit Slovany z oněch končin do své říše.
Jednal se všemi Slovany roztroušenými na levém břehu Labe jako se svými poddanými,
ale ani se nepokoušel členy jejich spřátelených kmenů na druhém břehu řeky pokřesťanštit. Pochopitelně, některé výjimky byly nutné pro časté vpády Slovanů na franské
území, ale hlavní zásada politiky Karla Velikého byla taková a tu dodržovali, všeobecně
řečeno, všichni členové karolínské dynastie. Jen v 10. století, když přišla k moci dynastie
saská, došlo v oněch zemích k drastickým změnám.
Nicméně konsolidace franské moci na levém břehu Labe, provedená karolínskou
dynastií, měla pozoruhodný význam pro budoucí vývoj. Od 5. století Frankové zastavovali postup dalších germánských kmenů na západ. Tím, že zdolali tyto tlaky na Labi,
zkonsolidovali i germánské síly a zastavili všechno další pronikání Slovanů na západ od
této řeky. Iniciativa Franků přinutila Germány, aby nejen zastavili svou vlastní rozpínavost na západ, nýbrž aby se obrátili a hledali si pro svou expanzi prostor na východě.
Frankové vydláždili cestu pro úspěch této expanze, a to pokřesťanštěním a církevní reorganizací germánských území a jejich církevní správou. Například pokřesťanštění
Saska bylo hrubé a primitivní a Sasko se jen zvolna zotavovalo z ran jemu zasazených za
krvavých bojů, jež zuřily mezi Franky a Sasy v posledních desetiletích 8. století; ale jeho
pevná základna zůstala a zesílila v 9. století. Biskupská sídla v Osnabrücku, Verdenu, Brémách, Paderbornu, Mindenu, Halberstadtu, Hildesheimu a Münsteru v Sasku a v Řezně,
Pasově, Freisingu a Solnohradě v Bavorsku se měla stát významnými baštami stojícími
proti pohanským Slovanům, jakož i odrazovými můstky pro germánský politický a kulturní vliv na Slovany za Labem a mezi Českým lesem a Dunajem.
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Vliv, který měla karolínská říše na budoucí vývoj národů a kmenů, s nimiž přišla do styku, byl zvětšen dvěma významnými činiteli. Za vlády Karla Velikého se říše nejen konsolidovala a reorganizovala; stala se i univerzální říší, dědičkou Římské říše na Západě. Tuto
ideu univerzální říše nutně vzápětí následovaly myšlenky o dobytí a podrobení všech
národů vlastní vládě. Dobývání muselo být namířeno proti těm národům a státům, jež
mohly klást nejmenší odpor, a těmi byli zejména Slované v severovýchodní, střední a jihovýchodní Evropě.
Tato nová říše uplatňovala svůj nárok na dědictví po starém Římu, ale ten nebyl
pohanský. Křesťanství mu dalo nejen velkou sílu a jednotu, nýbrž i zvláštní právo k výbojům. Císařové, rozšiřujíce svou moc na východ, prohlašovali, že jednají jako zvláštní ochránci křesťanské víry a v očích ostatních křesťanských národů nabízeli národům
největší ze všech darů: křesťanskou víru a civilizaci. Církev nemohla odporovat, mohla
jejich útoku na východ jen žehnat.
Naneštěstí se církev nemohla ve Franské říši vyhnout tomu, aby se její záležitosti
zapletly se světskými. Feudální systém, speciální germánské zřízení, byl aplikován i na
náboženská ustanovení a za vlády merovejské dynastie a dynastie Pipina a Karla Velikého hluboce zakořenil v církevním životě Západu. Opati a biskupové se stali mocnými zeměpány závislými na vůli krále. Stali se z nich radikální příznivci královské a říšské
myšlenky, ale zároveň byli úplně zapleteni do světských záležitostí říše. Franská církev
– nejprve státem ovládaná – rychle získala obrovský vliv, takže koncem 9. století sama
státní záležitosti ovládala.
Tato situace se nemohla neodrážet v misijní činnosti franské církve. Tak se na počátku karolínského údobí konverze pohanů a zakládání kostelů staly pro majetnou
germánskou aristokracii vysoce výnosnou investicí, protože takto získala ekonomický
škrticí hmat na nově dobyté země. Podle starého křesťanského zvyku patřily kostely
zbudované vládci i věřícími pod jurisdikci biskupů, kteří ustanovili obsluhující duchovenstvo, zatímco příjmy kostelů a klášterů zůstaly ve vlastnictví duchovenstva nebo
mnichů. To odpovídalo řeckým a římským představám o soukromém vlastnictví. Ale
římští misionáři nikdy neuspěli s touto ideou u germánských národů, jež evangelizovali. Germáni měli o soukromém vlastnictví představu jinou než Římané, a to mnohem
individualističtější. Ta činila kostely soukromým vlastnictvím jejich zakladatelů, jejichž
záležitostí bylo zaopatřit kněze a platit ho, přičemž si činili nárok na vlastnictví všech
darů od věřících.
V pozdější době, kdy církev nabyla více moci a začala brát záležitost získávání věřících do svých rukou, nemohlo germánské duchovenstvo, jež bylo často právě tak lačné
půdy jako světští feudální pánové, přehlédnout hledisko výnosnosti evangelizace pohanských národů, jež mohly platit tučné desátky a poskytnout dobré pracovníky, kteří
by orali církevní půdu. Takto lze vysvětlit, proč měla misijní činnost franské a později
germánské církve tak často světský zřetel a proč tak často volali misionáři na pomoc
ozbrojené síly a kolonisty, aby udrželi území, jež evangelizovali. Příklad Karla Velikého,
jenž dokončil obrácení Sasů silou a terorem, byl fatálním precedentem.
Wendové na Baltu a na Labi zakusili stejné metody evangelizace v pozdějším období mezi 10. a 13. stoletím. Slované na Moravě, v Čechách, Alpách a v Panonii byli
evangelizováni franskými misionáři v prvním období od konce 8. století do poloviny
9. století. Karel Veliký se sám věnoval zvláště povzbuzování christianizace Slovinců ve
starém Noriku (Štýrsko a Korutany) a v horní Panonii až k Dunaji a podpoře křesťanství
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mezi Chorvaty v Panonii a Dalmácii. Mírný Alcuin, ministr kultury Karla Velikého, jenž měl
ušlechtilejší představu o evangelizaci než mnozí jeho současníci, byl tímto dílem zvlášť
zaujat. Karel Veliký, jednaje jako vždy z vlastní iniciativy, povýšil solnohradský stolec na
arcibiskupství a hodlal nahradit všechny biskupské stolce v Panonii a Noriku, jež zmizely
za barbarských vpádů. Řezno, Freising a Pasov měly pracovat dále na severovýchod.
Máme k dispozici jen málo zpráv o postupu křesťanství mezi Chorvaty. Podle Konstantina Porfyrogeneta se císař Herakleios obrátil na Řím, aby (pro ně) našel kněze. Z nich
vybral arcibiskupa, biskupy, kněze a jáhny a skrze ně pokřtil Chorvaty. A Chorvaté měli tehdy jako svého knížete Porgu. Konstantinovým slovům nelze rozumět tak, že Chorvaté
měli svou vlastní hierarchii, ač v jeho tvrzení musí být něco pravdivého. Konstantin měl
nejspíše na mysli církevní reorganizaci pobřežního území, jež uniklo avarským a slovanským revolučním změnám a zůstalo v byzantském držení. Musela se uskutečnit se souhlasem papeže, poněvadž celé Illyricum bylo dosud pod jurisdikcí římského patriarchy.
Kdybychom měli brát císařovo tvrzení doslovně, museli bychom z něj dovozovat, že
Herakleios povýšil Spalatum, dědice staré Salony, na arcibiskupství a že zřídil biskupství
v některých jiných pobřežních městech, jmenovitě v Zaře a v Kataru. Místní tradice připisuje povýšení Splitu na metropoli tomuto údobí. Podle ní byl prvním arcibiskupem
Jan z Ravenny. Nicméně mnozí badatelé si myslí, že je to pochybné a že Jan z Ravenny je
ve skutečnosti papež Jan IV., původem z Dalmácie, nebo papež Jan X., jenž reorganizoval hierarchii v Dalmácii a Chorvatsku a podřídil celou krajinu Splitu (kolem r. 925).
V každém případě musela christianizace Chorvatů začít z pobřežních měst a Split
při tom musel hrát určitou úlohu. První evangelizace musela vykázat nějaké úspěchy.
V letech 641–642 poslal papež Jan IV. do Dalmácie opata Martina, aby dostal nazpět
ze zničených kostelů ostatky svatých. Opat svobodně cestoval po kraji a splnil úspěšně své poslání. V r. 680 se papež Agathon zmínil ve svém dopise císaři Konstantinovi
Pogonatovi, že římští misionáři pracují mezi Slovany, což může znamenat jedině mezi
Chorvaty. Zdá se, že díky jeho christianizační činnosti byly mezi novými pány Dalmácie a pobřežními městy nastoleny mírové poměry. Je těžké říci, jak byla tato misijní
činnost úspěšná. Můžeme ovšem předpokládat, že pro nové konvertity v Chorvatsku
byly v 8. století budovány kostely. Christianizace musela v době, kdy bylo dalmatské
Chorvatsko pod franskou nadvládou, postupovat rychle. Dalmatský kníže Višeslav
(zmíněný okolo r. 800) byl pravděpodobně křesťan už předtím, než uznal franskou
nadvládu. Zdá se, že Řím nadále projevoval zvláštní zájem o Chorvatsko a vliv pobřežních měst na Chorvaty se nezmenšil. To vše vysvětluje, proč v dalmatském Chorvatsku
nezakořenily franské evangelizační metody.
Následky tohoto soupeření mezi Franky, Římem a latinskými pobřežními městy,
podřízenými Byzanci, byly pro dalmatské Chorvaty velmi příznivé. Obdrželi nezávislé
biskupství v Ninu, sídle svých vládnoucích knížat. Založení bylo asi uspíšeno Římem,
když se Frankové dostali k vládě nad dalmatským Chorvatskem. O biskupství je zmínka
již r. 852, ale muselo existovat nějakou dobu před tímto datem, poněvadž Řím nebyl
ochoten ztratit výsledky své práce v Chorvatsku, a proto bylo biskupství přímo závislé
na Římském stolci. Frankové to museli uznat, ač by byli rádi Chorvaty připoutali těsněji
ke svým vlastním církevním provinciím v Akvileji nebo v Salcburku. Není známo, zda
tyto první pokusy o pokřesťanštění sahaly do panonského Chorvatska, kde musela být
činnost franských misionářů soustavnější. Jejich prvním úspěchem bylo obrácení knížete panonských Chorvatů Vojnomíra.
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Franské evangelizační metody byly též uplatněny v plné síle ve starém Noriku
a v horní Panonii okolo Blatenského jezera (Balaton), na územích, na nichž velmi záhy
začala franská kolonizace. Utvořily se příděly země pro biskupy, opaty a významné světské šlechtice, kteří přivedli osadníky z Bavorska, dolního Mohanu a středního Rýna, ač
mnoho z těchto přistěhovalců mělo status otroka. Feudální a církevní aristokracie, jež
řídila kolonizaci, měla brzy úplnou nadvládu nad celým územím. I slovanská šlechta
v těchto krajích přijala zcela ochotně řeč a zvyky svých nových pánů a přizpůsobila se
feudálnímu zřízení, jež bylo po mnoha stránkách příznivé jejich hmotným zájmům.
Mezitím salcburský arcibiskup rozšiřoval svůj vliv i na levý břeh Dunaje. Víme, že
okolo r. 833 posvětil v Nitře na nynějším Slovensku kostel, který tam byl pravděpodobně
zbudován pro franskou kolonii, jelikož místní kníže Pribina byl tehdy ještě pohan. Tady
ve stínu karpatských vrcholků dosáhla franská expanze své severovýchodní hranice.
Franští misionáři dosáhli též několika úspěchů v Čechách a na Moravě a kolem
r. 845 přijalo v Řezně čtrnáct českých šlechticů křest. Kníže Moravanů Mojmír, jenž
úspěšně sjednotil všechny slovanské kmeny na Moravě pod svou vládou, nepřekážel
činnosti těchto misionářů mezi svým lidem, poněvadž byl formálně pod franskou pravomocí. Ví se také, že Rostislav, jenž po něm nastoupil, byl určitě křesťan.
Ukázka překladu knihy Dvorník, F., The Slavs. Their Early History and Civilization,
American Academy of Arts and Sciences, Boston 1956, která vyjde v nakladatelství Refugium při příležitostí 40. výročí od jeho smrti.
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Londýnský Velehrad
Jana Vlčková

Když se řekne Velehrad, většina z nás si představí krásné poutní místo na jižní Moravě s živou cyrilometodějskou tradicí. Někteří mladí lidé ze Slovácka však budou mít
na mysli Stojanovo gymnázium Velehrad, vzdělávací instituci s křesťanským duchem a
komplexem několika působivých budov, které vytvářejí „campus“, stejný jako najdeme
ve školských zařízeních v anglofonních zemích. A co když někdo řekne Velehrad ve světě, jaké představy evokuje toto slovo např. ve Velké Británii? Co zde může znamenat?
Dovolte mi napsat několik slov o Velehradě v Londýně, místě, kde se myslí jak na české
krajany, tak na českou kulturu. Informace, které mi byly poskytnuty ochotným a laskavým panem Ing. Antonínem Stáně, členem správní rady nadace „Velehrad London“,
bych ráda nyní s vámi sdílela.
„Velehrad London“ je britská nadace, která pomáhá Čechům a Slovákům žijícím
na území Velké Británie. Podporuje českou a slovenskou komunitu v Anglii, v kulturní, vzdělávací, sociální, ale i náboženské oblasti. A proč vlastně Češi a Slováci v Británii
žijí? Od minulosti přicházeli do Velké Británie z nejrůznějších důvodů. Nespokojenost
s politickou situací v bývalém Československu se stala častou příčinou odchodu. Druhá světová válka a následně komunistická éra vyvolávala u mnohých takový odpor, že
se rozhodli změnit svůj domov. Mnozí často ani nechtěli, ale byli okolnostmi k tomuto
kroku donuceni. Pro uprchlíky se stal oporou londýnský Velehrad, který založil v padesátých letech Otec Lang a s ním několik českých krajanů. I po roce 1989 Velká Británie stále
láká Čechy a Slováky především kvůli studiu jazyka, lepším pracovním příležitostem, ale
i vyšší životní úrovni. V tomto kontextu již nemluvíme o tzv. uprchlících, ale o migrantech. Pro mě jako vyučující anglického jazyka na Stojanově gymnáziu na Velehradě je
potěšením, když studenti z mé skupiny usilují o získání mezinárodně uznávané zkoušky
s vizí studia ve Velké Británii či jiné zemi Evropy.
V současné době nadace „Velehrad London“ má nové sídlo ve čtvrti Barnes, kde
probíhají různé opravy a potřebné úpravy. Nicméně nadace „Velehrad London“ organizuje stále mnoho akcí v pronajatých prostorách. Moravský Velehrad byl vždy spojen
s křesťanskou tradicí a není tomu jinak ani v Anglii. Mladí čeští kněží přijíždějí do Anglie
a slouží zde české mše každou druhou neděli v měsíci v krásné kapli Kensingtonu, kterou si „Velehrad London“ již dva roky pronajímá. Dovídám se rovněž z jejich webových
stránek o listopadové návštěvě biskupa Václava Malého z Arcidiecéze pražské nebo
o květnovém setkání s kardinálem Dominikem Dukou či Mons. prof. Tomášem Halíkem.
Jsou to velké události. Pan inženýr Stáně se rovněž zmiňuje o společném slavení svátku
svatého Václava se slavnostní mší a následným koncertem či svátku k výročí Palachovy
oběti, který je pořádán ve spolupráci s českým velvyslanectvím. Je obdivuhodné a úctyhodné, že v Anglii existují lidé, kteří organizují tyto aktivity. Jsou to právě členové správní rady „Velehrad London“, kterým se říká Trustees. Je zřejmé, že českou kulturu milují.
Pomáhají našim krajanům všemi možnými způsoby, mnohdy také zapomenout na stesk
po domově a uchovat si „českou duši“ v daleké cizině. A další neodmyslitelný aspekt,
který je třeba ocenit, je, že dokážou představit a seznámit Brity s českou kulturou.
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Dřívější sídlo londýnského Velehradu v části Notting Hill
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O tom, jak se ti, kdo se škorpívali, vyučili vděčnosti
Michal Altrichter SJ

