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Olomouc 15. 1. 2013

Všem čtenářům milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista!
Jubilejní Velehrad byl vždy znamením obnovy, jak to vidíme v zásadních
opravách a v probuzení národního obrození i světového hnutí jednoty v devatnáctém století, ale i ve dvacátém, kdy šlo spíše o zvednutí hlavy proti totalitě. Blížící
se jubileum příštího roku se hlásí už několik let jak mohutným budováním, tak
přírůstkem poutníků. Mám radost z aktivního zájmu a zapojení tolika lidí i institucí.
Děkuji členům Matice velehradské za jejich lásku k Velehradu a za jejich víru, která se
projevuje osobním nasazením pro apoštolské dílo. Těším s e na bohaté duchovní
plody, ze kterých se budou radovat jednotlivci, ale i společnost.
							
						

+ Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

Poutní kříž - Otmar Oliva 2012 (foto P. Hudec)
4

5

Budujme Velehrad zdola

Činnost Matice velehradské v roce 2012

Vážení členové Matice velehradské, vy všichni, kterým je Velehrad nějakým způsobem drahý.
Předkládáme vám Ročenku Matice velehradské, která není pouhým ohlédnutím za uplynulým
rokem 2012, nýbrž vyjadřuje také naše snahy připravit se dobře na jubileum v roce 2013. Věříme,
že naše přání, která vkládáme do nadcházejících dní je, že se stanou pro náš národ požehnáním
a znamením naděje. Při hledání cest kupředu jsou cenná také ohlédnutí do minulosti a je jim
zde tedy věnován značný prostor.
Dopadne-li kamínek na hladinu, šíří se kolem něj kruhy. V okamžiku, kdy byla založena Matice
velehradská, jsme ani my, ani otec arcibiskup Jan Graubner, náš protektor, nemohli dohlédnout, jaký bude mít založení Matice pro Velehrad „dopad“. Dnes, kdy už je „vlnění hladiny naší
činnosti“ zřejmé, lze říci, že Matice našla své místo na Velehradě a na počátku pouze tušený
cíl se stále více konkretizuje. Můžeme se prezentovat pěknými výsledky své činnosti: Poutní
cestou růžence, vydanou knihou o sv. Cyrilu a Metoději pro mládež aj., ale o to teď nejde. Rádi
bychom akcentovali jinou skutečnost:
V roce 2013 budeme přijíždět či putovat na Velehrad. Bude to Velehrad jiný, než jsme
znali; obnovený, ba co víc, obohacený o úplně nové stavby. Podařilo se to díky dotacím
z Evropské unie, státního rozpočtu ČR, nemalé obětavosti velehradského farního týmu a jeho
spolupracovníků. Máme z toho neskrývanou radost. Nebýt této možnosti, za dané situace, v níž
se nachází církev i celá společnost, by to jinak nebylo možné. Současně bychom ale chtěli
upozornit na určité riziko, které tento způsob obnovy poutního místa přináší. Realizování obnovy
ze státních a evropských finančních prostředků může vzbuzovat dojem, že je z nás sňata
osobní zodpovědnost za další rozvoj Velehradu to, čemu říkáme „dědictví otců“. (Obdobně
se ozývají kritické hlasy na evropský sociální systém, který vnesl zmatek do vztahů mezi
personálním a institucionálním a dospěl k odosobnění základních etických hodnot – vždyť to
vyřeší instituce).
Tím se dostáváme ke smyslu existence a činnosti Matice velehradské. Členstvím v Matici
velehradské může každý z nás vyjádřit osobní odpovědnost za péči o Velehrad,
přihlásit se k tomu, co symbolizuje, projevit aktivní postoj ať už účastí na modlitbě, práci
pro Velehrad či finanční podporou. Předně bychom Vám, členům Matice velehradské, chtěli za tento aktivní postoj poděkovat. Prosíme Vás, abyste ke členství povzbudili Vaše blízké
a přátele a pokusili se jim vysvětlit jeho smysl tak, jako to my činíme na těchto řádcích.
Budujeme Velehrad „zdola“. Z tohoto pohledu ať je co nejvíce „náš“. Podobně je tomu
s „vlastnictvím sv. Cyrila a Metoděje“. Jak řekl prof. Piťha, budou soluňští bratři tím víc „naši“,
čím víc budeme my „jejich“.
Mons. Jan Peňáz, předseda Matice velehradské
Petr Hudec, místopředseda MV, editor Ročenky