Kdysi dávno, ještě než vůbec byla řeč o nějaké
Velké Moravě a než se historici začali přít, zda vůbec
byla velká či na Moravě, žili tam královna a král. Ona
byla krásná, ale hloupá. On zase chytrý, ale ošklivý.
Lidé, kteří s nimi prožívali všední den, byli zarmouceni z toho, že si oba vládnoucí manželé nerozuměli.
Když ona hovořila o kráse, on jí říkával, že to není vůbec chytré. A pokud král začal mluvit o něčem chytrém, ona mu zase odvětila, že to zdaleka není pěkné.
A přesto byly okamžiky, kdy zapomenuli na to, že
mají tak trochu odlišné dary, a oba se měli upřímně
rádi. Jejich poddaní to poznali podle toho, že se brzy
narodilo děťátko.
Jako první tehdy přišel na svět syn Hopsálek.
Chtěl být vším možným, ale nakonec zůstal u toho,
co zahrnovalo jeho jméno: hopsal v daleké přírodě,
toulal se po světě a přinesl do domácí pokladny poměrně dosti peněz. Rodiče tušili, že se mu daří proto,
že příliš neuvažuje o tom, zda je více chytrý, nebo pěkný. Jednoduše hopsal.
Pak přišla na svět dcera Slívenka. Byla dlouho nemluvná, a proto nebylo snadné dopídit se, čím asi bude. I ti, kteří příliš mnoho nevěřili, že by někdo mohl být ještě chytrý
a zároveň i pěkný, nakonec museli uznat, že tato je zároveň obojí: byla tak po mamince
i po tatínkovi.
Tím, že se královský pár dále škorpil a království tím nemálo trpělo, že i z vedlejších
Tupes se tamější psíčkové se svými pány chystali něco ukořistit ze sousedního království, nebylo na světě dlouho nové děťátko. Také bychom si měli povědět, v čem byl onen
„zakopaný velehradský pes“, že se královna s králem na sebe čepýřili. Že by zase vedli
rozpravy o tom, co je u koho chytré a co pěkné? Ne, to je už moc nebavilo, spíše rozmrzovalo. Tito dva se škorpili z jiného důvodu. Ptali se sami sebe i navzájem, po kom je ona
dcera a jak je možné, že má obojí. A když zjistili, že je užitečnější se dívat na to, jaká jejich
dcera je, než jaká není, bylo jim najednou spolu líbezně. Když jednoho rána přinesl královský tatínek mamince do královské postýlky voňavý chlebíček, dozvěděl se, že je jeho
choť v požehnaném stavu. Ihned se oba ptali: Nehrozí, že nyní dítě nebude ani chytré,
ani pěkné? Ale pak si vzpomněli, že jim bylo náramně líbezně právě z toho, že se těšili,
že to, co je, je vždycky více než to, co není.
Narodila se jim dvojčátka: chlapečci. Poddaní si mysleli, že nyní oba budou chytří
i pěkní. Ale nebylo tomu tak. První, který vytáhl nožičku z maminčina bříška, Prvíšek, byl
po mamince pěkný a druhý, Druhánek, byl po tatínkovi chytrý. Avšak rodiče za ně byli
tak vděční, že si sami pověděli, že jednou provždy už nebudou zkoumat, zda pěkný je
i hloupoučký a chytrý je tak trochu i škaredý, ale vychovávali je v tom, že mají přijímat
s povděkem, co je jim nejvlastnější.
Když jednou královský pár před Bunčem pozoroval, jak si Hopsálek, Slívenka, Prvíšek a Druhánek hrají, řekli si, že to nejkrásnější a nejchytřejší je: děkovat za život dětí.
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Návštěvníci nebo uživatelé?

Úvaha nad novou expozicí Martyrion
Petr Hudec
Loni jsem se o prázdninách vypravil do jednoho severomoravského zámku a prohlédl si v něm (mimo jiné) krásnou oranžerii. Za nataženou šňůrou vymezující prostor,
kam se již nesmí, byl instalován stolek s křesly, na stolku šálek kávy, otevřená kniha a
imitace zákusků. To vše mělo navodit přirozený dojem, že prostor je využíván, panstvo
před chvílí odešlo. Pomyslel jsem si, zda by nebylo lepším způsobem jeho prezentace
umožnit návštěvníkům vypít si zde kávu, posadit se a spočinout, vnímat atmosféru jako
uživatel.
O interiérech hradů a zámků hovoří jejich správci jako o instalovaných objektech.
Předměty zde nejsou vytrženy ze svého původního prostředí, byť se již většinou nepoužívají. V muzeích neplatí ani toto. Díváme se třeba na gotický obraz, který kdysi zdobil
nějakou kapli, a lidé se před ním modlili. (Vypráví se, že ruští křesťané za komunismu
chodili do Ermitáže převlečení za turisty a tajně se zde modlili k ikonám, aby nepřestaly
být „okny k Bohu“.)
To nás vede k uvědomění si jednoho z významů našich kostelů, liturgických prostorů. Mnohé z nich jsou hodnotnými památkami. Jsou-li stále užívány ke slavení mší
svatých, můžeme autenticky zakoušet jejich funkci jako plnohodnotní uživatelé. (Na
hradě často jediné, čeho se během prohlídky dotknete, jsou obligátní papuče, které
jste povinni si obout). V kostele bereme za kliku, smáčíme ruku v kropence, žehnáme se,
jdeme po dlažbě prošoupané statisíci poutníků, usedáme do lavic, často umělecky hodnotných. Slavíme zde mši svatou, prostor je naplněn tím, pro co vznikl. Živost tradice
(zde například nový obětní stůl a slavení liturgie podle pokoncilní obnovy) je důležitější
než lpění na formě.
V podzemí velehradské baziliky a objevených základech středověkého kláštera byla
vytvořena nová expozice s názvem Duchovní pouť velehradským Martyrionem. Jedná se
o posvátné místo připomínající mučedníky a svědky víry 20. století. V letech předcházejících obnově velehradského podzemí zde expozice nazývaná Lapidárium prezentovala pozůstatky středověkého kláštera, stavební vzmach cisterciáckého řádu na Moravě,
jestliže v době jejího vzniku za komunismu nebylo možné mnoho sdělit o duchovním
rozměru a smyslu života mnichů. Je tedy idea nové expozice čímsi cizorodým a neadekvátním v daném prostoru?
Dějiny Velehradu nekončí odchodem cisterciáckých mnichů v roce 1784. Postupně
se přerodil v cyrilometodějské poutní místo a tato jeho pokračující historie není procházkou po doutnajícím spáleništi. V řadě ohledů právě toto období formovalo symbol
Velehradu, Velehrad víry. Nynější Velehrad nikdy nepřestane mít charakter kláštera, ale
kdyby zůstal pouze jím, nebyl by jen místem s velkým kostelem bez dalších významů,
podobně jako například Kladruby?
Navraťme se však k úvaze o autenticitě využívání prostoru. Velkou část expozice tvoří ambit. Mnichům kdysi sloužil nejen jako komunikační koridor, nýbrž také jako místo
meditace, četby, např. životopisů svatých. Když do něj nyní znovu přicházíme, můžeme
si představovat na základě dochovaných zdí a kamenických článků, jak to tu kdysi mohlo vypadat. Podotkněme, že památková obnova podtrhla krásu dochovaného zdiva a
působivě jsou zde prezentovány ty nejkrásnější románské architektonické články. Právě
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tak se ale pro nás může stát prostor tím, čím byl pro mnichy, tedy místem meditace a
modlitby. Podobně prostor krypt, kam byli pohřbíváni mniši a dobrodinci kláštera, lze
nadále vnímat jako místo piety k zesnulým, jako přímou součást sakrálního prostoru baziliky. To, že si zde připomínáme především mučedníky a svědky víry 20. století, je něco
velmi důležitého. Psychologie popisuje, že nepojmenované a nereflektované obsahy
našeho podvědomí pronikají do našeho chování a prožívání. Společnost ve 20. století
toho přitom také mnoho prožila a s touto minulostí se stále vypořádává. Velehrad, kam
v první polovině 20. století směřovali blahoslavení Pavel Gojdič, Vasil Hopko, Dominik
Trčka, Leonid Fjodorov a další světci, které dnes církev uctívá jako mučedníky, je ponenáhlu místem jejich úcty. Stává se najednou poutním místem, kde jsme si vymodlili,
ale i vykřičeli svobodu v roce 1985, kde jsme ji v roce 1990 se svatým papežem Janem
Pavlem II. přivítali, kde za ni přicházíme děkovat i prosit. Z tohoto pohledu je novodobá
cyrilometodějská velehradská tradice stejně důležitá jako ta, vztahující se k 9. století.
Při pouti Martyrionem myslíme také na utrpení jiných národů, nejsme zahledění
do sebe. I poutníci z jiných (evropských) zemí tu mohou pro sebe objevit něco pro ně
důležitého. Martyrion je příležitostí vykonat na Velehradě specifickou pouť jako výraz
solidarity ke křesťanům, kteří DNES trpí v Nigérii, Sýrii, Iráku, Číně, na Ukrajině...
Vzácný soubor románských kamenů dostává v expozici nový symbolický význam
podle biblické výzvy: Staňte se živými kameny pro duchovní chrám.“ (1Petr 2,5)
Ať už se rozhodnete vypravit se do velehradského podzemí jako milovníci románských památek nebo s touhou reflektovat prožité 20. století či současnost, modlit se
zde, nebudete zklamáni. Zklamán bude někdo jiný; ten, kdo přišel hledat jen rozptýlení
a zábavu, neboť místo zprostředkovává něco mnohem závažnějšího.

Expozice Martyrion v podzemí velehradské baziliky (foto F. Ingr)
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Kněžské prvotiny

Zápisky Antonína Cyrila Stojana ke dni jeho kněžské primice
Václav Feřt SJ
Dne 6. července 1876 si Antonín Cyril Stojan zapsal: „Svou
primici jsem měl slavit 9. července 1876. Měl jsem se tedy připravit ke dni tak důležitému. Umínil jsem si, že až do toho dne
budu konat exercicie. Odešel jsem do kostela, kde byly slouženy dvě mše svaté. Když mi farář Uherek podal přijímání, navzájem jsme si udělili kněžské požehnání, které jsem udělil i ostatním, když jsem o to zvlášť byl požádán. Maměnka, otec i bratr
též přistoupili k přijímání, avšak nepožehnal jsem jich: pro vás
jsem si uschoval požehnání. Zbytek dne jsem strávil ve zbožnosti. Pozval jsem kmotry učitele Martínkovy a kmotru na svou svatbu; pak jsem nařídil
domácím, aby mi dali pokoj se vším, ničím mne neobtěžovali a také jídlo ke kmotře, kde
jsem byl, donesli.“
Pod datem 7. července stojí v deníku: „Po mši svaté započal jsem své exercicie, byly
pro mne skutečně obrodné. Domácí sami svým tichým chováním dávali najevo, že vědí,
jak důležitý den se přibližuje: zvláště mlčení velmi je dojímalo a také úplně vše zachovali, o co jsem je požádal.“
Den 8. července Stojan komentuje takto:„Pokračoval jsem ve svých exerciciích. S o. Roubalem jsem mši svaté přisluhoval a pak ho požádal, aby rodičům ohledně požehnání vše
pověděl, aby šel za mne do Přerova hosty uvítat, abych takto nikým a ničím nebyl vyrušován, což on úplně schválil a vše, co jsem žádal, učinil, zatímco já perseveravi in orationibus.
Všechny hosty jsem jakž takž přijal. Pak opět jsem se uchýlil do svého úkrytu. Okolo sedmé
hodiny jsem se vyzpovídal a se mnou moji příbuzní. Okolo osmé hodiny bylo na mou
žádost slavné drženo Te Deum, což mne též dojalo. To Te Deum bylo místo ‚zastaveníčka‘.
A nyní mi nastal večer předůležitý. Chýška naše byla okrášlena, jako i jiné domy. V tichém
rozjímání a modlitbě jsem strávil večer a po horoucném vzývání Boha a svých patronů již
jsem chtěl ulehnout, když mi byla donesena zvěst, že školní mládež mi chce udělat ‚zastaveníčka‘. Netrvalo to dlouho a tu vidím naši chalupu obklopenu školáky a školáčky. Měli
malé pochodně v rukou, a co hrdlo stačilo, zpívali a pan rektor Mazal předehrával. Když
zazpívali kterousi píseň, odebrali se ke kmotře mé, kde jsem bydlel. A zde nanovo zpívání
započalo. Musím vyznat, že zpočátku jsem byl dost nevrlým, protože mne vyrušili, avšak
když mi začali zpívat oblíbené písně, tu jsem byl dojat, i já jsem zastřel své oči, a nemýlím-li
se, mnohou slzu jsem prolil. A když zapěli píseň Přijmi, dobrý Bože, díky srdce mého, že jsi
mne dnes chránil ode všeho zlého, přimlouvej se za mne, Panno nejjasnější, pokleknul jsem a
převroucně s dětmi se modlil. Poté jsem vyšel ven. Poděkoval jsem napřed panu rektorovi
a pak dětem. Přislíbil jsem jim, že nazejtří na ně budu pamatovat, aby prospěly věkem
moudrostí a milostí. Dal jsem všeobecně sbohem a dobrou noc a odcházel jsem, když tu
mne zastavil pan rektor; přednesl mi blahopřání a zároveň hymnu k poctě mi složenou.
Děti byly poděleny jakýmisi pamlsky a já se ukryl. Zapěly ještě tu kterou píseň, načež zpívajíce odešly. Musím doznat, že takové ‚zastaveníčko‘ mi bylo milejší, než nevím co.“
Den primice 9. července, svátek sv. Pavlíny: „O dni tom nejdůležitějším mám si napsat,
abych až po roce to budu číst, opět byl živě upamatován na den nejblaženější celého
svého života. Ano, byl to můj nejblaženější den, ač s jakousi bázní započat. Vykonal jsem
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tu nejvroucnější ranní modlitbu, odebral jsem se do kostela na ranní služby Boží. Co jsem
se modlil, ovšem již nevím, že jsem se ale převroucně modlil, to vím. Po těchto službách
Božích požádal jsem o. Ettela, aby mne ještě vyzpovídal, protože jsem byl tak mnohým
zúzkostněn, ačkoli den předtím jsem se zpovídal. Ještě té chvíle na mne nepřítel člověčenstva a naší spásy dorážel. Poté jsem se odebral ke kmotře a nyní jsem započal preparationem ad missam. Modlil jsem se jako snad nikdy předtím. Ó, přeblažený okamžiku! Ó, kdyby
každá příprava byla taková! Po půl deváté jsem došel do rodné chýšky. Tato byla okrášlena
a nad vchodem se skvěl obraz posvátného Velehradu, což rovněž mne dojalo. V jizbě již
byli rodičové a jiní příbuzní; stůl stál připraven, stál na něm kříž, po obou stranách hořely
svíčky a za křížem visel na stěně překrásný obraz Božského Srdce Páně. Pokleknul jsem
a připravoval se. Mlčením jsem přivítal též svého strýčka a tetičku z Bohuslavic a nanovo
započal se vroucně modlit. Zazněla střelba a zvon. V chýšce naší, chaloupce tak mnoho
lidí, a přece hrobové ticho. Ano, vše tichounce. Povstal jsem a díval se na obraz Božského
Srdce Páně. Zpozoroval jsem překrásný a velký průvod, jenž pro mne docházel. Ta tichost,
ta důstojnost toho okamžiku mi vynutila slzy a dívaje se na Ježíše Krista, pronášel jsem
přání, aby i v hodinu smrti to tak bylo. Stál jsem tu odloučen od světa a měl jsem kráčet
k trůnu velebnosti Boží. Kéž se mi nikdy nevytratí z paměti tento okamžik!
Když měli kněží vstupovat do světnice, tu jsem jim šel naproti, otec a matka usedli, já
jsem stál před nimi a o. Roubal započal svou dojemnou řeč, kterou všechny pohnul k pláči:
‚Před pětadvaceti lety se vám zde narodil, rodičové, chlapeček...‘ Pokleknul jsem a nyní
naposledy mne požehnaly ony ruce, které mi tak často žehnávaly: ano, zvláštní útěchou
mi povždy bylo, když jsem odcházel ze svátků nebo prázdnin od rodičů a jimi jsem byl
žehnán. S okem zaroseným jsem děkoval za všechno dobro mi prokázané od mého narození až do této chvíle. Políbil jsem rodičům, sestrám, bratrovi a příbuzným ruce. Vše plakalo a já též. Poté zazpíval náš farář Bože, chválíme tebe a já jsem přitom oblékal kněžské
šaty. Potom mě ve slavném procesí vedli do kostela, Boha chválíce a velebíce. Na kostele
a domech vlály prapory. Kázání bylo pro velký nával lidí před kostelem. Nebe se vyjasnilo,
a jako kdyby nám přálo, zároveň se pokrylo oblaky, takže se umírnilo sluneční vedro. Kázání bylo výborné, všem se líbilo. Hluboce se mne dotýkala řeč o posvátném Velehradě. Kéž
ohledně sv. Cyrila a Metoděje se vyplní. Po kázání jsem měl Asperges a Veni, sancte Spiritus.
A tak jsem započal mši svatou. Ó, té vroucnosti, ó, té zbožnosti! Poprvé jsem tu byl Kristoforem, nositelem Krista. Kéž se splní prosby, které jsem přednášel Ježíši Kristu! Zpívána
byla píseň Ejhle, oltář Hospodinův září. Předojemný okamžik byl, když jsem podával svým
rodičům, příbuzným přijímání. Neméně dojemný byl okamžik svatého požehnání. Lidstva
bylo tuze mnoho. Po službách Božích jsem se převléknul a dával požehnání.
Primiční hostina byla na faře. Otec Roubal si to nedal vzít. Zde jedli i moji rodiče. Nejbližší příbuzní byli u nás v chaloupce. Vše jsme uvážili a za dobré uznali, aby se nikdo nezval
kromě nejbližších příbuzných. Kdybychom chtěli zvát, museli bychom vystrojit bohatou
tabuli, protože je tolik těch známých; a pak jsem nechtěl, abych já byl oslaven, nýbrž
Bůh. Vše velmi dobře dopadlo. Lidé si nemohli vše dosti vynachválit.
Odpoledne bylo svaté požehnání. Lid zpíval litanii loretánskou a hymnu papežskou.
Poté dával jsem požehnání a rozdával primiční památky: obrázky sv. Cyrila a Metoděje,
agnustky bl. Anežky, bl. Jana Sarkandra. Školáci došli s praporem na hostinu, byli pohoštěni skvostně. Jak byl den započat, tak i skončil. Večer jsme se sešli všichni pokrevníci
v chaloupce. Žebráci rovněž uhoštěni byli.“
Z vysílání vatikánského rozhlasu, relace ze dne 4. července 1972
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Vzpomínka na P. Josefa Cukra SJ
Petr Hudec

V loňském roce odešel na věčnost ve věku 97 let P. Josef Cukr SJ, který se již za svého života stal legendou.
Tento příspěvek jednak krátce shrnuje základní životní data, ale zejména je pokusem zaznamenat to, jak
se nám na Velehradě zapsal do srdce.
P. Josef Cukr se narodil 2. ledna 1917 v Boršicích na Moravském Slovácku v rodině mlynáře.
V letech 1928-1936 studoval na jezuitském gymnáziu na Velehradě, kde se spolužáky vytvořil skvělou partu a objevil své životní vzory mezi jezuity,
jejména P. Karla Ševelu. Po maturitě vstoupil do
jezuitského řádu. V Benešově absolvoval noviciát
i filozofická studia, která ukončil v roce 1941. Zažil
zde pěkné vztahy mezi českými a německými bohoslovci. Poté působil rok na Velehradě
jako studijní prefekt. Více než o studium chlapců se staral o to, aby měli co jíst a co si
obout. Po dvou letech teologických studií v Praze byl zatčen za odposlouchávání porad
gestapa a předávání těchto informací odboji. Část trestu strávil v pankrácké věznici a
část v koncentračním táboře Terezín. Na svobodu byl propuštěn 5. května 1945, a tak
se stačil zapojit do Pražského povstání. Teologická studia dokončil v Anglii na Heythrop
College, kde byl 12. září 1946 vysvěcen na kněze.
Po návratu do vlasti byl poslán obnovit gymnázium v Bohosudově, o jehož chod
se jako ministr staral až do roku 1949. Během třetí probace na Hostýně byl v roce 1950
stejně jako všichni řeholníci zatčen a internován. Vojnu strávil v letech 1950–1952 v Pomocných technických praporech. Během této služby byl zatčen a odsouzen k jedenácti
letům vězení. Seznam míst, kde byl vězněn a nuceně pracoval, obsahuje všechny těžké
věznice jako Mírov, Pankrác, Jáchymov, Kartouzy a Leopoldov. Po velké amnestii v květnu 1960 odešel na Slovácko, kde pracoval jako skladník v Huštěnovicích u Uherského
Hradiště. Když mu byla v roce 1968 umožněna kněžská služba, vrátil se do Bohosudova
k bazilice Panny Marie. Slavné sliby složil dne 15. srpna 1969 v kostele sv. Ignáce v Praze.
V Bohosudově působil jako duchovní správce až do konce komunismu. Díky němu zde
v této době nezaniklo poutní místo.
V těchto dvaceti letech opravil nejen bohosudovskou baziliku, ale i dalších deset
kostelů v okolí. Po odchodu sovětských vojsk z objektu bohosudovského gymnázia
převzal budovy, obnovil zde gymnázium a inicioval zřízení základní školy. V milovaném
Bohosudově působil dalších jedenáct let a v září 2001 odešel na Velehrad. Zde žil v jezuitské komunitě a vypomáhal v duchovní správě. Ve čtvrtek 26. června 2014 před třetí
hodinou odpoledne odevzdal svou duši Pánu.
P. Josef Cukr se stal nositelem medaile Za zásluhy I. třídy, kterou mu v roce 1999
udělil prezident Václav Havel, a od října 2006 čestným občanem města Krupky, jehož
součástí je Bohosudov.
Jak psát o otci Josefovi a nebýt sentimentální? I novináři vědí, že je jednodušší a
tedy lepší psát o kauzách. Napsat něco pozitivního může být spojeno s mnohem větším
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úsilím i rizikem „náboženského románu“.
Podstoupím ho pro otce Josefa a na pomoc
si beru humor.
Otec Josef měl čas. Měl čas na modlitbu
i na setkání s každým příchozím člověkem.
Setkávání s lidmi u něj bylo spojeno se společenstvím stolu ať už na něm byla sklenka
vína, či „vitamín S“, jak říkával slivovici, špek
anebo káva. Skrze denní slavení mše svaté
pro obyvatele Vincentina bylo toto setkávání propojeno s eucharistickým slavením.
Den začínal pověstným bouchnutím
do peřiny a zvoláním: „Tak, Pane, jdeme na
to!“ V brzkých ranních hodinách se nádvořím míhaly jeho francouzské hole, když spěchal na mši. (Jednou v létě jej vzbudilo zvonění zvonů, a tak vyběhl do nádvoří, kde
teprve zjistil, že není půl šesté ráno, nýbrž
podvečer). Požehnaný spánek občas provázel také jeho modlitbu breviáře či poslech
křesťanského radiového či televizního vysílání. Své svěřence ve Vincentinu nešetřil, neměl k nim falešné ohledy: nejsme tu jen od
toho, abychom se najedli a spali, máme si pomáhat navzájem, zapojit se, vzít za práci...
Zejména ve zpovědnici představoval Boha jako milosrdného a milujícího otce
a nikoliv trestajícího soudce. Životní moudrost získal prožitými mezními okamžiky (nacistický koncentrační tábor, komunistický lágr) i výchovou v mládí ať už doma, či na
jezuitském gymnáziu. Ve světle jeho optimismu a tohoto nadhledu jsme i my často přehodnocovali naše starosti, zda je to skutečně hora, nebo jen krtina.
Z ranní mše svaté se vracel s písničkou, často jsme slyšeli: „Jaká radost pro hvězdáře,
když zem není skryta v páře.“ Občas se zdržel rozhovorem s dělníky pracujícími v poutním areálu a uštědřil jim radu od někoho, kdo se celý život oháněl krumpáčem a lopatou. Lidé cítili, že je jim blízko. Jen výjimečně jsme ho mohli zastihnout smutného, to
když přemýšlel nad budoucností jezuitského řádu, že chybí, není vychováván dorost.
Živě se zajímal o aktuální dění ať už celospolečenské či místní, i když vyznat se
v dnešním světě nebylo pro něj vždy jednoduché. Svědčí o tom jeho kronikářské záznamy, ze kterých v minulých letech čerpaly také články o dění na Velehradě v naší Ročence.
Například olympiádu v Číně v ní líčí jako velkou spartakiádu. Také mnohé texty o historii
Velehradu díky jeho osobním zkušenostem získaly na zajímavých souvislostech. Otec
Cukr nic nepřikrášloval, na druhou stranu si neliboval v kauzách.
Uspořádal nejprve jezuitskou, následně farní a nakonec i gymnazijní knihovnu
o několika tisících svazků. To obnášelo stovky hodin práce, trpělivé třídění, přenášení
beden knih i pečlivou evidenci v počítači. Mohli jsme tohoto starce vidět nejen u monitoru počítače, ale také na posledním schůdku žebříku.
Nebál se. Nebál se nacistů, komunistů, památkářů, jak při jeho pohřbu připomněl
otec provinciál. Viděl nejprve člověka a pak teprve to, jakého je vyznání, politického
přesvědčení atd.
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Nezatrpkl, nebyl v něm ani stín nenávisti k těm, kdo jemu či církvi ublížili v době
vlády totality a byl za to odměněn svobodou a radostí.
Nestěžoval si, i když jeho vředy na nohou ho musely velmi bolet, nehledě na jiné
další obtíže. Snažil se být maximálně samostatný, ale současně dokázal ocenit pomoc.
Dokázal vnitřně zvítězit nad totalitou, ale prokoukl také naši dobu hojnosti s mnohem
rafinovanějšími lákadly. Byl slovy jezuitů indiferentní: uměl žít v hojnosti i nedostatku.
Proč říkáme kněžím otče, když je podle slov Krista jen jeden nebeský otec? Protože
jsou mezi námi takoví otcové, kteří nám zprostředkovávají Boží tvář. Krásně jste nám to
osladil, vaše sladkosti!
Velehradská Cukrova apoteóza
Po instalaci výtahu pro otce Josefa v roce
2008 jsem žertem rozeslal elektronickou
poštou tuto zprávu s fotografií: „Ještě za
svého života byl páter Cukr vzat do nebe a
skryl se našim zrakům. Eliášův ohnivý vůz
jej unesl k výšinám. Amen.“
Po odeslání zprávy o Cukrově apoteóze,
mně od slovenských jezuitů přišla zarmoucená reakce, že je jim líto, že páter
Cukr odešel na věčnost. Hned jsem tedy
vše uvedl na pravou míru a informoval
o tom otce Cukra: „Otče, slovenští jezuité
si mysleli, že jste měl pohřeb.“ Cukr na to
odpověděl: „Šak sem měl mět, ale byl jsem
hladný, a tak jsem ho přenechal otci Antonínovi.“

Poznámka: s P. Josefem Cukrem SJ vyšly rozhovory v knihách Proti zlému krompáč
a lopata (M. Doležal), Kříž jsem hlásal, kříž jsem snášel (V. Vlček). Oba tituly byly vydány
v Karmelitánském nakladatelství v roce 2006. Česká televize dále odvysílala o P. Cukrovi
dokument Dělník slova a lopaty v rámci cyklu Neznámí hrdinové: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10204458965-neznami-hrdinove/210452801390004/
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Sociální funkce klášterů
Tomáš Špidlík SJ

Jeden ze známých patrologů P. Jan Gribomont měl na
jednom kongresu o staré křesťanské literatuře kuriózní referát: Aristokratický revolucionář a komunista – sv. Bazil. Nadpis
byl ovšem zvolen schválně tak, aby vzbudil trochu senzace
tam, kde většina ostatních přednašečů uspávala dlouhými
diskusemi o autentičnosti jednoho nebo druhého textu.
Ale autor myslel svůj referát vážně. Ukázal, jak málo se
doposud studoval význam klášterů v dějinách Evropy z hlediska ekonomického a sociologického. Proč si zrovna vybral
sv. Bazila? Jednak proto, že jeho spisy dobře zná. Chystal totiž
nové kritické vydání baziliánského Ascetika. Ale také proto, že
Bazilovo pojetí chudoby a jmění se stalo úředním více méně
pro všechny pozdější řeholníky.
Základní princip pak tu vždycky platil. Lidé, kteří žijí v klášteře, musí mít všechno jmění společné. V tomto smyslu se skutečně praktikovaly jakési klášterní kolchozy, a to s velmi přísnými
důsledky pro život jednotlivců. Jsou to instituce, které vznikly
už ve 4. století a přežily v celém křesťanském světě i nejradikálnější změny vládní, kulturní a sociální. Trvají až dodnes.
Je to jasný důkaz, že se osvědčily a že je tu něco, co jim
dává stálou životnost. Klášterní jmění totiž v dějinách stále
roste a stále je zabavují, konfiskují, vyvlastňují. Vzápětí vzniká
znovu. Proč? I z hlediska čistě sociologického a národohospodářského to stojí za uváženou. Všechny jiné instituce totiž
kvetly jenom ve své vlastní době a zanikají se změnou poměrů. Proč lidé znovu a znovu budují kláštery?
Sv. Bazil hlásá komunismus, ale zvláštní, náboženský.
Vychází z předpokladu ryze křesťanského. Život člověka je
oikonomia. Je to řecké slovo těžko přeložitelné. Prakticky to
znamená: Dostali jsme život od Boha ne sami pro sebe, ale
abychom byli ke službě ostatním bratřím, jsme odpovědni
za druhé. Sv. Bazil si je vědom, že je to pravda, kterou hlásají v křesťanské společnosti všichni, ale málokdo tak opravdu
jedná. Pohané byli upřímnější. Věděli, že každý má jenom to, co uchvátí pro sebe. Proto
se za to nestyděli a vyznávali veřejně společenskou morálku „kdo s koho“. Křesťané to
hlásat nechtějí; ale chtějí opravdu dělat něco jiného?
Sv. Bazil se přesvědčil, že k nápravě nestačí kázání. Přesvědčil se, že je bláhové spoléhat na císaře a stát, který se stal křesťanským. V Kapadocii, kde Bazil působil, stát už
prakticky spravoval většinu půdy. Výsledek? Obohacoval se císařský dvůr a státní správci. Ti pak byli vždy ochotní dát davu panem et circenses,1 dát najíst a trochu zábavy, aby
se zažehnaly vzpoury. Ale kdo se staral o ty, kdo opravdu potřebovali pomoci?
(1)

chléb a hry
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Na okraj jedné smutné pětiletky
Relace 18. dubna 1955
Petr Ovečka SJ

Bylo to právě v týdnu po Velikonocích tak jako letos – ona neblahá noc ze 13. na
14. dubna 1950. Tehdy komunistický režim zlikvidoval během dvou hodin, od půlnoci
do dvou hodin ráno, čtyři řeholní řády.
Všechny kláštery nic netušících jezuitů, redemptoristů, františkánů a salesiánů
byly v našich zemích přepadeny, řeholníci odvezeni a majetek klášterů rozkraden. Plán
k onomu násilnému loupežnému činu byl předem do detailu připraven: v ulicích vypnut
elektrický proud, přivezeni tzv. vlastenečtí kněží, aby se ráno v kostelích mohlo pokračovat jakoby nic. Všichni byli odvezeni do předem připravených konventů v pohraničí
východního Německa, které se staly od té doby vězením a později přísně střeženým
táborem nucených prací.
Po tomto pokusu, který se neobešel zvláště na Slovensku bez incidentů – přesně
za čtrnáct dní byly podobným způsobem likvidovány všechny ostatní mužské kláštery.
Jen někteří jedinci – obyčejně vyššího věku – byli ponecháni v domě či na faře, aby
nejnutnější chod bohoslužeb nebyl přerušen. V Československu byly zlikvidovány asi
tři tisíce řeholníků. Z jejich klášterů se stala komunistická střediska, eventuálně domovy
vlasteneckých kněží. Tento násilnický čin, jakého se ani Hitler neodvážil, vyvolal pobouření věřících a byl všeobecně odsuzován.
Důvody, jež vedly tyranský režim k tomuto krutému zásahu, byly dvojího druhu: Tím
prvním bylo obohacení konfiskací majetku a uměleckých památek, jaké byly po staletí
střeženy a uchovávány v klášterech třeba ve Vyšším Brodě, na Strahově a na Starém Brně.
Zprávy hlásily, že některé umělecké památky z klášterů byly prodávány v aukcích třeba
v Miláně. Druhý důvod byl ideový: podlomit duchovní a mravní sílu katolicismu v našich
zemích. Kláštery byly, jak známo, baštami duchovního života a věrnosti náměstku Kristovu. Tak měla být životní síla katolicismu podťata, a nadto byly získány laciné pracovní síly.
Z oněch pěti let internace a někdy také týrání řeholníků za nehygienických poměrů
povstalo i hrdinství, neboť téměř všichni řeholníci statečně nesli svůj osud – duševně
i fyzicky nezlomeni a věrni svému povolání.
Půl roku nato byly likvidovány i ženské řehole, především školské. Jejich přestěhování do pohraničí se už dálo nikoli potají, ale veřejně. Opět bylo získáno sedm tisíc
nových laciných pracovních sil. I naše řeholnice – nyní tovární dělnice – udivovaly svou
věrností povolání. Neodložily řeholního šatu, který je přirovnáván ke křestnímu rouchu.
Nosily jej, pokud jen mohly, přes různé šikany a svody.
Naše řehole byly potlačeny, ale jen na čas. Zase budou obnoveny, až nastane pravý
mír ve svobodě a spravedlnosti. Povstanou s novým elánem, neboť jsou výkvětem církve, patří k církvi Kristově. Řehole, tento zvláštní životní stav s pevným řádem na základě
pravidel ve smyslu tří evangelijních rad, vznikly záhy ze starokřesťanského asketismu.
Věrným následováním Krista byly školou dokonalosti a svatosti a byly organicky včleněny do církevního života milosti.
Řeholní stav svou vznešeností lákal vždy duše, které se chtěly zcela zasvětit Bohu
a jeho službě. I dnes jistě Pán Bůh dává milost povolání mnoha velkomyslným duším
v našich zemích, které jen čekají na příležitost, aby jej mohly uvést ve skutek. Zatím ať žijí
ve smyslu evangelijních rad ve světě jako duše Bohu zcela oddané a jako smírné oběti.
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Pietní kříž obětí totalitního komunistického režimu od katolického kněze, politického vězně
Pavla Zíbala (expozice Martyrion v podzemí velehradské baziliky)
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Řádná synoda o manželství 2015