Petr Hudec
Příprava na jubileum v roce 2013
Již několik let se Matice velehradská snaží různými způsoby přispět k hlubokému prožití oslav
1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. To se jí dařilo řadou dílčích aktivit
(např. šíření modlitby k jubileu). Vyvstala ovšem otázka, které z jejích příspěvků budou těmi
zásadními. Rozhodování souviselo jak s jejími finančními a personálními možnostmi, tak také
její pozicí a „pravomocemi“ v rámci Velehradu. Nakonec se profilovaly tři hlavní aktivity: financování zbudování nového náhrobku cisterciáků na velehradském hřbitově (bude dokončen
v roce 2013). Druhou velkou akcí bylo pokračování budování poutních cest (viz samostatný
článek o poutní cestě Velehrad – Sv. Antonínek) a konečně vydání knihy o sv. Cyrilu a Metoději
pro mládež. Pro její vytvoření jsme oslovili prof. P. Petra Piťhu, který si ke spolupráci přizval
výtvarnici Kláru Folvarskou-Rosseovou. Vzniklo krásné dílo, které zhodnotil olomoucký biskup
Josef Hrdlička takto: „Jsem naprosto přesvědčen, že je to dílo mimořádně krásné a že pokud svatí
Cyril a Metoděj stojí u kořenů a pramene naší veškeré kultury a mluví sami o tom, co znamenají
knihy pro národ, tak zde se zrodila kniha, která vypovídá o nich způsobem nesmírně poetickým,
způsobem naučným, ve kterém najdeme úžasnou inspiraci víry, naděje, celé té více než tisícileté
kontinuity cesty, po které šli všichni naši předkové. Je to literární styl, který zaujme děti stejně, jako
při něm zatají dech intelektuálové, dospělí a věřím, tedy že nejen křesťané, ale i ti, kteří hledají.“
Aby bylo možné knihu vytvořit ve vysoké kvalitě a byla cenově dostupná pro všechny české domácnosti, rozhodla se Matice její vznik výrazně finančně dotovat, a to částkou 200 tisíc
korun s vědomím, že investice do nové generace je tou nejlepší možnou. Ve zpětném zrcátku
vidíme, že z ekonomického hlediska to bylo na hranici toho, co si může naše občanské sdružení dovolit, neboť jsme na vydání knihy nekonali žádnou zvláštní sbírku. Nicméně je čas slavit
a je čas šetřit. My jsme se vydáním knihy snažili připravit naši společnost na slavnost a z tohoto hlediska si stojíme za tím, že se jednalo o nejlepší možnou „investici“. Knihu se nám dařilo
s prof. Piťhou prezentovat nejen na Velehradě, nýbrž také ve Zlíně, Olomouci, Ostravě
(TV NOE), posluchačům Českého rozhlasu Brno a v Kroměříži. Výrazně jsme se zasadili rovněž
o distribuci knihy. Nadto vznikla výstava sedmdesáti ilustrací, kterou měli možnost v červenci a srpnu zhlédnout návštěvníci Velehradu a v závěru roku byla instalována také v muzeu
v Kroměříži.
Podpora velehradské farnosti
Matice velehradská poskytla velehradské farnosti opakovaně bezúročnou půjčku, aby
mohla překlenout období prodlev, kdy se poskytovatel dotace na obnovu Velehradu zpožďoval s platbami. Dále poskytla 72 000 Kč na vznik krátkého filmového dokumentu o obnově poutního areálu. Finančně podpořila také realizaci výstavy Velehrad poutníků konané
ve Velehradském domě sv. CM.
Poutnictví
Na nádraží ČD ve Starém Městě byl instalován ve spolupráci s Klubem Českých turistů směrovník navádějící k začátku Poutní cesty růžence. Ta je nyní lépe prezentována rovněž v souvislosti se zbudováním dřevěného přístřešku jednoho ze zastavení poutní cesty Velehrad –
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Sv. Antonínek na začátku přiváděcího koridoru k prvnímu růžencovému zastavení. Ve velehradském poutním areálu bylo poblíž boční zdi baziliky instalováno dvacáté růžencové zastavení,
s jehož instalací se čekalo až na realizaci celkové úpravy nádvoří. Matice děkuje za spolupráci
velehradské farnosti a spoluúčast provádějící firmy. Ak. sochař Otmar Oliva daroval poutníkům cyrilometodějský poutní kříž se sedmi stuhami nesoucími názvy moravských poutních
míst (viz str. 2). Poutníci s ním poprvé připutovali na Velehrad ze Sv. Hostýna 4. července.
Matice se jim snažila vytvořit na Velehradě vlídné přijetí, rovněž tak účastníkům 12. pěší poutě na Velehrad, která se uskutečnila v závěru srpna. Dále organizovala Svatováclavskou pouť
z Velehradu na Sv. Hostýn. Poutníky opět vedl P. Jan Peňáz.
Zástupci Matice byli přizváni k jednání na Zlínský kraj, kde jim byl představen projekt Evropská
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje. V rámci tohoto projektu by měly být rozšiřovány i poutní cesty do zemí sousedících s ČR. ZK požádal Matici o zprostředkování kontaktů s partnery
na Slovensku. V této souvislosti se uvažuje o trase Sv. Antonínek Kopčany/Mikulčice – Šaštín.
Kulturní akce
Na Valné hromadě 12. února byl obvyklý program obohacen prezentací CM knihy a dále
představením nové koncepce expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin (P. Ambros, Centrum Aletti) a seznámením s přípravami na jubileum v roce 2013 (P. Macura, vedoucí
odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje). Ve dnech 27.-29. dubna se uskutečnil
víkend gregoriánského chorálu na Velehradě vedený opět J. Hodinou a V. Richterem. Večerní
nešpory tentokrát zazněly nikoliv z chórových lavic, nýbrž z presbytáře od náhrobku kardinála
Špidlíka.
K cyrilometodějským oslavám přispěla Matice uspořádáním přednášek prof. Royta o cyrilometodějské ikonografii (5. 7.) a PhDr. Jana Stříbrného o českém martyrologiu 20. století (8. 7.),
dále 4. 7. vernisáží za účasti prof. Piťhy zahájila výstavu ilustrací ke knize Slyšte slovo a zpívejte
píseň. Dne 15. srpna zahrálo dětem své představení v rámci Poutě Matice divadlo Víti Marčíka juniora a následovalo opět také odpoledne her pro děti. V závěru srpna se v sale terreně
uskutečnil hudební festival Šroubek s interprety Vladimírem Mertou a Mantabanem.

ci reagoval zaměstnáním Ivany Habartové na poloviční úvazek. Matice tak nyní má konečně
svého zaměstnance, což umožní její dynamičtější činnost. Se změnou formy práce P. Hudce
pro Velehrad souvisí i nerealizace výstavy mešních a košer vín Cisterciácká pečeť. Uskutečnění
ostatních akcí nebylo změnou dotčeno.
Pomoc dobrovolníků, práce Výboru a Kontrolní komise
Matice děkuje za nezištnou pomoc s administrativou paní Jaroslavě Čápové a panu Antonínu
Výstupovi za sečení trávy a další práce na pozemku kolem kapličky Pražského Jezulátka, paní
Libuši Kocourkové za starost o květiny.
Je na místě zde poděkovat členům Výboru a Kontrolní komise, kteří nezištně pracovali
v těchto orgánech Matice po tři léta. Výbor MV: Mons. Jan Peňáz, Petr Hudec, P. Petr Přádka SJ,
s. Kateřina Němcová SCM, Zdeněk Tománek, Josef Indra, Jakub Macek, Kontrolní komise:
Jarmila Háblová, Michaela Šojdrová, Antonín Haloda, P. František Brázdil SJ, Martin Schreier.
Rozvoj Matice
S potěšením sledujeme, že se Matice těší u veřejnosti respektu a důvěře. Platí to jak v kontaktu
s jednotlivými občany, tak také státní správou i nestátními organizacemi. Jsme čitelní a reprezentujeme „velehradské hnutí zdola“. Na druhou stranu se tento zájem veřejnosti nepromítl
do nárůstu členské základny. Na počátku roku 2012 nás bylo 874, v závěru 879. Matice bude
čelit tomuto problému lepší sebeprezentací a propagací a užší spoluprací se stávajícími členy.
Konkrétní způsob práce Matice v dalším tříletém období bude již určovat nově zvolený Výbor
za spoluúčasti Kontrolní komise.

Čerpání dotací
Matice byla v uplynulém roce úspěšná v čerpání dotací. Ministerstvo kultury přispělo na uspořádání hudebního festivalu Šroubek částkou 8 000 Kč. Matice dále uspěla se žádostí o dotaci na vydání knihy P. Hudce Zázračně vytrysklý pramen věnované velehradské sale terreně,
na kterou přispěl Zlínský kraj částkou 35 000 Kč. Zlínský kraj rovněž podpořil výstavbu jednoho
ze zastavení poutní cesty Velehrad – Sv. Antonínek.
Matice „ve svém“
V dubnu 2012 se Matice konečně přestěhovala do nových prostor Velehradského domu
sv. Cyrila a Metoděje, kde má v prvním patře traktu bývalé sýpky svoji kancelář. Dále se profiluje jako její kontaktní místo informační centrum pracující ve stejném objektu.
Organizační změny
Dosavadní sekretář Matice Petr Hudec od srpna 2012 přestal být pracovně vázán na Velehradě, a tak nadále nemohl vést agendu Matice v plném rozsahu. Výbor Matice na tuto situa8

Prof. P. Petr Piťha a Mons. Jan Graubner při prezentaci
nové knihy v rámci Valné hromady Matice (foto F. Ingr)
9

Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2012
Jarmila Háblová
Kontrolní komise MV zasedala v roce 2012 čtyřikrát, tak jak jí to ukládají Stanovy. Zásadními tématy byla činnost sdružení a kontroly hospodaření. Kontroly hospodaření proběhly
22.11. 2012 za období leden až říjen 2012 a 18.1.2013 za zbývající období roku 2012 včetně
kontroly roční závěrky.
Při kontrole hospodaření za rok 2012 bylo zjištěno:

Vernisáž výstavy ilustrací Kláry Folvarské Rosseové 4. 7. 2012 (foto Z. Skalička)

1/ Běžný účet sloužící ke krytí činnosti MV vykazuje k 31.12.2012 zůstatek 487.170,17 Kč. Zůstatek souhlasí s výpisem z bankovního účtu vedeného u České spořitelny. Stav je oproti minulému roku o více jak 200.000 Kč nižší.
Nutno však brát v úvahu, že na účtu jsou prostředky na doplatek za práce na cisterciáckém
náhrobku (cca 304.000 Kč), které byly účelově darovány v roce 2011. Platba proběhne v květnu 2013.
Prakticky má tedy MV na začátku roku 2013 183.000 Kč volných provozních prostředků
na svoji činnost.
2/ Při dílčí kontrole hospodaření 22.11.2012 a vzhledem ke změně pokladníka i 18.1.2013 byla
provedena fyzická inventura pokladní hotovosti. Hotovost byla vždy přepočítána a souhlasila
s údajem v pokladní knize.
Účetní stav pokladny ve výši 761 Kč souhlasí s vykázaným zůstatkem v pokladní knize ke dni
31.12.2012. Peníze z pokladny jsou průběžně odváděny na účet do banky.

Divadelní představení pro děti 15. 8. (foto P. Hudec)

Nekrologium členů Matice velehradské
P. Kutáč Jan, nar. 7. 12. 1930, zemř. 1. 2. 2012
S. Dadová Alžběta Helena SCM, nar. 18. 6. 1918, zemř. 1. 5. 2012
S. Urbánková Jaroslava Pavla SCM, nar. 25. 1. 1925, zemř. 29. 7. 2012
S. Emílie Anežka Uvírová SCM, nar. 4. 2. 1934, zemř. 16. 8. 2012
Směták Vincenc, nar. 21. 1. 1946, zemř. 2. 7. 2012
P. Cigoš Jaroslav , nar. 1. 1. 1926, zemř. 3. 8. 2012
Pospíšilová Marie, nar. 21.10. 1930, zemř. 31. 7. 2012
S. Burgetová Blanda Milada SMSO, nar. 23. 9.1930, zemř. 1. 6. 2012
Vávrová Anna, nar. 7. 2. 1939, zemř. 29. 8. 2012
Dudová Marie, nar. 29. 11. 1935, zemř. 28. 11. 2012

3/ Při ověřování inventur ve skladové evidenci u zboží na skladě byla ve dvou případech
zjištěna nepřesnost ve výdeji brožur. Bylo uloženo sjednání nápravy tak, aby došlo k fakturaci prodeje v roce 2013. Ověřované stavy u ostatního inventurovaného zboží souhlasí.
Zůstatek na účtu 132 Zboží na skladě činí 258.707 Kč, což je 5x více než v loňském roce.
4/ Ke konci roku 2012 je stav pohledávek 2.750 Kč a závazky vůči dodavatelům jsou nulové.
Za „pohledávku“ lze dále považovat zálohu ve výši 290.950 Kč za zatím nedokončenou práci
na cisterciáckém náhrobku z roku 2011. Ostatní závazky jsou pouze u nevyplacených mezd
a souvisejících daní v celkové výši 9.100 Kč.
Účetně tvoří majetek MV zejména poutní zastavení Poutní cesty růžence a zastavení poutní
cesty Velehrad – Svatý Antonínek s celkovou hodnotou 2.813.533 Kč.
5/ MV v roce 2012 výrazně podpořila vydání knihy Slyšte slovo…tím, že zaplatila ilustrace
knihy ve výši 167.497 Kč a propagační práce za 43.300 Kč, což je úhrnem 210.797 Kč.
Dále podpořila výrobu dokumentárního filmu o obnově velehradského poutního areálu
částkou 72.000 Kč.

V Ročence byly uveřejněny informace pouze o těch zemřelých členech, o jejichž úmrtí jsme
byli informováni. Každého 14. dne v měsíci je na Velehradě sloužena mše svatá za živé i zemřelé členy Matice velehradské. Stejně tak činí i řada kněží členů Matice velehradské.
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6/ Přehled výdajů a příjmů za rok 2012
spotřeba materiálu

48.842

Občerstvení-VH, pěší pouť, rámy výstavní sál,
svaté obrázky, toner - PC

prodané zboží

783.873

Z toho kniha Slyšte slovo… 751.800 Kč, C+M
domalovánky 16.425 Kč

cestovné

9.160

Ubytování lektorů

ostatní služby

352.390

Ilustrace Slyšte slovo + podpora publicity
(210.797Kč), koncerty 21.400 Kč, rámování,
vylepování plakátů, ozvučení 16.140 Kč a další

mzdové náklady
zák. pojistné

+ 67.491

(Hudec, Vojáčková, Habartová)

Dary a příspěvky

112.460

Z toho přísp. Na dokum.film o obnově Velehradu
72 tis., přísp. na provoz VDCM 24 tis., výstava…

Pojistné Poutní cesty

12.803

Roční pojistné zastavení růžencové cesty

Poplatky - banka

5.545

Odpisy, zůst. cena dl. 38.750
majet
Ostatní drobné výdaje

1.006

Výdaje celkem

1.432.320

Tržby z prodeje služeb

22.572

9/ Závěr
Účetnictví MV je vedeno ve smyslu zákona o účetnictví. Finanční hospodaření respektuje cíle
a záměry Výboru vycházející z usnesení Valné hromady MV. V roce 2012 bylo čerpáno z finančních rezerv minulých let.
Kontrolní komise navrhuje, aby zisk za rok 2012 v částce 215.480,96 Kč byl použit na zvýšení
vlastního jmění MV.
						