Obraz křesťanského manželství v pramenech východní liturgie
Pavel Ambros SJ
1. Rozmanitost východních obřadů jako projev pastorační moudrosti
Ve všech východních obřadech můžeme rozlišit dvě slavnosti. První je slavnost
zasnoubení neboli ritus prstenů (obsahem je příslib věrnosti a výměna prstenů jako
závdavek či záruka této svěřené důvěry). Druhá slavnost dovršuje celou přípravu svatbou (sňatkem) obřadem korunování. Je slavena v návaznosti na první již zmíněnou část
a přiznává manželství trvalost, a především právo na manželský intimní život. Položení
koruny na hlavu tento stav dokonale a plně prožívaného manželství jednoznačně dokumentuje. Vláda nad intimním životem je tím manželům svěřena.
Tyto dvě hlavní části jsou doplňovány ještě dalšími obřady, které podtrhují pastorační ráz udílení svátosti. Mezi ně počítáme obřad přípravy na manželství, kterého
se účastní snoubenecký pár a jeho rodiče. Samotný obřad má v jednotlivých tradicích
různou podobu. V syrské tradici obsahuje podání pravé ruky rodičů a zmocněnců snoubenců, doprovázený obřadem darování prstenů snoubencům. V arménské tradici je
tato přípravná část spojena s požehnáním svatebních šatů obsažených však již v samotné slavnosti korunování. Vyjadřuje se tím vnější dokonalost obou snoubenců. Rovněž
v arménské tradici je známo požehnání koruny. Východosyrská tradice zná požehnání
svatebního pokoje, jímž uvádí přímo do tajemství manželského života – být jedním tělem (Gn 2,25).
Dalším výrazným společným rysem obřadů jednotlivých východních tradic je stálá
pozornost k přítomnosti jednotlivých účastníků svatby, taktnost v užívání gest a bedlivost v užívání symbolického jazyka a výběr slov a termínů. Přítomný Boží lid, který
je kolem ženicha a nevěsty shromážděn, do liturgického slavení zasahuje mnoha liturgickými vstupy jako například zpěvy, aklamacemi, liturgickou aktivitou rodičů a svědků
s jejich zvláštními úkoly. Pro východní křesťany je nemyslitelné, že by svatební liturgii
předsedal někdo jiný než kněz.1
Nepřehlédnutelná je řeč mnoha znamení: vstupní průvod do chrámu; odchod nevěsty a ženicha od oltáře připomínající slavnostní tanec; četné užívání svící; podávání
pravice; požehnání a výměna prstenů; požehnání svatebního šatu; nasazení koruny; číše
vína smíšeného s vodou; časté užívání kříže a jeho předávání; užívání svěcené vody smíšené s olejem a zemí mučedníků; pomazání olejem v koptské církvi; účast na eucharistii.
To vše vytváří pestrý obrazec liturgického dění, které odpovídá zbožnosti a prožívání
důležitosti celé chvíle.
V samotném obsahu liturgických formulářů nacházíme stejný či obdobný důraz
na to vtisknout jim stejný duchovní smysl, odrážející bohatou patristickou tradici
na pozitivní vnímání manželství v řádu spásy a života lidské intimity. Texty čerpají z Písma svatého a tradice. Můžeme postřehnout jistou stálost inspirace stejných
biblických pasáží na texty, které jednotlivé církevní tradice vytvářejí, především ve
formulářích, které obsahuje euchologion (modlitby kněze, v litaniích jáhna, napomenutích, hymnech, atd.). Ve všech východních tradicích je čten úryvek Ef 5,20–33
(„Děkujte stále Bohu Otci…. Ženy ať jsou podřízeny svým mužům, jako kdyby to
byl sám Pán…“). S výjimkou byzantské tradice se při slavení svátosti manželství čte
úryvek Mt 19,1–11 (rozhovor Ježíše s farizeji, kteří se jej snaží znevážit v teologické
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diskusi nad otázkou, „zda se člověk může rozvést z jakéhokoli důvodu“), která dává
přednost úryvku Jan 2,1–14 (svatba v galilejské Káně, kde Ježíš na svatbě proměňuje vodu ve víno). Arménská tradice užívá při slavení obřadu Gn 1,26–28; 2, 21–24
a Iz 61,9–62, koptská tradice navíc přidává 1Pt 3,1–9; Jan 1,1–17; Sk 16,13–15; 1Kor
1,1–10; 1Tim 4,9–15.
2. Obřad zásnub
Podstatu obřadu zásnub tvoří odevzdání prstenů. Proto je obřad zásnub nazýván
obřadem prstenů. Obřad korunování následuje obvykle hned poté a spočívá v nasazení
koruny snoubencům na hlavu. Oba obřady jsou slaveny v jednom sledu. Po slavení božské liturgie, během níž snoubenci přijímají Tělo a Krev Kristovu, předstoupí před královskou bránu (carská vrata). Před sebou mají ikonu Krista a ikonu Matky Boží (obraz církve).
Zůstávají krátce v soustředění u těchto dvou obrazů, které jsou podle apoštola Pavla
archetypickým předobrazem manželství: „Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah
Krista a církve.“ (Ef 5,32)

Ikony Krista a Matky Boží jsou archetypickým předobrazem manželství
Na snímku je část ikonostasu instalovaného v roce 1929 do velehradského kostelíku Cyrilka
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Mezitím jsou položeny prsteny do středu svatyně na prestol. Tím „nasáknou“ tajemství Božího království a stávají se symbolem jejich nového směřování. Odkazují
na nový rozměr jejich života, do kterého jsou manželé obřadem uváděni. Kněz přijme
jejich ujištění o svobodném rozhodnutí vstoupit do manželství s celou odpovědností
před Bohem. Požehná jejich snubní prsteny rozžatými svícemi, které během obřadu
drží v rukou. Světlo svící je upozorněním toho, co bylo na počátku: „Budiž světlo.“
(Gn 1,3) Světlo se obrací na plán stvoření předcházející pád člověka do hříchu na
slova ustanovení manželské jednoty. Navíc jejich plamen je odvoláním na plamínky ohně během Letnic: snoubenci stojí před ikonostasem v očekávání sestoupení
milosti, jejich manželských Letnic. Poté kněz okouří snoubence ve tvaru kříže. Toto
symbolické gesto se odvolává na vyprávění o Tobiáši: dým zaháněl démony a očišťoval a posvěcoval místo. Na prahu nového života je kaditelnicí narýsován kříž, který
je mocným zdrojem ochrany a pomoci. Kříž očišťoval ovzduší a osvobozoval veškerenstvo od nadvlády ďábla.
Kněz vezme prsteny: snoubenci odevzdá zlatý prsten, snoubence pak prsten stříbrný. Nejdříve poznamená – drže kříž v prstech – snoubence trojím křížem na hlavě
a pokaždé opakuje následující formuli:
„Služebníku Boží, N., přijmi svoji snoubenku jako služebnici Boží, ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého, nyní i vždycky po všechny věky věků. Amen.“
Snoubence opakuje podobná slova:
„Služebnice Boží, N., přijmi svého snoubence jako služebníka Božího, ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého, nyní i vždycky po všechny věky věků. Amen.“
3. Nebeská a pozemská svatba
Modlitba, doprovázející žehnání koruny, v byzantském i arménském obřadu, tvrdí, že „Pán je původcem mystického a neposkvrněného sňatku a zákonodárcem sňatku
pozemského, strážcem neporušitelnosti a dobrotivým rozdělovatelem časných dober.“
A dále pokračuje: „Připravil pro naše lidství pozemská dobra a dobra nebeská: nebeskou korunu pro svaté panny a pozemskou korunu pro ty, kdo se spojili v jedno již zde
v manželství.“ Toto tvrzení, právě v samém jádru jeho slavení, přikládá manželství plný
význam až v souvislosti s Božím zjevením. Ukazuje na konečné směřování manželství,
které je dáno vzkříšením otevírajícím cestu do nebeského království. Eschatologické určení manželství je dáno výrokem, který se stává pro celou patristickou interpretaci klíčový: „Při vzkříšení se lidé nebudou ani ženit ani vdávat, ale budou jako andělé v nebi.“
(Mt 22,30) Celá interpretace tradice osvětluje na základě zvláštního povolání. Povolání
sleduje logiku odstupňované moudrosti shrnující oprávněnou rozdílnost lidských životů, obdarování a dispozice jednotlivých osob a okolností. Proto cesta k manželství, panictví, panenství, kněžskému celibátu nebo jiným formám zasvěcení či aktivního života
dává zdravou relativizací té či oné cesty hodnotu absolutní. Mystická svatba vede mnohem přímočařeji do naplnění času a mnohem pozorněji přijímá napomenutí apoštola
Pavla: „Ale říkám, bratři, toto: Nemáme mnoho času. Proto tedy ti, kdo mají manželku,
ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se
neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo mají co dělat s tímto
světem, ať v něm neutkvějí, neboť věci tohoto viditelného světa pomíjejí. Rád bych,
abyste byli bez zneklidňujících starostí. Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by
se líbil Pánu.“ (1Kor 7,29–32)
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Totiž jeden i druhý způsob života má vést ke stejnému cíli. Proto nahlíží obřad na
manželství jako na skutečnost mystickou a pozemskou zároveň. Texty, které můžeme
číst v arménském obřadu svatebních obřadů, to vyjadřují podobně: „Jestliže se jeden
k druhému budete chovat v lásce Boží, božská starostlivost vás bude střežit kamkoli
vstoupíte a odkud se budete vracet. Bude žehnat dílu vašich rukou a dá vzrůst vašemu hmotnému i duchovnímu bohatství. Když budete žít takto na této zemi, v pokoji
a zbožnosti, stanete se hodnými k nabytí dober věčných, která jsou vám přislíbena.“
Dovršením všeho je přivlastnění si „dober, která nepomíjí, a koruny, které nezpráchniví.“
Tím manželský život respektující přikázání Páně, připravuje na budoucí život. To se stává již v době pozemského manželství skutečným předjímáním budoucího. Požehnání
díla, které vzejde z rukou novomanželů, hojnost dober této země jsou již proměňovány,
protože Kristus je uprostřed nás a s ním jsme již dosáhli Božího království (srv. Mt 12,29).
Je důležité poznamenat, jak vysoce je ceněno ve východních církvích to, co je určeno
k proměně pro nebe a ke zbožštění.
4. Stvoření muže a ženy
Text požehnání prstenů v Syrské pravoslavné církvi vyjadřuje dobře myšlenku
společnou všem církvím: „Pane Bože, svojí moudrostí jsi uspořádal veškeré stvoření.
Z důvodu své nesmírné lásky jsi utvořil Adama k obrazu své velikosti. Vzal jsi Evu
z jeho boku. (…) Přikázal jsi muži, aby se spojil se svojí ženou, aby se tak oni dva
stali jedním tělem. Ty, Pane, (…) potěš tyto své služebníky, kteří se připravují kráčet
po této tak čestné cestě.“ Text nám podává, podobně jako je tomu u všech obřadů
východních tradic, k starozákonnímu pohledu na manželství, které však čte novou
optikou. Proto podtrhuje některé prvky: řád stvoření, který se projevil především
v manželství, je plodem Boží moudrosti. Adam je obrazem Boží velikosti; Eva je vzata z jeho žebra, je kostí z jeho kostí, je tělem z jeho těla, „maso“ z jeho „masa“, jak
opakují neustále všechny komentáře k obřadu manželství. Bůh ve své moudrosti
řekl: „Není dobré být člověku samotnému.“ (Gn 2,18) A učinil člověka sobě podobného, obohatil jej svojí vlastní důstojností. Máme podíl na stejném jazyce, jsme vedeni
k tomu, abychom se stali jedním tělem. Tajemné spojení, ušlechtilé a hodné důstojnosti, kterou Bůh uvádí do plnosti a plné radosti. Manželská jednota, která vede
ženu a muže ke spojení do jediného těla je uskutečněním záměrů Boží moudrosti.
Toto dokonalé naplnění je vyjádřeno obřadem korunování, které se slaví ve všech
východních obřadech.
Jedna z modliteb byzantského obřadu to vysvětluje slovy: „Pán nechal zazářit korunu nade všechna svá díla.“ První verš obřadu korunování v syrsko-antiochijském obřadu
tvrdí, že „Bůh obepnul korunou vše, co stvořil.“ Arménská modlitba se odkazuje přímo
na sjednocení muže a ženy, když říká: „Bůh upevnil Adamovo manželství a korunoval ho
slávou a úctou“ tím, že jej prohlásil za dobrou věc. Tento rozměr manželství je zdůrazněn
nepřímo také tím, že se při obřadu korunovace prosí za to, aby jej zachoval neporušené
a manželé mohli obdržet korunu slávy navzdory všem nástrahám.
5. Muž a žena se stávají jedním tělem
Některé formulace užívané byzantskou liturgií načrtávají jistý všeobecný rámec
společenství manželského života. Žádají, aby manželům byla seslána „láska dokonalá
a pokojná i pomoc“, láska oboustranná, propojená poutem pokoje, svorností duší i těl,
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„aby jim Hospodin, Bůh náš, daroval manželství počestné a lože čisté“, aby se vzájemně
utvrzovali ve věrnosti, svornosti, pravdě a lásce.
Modlitba při závěrečném okuřování manželů v syrsko-antiochijském ritu vysvětluje něco podobného, když prosí „o Ducha pravdy, který působí, aby mezi ženichem
a nevěstou byla pravá láska, pokoj, mír a svornost bez ničivých vášní, aby je opevnila
a mohli střežit čistotu jeden druhého jak v těle, tak v duchu.“ Formule arménské liturgie,
která doprovází výměnu slibu, uvádějí velmi realistické podrobnosti: „Slibujete, že jeden
druhého budete uchovávat v bázni Boží, především v lásce, která přichází od Boha, že
budete nést břemena jeden druhého, zvláště fyzické zlo: kulhavost, slepotu, dlouhou
a nevyléčitelnou nemoc a jiné podoby zla, především proto, že jej přikazuje Boží zákon?“
Arménská církev setrvává s ostatními východními církvemi na stanovisku podřízení
ženy muži. Velmi důrazně to připomíná, jak to ukazuje následující otázka: „Kněz se ptá
ženicha: Synu, budeš až do smrti mistrem? A ženich odpoví: Ano, otče, ať je tak z vůle
Boží. Pak se kněz ptá nevěsty: Má dcero, podřizuješ se až na smrt? A nevěsta odpoví:
Ano, otče, podřizuji se z vůle Boží. A kněz uchopí pravou ruku ženicha a vloží ji do pravé
ruky nevěsty a říká manželovi: já, kněz, nyní ti svěřuji tuto manželku, aby ti byla podřízena.“ Tyto výrazy, i když jsou zakořeněny v Písmu, patří, alespoň do jisté míry ke kultuře
zcela jiné civilizace než je naše současná západní civilizace.
Mnohé hymny asyrské církve se vyjadřují velmi pozitivně o významu a hodnotě
vůči této nadřazenosti muže. Můžeme uvést jen několik veršů jednoho z posledních
kantik obřadu, které vysvětlují smysl svatebního lože: „Ve své svatební komnatě ženich
je podobný slunci, které vychází na obloze. Jeho paprsky protrhávají ranní rozbřesk
a jeho světlo uvádí celé stvoření do radosti. Ve své svatební komnatě je ženich podoben
pramenu, který vytéká z Edenu. Moudří přicházejí, aby zde zahnali žízeň, a pošetilí, aby
zde získali moudrost. Ve své svatební komnatě je ženich podoben stromu života v církvi.
Jeho plody jsou výživné, jeho listy přináší uzdravení. Ve své svatební komnatě je ženich
podoben perle bez poskvrny. Velcí obchodníci ji získali, perla zvětšila jejich bohatství
a pozvedla je.“
Jestliže se chceme podívat blíž na roli ženy, můžeme ukázat na jiné texty, které
ukazují její hodnotu a důležitost v samotném životě manželů. Když se mluví o svatební komnatě připravené v srdci moří, jak jsme ji uvedli výše, představovala přebývání židovských dcer Árona. Byla to obydlí specificky pro ženy, chránící její intimitu.
Jedno požehnání nevěsty, které složil svatý Efrém, zcela zjevně patřící do bohatství
syrské tradice, obsahuje přání, která jsou pro nevěstu zcela specifickou hodnotou.
Můžeme některé formulace zde uvést: „Zkrášli slávou skrytou niternou důvěrnost
nevěsty, která byla korunována, ozdob ji krásou vyzařující i navenek… Její spojení s manželem ji bude chránit, obdrží radost, ve kterou doufá. Ať bydlí bez hádek
a sporů se svým mužem. Naplň její srdce radostí a nech zazářit lesk v jejích očích.
Učiň ji krásnou jako Ráchel a ať má potomstva jako Josef. Její muž je její největší
radostí a ať ji nepřestanou chválit jeho rodiče. Rozmnož její potomstvo jako písek
v moři.“ Tento rozměr manželského vztahu je pak převzat svatým Pavlem, aby vysvětlil velikost manželství ve vztahu ke Kristu a církvi. V této souvislosti je církev
podřízena Kristu, protože ji miluje a vydává sám sebe, aby ji učinil svatou. Je slavná
a bez poskvrny (srv. Ef 5,25–32).
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6. Nerozlučné pouto manželského svazku
Texty, které hovoří o trvalosti manželské jednoty, jsou početné. První a třetí modlitba byzantského obřadu prstenů to vyjadřuje velmi dobře. Modlitby hovoří o tom, že
„Bůh spojil v jednotu to, co bylo rozděleno“ a ustanovil nerozlučnost pouta daného
manželskou smlouvou. Proto žádají Pána, aby potvrdil slova vyřčená budoucími novomanžely, aby je přivedl k svaté jednotě, která pochází od něj. On seslal svoji pravdu
a svá zaslíbení naším otcům a musí rovněž potvrdit sňatek ve věrnosti a pravdě.“ Gesto
výměny prstenů vyjadřuje stejné pojetí, když modlitba výše citovaná dále říká: „Protože
ty, Pane, jsi nás naučil vyměňovat si sliby a zachovávat je věrně.“ A síla této věrnosti je
zvláštním způsobem ukázána v přirovnání. Věrnost je podobná tomu, co činí Hospodin, jak zdůrazňuje obřad zasnoubení. Slovo novomanželů je „pravdivým slovem, jímž
byla nebesa upevněna a země založena.“2 Význam posvěcení prstenů a jejich výměna
ze strany novomanželů je mimořádně hluboká v arménském a syrském obřadu:
Pán Ježíš Kristus, ženich spravedlnosti a pravdy, zasnoubil církvi všechny národy
svojí krví a tím jí dal věno. Zasvětil církvi všechny národy svými hřeby, které ho ukřižovaly, a z nich učinil prsten. (…) Kolik tajemství ukrývá krása prstenu!
Jeho spravedlností jsou oděni svatí, jeho pravdou se třpytí spravedliví.
Je to prsten, který osvobodil Tamar od smrti,
je to prsten, který dal na prst Josefovi na vůz,
je to prsten, který dovedl Daniela k vítězství,
je to prsten, který přijímá marnotratný syn, co prohýřil veškeré jmění a nyní pro něj
zabíjí vykrmené tele,
je to prsten, který spojuje nevěstu a ženicha. (…)
Stejně jako ony prsteny, je to tento mystický prsten, který přivádí ke svatbě dceru
tohoto lidu obdařenou tělem a krví na odpuštění hříchů. Ať je požehnán prsten vedoucí
k plné radosti dětí církve svaté.3
Setkání novomanželů je zpečetěno prstenem jako Boží příslib. Prsten je skutečně
dějinami lidství ve zkratce.