Ing. Jarmila Háblová
předsedkyně Kontrolní komise MV

Vstupné Šroubek, divadlo, gregoriánský chorál
aj.
Z toho Slyšte slovo 802.942 Kč, trička, brožurky,
domalovánky 17.395 Kč,PC růžence, Sala Terrena

Tržby z dlouhod.ma- 30.000
jetku

1 zastavení poutní cesty Velehrad-Sv.Antonínek

Přijaté dary

479.454

Zejména Poutní cesta Velehrad-Sv. Antonínek

Úroky z běžného účtu

53

Členské příspěvky

230.440

Po revizi členské základny 879 členů

Provozní dotace

43.000

Zlín.kraj 35.000 Kč, Ministerstvo kultury 8.000 Kč

Ostatní drobné výnosy

1.375

Příjmy celkem

1.647.801
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8/ Aktuální stav členů MV je 879 členů, což je nárůst oproti roku 2011 o 8 členů. Na členských
příspěvcích bylo za rok 2012 vybráno 230.440 Kč, což je oproti roku 2011 pokles o 15.838 Kč.
Průměrný příspěvek činil 262 Kč.

Nosiče poutní cesta Velehrad-Svatý Antonínek

Tržby za prodané zboží 840.907

Hospodářský výsledek = zisk
za rok 2012

7/ V roce 2012 byly získány provozní dotace ve výši 43.000 Kč na kulturní aktivity a také
investiční dotace 25.000 Kč od Zlínského kraje na poutní cestu Velehrad – svatý Antonínek.
Celkem tedy 68.000 Kč.

215.481 Kč.
Jednání Výboru Matice (foto P. Hudec)
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Návrh činnosti Matice velehradské v roce 2013

10. 2. 2013

Valná hromada Matice velehradské (volební) - viz. samostatná pozvánka
str. 12

3. 3. 2013

14.15 h Křížová cesta v bazilice vedená členy Matice velehradské

29. 6. 2013

brigáda před velehradskou poutí, sraz brigádníků v 9.00h před objektem fary

7. 7. 2013

14.00 h přednáška ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje
(téma bude upřesněno)

15. 8. 2013

Pouť Matice velehradské
10.00 h mše svatá v bazilice, odpoledne divadlo pro děti – Teátr Víti
Marčíka

19. - 24. 8. 2013

XIII. hvězdicová pěší pouť na Velehrad

občanského sdružení matice velehradská

25. 8. 2013

pěší pouť z Velehradu na Sv. Antonínek

10. 2. 2013

30. 8. 2013

Hudební festival Šroubek od 19.00 h

26. - 28. 9. 2013

IV. Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Sv. Hostýn

8. - 10. 11. 2013

Víkend gregoriánského chorálu

9. 11. 2013

Cisterciácká pečeť – výstava a soutěž mešních a košer vín

10. 11. 2013

Mše svatá v 10.00 h a požehnání nového náhrobku
cisterciáckých mnichů na hřbitově

14. 11. 2013

18.00h Koncert tří sborů slovanských zemí

Každou první neděli v měsíci se koná modlitba růžence na Poutní cestě růžence, v 13.15 h
na začátku poutní cesty ve St. Městě.

Výčet aktivit nepředstavuje veškerou realizovanou činnost Matice v roce 2013, nýbrž je
spíše garantovanou„spodní hranicí“. Menší rozsah aktivit odpovídá rovněž skutečnosti, že velmi
bohatý program na Velehrad v jubilejním roce vnesou další subjekty a organizace. Odstupující Výbor Matice, který je iniciátorem a do značné míry realizátorem aktivit, dále nechce
příliš striktně naplánovat činnost novému Výboru, který bude dále činnost Matice garantovat.
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

Program:
10.00 h
Pontifikální mše svatá v bazilice
11.30 - 12.30 h
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 h

Prezentace členů MV ve vestibulu Stojanova gymnázia

13.00 h		
		
		
		
		

		
		
		
		
		
		
		
		

Zahájení Valné hromady ve Slovanském sále
- přivítání (Mons. J. Peňáz)
- slovo otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
- zpráva o činnosti Matice velehradské (Mgr. P. Hudec)
- zpráva o hospodaření Matice velehradské (Ing. J. Háblová)
- seznámení účastníků VH se změnami občanského zákoníku a z nich
vyplývající změny právní formy Matice velehradské (I. Habartová)
- seznámení účastníků Valné hromady s průběhem volby Výboru
a Kontrolní komise Matice, představení kandidátů, doplnění kandidátky
- vlastní volba
- přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování lístků,
přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min.)
- zdravice oslovených hostů
- příspěvky přihlášených do diskuse
- oznámení výsledků voleb
- usnesení Valné hromady
- píseň Bože cos ráčil - závěrečné požehnání

16.00 h 		

Závěrečné požehnání (předpoklad)
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Vzhledem k tomu, že Valná hromada je v roce 2013 volební, připojujeme
ještě základní informace o volených orgánech:

Události viděné v duchu
Z velehradské farní kroniky – rok 2012

Úkolem účastníků Valné hromady, kterých musí být v řádně svolaném termínu nejméně
padesát, bude volba nového Výboru a Kontrolní komise Matice.
Výbor zajišťuje správu a řízení občanského sdružení. Je volen Valnou hromadou na dobu
tří let. Jeho členů je sedm, z nichž šest si volí Valná hromada a jednoho jmenuje čestný předseda – protektor Matice Mons. Jan Graubner. Ze svého středu si Výbor volí předsedu, místopředsedu a určuje zapisovatele. Schází se zpravidla jedenkrát měsíčně.

Petra Číhalová
7. 1.
22. 1.

Kontrolní komise je pětičlenná a je volena Valnou hromadou na dobu tří let. Pouze VH
je odpovědná ze své činnosti. Žádný člen Kontrolní komise nemůže být současně členem
Výboru MV. Schází se nejméně jedenkrát za tři měsíce, schůzi svolává její předseda, kterého
si zvolí komise ze svého středu. Kontrolní komise kontroluje hospodaření sdružení, plnění usnesení Valných hromad, zajištění ochrany majetku sdružení, projednává stížnosti členů,
provádí revize účetních knih, pokladní knihy a roční účetní uzávěrky.

27. 1.

Členem Výboru nebo Kontrolní komise se může stát člen Matice, který dosáhl věku 18 let. V této
souvislosti zveme členy Matice k přijetí těchto služeb. Zájemci mohou podat písemně
kandidaturu nejlépe v předstihu před Valnou hromadou, nejpozději však před zahájením
hlasování v jejím průběhu.
Podrobnější informace je možné nalézt ve stanovách Matice, které je možné si stáhnout
na našich internetových stránkách. www.maticevelehradska.cz

11. 2.

1. 2.
5. 2.

12. 2.

29. 2.

Valná hromada Matice velehradské v roce 2012 (foto F. Ingr)
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Leden
se konala ve farnosti Tříkrálová sbírka. Vybralo se celkem 99 828,- Kč.
byla sloužena pontifikální mše svatá v bazilice Mons. Josefem Hrdličkou u příležitosti pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů.
proběhl na SGV den otevřených dveří a následně ples Stojanova gymnázia
ve Slovanském sále.
Únor
byla v bazilice sloužena pololetní mše sv. celebrovaná P. Petrem Bulvasem.
se uskutečnil ve Slovanském sále Zvonečkový karneval dětí.
historicky druhý farní ples se uskutečnil ve Slovanském sále Stojanova gymnázia. O hudební doprovod se postarala skupina VelBlue a CM Cifra. Jako bonus
vystoupila se svým jedinečným, hudebně choreografickým číslem skupina mužů.
Na plese nechyběla ani bohatá tombola.
byla slavena ve velehradské bazilice tzv. Zimní pouť k výročí úmrtí sv. Cyrila
spojená s Valnou hromadou Matice velehradské, které se zúčastnilo 105 členů.
Mši sv. sloužil olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Před samotnou Valnou
hromadou byla představena nová kniha P. Petra Piťhy s názvem Slyšte slovo
a zpívejte píseň. Dále byla představena idea nové Velehradské expozice.
se uskutečnilo na Stojanově setkání ředitelů církevních základních a středních
škol na Velehradě, které organizovalo Arcibiskupství olomoucké – centrum
pro školy.

Závěr mše svaté při Zimní pouti 12. 2. 2012 (foto F. Ingr)
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O jarních prázdninách se letos opět vydali velehradští farníci na společnou
dovolenou do Lipové lázní v Jeseníkách, kde si plně užili zimních radovánek
spolu s otcem Petrem.
11. 3.

17. 3.
31. 3.

Březen
se uskutečnila v Sále kardinála Tomáše Špidlíka přednáška o nových archeologických objevech na Velehradě. Přednášku spolupořádala ŘKF Velehrad a zástupci
Archaia Olomouc, o.p.s. Mgr. Zdeněk Schenk a Bc. Jan Mikulík, kteří zde prováděli
záchranný archeologický výzkum.
proběhla v Zimním sále Stojanova gymnázia duchovní obnova s biblickými tanci.
se konalo na Velehradě v rámci Světového dne mládeže setkání mladých z děkanátu Uherské Hradiště. Součástí programu byla mše svatá, hry a přednášky.
V polovině měsíce byl odvezen zvon z kaple Cyrilky k restaurování. Zvon tak
dostane nové srdce a do věže se vrátí až po ukončení rekonstrukce.
V tomto měsíci se také dostalo na řadu osm barokních soch snesených v roce 1990
z ohradní zdi směřující k bazilice, aby mohly být po 22 letech zrestaurovány
a poté umístěny na novém místě.

1. 4.
2. 4.
14. 4.

27. - 29. 4.
27. - 29. 4.

Duben
byla instalována v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ výstava s názvem Duchovní
dědictví Boskovicka, která zde byla do konce června.
byla pořádána křížová cesta Velehradem, které se zúčastnili klienti místních
ústavů, žáci SGV, sestry sv. Cyrila a Metoděje, členové Matice velehradské a další
farníci.
byla na Velehradě slavena mše svatá u příležitosti II. výročí úmrtí kardinála
Tomáše Špidlíka SJ, při níž pronesl kázání I. M. Rupnik SJ. Současně
se ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje uskutečnila mezinárodní konference s názvem Evropa dneška pod záštitou Mons. Jana Graubnera a byly zahájeny dvě výstavy: Inspirace k vidění krásy (Amici di Velehrad pro kardinála Tomáše
Špidlíka SJ) a Cyklus Ježíšova modlitba (Dagmar Havlíčková) za účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera a pravoslavného biskupa olomoucko-brněnského Simeona, členů sdružení Amici di Velehrad a dalších osobností.

se na Stojanově gymnáziu uskutečnilo tzv. Setkání Velehradů světa.
proběhl ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje pátý ročník Víkendu
gregoriánského chorálu pod vedením Jiřího Hodiny a Vladimíra Richtera. V rámci
workshopu pak zazněl 28. 4. ve VDCM koncert skupiny Marcipán.
V měsíci dubnu byla započata oprava kaple Cyrilky. Prací se ujala společnost
Sdružení firem Cyrilka (firmy Pracom, s.r.o. a Agentura „Jan Zrzavý“, spol. s r. o.).
V druhé půli měsíce byly také umístěny zrestaurované barokní sochy na novou
ohradní zeď s nikami.

4. - 8. 5.
11. - 13. 5.
12. 5.
30. 5.

Květen
se na Velehrad sjelo několik stovek studentů, aby zde prožili již 11. ročník
Studentského Velehradu, jehož téma bylo Cestou služby – Následuj Ho.
byl Stojanovým gymnáziem pořádán víkend pro vedoucí schol s ukázkami
a nácvikem písní, které byly zpívány při oslavách 100. výročí korunovace sochy
Panny Marie na Sv. Hostýně.
byly děti s doprovodem pozvány na jarní výlet na Barborku. Kvůli nepřízni počasí
jsme však doputovali pouze na Chabaně k sekvoji, kde jsme společně posvačili.
byly zpět uloženy ostatky P. Jana Soukopa do hrobu u kostelíku Cyrilka (vyjmuty
na krátkou dobu v důsledku nutnosti provedení stavebních prací).
V květnu byla zpět instalována opravená brána z druhé poloviny 19. století
u vstupu od Cyrilky. Na své místo se vrátila po osmi letech.

Farní ples (foto F. Ingr)
P. Michal Altrichter vítá pravoslavného olomoucko-brněnského
biskupa Simeona (foto P. Hudec)
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3. 6.
24. - 26. 6.
29. 6.
30. 6.

4. 7.

Červen
bylo v bazilice první svaté příjímání 14 dětí z farnosti.
se do Velehradského domu sjeli řeholníci a řeholnice na konferenci Vyšších
představených ženských řeholí ČR.
byla na závěr školního roku sloužena v bazilice mše svatá.
proběhla tradiční brigáda před hlavní poutí, kterou zajišťuje Matice velehradská
a ŘKF Velehrad.