Srv. CCEC, kán. 828.
Svatá Tajina sňatku, s. 7.
(3)
Benedizione sull’anello nel rito siriaco delle nozze, in Liber ritualis usui Ecclesiae Antiochenae Syrorum, Charfé 1922.
(1)
(2)
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Ekumenismus v roce 2014 –
významná výročí jako výzvy k obnově úsilí o jednotu
Robert Svatoň

Uplynulý rok nabízel v oblasti ekumenismu několik příležitostí upřít zrak k důležitým výročím, která mají vztah k jednotě církve. Podívejme se nyní společně na některá z nich a zaměřme pozornost zvláště na to, jak se významné události dějin mohou stát dnes příležitostí
k zintenzivnění naší společné ekumenické poutě, která je prioritní cestou církve.
Ve šlépějích papeže Pavla VI. a patriarchy Athenagora
Když se začátkem ledna 1964 blahoslavený papež a římský biskup Pavel VI. setkal
na své pouti do Svaté země s cařihradským patriarchou Athenagorem, šlo o mimořádný okamžik v životě církví, které se tehdy již více než devět set let nacházely ve
vzájemné exkomunikaci. Jejich bratrské objetí a polibek ve Svatém městě prolomily
bariéry mlčení, opovržení a odcizení a zahájily proces „dialogu lásky“, který od té
doby vytváří duchovní prostor nezbytný pro smíření mezi křesťanským Západem a
Východem.
Padesáté výročí této
významné
historické
události inspirovalo současné nejvyšší představitele katolické církve a
Řeckého pravoslavného
patriarchátu k tomu, aby
se osobně 25. května loňského roku vydali do Jeruzaléma, a nad hrobem
Páně potvrdili a obnovili
závazek obou církví, usilovat o plnou a viditelnou
jednotu. Těsně předtím,
než se papež František
a patriarcha Bartoloměj spojili v modlitbě Papež Pavel VI. a patriarcha Athenagoras při jejich historickém
při ekumenické liturgii setkání v Jeruzalémě r. 1964: http://popefrancisholyland2014.
v Bazilice Božího hrobu, lpj.org/it/
podepsali společné prohlášení, v němž mimo jiné vyjádřili svoji touhu po dni, kdy budeme moci společně mít
podíl na jediné eucharistii, na jejíž slavení se již nyní máme připravovat „vyznáním jedné
víry, vytrvalou modlitbou, vnitřním obrácením, obnovou života a bratrským dialogem.“1
Svědectví o Boží lásce ke všem lidem, k němuž jsme coby Kristovi učedníci na cestě
k jednotě již nyní povoláni, se podle římského biskupa a cařihradského patriarchy musí
konkrétně vtělit do služby na ochranu důstojnosti lidské osoby, která výslovně zahrnuje
péči o stvoření, na obranu práv na svobodné vyznání náboženského přesvědčení a do
angažovanosti pro mír na Blízkém východě.2
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Jako příspěvek k rozvinutí posledního bodu, totiž k posílení mírového řešení konfliktů, jež sužují
oblast Středního východu, předložil
papež František při návštěvě Svaté země pozvání reprezentantům
obou znesvářených stran, Izraelců
a Palestinců, k modlitbě za mír. Tato
modlitba se pak za účasti prezidentů
států, Šimona Perese a Mahmúda Abbáse, uskutečnila v nedělní podvečer
8. června ve vatikánských zahradách.
Vedle papeže a muslimských a židovských duchovních se osobně přidružil
k prosbám za pokojné řešení konfliktů právě též cařihradský patriarcha.
Do třetice se František a Bartoloměj setkali v uplynulém roce na
sklonku listopadu, když v Istanbulu
společně slavili svátek apoštola Ondřeje, hlavního patrona cařihradské
církve. Během pravoslavné Božské liturgie v patriarchálním chrámu sv. Jiří Objetí římského biskupa Františka a cařihradsképapež zdůraznil, že jeho opakované ho patriarchy Bartoloměje před Chrámem Božího
setkání s hlavou řecké církve zdaleka hrobu:
není jen prázdným gestem. „Setkat http://popefrancisholyland2014.lpj.org/it/geruse, pohlédnout jeden druhému do salemme-1964-2014/mn2_8288/
tváře, obejmout se pozdravením pokoje, modlit se za sebe navzájem – to jsou podstatné dimenze putování k obnovení
plného společenství, k němuž směřujeme.“ „Autentický dialog není pouze konfrontací
idejí, nýbrž je vždy setkáním mezi osobami, které mají jméno, tvář a historii,“ dodal
papež, který v Turecku prosil patriarchu o požehnání pro sebe a pro celou římskou
církev.3
Dosažení kýženého cíle nicméně nebude snadné, jak to dosvědčilo i třinácté
řádné pracovní setkání mezinárodní ekumenické komise, které se konalo koncem
září loňského roku v Jordánsku. Od r. 1980 se tato komise, sdružující katolické a pravoslavné teology, z pověření svých církví systematicky zabývá ústředními tématy
křesťanské víry a církevní praxe a snaží se dosáhnout souladu zvláště v kontroverzních otázkách. Zatímco v první fázi tohoto „dialogu pravdy“ bylo dosaženo nemalé shody, pokud jde o pojetí církve, svátostí a apoštolské posloupnosti, ukazuje se
nyní, že klíčová otázka vztahu synodality a primátu v církvi zůstává neuralgickým
bodem katolicko-pravoslavného rozhovoru. Je-li pro katolickou nauku podmínkou
dosažení plné jednoty společenství s papežem, který coby „Petrův nástupce je trvalý
a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů a celého množství věřících“4, zůstává pro
pravoslavný svět typické, že každá jednotlivá církev, v jejímž čele stojí patriarcha,
metropolita nebo arcibiskup, je autokefální, a tedy na druhých nezávislá. Jednotlivé
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pravoslavné církve sice žijí ve vzájemném společenství, nejvyšší autoritu však v každé z nich představují biskupové a synod. Také cařihradský ekumenický patriarcha
má v pravoslavném milieu pouze čestné prvenství. Náčrt společného dokumentu
o úloze římského biskupa v rámci univerzální církve, který by jako výchozí model
vztahu mezi synodalitou a primátem pokládal praxi nerozdělené církve v prvním
tisíciletí,5 však na zmíněném zasedání v jordánském Ammánu nebyl přijat, a byl doporučen k dalšímu přepracování. Ruská delegace v čele s metropolitou Hilarionem
navíc nešetřila kritikou ani vůči dokumentu o ekleziologických a kanonických důsledcích svátostné povahy církve, který světová katolicko-pravoslavná komise (bez
účasti zástupců Ruské pravoslavné církve) schválila v r. 2007 v Ravenně, a který poprvé v historii vzájemných vztahů společně reflektoval úlohu církevní autority na
lokální, regionální a univerzální rovině.
V jakém duchu by se měla odehrávat další práce teologické komise, nastínil u příležitosti návštěvy vyslanců cařihradského patriarchátu v Římě v červnu 2014 papež František, když upozornil na to, že autentická teologická reflexe je vpravdě scientia Dei, tedy
účast na tom, jak Bůh nahlíží na svět. Takovým pohledem teolog vidí skutečnosti očima
víry a je schopen spatřit sebe i druhé jako součást Božího plánu. Dospějí-li katoličtí a
pravoslavní teologové k tomuto druhu hlubokého poznání, které se otevírá těm, kdo
se zasvětili „teologii vkleče“, pak podle papeže „nebude reflexe o pojetí primátu a synodality, o společenství v univerzální církvi, o službě římského biskupa akademickým
cvičením ani pouhou debatou mezi nesmiřitelnými názory“.6
Ke kořenům západního rozkolu
V Německu pokračují i nadále přípravy na pětisté výročí začátku reformace, které připadne na rok 2017. Za velkorysé finanční podpory parlamentu probíhají v rámci
tzv. Lutherova desetiletí již od r. 2008 četné akce jako výstavy, přednášky, vědecká sympozia či workshopy, které mají poukázat na důležitost reformačního odkazu pro německé dějiny a kulturu. V Durynsku a Sasku-Anhaltsku, kde žil a působil Martin Luther, nechybějí investice na zvelebení památek spjatých s jeho působením a celou přípravnou
fázi jubilea doprovází poměrně významná medializace.
Na oslavy roku reformace se pochopitelně chystá především Spojená evangelická
luterská církev v Německu (VELKD) a společenství Německé evangelické církve (EKD),
které je tvořeno dvaceti zemskými evangelickými, reformovanými a sjednocenými
církvemi. K připomínce jubilea však luteráni v Německu i ve světě výslovně zvou též
ostatní křesťany včetně katolíků. V naší ekumenické epoše je jistě na místě vystavit
tak závažnou událost, jakou byla reformace, společným úvahám nad jejím obsahem
a smyslem, které musí být proniknuty duchem smíření a odhodláním k hledání toho,
co nás spojuje. Nemělo by se přitom zapomenout na to, že reformace byla mnohem
více společensko-kulturní událostí než duchovním a náboženským zápasem o obnovu křesťanstva, který nikoliv bez viny všech zúčastněných stran vyústil do krveprolití
náboženských válek a západního schizmatu. To vše nicméně byly nechtěné důsledky
celého procesu, jak upozornil významný evangelický teolog Wolfhart Pannenberg
(† 4. 9. 2014), který před časem napsal: „Reformátorům totiž nebylo nic natolik vzdálené jako oddělení zvláštní evangelické církve od církve katolické. Vznik separovaného
evangelického křesťanství se stal nouzovým řešením; neboť původním cílem reformace byla reforma celé církve.“7
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Křížová chodba a rajský dvůr bývalého kláštera v Erfurtu, kde Luther žil jako augustiniánský
mnich: http://www.augustinerkloster.de/bildergalerien.html
Aby bylo pro katolíky a evangelíky vůbec možné společně reflektovat a připomínat událost reformace, je nezbytné právě ono vyjasnění v tom, zdali budeme reformaci
rozumět jako novému paradigmatu křesťanství, které podtrhuje svoji odlišnost od Tradice univerzální církve, anebo ji budeme chápat jako úsilí o obnovu jedné všeobecné
církve.8 Tímto směrem se snaží jít dokument mezinárodní lutersko-katolické komise
nazvaný Od konfliktu ke smíření zveřejněný v r. 2013, který se soustředí na učení reformace a především Martina Luthera jako na výzvy adresované katolické církvi, které je
třeba pečlivě zkoumat v atmosféře solidního ekumenického dialogu. Tzv. základní text,
který k reformačnímu jubileu přijala v květnu r. 2014 Rada Německé evangelické církve
(EKD) a který nese název Ospravedlnění a svoboda, zvolil, zdá se, spíše cestu posílení
protestantské konfesní identity. Jeho obsahem je prezentace stěžejních teologických
pojmů reformace (Kristus, slovo, Písmo, milost, víra), jejíž jádro dokument přednostně
interpretuje jako objevení hodnoty křesťanské svobody, založené v aktu ospravedlnění.9 Pro správné porozumění tomuto textu nesmíme přehlédnout, že směřuje v první
řadě do prostředí evangelických věřících a slouží k aktualizaci reformačního odkazu
pro současné evangelické církve. Nicméně dokument neváhá předložit také impulzy
německé reformace pro dnešní společenský a politický život a navíc ujišťuje, že pozvání ke slavení pěti set let od začátku reformace platí také katolíkům a pravoslavným.
Z tohoto důvodu by se ovšem dalo předpokládat, že při výkladu látky prokážou autoři textu přece jen poněkud větší ekumenickou citlivost, než jak to učinili například
v těchto třech bodech: 1) Významný katolicko-luterský ekumenický konsensus pokud
jde o základní pravdy učení o ospravedlnění, kterého se dosáhlo v r. 1999, je zmíněn
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pouze ledabyle, a to ještě s poznámkou, že jeho formulace nedostačuje k plnému společenství.10 2) Konfesní mnohost coby důsledek reformace je nahlížena jako zcela legitimní skutečnost, která má své opodstatnění již v samotném kánonu Nového zákona.11
3) Dokument opakovaně podtrhuje, že v rámci církví vzešlých z reformace neexistuje
žádná svátost kněžského svěcení, nýbrž pouze „právo na veřejné hlásání evangelia
a službu svátostí“. Úřad v církvi je podle církevně-právního ustanovení předáván na
základě přímluvné modlitby shromážděné místní církevní obce. V této souvislosti lze
nahlížet jako určitý ekumenický krok zpět i výrok: „Každý křesťan může principiálně
vysluhovat svátosti, tj. udílet křest a rozdílet eucharistii,“12 přičemž úřad faráře/farářky
existuje v církevním společenství toliko z důvodu vnitřního řádu. Není se tedy co divit, že publikování zmíněného dokumentu vyvolalo u německých katolíků poměrně
ostrou reakci, během níž se veřejně kriticky vyjádřili např. bývalý předseda Papežské
rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Walter Kasper nebo renomovaný ekumenický teolog Wolfgang Thönissen. Ten dokonce vyzval katolickou církev, aby přehodnotila, jestli za daného stavu věci nabídku ke společné připomínce reformace vůbec
přijmout.13 Konkrétnější představy o tom, jak by se v r. 2017 měla událost reformace
„ekumenicky slavit“, však prozatím chybějí.
Za významný katolický příspěvek ve vztahu ke studiu kořenů reformace lze bezpochyby pokládat vědecké sympozium o Martinu Lutherovi, které se v září 2014 konalo
v prostorách bývalého augustiniánského kláštera v Erfurtu, tedy přímo v místech, kde
otec německé reformace pobýval ještě coby augustiniánský mnich a kde byl vysvěcen
na kněze. Ekumenický institut v Paderbornu a erfurtská katolická teologická fakulta se
zasloužily o to, že na sto padesát katolíků a protestantů z Německa i ze zahraničí se za
účasti biskupů obou církví zabývalo pět dní v rámci přednášek a diskusí postavou Luthera jako muže zakotveného v katolickém prostředí a usilujícího o reformu všeobecné
církve. Prvotřídní znalci Lutherovy teologie a dějin reformace zaměřili své referáty na
nejrůznější aspekty, mezi nimiž zmiňme např. vztah Lutherovy teologie a spirituality ke
sv. Bernardovi z Claivaux, reformátorův zápas se středověkou filozofií, místo modlitby
breviáře v jeho osobním životě nebo Lutherovo pojetí kněžství. Zvláště pozoruhodné
byly příspěvky finských luterských badatelů, kteří představili výsledky studia o Lutherově pojetí ospravedlnění, kterému se po mnoho let věnovali společně s ruskými pravoslavnými teology. Sympozium se tak stalo výjimečným projevem snah zasadit Lutherův
život a dílo do souvislostí velké Tradice církve a ukázat, v čem se může stát naším „společným učitelem“.14
Půl století od přijetí koncilní deklarace Unitatis redintegratio
V závěrečný den třetího zasedacího období, 21. listopadu 1964, přijali otcové 2. vatikánského koncilu prohlášení o ekumenismu, Unitatis redintegratio. Jednohlasně tak vyjádřili skutečnost, že podpořit obnovení jednoty mezi všemi křesťany bylo „jedním z hlavních úkolů posvátného … sněmu“.15 Závažnost, s jakou poslední koncil k ekumenismu
přistupoval, dokládá nejen skutečnost, že se jej v úloze pozorovatelů zúčastnili mnozí
významní nekatoličtí představitelé, ale především fakt, že ekumenický duch pronikl
bezvýhradně všechny významné výroky obsažené v jeho dokumentech. Proto je zcela
oprávněné tvrzení sv. Jana Pavla II. o tom, že právě 2. vatikánským koncilem „katolická
církev nezvratně vykročila na cestu ekumenismu, a zaposlouchala se tak do hlasu Pánova Ducha, který nás učí, jak máme pozorně číst ‚znamení doby“.16
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Zahájení 2. vatikánského koncilu 11. října 1962 v Bazilice sv. Petra v Římě:
http://www.schweizamsonntag.ch/ressort/aktuell/2608/
Zmíněná deklarace zasadila ekumenické úsilí do srdce misijního poslání církve, které
tvoří samotnou její podstatu. Nejednota těch, kdo se hlásí ke Kristu, totiž podle úvodních slov dokumentu „zřejmě odporuje Kristově vůli, je pohoršením světu a poškozuje
svatou věc hlásání evangelia všemu stvoření“.17 Naproti tomu ekumenické hnutí za obnovení jednoty je ryzím ovocem působení Ducha Svatého, Božím povoláním a milostí,
a odpovídá zcela Kristově modlitbě za jednotu učedníků, která je podmínkou toho, aby
svět uvěřil (srv. Jan 17,21). Perspektiva koncilního učení o ekumenismu se odvíjí od pohledu na tajemství jednoty, které má svůj vzor a zdroj ve společenství osob Nejsvětější
Trojice, do něhož ukřižovaný a oslavený Kristus uvádí svou snoubenku církev. Třebaže
koncil vyznal, že jedna a jediná církev, kterou Kristus založil, subsistuje v katolické církvi,
která je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve spojení s ním, vyjádřil neméně jasně
přesvědčení, že i mimo její organismus se nachází mnoho prvků posvěcení a pravdy,
které jsou Kristově církvi vlastní.18 Mezi katolickou církví a ostatními křesťany tudíž již
existuje určitá míra vzájemného společenství, communio, a nekatolické církve a církevní
společenství mají svůj význam v tajemství spásy. Svátostným základem tohoto společenství je zvláště jeden křest.19 Úkolem ekumenismu pak není očekávat návrat zbloudilých bratří, nýbrž podporovat růst od ještě nedokonalého společenství k plné jednotě,
jejímž vyjádřením bude eucharistie slavená ve společenství jedné víry a lásky.20 Toto
dynamické pojetí ekumenismu, představené v koncilním učení, zůstává pro katolickou
církev stále platným východiskem a nepřestává určovat směr veškeré její ekumenické
angažovanosti.21
Vzpomínka na výročí vydání dekretu 2. vatikánského koncilu se stala pro episkopát našich západních sousedů příležitostí k vydání krátkého dokumentu s názvem Povolání k jednotě, který 23. září loňského roku schválila Německá biskupská konference.
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Prohlášení německých biskupů směřuje především k tomu, povzbudit všechny členy
Božího lidu k vytrvalosti v úsilí o hledání cest ke křesťanské jednotě. Zatímco nemálo
křesťanů přijímá stav rozdělení téměř jako samozřejmost a ospravedlňuje roztříštěnost
Kristových učedníků poukazem na pluralitu křesťanství, vyslovují autoři textu rozhodné
slovo o tom, že dnes pro věrohodnost našeho křesťanského svědectví „máme zapotřebí
vyvinout všechno možné úsilí k tomu, abychom obnovili viditelnou jednotu křesťanů“.22
Pro současný ekumenismus přitom vidí němečtí biskupové jako klíčové výzvy tři body:
vydávání svědectví o evangeliu (misijní ekumenismus), službu potřebným (diakonický
ekumenismus) a rozvinutí duchovního života (duchovní ekumenismus). „Duchovní ekumenismus, ekumenický dialog a společné nasazení ve svědectví a službě jsou mezi
křesťany rozhodujícími prostředky a cestami k obnovení jednoty, která je podstatnou
známkou církve Ježíše Krista,“23 konstatuje se v textu.
V Římě se půlstoletí od promulgace koncilního textu stalo ústředním tématem plenárního zasedání Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, tedy dikasteria římské
kurie, jehož úkolem je, „snažit se vhodnými podněty a aktivitami přispívat k ekumenickému úsilí o obnovení jednoty mezi křesťany“.24 Účastníky zasedání přijal v předvečer
výročí, 20. listopadu, papež František. Ve svém pozdravu vyzdvihl především skutečnost, že proces ekumenického sbližování, na jehož počátku stojí deklarace Unitatis redintegratio, je důvodem k radosti a vděčnosti Bohu. Díky němu totiž dochází k proměně
vzájemných vztahů mezi křesťany různých církví a církevních společenství. Neklamným
znamením postupného uzdravování je zvláště to, že nevraživost a nezájem, které po
staletí prohlubovaly propasti a jitřily rány, jsou nahrazovány schopností přijmout druhého jako bratra a sestru, s nimiž nás pojí jeden křest. Současně pak podle papeže vede
ekumenická vnímavost ke schopnosti nalézat a oceňovat všechny projevy dobra a pravdy přítomné jak v životě jednotlivých křesťanů, tak i celých společenství. I napříč nesnázím, k nimž dnes v ekumenismu patří zejména odlišnosti v oblasti etických a antropologických otázek, zůstává papež hluboce přesvědčen o tom, že hledání plné jednoty mezi
křesťany zůstává prioritou katolické církve a římského biskupa. „Na společné cestě, pod
vedením Ducha Svatého a v postoji vzájemné učenlivosti můžeme růst ve společenství,
které nás již spojuje vjedno.“25
Poznámky:
(1) Common declaration of Pope Francis and the Ecumenical Patriarch Bartholomew I., Apostolic Delegation (Jerusalem), Sunday, 25 May 2014, [on line]. [citováno 29. 12. 2014]. Dostupné
na internetu: <http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/may/documents/papafrancesco_20140525_terra-santa-celebrazione-ecumenica.html>.
(2) Srv. tamtéž.
(3) Divina liturgia. Parole del Santo Padre. Chiesa Patriarcale di San Giorgio, Istanbul, Domenica,
30 novembre 2014, [on line]. [citováno 29. 12. 2014]. Dostupné na internetu:
<http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2014/documents/papa-francesco_20141130_divina-liturgia-turchia.html>.
(4) Lumen gentium, 23.
(5) Tento směr postuloval pro katolicko-pravoslavný dialog již před mnoha lety Joseph Ratzinger,
když ve své přednášce ve Štýrském Hradci r. 1976 prohlásil: „Řím nesmí v učení o primátu vyžadovat
od Východu více nežli to, co bylo formulováno a praktikováno v prvním tisíciletí.“ (Benedikt XVI./
Ratzinger, J., Theologische Prinzipienlehre. Bausteine zur Fundamentaltheologie, Donauwörth, Wewel, 2005, s. 209).
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(6) Discorso del Santo Padre Francesco alla delegazione del patriarcho ecumenico di Costantinopoli, Sabato, 28 giugno 2014, [on line]. [citováno 29. 12. 2014]. Dostupné na internetu: <http://
w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/june/documents/papa-francesco_20140628_
patriarcato-ecumenico-costantinopoli.html>.
(7) Pannenberg, W., Reformation und die Einheit der Kirche, in Tentýž, Ethik und Ekklesiologie, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1977, s. 255.
(8) Srv. Kasper, W., Ökumenisch von Gott sprechen?, in Dalferth, I.U. – Grosshans, H.-P. (eds.), Denkwürdiges Geheimnis. Beiträge zur Gotteslehre. Festschrift für Eberhard Jüngel zum 70. Geburtstag, Tübingen, Mohr-Siebeck, 2004, s. 302.
(9) Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2014, s. 109.
(10) Rechtfertigung und Freiheit. 500 Jahre Reformation 2017. Ein Grundlagentext des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh, Gütersloher Verlagshaus, 2014, s. 39.
(11) Srv. tamtéž, s. 99.
(12) Tamtéž, 91.
(13) Srv. Thönissen, W., „Antikatholische Grundsätze“, [on line]. [citováno 29. 12. 2014]. Dostupné
na internetu: <http://www.katholisch.de/de/katholisch/themen/kirche_2/140710_thoenissen_
ekd.php>.
(14) Termín „společný učitel“ ve vztahu k Lutherovi použili autoři mezinárodní Společné
římskokatolické-luterské komise v prohlášení Martin Luther – Kristův svědek, které bylo vydáno
u příležitosti 500. výročí narození wittenberského reformátora v r. 1983. Výslovně se přitom odvolali na slova kardinála Johannese Willebrandse: „[Luther] může pro nás být společným učitelem
v tom, že Bůh musí vždy zůstat Pánem a že nejdůležitější odpověď nás lidí má spočívat v tom, že se
bezvýhradně spolehneme na Boha a budeme se mu klanět“ (Willebrands, J., Gesandt in die Welt, in
Tentýž, Mandatum unitatis. Beiträge zur Ökumene, Paderborn, Bonifatius, 1989, s. 124).
(15) Unitatis redintegratio, 1.
(16) Jan Pavel II., Ut unum sint, 3.
(17) Unitatis redintegratio, 1.
(18) Srv. Lumen gentium, 8.
(19) Srv. Unitatis redintegratio, 3.
(20) Srv. tamtéž, 22.
(21) Srv. Jan Pavel II., Ut unum sint, 7−14; Kasper, W., Die bleibende theologische Verbindlichkeit des
Ökumenismusdekrets, in Tentýž, Gesammelte Schriften, 14. Wege zur Einheit der Christen. Schriften
zur Ökumene I, Freiburg im Breisgau, Herder, 2012, s. 168-177.
(22) Zur Einheit gerufen. Wort der deutschen Bischöfe zur Ökumene aus Anlass des 50. Jahrestages der
Verabschiedung des Ökumenismusdekretes „Unitatis redintegratio“, Bonn, Deutsche Bischofskonferenz, 2014, s. 8.
(23) Tamtéž, s. 10−11.
(24) Jan Pavel II., Pastor bonus, 135, [on line]. [citováno 29. 12. 2014]. Dostupné na internetu:
<http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-roman-curia_it.html#PONTIFICI%20CONSIGLI>.
(25) Lettera del Santo padre Francesco ai partecipanti all’assamblea plenaria del Pontificio consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani in occasione del 50° anniversario del decrteo „Unitatis
redintegratio“, [on line]. [citováno 29. 12. 2014]. Dostupné na internetu:
<http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20141120_
lettera-plenaria-unita-cristiani.html>.
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Řeckokatolická církev v Bulharsku a Makedonii
Anežka Kindlerová