V odpoledních hodinách pak proběhla ve VDCM přednáška PhDr. Jana
Stříbrného na téma České Martyrologium 20. století se zaměřením na osobnosti
Moravského Slovácka.

Červenec
Doputovalo na Velehrad ze Sv. Hostýna 100 pěších poutníků. Poutníky tradičně doprovázel Mons. Jan Peňáz. V odpoledních hodinách byly v prostorech
Velehradského domu sv. CM zahájeny dvě výstavy: Milovat dobro a odporovat
zlu věnovaná arcibiskupovi Josefu Beranovi a výstava ilustrací Kláry FolvarskéRoseové ke knize prof. Piťhy Slyšte slovo a zpívejte píseň. V Sále Bible pak
probíhala jedna ze součástí programu Dní lidí dobré vůle – ruční přepisování
Bible, kterého se zúčastnili kardinál Dominik Duka a arcibiskup Jan Graubner.
Na koncertu Lidí dobré vůle vystoupila CM Hradišťan a další hosté. Program
vyvrcholil v bazilice půlnoční mší slouženou biskupem Radkovským.

prof. Jan Royt (foto P. Hudec)
14. - 21. 7.

Velehrad 4. 7. 2012 (foto P. Hudec)
5 7.

8. 7.
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Pontifikální mši svaté na nádvoří předsedal Mons. Jan Graubner. Byla zacílena
na obnovu křestního slibu. Homilii s křestní tématikou měl Mons. Vojtěch Cikrle.
Média odhadovala účast poutníků na 25 - 30 tisíc. Krátce po poledni byla v Sále
kardinála Tomáše Špidlíka SJ přednáška Prof. Jana Royta na téma Cyrilometodějská ikonografie. Odpoledne byla v bazilice tradičně byzantsko-slovanská liturgie
sv. Jana Zlatoústého.

vyrazili velehradští Cvrčci na svůj letní tábor do Charvátu u Olomouce,
kde se vydali na svoji Popoupo.
byl na SGV pořádán kurz s názvem Škola médií a filmu.

29. 7. - 3. 8. V posledním červencovém týdnu bylo vystavěno lešení, které ukrývá celé průčelí
baziliky, aby mohla být opravena fasáda a severní pultová střecha.
V červenci Velehrad zasáhla zpráva o odvolání trnavského arcibiskupa Róberta Bezáka, který na Velehradě v letech 2010 a 2011 reprezentoval u příležitosti
cyrilometodějských oslav slovenskou katolickou církev. Z jeho úst zde zazněla
slova : „Skôr ako moravské, české lebo slovenské je toto miesto Božie.“
3. 8.
14. - 19. 8.
15. 8.

Srpen
zemřel ve věku 86 let P. Jaroslav Cigoš. Pochován byl na hřbitově ve Zlechově.
proběhlo celostátní setkání mládeže ve Žďáru n. Sázavou, které za Velehradskou
farnost zastoupily Kristýna Trňáková, Marie Olivová a Klára Tománková.
jsme oslavili slavnost Nanebevzetí Panny Marie. Slavnostní mše byla také poutí členů Matice velehradské, která připravila pro děti představení Víti Marčíka
jr. ve VDCM a odpoledne plné her.

slavil v 10.00 Mons. Josef Hrdlička s věřícími mši svatou v rámci tzv. Malé pouti.
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17. 8.
25. 8.

1. 9.
2. - 4. 9.
7. 9.

9. 9.
20. 9.

vyrazilo na II. pěší pouť ve směru Velehrad - Sv. Kopeček několik desítek poutníků.
dorazili na Velehrad poutníci XII. hvězdicové pěší poutě, kteří zde slavili
bohoslužbu. Několik z nich se v odpoledních hodinách vydalo na další pouť
na Sv. Antonínek, kde byl požehnán nový úsek poutních stezek.
předvedli své umění v rámci šestého ročníku hudebního festivalu Šroubek
Vladimír Merta a skupina Mantaban. Z důvodu nepřízně počasí se akce uskutečnila v Zimním sále SGV.
Září
byly na Velehradě hody s právem. Hodové chase udělil požehnání P. Václav Ježík.
se ve VDCM konal odborný seminář mladých teologů z Česka i Slovenska
na téma Cyrilometodějská tradice a Jubileum 2013 pořádaný ve spolupráci s UP
v Olomouci a Centrem Aletti.
byly v prostorech VDCM otevřeny dvě vzájemně se doplňující výstavy: Slovanský unionismus mapující snahy hledání cest k církevní jednotě, jejíž autorkou je
Anežka Kindlerová ze Slovanské knihovny v Praze a druhá výstava Velehrad poutníků připravená Petrem Hudcem pohlížející na Velehrad jako na poutní místo.
proběhlo ve velehradské bazilice a jejím okolí arcidiecézní setkání ministrantů. Pro chlapce a jejich doprovod byl připraven pestrý program včetně mše
sv. s vojenským kaplanem P. Jaroslavem Knichalem.
navštívilo Velehrad v rámci svých cest po Evropě na 20 významných církevních
představitelů, členů Italského komitétu poutních stezek z Milána a Říma.

27. - 29. 9.
29. 9.

se vydala skupina 25 poutníků na již třetí ročník Svatováclavské pouti z Velehradu
na Sv. Hostýn, které doprovázel opět Mons. Jan Peňáz.
byla slavena mše sv. u příležitosti 89. výročí úmrtí A. C. Stojana.

Říjen
12. - 14. 10. se v prostorech Stojanova gymnázia na Velehradě uskutečnilo celostátní setkání
členů, příznivců i sympatizantů Společenství čistých srdcí.
se velehradské děti s doprovodem vydaly na podzimní výlet do Kroměříže.
13. 10.
Zde slavily mši svatou v kostele Panny Marie, prošly si podzámeckou zahradu
s výkladem, projely se vláčkem a rozhlédly se po kraji ze zámecké věže.
24. - 25. 10. se uskutečnil na Velehradě seminář o Cyrilometodějské inspiraci určený zejména
pro pedagogy. V rámci prezentace poutního areálu byla představena i nabídka
vzdělávacích programů připravovaná na jaro 2013.
Listopad
se uskutečnil II. ročník festivalu duchovní hudby na Velehradě.
uspořádalo Stojanovo gymnázium akci s názvem „Modlitba tancem“,
kterou vedla sestra Milada.
uspořádala ŘKF Velehrad, Centro Aletti a další Mezinárodní konferenci s názvem
16. 11.
Kultura a umění v životě církve. Součástí této konference bylo také zahájení
výstavy Světlo ikon, která zde byla umístěna do poloviny prosince 2012.
byl oficiálně otevřen obnovený poutní areál přestřižením pásky u nově instalo16. 11.
vaného pítka. Této úlohy se zhostil Mons. Josef Nuzík, P. Petr Přádka SJ, generální
ředitel provádějící firmy a další osobnosti, které se na realizaci podíleli od loňského jara.
21. - 23. 11. proběhla na Velehradě celostátní konference ředitelů církevních škol. Mezi hosty
a přednášejícími byli Mons. František Václav Lobkowicz Opraem., ministr školství
prof. PhDr. Petr Fiala, PhD., LL.M., Doc. Ph.Dr. Luděk Galuška, CSc. a další.
proběhl tradiční Kateřinský koncert skupiny Velblue a jejich hostů z Dolního
24. 11.
Němčí, tentokrát ve VDCM.
9. - 11. 11.
14. 11.