V polovině 19. století docházelo v souvislosti s národním uvědoměním jihoslovanských národů k příklonu některých bulharských a makedonských pravoslavných farností, především v okolí města Kukuš, k římskokatolické církvi.
Příčinou byla nejen touha po církevní nezávislosti, ale především odpor jihoslovanských pravoslavných duchovních a věřících proti násilnému zavádění řeckého jazyka do
liturgie a škol ze strany cařihradského patriarchátu. Násilná grekizace vyvolala silné protesty mezi jihoslovanským obyvatelstvem. Jejich žádosti o používání národního jazyka nebyly v Konstantinopoli vyslyšeny, proto
se obrátili roku 1858 do Říma. Kontakty s Vatikánem jim
zprostředkovali kněží z nově založeného katolického
řádu asumpcionistů, kteří od roku 1851 působili jako
misionáři v Soluni, kde otevřeli školu a později seminář,
a od roku 1858 v makedonské Bitole.
Stoupencem unie se stal i charizmatický archimandrita Josef Sokolský z kláštera v Gabrovu, který v roce 1861
vedl delegaci bulharského kléru a inteligence do Říma,
kde předložil papeži Piu IX. list podepsaný 60 tisíci pravoslavných rodin, ve kterém se žádalo o sjednocení s katolickou církví. Papež žádosti vyhověl a Josefa Sokolského
jmenoval arcibiskupem a apoštolským vikářem pro sjednocené katolíky východního obřadu v oblasti dnešního
arcibiskup Josef Sokolský
Bulharska a severního Řecka. Intronizační mše proběhla
(archiv ŘKF Velehrad)
2. dubna 1861 v Sixtinské kapli ve Vatikánu.
Po návratu z Říma se však představitelé sjednocení setkali s velkým odporem cařihradského patriarchátu a zástupců Ruska v turecké říši. Arcibiskup Sokolský byl v Konstantinopoli unesen ruskou tajnou službou, dopraven do Oděsy a poté do Kyjeva, kde
byl uvězněn v klášteře Kyjevopečerská lávra. Po polském povstání v roce 1863 došlo
k roztržce mezi ruským carem a papežem Piem IX. V chelmské diecézi byla většina řeckokatolických kněží uvězněna či poslána na Sibiř. Diecéze se tak ocitla bez biskupa a bez
kněží. V této složité situaci požádal uvězněný Josef Sokolský cara, zda by mohl vysvětit
nové řeckokatolické kněze. S carovým povolením tak vysvětil v letech 1872–1874 pro
chelmskou diecézi 72 řeckokatolických kněží.
Všechny jeho žádosti zaslané carovi o dovolení vrátit se zpět do Bulharska však byly
zamítnuty. Sokolský tak zemřel v kyjevském klášterním vězení v roce 1879.
Z 60 tisíc bulharských rodin, které připojily své podpisy k žádosti o unii, zbyly sjednoceny s katolickou církví po řeckém a ruském nátlaku pouze čtyři tisíce a z duchovních
pouze jeden kněz působící v Plovdivu.
O tyto sjednocené katolíky pečoval především řád asumpcionistů, který ve městě
Edirne založil kostel východního obřadu sloužící jako sídlo vladyky pro oblast Thrákie.
V roce 1897 začali asumpcionisté v Konstantinopoli vydávat čtvrtletník Echos d´Orient,
který se zabýval především dějinami byzantské říše a historií církve, liturgie a tradice
v Turecku, Bulharsku a Palestině.
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Prvním vladykou pro oblast Thrákie byl jmenován roku 1865 Rafael Popov, v roce
1876 se jeho nástupcem stal Nil Izvorov, který přestoupil roku 1874 z pravoslaví ke katolické církvi. Biskup Izvorov obdržel od sultána ferman, který mu povoloval volně působit v oblastech Makedonie a Thrákie. Díky jeho agilnosti spojené s možností volného
působení se unie v této oblasti úspěšně rozrostla, a proto jej papež roku 1883 jmenoval
metropolitou pro sjednocené katolíky se sídlem v Konstantinopoli. Tam se také Izvorov
vrátil v roce 1893 za nejasných okolností zpět k pravoslaví a jako pravoslavný roku 1901
zemřel.
Po jeho smrti byli Vatikánem jmenováni dva biskupové; pro oblast Thrákie se sídlem
v Edirne biskup Mihajlo Petrov a pro oblast severní Makedonie, tedy pro města Kukuš a
Soluň, člen řádu lazaristů Lazar Mladenov.
Jelikož řád lazaristů působící v této oblasti byl latinského obřadu, začalo se jednat
o možnosti založení jeho východní větve. Ta byla založena italským lazaristou Giuseppem
Alloattim, který od roku 1882 působil v Soluni a tam také změnil římskokatolický obřad
na obřad východní. S pomocí své sestry Eurosie Alloatti založil ženský řád východního
obřadu, tzv. eucharistinek, který již roku 1889 otevřel v Soluni první klášter se sirotčincem
pro opuštěné jihoslovanské děti. Přes veškerou protikatolickou propagandu jak ze strany
řecké pravoslavné církve, tak ruských zástupců a tureckých úřadů, se činnost sester rychle
rozvíjela. Roku 1903 mohl řád přenést své sídlo ze Soluně do Gevgelie, kde byly podmínky pro činnost díky většinovému jihoslovanskému obyvatelstvu příznivější a propaganda
namířená proti nim byla minimální. Zde byly vedle sirotčince založeny různé řemeslnické
školy, kolem kterých se vytvořila prosperující a soběstačná komunita katolíků.
Roku 1895 se stal po Lazaru Mladenovovi biskupem
Epifani Šanov, pravidelný účastník velehradských
unionistických kongresů, velký zastánce velehradské
cyrilometodějské myšlenky sjednocení, která kladla
důraz na vzdělání a organizaci katolických Slovanů
v otázkách křesťanského Východu.
Od velkého schizmatu v roce 1054 se následkem několikasetleté osmanské okupace slovanských zemí
s byzantskou církevní tradicí a izolovanosti Ruska
prohloubily vzájemné předsudky na obou stranách.
Tyto předsudky pramenící především z neznalosti na
straně západní a z určitého již v té době iracionálního antagonismu ke všemu „latinskému“ na straně východní, vytvářely hlavní překážky na cestě k možnému
sjednocení. Z tohoto důvodu kladla cyrilometodějská
myšlenka reprezentovaná slovanským unionismem
velký důraz nejen na modlitbu za sjednocení, jež poBiskup pro oblast severní
krývala „nadpřirozené“ chápaní schizmatu, ale též na
Makedonie Epifani Šanov
(publikováno v Apoštolátu CM) vzdělání a organizaci katolických Slovanů v otázkách
křesťanského Východu, což mělo společně přispět
k odstranění „přirozených“ překážek a nabídnout křesťanskému Východu smír. Duchovním základem vědecké práce u katolických Slovanů se stala úcta k životu a činnosti slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje, kteří působili ještě ve schizmatem nerozdělené
době a jejichž kult spojoval jak katolický, tak pravoslavný svět.
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Biskup Epifani Šanov slouží východní liturgii ve velehradském nádvoří v roce 1911
(archiv ŘKF Velehrad)
Biskup Šanov se nadnárodní unionistickou myšlenku snažil aplikovat v jemu svěřené diecézi poznamenané národními a konfesionálními spory. Díky jeho
vzdělání a taktu se mu podařilo v nacionálně vypjaté době, kdy se pravoslaví stalo součástí bulharské
a makedonské národní identity, zachovat sjednocení
v oblasti Soluně, Gevgelie a Kukuše. Původní sjednocené oblasti kolem Bitoly, Prilepu a Vodeny se odřekly
unie a sjednotily se s pravoslavím.
Roku 1907 byl po dlouhé době obsazen i prázdný
arcibiskupský stolec sjednocených jihoslovanských
katolíků v Cařihradu, kdy byl na metropolitu vysvěcen
Michael Mirov.
Po přestoupení metropolity Nila Izvorova zpět
k pravoslaví Vatikán váhal vzhledem k národnostním
a konfesionálním problémům v rozpadající se turecké
říši se jmenováním nového metropolity.
Slibně se rozvíjejícímu dílu unie zasadily ránu
balkánské války v letech 1912–1913, které nejvíce
postihly oblast severního Řecka. Katolíci východního
obřadu ze Soluně a okolí uprchli na sever a usídlili se
v oblasti Strumice, v dnešní jihovýchodní Makedonii,

Metropolita jihoslovanských kat.
východního obřadu Michael
Mirov
(publikováno v Apoštolátu CM)
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a Bulharsku. Po 1. světové válce se oblast dnešní Makedonie stala součástí Jugoslávie.
Řeckokatolíci, kteří během balkánských válek uprchli do této oblasti, byli od roku 1923
podřízeni na žádost jugoslávské vlády križeveckému řeckokatolickému biskupství se
sídlem v chorvatském Záhřebu. Roku 1924 byl pro ně vytvořen děkanát sv. Cyrila a Metoděje. V době 2. světové války se makedonské území stalo součástí bulharského státu
a řeckokatolíci se dostali pod správu apoštolského exarchátu v Bulharsku. Po skončení
války se vrátili zpět pod jurisdikci križeveckého biskupství.
Jelikož se sídlo biskupství nacházelo daleko, což způsobovalo velké obtíže při řízení
makedonských farností, jmenoval Vatikán v sedmdesátých letech 20. století pro Makedonii apoštolského vizitátora. Prvním se stal roku 1972 skopsko-prizrenský římskokatolický biskup Joakim Herbut, původem řeckokatolík z rusínského města Ruski Kerestur ve
Vojvodině v Srbsku. Před rozpadem Jugoslávie se na konci osmdesátých let nacházelo
v této oblasti 4,5 tisíce řeckokatolíků v pěti farnostech. Stále však byli podřízeni križeveckému biskupství. Teprve roku 2001 byl Joakim Herbut jmenován apoštolským exarchou pro katolíky východního obřadu v Makedonii. Po jeho smrti v roce 2005 jej v této
funkci následoval římskokatolický biskup ve Skopji Kiro Stojanov.
Pro řeckokatolíky na území Bulharska byl jmenován
roku 1926 apoštolský exarcha Kiril Kurtev, který se podobně jako jeho předchůdce Epifani Šanov účastnil
velehradských unionistických sjezdů. Během komplikované situace za 2. světové války se biskup Kurtev
rozhodl v roce 1942 na svůj post rezignovat, nahradil
jej Joan Garufalov, kterého Kurtev osobně vysvětil na
biskupa. Po smrti biskupa Garufalova roku 1951 se Kurtev vrátil zpět na post exarchy, na kterém setrval až do
své smrti roku 1971.
Na rozdíl od ostatních zemí východní Evropy nebyla po 2. světové válce činnost řeckokatolické církve
v Jugoslávii a v Bulharsku zakázána, přestože v těchto
zemích vládl komunistický režim. Katolíci východního
obřadu zde čítali jen malý počet věřících a sjednocení
zde nevzešlo ani z brestské či užhorodské unie, jejichž
Bulharský řeckokat. biskup Kur- dědicové byli bolševickou mocí tvrdě pronásledováni,
tev ze Sofie na Velehradě v roce ale z malých lokálních sjednocení.
Neznamenalo to však, že by ani v těchto zemích řecko1936 (archiv ŘKF Velehrad)
katolíci stejně jako příslušníci všech křesťanských církví
nebyli komunistickým režimem pronásledováni. V Bulharsku byl asumpcionistický kněz
Metodij Stratiev v roce 1952 zatčen, tvrdě vyslýchán, mučen a odsouzen k mnohaletému trestu vězení. Propuštěn byl až v roce 1963. Biskup Eugen Bosilkov byl zatčen též
v roce 1952, obviněn ze spiknutí proti komunistickému režimu a v monstrprocesu proti
bulharské katolické hierarchii odsouzen k trestu smrti zastřelením.
Po smrti biskupa Kurteva v roce 1971 jmenoval Vatikán apoštolským exarchou
asumpcionistu Metodije Stratieva, který tuto funkci vykonával až do roku 1995. V současnosti vykonává funkci apoštolského exarchy vladyka Christo Projkov.
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Řeckokatoličtí biskupové na unionistickém kongresu na Velehradě 1936 – zleva ukrajinský biskup bl. M. Čarnecký, bulharský biskup Kiril Kurtev, slovenský biskup bl. P. P. Gojdič
a D. Njaradi z Chorvatska, v pozadí F. Cinek (MZ archiv Brno)

Poznámky:
(1) Řec. Kilikis, město v severním Řecku, do balkánských válek osídleno především jihoslovanským
obyvatelstvem. V roce 1913 bylo město během 2. balkánské války zničeno řeckou armádou a jihoslovanské obyvatelstvo uprchlo na sever do dnešní Makedonie a Bulharska.
(2) Ruská pravoslavná církev vyslala již koncem roku 1858 přes ruského konzula ve Varně do oblasti
Makedonie a Bulharska své dva misionáře, Račinského a Južakova, kteří se měli oficiálně zabývat
výzkumem staroslověnských památek. Jejich skutečným cílem však bylo odvrátit obyvatele Kukuše a okolí od sjednocení s Vatikánem. Tato mise byla úspěšná, za několik měsíců se jim podařilo
poslat do Ruska 20 mladých žáků na bezplatné studium.
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Pěší poutě na Velehrad (i z Velehradu) dá-li Pán Bůh v roce 2015:
Svatý Kopeček – Svatý Hostýn – Velehrad 2. – 4. 7. (5. moravská Compostela,
ze Sv. Hostýna už poosmé)
Poprvé: Šaštín – Svatý Antonínek – Velehrad – 29. 7. – 1. 8.
Netín - Velké Meziříčí (také Znojmo a Vítochov) – Velehrad 17. – 22. 8., XV. pouť
Velehrad – Svatý Hostýn 26. – 28. 9. už pošesté
Podrobnosti budou zveřejněny na webových stránkách Matice nebo Vám informace
sdělí ve velehradském infocentru.

Poutní cesta křesťanskou Evropou
Jan Peňáz

V roce spásy 2014 zbudovali Francouzi z Poutní cesty křesťanskou Evropou své už
27. zastavení v Litvě. 15. října byla u kláštera sv. Jana Křtitele v Baltriškes posvěcena dřevěná Boží muka s jeho slovy o Pánu Ježíši: JAM SKIRTA AUGTI, O MANMAŽÉTI = ON MUSÍ
RŮST, JÁ SE VŠAK MENŠIT (Jan 3, 30). Klášter zbudovali bratři z komunity Tiberiade, která
vznikla v Belgii a dnes kromě Litvy působí i v Africe.
17. října dali na Horu křížů v Šiauliai své kříže. S nimi tam dal svůj kříž i bratr Rostislav, člen Matice velehradské, za celou naši vlast s tímto nápisem:
Ježíši Kriste, žehnej Litvě, České republice, Francii a všem národům Evropy i světa
17.10. L. P. 2014
Tento kříž vztyčil Rostislav Hrubý.
Poutní cesta křesťanskou Evropou pilně pracuje i ve své vlasti. V Provensálsku
u městečka Beaume de Venise pokračují v opravě románského kostela sv. Hilaria, postaveného v 6. století. Už z něho zbývalo jen pár zdí a oni se rozhodli jej zachránit. Letos
dokončili polokruhovou apsidu pro oltář.
Na Štědrý den v ní byla po západu slunce po několika stoletích opět sloužena první
mše svatá.
L.P. 2015 plánují klenutí nad hlavní lodí a další rok střechu. Vedoucí Poutní cesty
celou práci ukazuje a popisuje na videu http://youtu.be/4JtodKC0W_k
Založili také podobnou Horu křížů, jako je v Litvě. Je to u dálnice mezi Lyonem
a Marseille u výjezdu Tain l´Hermitage v Chantmerle les Blés (Kosí zpěv u pšenic) na
soutoku Róny a Izery, kde už stojí zastavení Krista Spasitele zbudované roku 2008 jako
jejich jedenácté (velehradské zastavení
Pražského Jezulátka bylo požehnáno jako
osmé v roce 2007 a na Hrádku velmi vtipně
přispělo k tomu, že se poutní areál rozšířil
i za Salašku). První kříž tam postavili v neděli 28. 12. 2014 právě na svátek Betlémských
neviňátek zavražděných na příkaz krále Heroda, protože zastavení i ty kříže nabízejí na
smír za zabíjení nenarozených.
Hora křížů v Litvě (foto P. Hudec)
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Pěší pouť Křtiny – Praha – Cáchy 2014
Jan Peňáz

K Panně Marii Aachenské opět po sedmi letech na slavnost otevření a uctívání
čtyř látkových ostatků (doslova svátostin) – Heiligstumfahrt – se mnou letos 19. 6.
došlo 14 poutníků: z Francie (4) a ČR a s nimi dva řidiči. Přijelo 20 slovenských poutníků z Bruselu a 40 z Kladna. Ti přivezli darem Lidickou Madonu od Zdirada Čecha.
Přišli i Slovinci a místní biskup vítal přede všemi poutníky ze své diecéze, z okolí a ze
slovanských zemí. Měl jsem radost, že se tak veřejně dalo najevo, že křesťanská Evropa
dýchá oběma plícemi. Po nás připutovali i Maďaři vedeni arciopatem z Panonhalmy
biskupem Asztregim už počtvrté od pádu železné opony, protože otec vlasti Karel IV.
do Cách zavedl sedmileté poutě a ze svých zemí dvě cesty: českou a uherskou. Proto
mě potěšilo, že jsme pak z biskupství dostali úřední pozvání na pouť L. P. 2021.
Letos všichni nemohli jít celou cestu, proto byla rozdělena na etapy, ale tři naši
poutníci šli pěšky celou cestu – 1180 km, z toho dva členové Matice.
Všichni však šlapali na úmysly vámi svěřené, prosili jsme na dotek šátku, tedy látky ostatků: košile Panny Marie, plenek Pána Ježíše a jeho bederní roušky a plátna z mísy, na které
byla položena hlava sv. Jana Křtitele.
Prosili jsme také za všechny dobrodince a hlavně na všechny úmysly pouti:
1. poděkovat za svobodu a za to, že už padly hranice mezi evropskými zeměmi.
2. konat pokání za všechny války a křivdy, ke kterým dávno i nedávno dočlo na obou
stranách.
3. prosit za obnovu křesťanských kořenů Evropy, nechceme, aby uschly.
L.P. 2014 ještě
4. za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.
Děkujeme všem dobrodincům a děkujeme Bohu za ně i za celou cestu. Zvláště děkujeme andělům strážným, Panně Marii, Voditelce našich cest, sv. Karlu Velikému, sv.
Jakubovi, svatým Cyrilu a Metoději a všem svatým.
Je zajímavé, že ze západní Moravy, odkud Bohu díky chodíme pravidelně na Velehrad, je to kolem 150 km, do Cách, kam se chodí každých sedm let, je to zhruba 1050,
což je sedmkrát 150!

Manželé Műllerovi,
Mons. Jan Peňáz,
Robert Mestelan,
předseda sdružení
La route de l´Europe
chrétienne
v Cáchách
(foto J. Horský)
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XV. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD
na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a letos zvláště: za všechny, kdo žijí zasvěceným životem a za posvěcení
rodin a rodiny v těžkostech a za nové rodiny
Duchovní téma: Mše svatá
Začátky 18 proudů:
Neděle 16. 8. 2015: Radešínská Svratka
Pondělí: Vranov nad Dyjí, Vítochov, Sebranice, Netín
Úterý: Znojmo, Olešnice na Moravě a Velké Meziříčí, Moravský Krumlov
Středa: Brno-Bystrc, Olomouc, Mikulov
Čtvrtek: Slavkov u Brna, Skalica na Slovensku, Ostrožská Lhota, Ratíškovice
Pátek: ostatní proudy pokračují, setkání všech na Klimentku kolem 13. hodiny
Sobota: Uherský Brod, Veselí n. M., Nedachlabice, Buchlovice, Boršice
V sobotu 22. 8. 2015 na Velehradě
- 10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jeho
členové vedou modlitbu růžence
- 11:30 mše sv. – slouží o. biskup Pavel Posád
- 15:00 přednáška, požehnání a rozloučení
Papež František 5. 5. 2013 v Římě:

„Když putujete do poutních svatyní s celou rodinou, hlásáte evangelium.“

Srdečně zveme, zvláště na poslední den.

S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné
vozidlo. Spíme vždy pod střechou.
Přihlášky, informace:
Mons Jan Peňáz,
www.poutnik-jan.cz
P. Marek Dunda,
www.fatym.com
jáhen Ladislav Kinc,
kinc@biskupstvi.cz
V závěru se spojíme
s poutníky XXXIV. pěší
poutě od sv. Vojtěcha
na Levém Hradci
(občas až
z Chomutova)
a jejich moravských
bratří na sester
z Nového Jičína.
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Kaple sv. Jana Nepomuckého na Velehradě
Petr Hudec