24. 12.
25. 12.
26. 12.
28. 12.

Prosinec
zazněla při půlnoční mši sv. a na Boží hod Česká vánoční mše „Hej mistře“
od Jakuba Jana Ryby v podání velehradského smíšeného sboru a sboru Svatopluk pod vedením Mgr. MgA. Filipa Macka.
zahrály děti z farnosti Vánoční představení.
pozvala skupina Hradišťan na Svatoštěpánský koncert do velehradské baziliky
Josefa Somra a Bohuslava Matouška.
ukončili své turné členové VUS Ondráš s vánočním pásmem.
V první půli prosince jsme se také dočkali odstranění lešení z hlavní lodi baziliky,
kde byly dokončeny restaurátorské práce.

Vernisáž výstavy Slovanský unionismus a Velehrad poutníků (foto F. Ingr)
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Putujeme na Velehrad uctít spolupatrony Evropy sv. Cyrila a Metoděje
Pavel Ambros
1. Jak se rodí úcta ke svatým?
Při úvahách o úctě ke svatým se nejčastěji setkáváme s argumentací, která svoji přesvědčivost staví na přesném pochopení sociálních či církevně-politických vztahů. Tento přístup
se obvykle jen letmo dotýká vlastních východisek křesťanské úcty ke světcům. Zdrojem úcty
je paměť pochopená jako anamnéze. Připomínat si neznamená jednoduše vyvolávat něco,
co se odehrálo v minulosti, rozdrobit život do autonomních a přechodných zlomků, nýbrž
mít účast celistvě, s celou duchovní hloubkou na přítomném tajemství ve věčné paměti Boží.
Návštěvou poutního místa – hrobu světce – aktuálně si ji poutník připomíná. Anamnéze
neznamená pokus o historickou rekonstrukci, nýbrž je postojem víry, kterým věřící má účast
na tom, jak tato událost zůstává v Boží paměti. Tak například hřích po odpuštění Boží paměť
uchovává jako dílo nového stvoření. Již Platon obdobně hovořil o tom, že vědomost je pamětí transcendence. Prostřednictvím vzpomínky či připomenutí je paměť proto v jistém ohledu
vyjádřením věčnosti jazykem času.
Otázka putování k posvátným místům se opírá o tři důležité historické fáze, v nichž se
tříbil jejich přesný smysl: a) pouť ke hrobu mučedníka bylo setkání s vírou překonávající smrt
(2.-4. stol.), b) pouť ke hrobu mnicha se stalo setkáním s vírou mnicha – starce, který zemřel
sám sobě (4.-10. stol.), c) pouť ke hrobu svatého biskupa či křesťanského knížete či krále se
proměnila v setkání s jejich schopností předávat nauku života, která zprostředkovávala život
věčný (4.-12. stol.).
Nejstarším cílem putování byly hroby mučedníků, nejdříve samotných apoštolů, jejich žáků,
pak i nespočet jejich následovníků. Křesťané se na těchto místech shromažďovali ve výročí
smrti, aby navenek vyjádřili svoji úctu k jejich odvaze a vytrvalosti. Tím se dotkli síly, která by
mohla překonat jejich vlastní strach ze ztráty pozemského života.
Podobný smysl mělo i putování ke hrobům mnichů, kteří prosluli mezi věřícími i nevěřícími jako duchovní otcové nebo učitelé moudrosti. Odhodlání opustit svět a přijmout mnišský
způsob života v krajním odříkání bylo nahlíženo jako nekrvavý způsob mučednictví. Neudivuje,
že prvními poutníky byli nejčastěji mniši samotní. Chtěli se v pohledu do tváře či na kosti svých
učitelů či předchůdců osobně setkat se známkami věčného života, který se nepřehlédnutelně
projevuje znameními. Jejich pohled byl nesen vnitřním přesvědčením, že mučedníci, mniši
i ostatní světci jsou duší světa, podobně jako je Duch Svatý duší naší duše.
Úcta k místům, kde se nacházel hrob světce – biskupa, představeného kláštera nebo později knížete, byla přirozenou součástí antické i středověké společnosti. Nebyla jen politickým
rozhodnutím, jak často z důvodu nepřiznané autocenzury vysvětluje pozitivistická historiografie. Duchovní zakotvení poutníků, důvěrně spřízněných se světci, je součástí kulturního světa,
v nichž božská skutečnost je přítomná jako každá jiná skutečnost. Putují k místům s ostatky
světců především proto, aby si před oči postavili svůj vlastní životní styl či určité rozhodnutí
v souladu s tím, jak uchovávali příklad světců ve své anamnézi. Přitom se ptali, jak bude jejich
život uchováván v Boží paměti. Toto setkání s otci jejich víry, jak vyjadřuje proslavená velehradská poutní píseň Bože, cos ráčil, roste z vědomí, že i oni nesou v sobě stejnou autoritu tvořit
závazné normy pro život. Tím se mohou podobat zakladatelům křesťanských národů, řeholních
společenství či biskupství. V tomto setkání jako vlastním smyslu pouti se tato vnitřní povinnost činit rozhodnutí kultivuje. Člověk při něm zohledňuje své životní vyústění. Usiluje při něm
o dovršení lidsky a křesťansky důstojného života i za cenu nadlidského životního úsi24