V roce 2015 uplyne 300 let od posvěcení kaple sv. Jana Nepomuckého na Velehradě, která
je pozoruhodná jak svojí historií, tak také uměleckými památkami. Toto výročí ji bohužel
zastihuje v žalostném stavu. Tím spíše je namístě podpořit tímto příspěvkem snahy o její
obnovu.
V jihozápadním nároží někdejšího velehradského cisterciáckého kláštera, u potoka
Salašky se nachází kaple zasvěcená sv. Janu
Nepomuckému, což odpovídá tradici umísťování soch a kaplí zasvěcených tomuto světci
při vodoteči. Kaple byla vystavěna za opata
Floriana Nezorina v roce 1715. Je postavena jako centrální hexagonální (tj. šestiboká)
stavba, což je rovněž výraz svatojánské ikonografie − v půdorysu je tak obsažena hvězda. Autora plánů ani stavitele kaple sv. Jana
Nepomuckého neznáme. Výstavbou této
kaple vstupuje na Velehrad skutečně barokní
fáze architektury, neboť přestavbu velehradského kláštera v čele s konventním kostelem
po požáru v roce 1681 lze označit ještě jako
„předbarokní“.
Mezi cisterciáky se sv. Jan Nepomucký
těšil velké úctě, neboť ve svatojánské legendě zpracované Bohuslavem Balbínem se uvádí, že svatému Janovi se dostalo prvního
náboženského vzdělání u cisterciáků v (ne)pomuckém klášteře1 pod Zelenou horou.
Cisterciáci se tedy stali v barokním období jeho zvláštními ctiteli, neboť jej chápali jako
svého duchovního syna.
Malá kaple tvoří komorní paralelu kultu sv. Jana Nepomuckého při cisterciáckém
klášteře vůči poutnímu místu Zelená hora u žďárského cisterciáckého kláštera. Je pravděpodobné, že kaple byla zpřístupňována obyvatelům předklášteří v den svátku světce
a jeho oktávu. Tuto praxi máme doloženu v 19. a první polovině 20. století. Tradice mohla sahat až do doby barokní.
Kult sv. Jana Nepomuckého měl v klášteře interní charakter. Z řádového direktáře
cisterciáků vysvítá, že se ve velehradském klášteře slavil jeho svátek se zvláštní pozorností stejně jako svátky ostatních českých světců. Při klášteře také existovalo náboženské bratrstvo sv. Jana Nepomuckého.
Dalším důvodem k vystavění kaple sv. Jana Nepomuckého byla touha velehradských cisterciáků přispět k brzkému svatořečení tohoto světce, neboť kaple byla vystavěna 14 let před tímto aktem. Bylo třeba deklarovat, že úcta k sv. Janovi je skutečně živá
a akt svatořečení je vždy odezvou této víry.
Zbudování kaple zasvěcené sv. Janu Nepomuckému na Velehradě spojované tradicí
s působením sv. Cyrila a Metoděje zapadá do Balbínova duchovního konceptu, v němž
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skrze dílo soluňských bratří propojuje nejvýznamnější spirituální místa Čech a Moravy.
V návaznosti na své předchůdce se pokusil rozvíjením legendy o staroboleslavském
palladiu prokázat nepřetržitou kontinuitu katolického náboženství v Čechách, počínaje sv. Cyrilem a Metodějem, kteří darovali kněžně Ludmile ikonu bohorodičky, přes
sv. Václava až k Janu Nepomuckému, který před smrtí údajně k palladiu putoval.
Počátek odvíjené nitě těchto legend byl právě na Velehradě, spojovaném s dávnou
metropolí prvního moravského arcibiskupa Metoděje.2
Hvězda v podobě šestiboké kaple tedy Janu Nepomuckému na Velehradě vzešla
v roce 1715, jak nás o tom informuje chronogram nad vstupním portálem: VENERATIONI SANCTI IOANNIS DE NEPOMVCO. Velehradská kaple je tedy významným dokladem
svatojánské úcty na Moravě před beatifikací Jana Nepomuckého. (Beatifikační proces
byl zahájen právě v roce 1715. Žďárská svatyně byla odevzdána bohoslužbě v roce
1722, tedy o šest let později než velehradská svatojánská kaple).
Těžko bychom hledali jiného světce, jehož kult na sebe vzal tak charakteristickou
a svébytnou podobu jako právě kult sv. Jana Nepomuckého. Jeho vhození do Vltavy
určilo lokaci soch a sakrálních staveb při vodních tocích, přesvědčení o nevyzrazení
zpovědního tajemství určilo gesta, vikářská funkce oděv, hvězdy ukazující se kolem
jeho těla nahradily svatozář a dokonce se převtělily i do architektury. Pro velehradskou
kapli se stal mimořádně důležitý ještě jeden moment, a to dobrá smrt, tedy zakončení
života v Božím přátelství. Teprve věrností (držením slova) a slavnou smrtí si sv. Jan získává věhlas u Boha a lidí. Jedna z maleb v kapli to vyjadřuje zcela jasně. Sv. Jan se stává
„hvězdou, kterou Bůh povolává jménem“ a nápis v interiéru kaple hlásá: Maior in occasu
– Větší při skonu (západu), nebo též „větší ve smrti“. V roce vzniku kaple (1715) byl na
památku šťastně přestálé morové epidemie rozšířen sloup Panny Marie před hlavním
vjezdem do kláštera, na němž je mezi ochránci proti moru také sv. Jan Nepomucký.
Z historie kaple je možné zmínit, že při zrušení kláštera byl vydražen hlavní oltářní obraz od Ignáce Raaba zobrazující světce jako almužníka do Domanína, odkud však
byl v 19. století s velkou slávou navrácen. Mimořádně slavně zde byla oslavována vždy
kulatá výročí svatořečení sv. Jana (např. 1929). V kapli byla slavena v den svátku sv. Jana
Nepomuckého (16. 5.) mše svatá a nepřipadl-li tento svátek na neděli, pak také v neděli
nejbližší tomuto svátku. Dále zde probíhaly večerní pobožnosti v oktávu (osmidenní
následující po dni oslavy světce). Mezi lety 1920–1950 probíhaly mše svaté dokonce
v římsko-slovanském (hlaholském) ritu, jak to umožňovalo privilegium z roku 1920.3 Při
slavnosti Božího Těla byl v kapli zřizován první oltář, přičemž oltáře byly celkem čtyři a
poslední se nacházel u sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí u Stojanova. V období,
kdy byla kaple společně se zahradou ve správě Vincentina, sloužila jako márnice.
Kaple je přístupná dvěma vchody. Uliční pravoúhlý vstup je obohacen o kartuš s maiuskulním nápisem a chronogramem:
VENERATIONI
SANCTI IOANNIS DE NEPO
L. P. MVCO 1715
(Překlad: Ctihodnému světci Janu z Nepomuku)
Interiéru kaple dominuje zděný oltář zdobený hvězdami s oltářním obrazem s vyobrazením sv. Jana Nepomuckého jako almužníka. Autorem díla je jezuitský řádový
malíř Ignác Raab, který našel na Velehradě útočiště po zrušení řádu a dožil zde svá pos80

lední léta. Vznikl mezi lety 1774−1784. Obraz stejného námětu vytvořil Ignác Raab například i pro kostel sv. Mikuláše na Malé Straně v Praze (1766).
Interiér kaple dále zdobí pozoruhodné nástěnné malby od neznámého malíře,
který se podílel rovněž na výzdobě některých bočních kaplí v bazilice. Tematicky je
sjednocuje pozoruhodný ikonografický koncept, který představuje sv. Jana Nepomuckého jako novou hvězdu, která vzešla na křesťanském nebi. Legendou uváděná informace, že na místě, kde byl sv. Jan vhozen do Vltavy, se objevil „nesčíslný počet velmi
jasných světel“, se zde rozvíjí v kosmologický koncept. Právě pro tuto skutečnost si malby
zasluhují zvýšenou pozornost. Jejich narativní a ikonografická hodnota předčí úroveň
výtvarnou.
V klenbě lucerny je v šestiúhelníku zobrazen Bůh Otec se stvořitelským energickým
gestem. Vycházejí z něj paprsky a obklopuje jej hvězdné nebe. Nápis hlásá: „Qui numerat
multitudinem stellarum et omnibus eis nomina vocat.“ „On určuje počet hvězd, on každou
vyvolává jménem.“ (Žal 147, 4) Z šestiúhelníku vychází šest větších, postupně se rozšiřujících klenebních polí, která nesou kromě plastického dekoru cyklus maleb a šest užších,
dělících nárožních polí s dekorativní plastickou výzdobou (dílna B. Fontany). V širších
polích je vždy v horní části jedno ze znamení zvěrokruhu a níže v medailonech jsou výjevy ze života sv. Jana Nepomuckého a jeho oslava. Malby jsou komentovány souvztažnými biblickými citáty, jak to bývalo v barokním období obvyklé. Také u jednotlivých
hvězdných znamení shledáváme vazby na zobrazovaná témata.

Klenba kaple sv. Jana Nepomuckého (foto P. Hudec)
Je třeba předznamenat, že pro poznání ikonografie maleb jsou pro nás důležitější
dobové legendy, z nichž tvůrcové maleb vycházeli než stávající historicko-kritické poznání o životě sv. Jana.
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V prvním poli na epištolní straně
je zachycen sv. Jan z Pomuku, jak je
vyučován mnichy pomuckého kláštera. Již výše bylo uvedeno, že tento
legendární moment byl stěžejní pro
úctu sv. Jana Nepomuckého v cisterciáckých klášterech. Na výjevu si Johánek pomáhá při čtení náboženského
textu ukazováčkem a je povzbuzován
dvěma mnichy, kteří jej obklopují. Přesvědčení o tom, že již od mládí vynikal ctností, je zde vyjádřeno svatozáří
kolem chlapcovy hlavy a také citací
žalmu na pásce v horní části malby:
„Innocens manibus, et mundo corde.
Psal 23,4.“ „Nevinných rukou a čistého srdce.“ Místo znamení zvěrokruhu
je nad malbou zobrazen anděl, který
jakoby oznamuje duchovní narození Cisterciáci vyučují sv. Jana – detail fresky z klenby
nové hvězdy (sv. Jana) pro nebe, která kaple (foto P. Hudec)
bude povolána mezi ostatní hvězdná
znamení. Zjev nové hvězdy na obloze oznamuje zrození velké osobnosti, jak je to naznačeno i v příběhu narození Krista.
Na druhém výjevu (blíže ke vchodu) je zobrazen sv. Jan Nepomucký při zpovědi
královny Johany. Na pásce v horní části výjevu je citován verš z knihy Tóbijáš: „Abscondere Sacramentum Regis bonum est. Thob 12. – Tajemství královo ukrývati je dobře.4 Nápis
se nepochybně vztahuje ke královně a jejímu zpovědnímu vyznání, a tak se zde nabízí
jistě zamýšlená reinterpretace: Tajemství královnino je dobré ukrývat. K výjevu se váže
malba hvězdného znamení ryby.
Třetí malba situovaná nad vchodem zachycuje sv. Jana v žaláři, jak je přemlouván
dvěma šlechtici (zřejmě se nejedná o samotného krále Václava IV.) k vyzrazení zpovědního tajemství královny. Na pásce v horní části malby je možné číst: „Subversores sunt
mecum, et cum scorpionibus habito. Ezech 2,6 – Vzpurní jsou proti mně a se štíry je mi
přebývati.5 Štír, přesněji řečeno hvězdné znamení štíra je také zobrazeno nad malbou.
Čtvrtý výjev zobrazuje vyvrcholení konfliktu: shození Jana Nepomuckého z Karlova
mostu do Vltavy. Na pásce v horní části je možné číst: „Nec flumina obruent illam. Can
8,3“ „Ani řeky ji nezatopí“. Jedná se o citaci z knihy Píseň písní a k pochopení souvislostí
je opět podnětné uvést celý biblický verš, který má ovšem číslo sedm: „Lásku neuhasí ani
velké vody a řeky ji nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu,
sklidil by jen pohrdání.“ (Pís 1,8) Ve vrcholu je hvězdné znamení Vodnáře.
Na pátém výjevu se k mrtvému tělu sv. Jana snáší anděl s mučednickou palmou
v ruce. Tělo světce leží na břehu Vltavy a v pozadí je naznačen Karlův most, ve vodě pět
hvězd. Nápis v horní části hlásá: Maior in occasu – Větší při skonu (západu), nebo též
„větší ve smrti“. Zde se již zřejmě nejedná o biblickou citaci. Obdobný nápis se objevuje
u jednoho z reliéfů na mauzoleu sv. Františka Xaverského v Goa. Světec zde umírá sám
na odlehlém ostrově při zapadajícím slunci „větším než obvykle“. V baroku mimořádně
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oblíbená osobnost sv. Františka Xaverského mohla být inspirací pro nově se utvářející
kult sv. Jana a s ním spojenou ikonografii. Ostatně jeho socha od Maxmiliána Brokofa
(1711) se nachází i na Karlově mostě, z něhož byl Jan svržen. Každopádně nelze než
s textem souhlasit, neboť sláva „doktora Johánka“ skutečně začíná až po smrti. V tomto
smyslu teprve zde (nepočítáme-li první výjev) shledáváme kolem hlavy sv. Jana svatozář. K malbě je přiřazeno hvězdné znamení střelce.
Šestý výjev zachycuje sv. Jan Nepomuckého již oslaveného. Polopostava světce
s křížem v ruce je znázorněna ve zlaté, šesticípé hvězdě. Po stranách jsou dva andělé,
přičemž jeden z nich prstem ukazuje na světce. Zřejmě jemu jsou do úst kladena slova
na pásce v dolní části výjevu: „Haec dum stella favet, sors inimica cavet.“ – Dokud je tato
hvězda příznivou, osud nepřátelský nehrozí.6 V horní části medailonu je opět biblická
citace: „Joannes est nomen eius. Luc. 1“ – „Jeho jméno je Jan.“ (Luk1, 63) Zde jako by byla
zase slova kladena do úst samotnému Bohu Otci, neboť „on každou hvězdu vyvolává
jménem“, jak je uvedeno v lucerně. K malbě se vztahuje hvězdné znamení lva.
Důležité je povšimnout si také velkého maiuskulního písmena „B“ v dolní části
malby. Lze vyslovit domněnku, že znamená „beatus“ – „blahoslavený“. K blahoslavení
sv. Jana Nepomuckého došlo 31. května 1721 papežem Inocencem XIII., tedy šest let
po vysvěcení kaple. Lze tedy uvažovat o vzniku maleb po roce 1721, nejpozději pak
před rokem 1729, kdy byl sv. Jan Nepomucký svatořečen.
Na Velehradě na sebe váže téměř veškerou pozornost bazilika, která je zcela právem považována za srdce poutního místa. Ostatní stavby se logicky ocitají v jejím stínu,
současně ovšem přinášejí mnohá další milá překvapení pro poutníka či turistu, další
důvody proč zde setrvávat nebo se sem vracet. Nezbývá než si přát, aby kaple sv. Jana
Nepomuckého více vystoupila ze stínu jednak její obnovou a jednak návratem k jejímu opětovnému využívání, a to v rozsahu dávné tradice: slavení mší svatých ve
svátek sv. Jana Nepomuckého a nejbližší neděli.

Kaple sv. Jana se sousošími na mostě – pohlednice z 20. let 20. stol. (archiv ŘKF Velehrad)
83

Poznámky:
(1) Klášter Nepomuk (Pomuk) vznikl mezi léty 1144–1145 v jihozápadních Čechách. V roce 1420 jej
zničili husité a snahy o jeho obnovu skončily definitivně v 16. století. Při klášteře existovala obec
Pomuk, která byla nazývána pro rozlišení Nepomuk, a po zániku kláštera byl také on nazýván nepomuckým. Tato skutečnost se promítla i do jména sv. Jana z Pomuku, který je uváděn jako Jan
Nepomucký.
(2) Velehradští cisterciáci se nikdy nerozhodli vytvořit při klášteře autonomní poutní místo určené
ať už kultu soluňských bratří, nebo sv. Janu Nepomuckému. Žďárský model, jak se s tímto úkolem
vypořádat aniž by byl narušen vnitřní chod konventu (tedy zbudování místa úcty mimo klášter),
svědčí o tom, že zde tato potřeba či vize chyběla. To dokládá šetření olomoucké konzistoře v roce
1772 o počtu a cíli poutí konaných v moravských obcích. Velehrad v tomto výčtu zcela chybí.
(3) Dne 21. 5. 1920 udělil papež Benedikt XV. (1914–1922) na žádost českých a moravských biskupů
výsadu užívání staroslověnského jazyka při bohoslužbě několika památným místům českého křesťanství. Na Moravě získal výsadu pouze Velehrad. Každý latinský kněz, který uměl staroslověnštinu,
tedy mohl sloužit na těchto místech hlaholskou mši, a to o pěti svátcích českých patronů (sv. Cyril a
Metoděj, sv. Václav, sv. Ludmila, sv. Prokop a sv. Jan Nepomucký). Hlaholská liturgie odvozuje svůj
původ od specifického liturgického díla sv. Cyrila a Metoděje. Význam jejího slavení na Velehradě
spočíval ve zpřítomňování tohoto liturgického odkazu v době, kdy ještě nebyly povoleny národní
jazyky v liturgii, k čemuž došlo teprve v rámci II. vatikánského koncilu (1962–1965). V případě Velehradu se papežské breve nevztahovalo pouze na farní kostel, a tak bylo možné slavit hlaholské
mše také v kapli sv. Jana Nepomuckého. Danou praxi můžeme poprvé doložit 16. května 1928 a
s občasnými výpadky ji můžeme sledovat až do roku 1949.
(4) Citace celého verše podle ekumenického překladu Bible: „Je dobré zachovávat královo tajemství,
ale Boží skutky je třeba odhalovat a s úctou vzdávat chválu. Konejte dobro, a zlo vás nepostihne.“ Tób
12, 7.
(5) Citace celého verše podle ekumenického překladu Bible: „Ty, lidský synu, se jich neboj, neboj se
ani jejich slov, když jsou vůči tobě zarputilí a jako trní, jako bys bydlel mezi štíry. Neboj se jejich slov a
neděs se jich, jsou dům vzpurný.“ Ezech 2, 6.
(6) Vychodil překládá: „Tato hvězda, když přízniva jest, nepříznivý osud vzdálen jest.
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SOKA Uh. Hradiště, inventární fond FŘk Velehrad.

84

85

86

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 v průběhu roku dopisem informován o pořádaných akcích.
Část informací během roku rozesíláme elektronicky. Pokud Vám od nás tyto zprávy nechodí, máte o ně zájem a máte zřízenu e-mailovou adresu, napište nám:
info@maticevelehradska.cz
Vítáme podněty, aktivity (navrhnout, podílet se 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 na informačním
centru ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje, poštou, platbou z účtu. Číslo účtu
Matice: 1419526399/0800. Uvádějte, prosíme, 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 Mgr. Ivana Habartová (737 413 411)
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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.
2.
3.
4.

Dobrovolně vstupuji do Občanského sdružení Matice velehradská.
Prohlašuji, že jsem seznámen s programem MV a že se chci na něm
podílet.
Prohlašuji, že budu dodržovat stanovy a respektovat ustanovení valných
hromad MV a obecně platné právní normy ve shodě se svým svědomím.
Zavazuji se platit každoročně členský příspěvek podle svých finančních
možností.

Datum: .................................................... Podpis: .......................................................................
Přihlášku odešlete na adresu:
Občanské sdružení Matice velehradská
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.



Bankovní spojení: název účtu: Občanské sdružení Matice velehradská
číslo účtu: 1419526399/0800 (Česká spořitelna)
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www.maticevelehradska.cz
e-mail: info@maticevelehradska.cz