lí, nasazení a oběti, které hroby světců připomínají. Počátky putování Evropou jsou
důkazem netušeného kulturního vzmachu křesťanské civilizace, zakořeněné ve společnosti jako křesťanský světový názor v rovině lokální a univerzální. Pouť z nich vytváří
synergii sociální a kulturní identity. Projevuje se v jednoduché myšlence: vracet se ke hrobům apoštolů, mučedníků, mnichů, biskupů a svatých knížat má význam a smysl jen
pro toho, kdo život chápe z jeho cíle, z jeho dovršení. U hrobů svých světců hledá nesvatý
poutník směřování ke svatosti. Hledá zde odpověď na otázku, jak má zařídit svůj život zde
na zemi, aby došel tam, kam došli ti, které svojí poutí uctíval. Poutník je přesvědčen, že se
nemůže svěřit žádné úvaze, která si necení toho, co je život člověka v jeho posledním zaměření.
Je zcela radikální: Vydává se na pouť, aby hledal odpověď na otázky jen v souladu s tím, zda jeho
životní volby jej přivedou tam, kam uctívaného světce. Poutník při své cestě ví, že musí podrobit přísnému zkoumání všechny myšlenky, teorie a pedagogiky, posoudit jejich východiska,
přijmout onen jediný důležitý bod, v němž si ujasní, čím se člověk stává svým rozhodováním.
Dívá se na výsledek svého života očima těch, ke kterým putuje, v božské anamnézi.
V krizovém období rozpadu antického světa se instituce církve stávají v pohnuté éře stěhování
národů nositelkami přenosu antického dědictví. Do čela jednotlivých etnických či sociálních
skupin se staví výrazné osobnosti biskupů, představených mnišských komunit či rodů, které
přijaly křesťanství. Převádějí sobě svěřené údobími, v nichž jsou válečnými hrůzami a velmocenskými ambicemi ohroženy základní podmínky života. Připomeneme-li postavu sv. Benedikta, zakladatele západního mnišství s jeho Ora et labora [Modli se a pracuj] a podíváme-li
se na krajinu, která vznikla jeho přičiněním, nepřekvapí nás, že se jeho kláštery významně
zapsaly do duchovní fyziognomie Evropy. Zde můžeme hledat i místo vlastní úcty sv. Cyrila
a Metoděje. Je počinem antického křesťanství, které v sobě rozpoznalo sílu zprostředkovat
počínající diferenciaci slovanských kmenů ono dilema partikularity a univerzality jako základní
hodnoty evropské křesťanské civilizace.

Interiér baziliky sv. Klimenta v Římě (foto P. Hudec)
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2. Proč putovat na Velehrad?
Úcta ke svatým Cyrilu a Metoději, apoštolům slovanských národů, je založena na úctě lokální.
Nemůže tomu být jinak, jak trvale dosvědčují dějiny úcty ke světcům. Město Řím a posvátný
Velehrad jsou ústředními místy lokální úcty, které sdílí paradoxně podobný dějinný úděl zapomnění a obnovy. K nim se přidružují místa, jež vznikla jako díla rozprášené družiny jejich
mnoha žáků.
Chrám sv. Klimenta v Římě musel být téměř znovu objeven jako místo, kde se hrob s ostatky
sv. Cyrila-Konstantinta († 869) uchovávají. Tato „chudoba“ lokální úcty kontrastuje s univerzalitou místa, vyjádřenou v nalezených freskách z 11. a 12. stol. Jsou zde dvě důležitá vyobrazení:
první znázorňuje náhrobní obraz sv. Cyrila, který drží knihu ozdobenou drahokamy. Nad ním
stojí archanděl Gabriel, který ho tiskne pravicí k sobě jako svého chráněnce. Vedle stojí svatý Kliment, který se ujímá svatého Cyrila se zvláštní láskou, zdá se, jako by vypočítával jeho
zásluhy a poukazoval na to, že Cyril má právo na korunu, kterou mu slibuje Kristus. Na druhé
straně věčného soudce vidíme svatého Metoděje, který spěchá svému bratru na pomoc svou
modlitbou a s eucharistickým kalichem. Metoděj je tu znázorněn jako kněz římského obřadu, ne jako biskup, s římskou tonzurou na hlavě. Obraz pochází pravděpodobně z roku 869,
dříve než byl svatý Metoděj vysvěcen na biskupa. Metoděj je chráněn svatým archandělem
Michaelem. Vedle něho stojí apoštol Ondřej, patron Řecka, velmi uctívaný také v Soluni.
Druhý, známější obraz zobrazuje scénu přinesení ostatků sv. Klimenta svatými bratřími
do Říma. Vyobrazení dobře ukazuje na upřímnou úctu Římanů k památce zemřelého řeckého
mnicha Cyrila-Konstantina. V období stálého napětí mezi Římem a Cařihradem svědčí o tom,
že jej považovali za světce. I kvůli této příznivé konstelaci římské přízně vůči oběma bratrům
bylo přijetí liturgie v novém jazyce Slovanů a další Metodějovo vyslání na Moravu vůbec možné. Navíc Metodějova mise do Panonie a na Moravu získala novou sílu z přímého pověření
papežem Hadriánem, vysvěcením na biskupa a jmenováním srěmským metropolitou.

Konstantin a Metoděj přinášejí roku 867 do Říma ostatky sv. Klimenta,
vítáni papežem Hadriánem II. Nástěnná malba v nartexu baziliky
sv. Klimenta v Římě z 11. století
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Na fresce zde zachycená podstata římské lokální úcty k sv. Cyrilovi i Metoději obsahuje
i tento výrazně univerzalistický přístup. Jeden i druhý přístup však po schismatu mezi východní a západní církví postupně upadal do zapomenutí. Přispěly k tomu i rekonstrukce baziliky
sv. Klimenta ve 12. stol., protože ta způsobila, že změny původního vnitřního uspořádání baziliky byly zapomenuty. Povědomí této lokální římské úcty bylo přesto stále přítomné
s chrámem sv. Klimenta i tehdy, kdy jej spravovali irští dominikáni. Navíc byla lokální úcta
příležitostně podněcována zvnějšku. Jako příklad lze připomenout žádost kardinála Františka Dietrichsteina o ostatky sv. Cyrila (i Metoděje) pro nově rekonstruovanou olomouckou
katedrálu. Když Beda Dudík, rajhradský benediktin, navštívil v letech 1852–1853 při své pouti do Říma chrám sv. Klimenta, nenašel ani zmínky o tom, že by zde ostatky sv. Cyrila byly
uchovávány. Obecně se mělo za to, že ostatky byly navždy zničeny při vpádu napoleonských
vojsk do Říma v letech 1798–1799. Chrám s klášterem byl totiž uzavřen a určen k demolici a jen
šťastnou shodou okolností se uchoval. Rozhodující se však staly jednotlivé národní iniciativy
slovanských národů v souvislosti s oslavami jubileí počínaje rokem 1863, kdy zájem o místo
hrobu sv. Cyrila nabyl netušených rozměrů.
Spojení dnešního cisterciáckého kláštera na Velehradě (1205) se Svatoplukem, tím nepřímo s hrobem
sv. Metoděje, je značně pozdní. Nacházíme jej u českého
kronikáře Václava Hájka z Libočan (Pověsti o počátcích
českého národa a o českých pohanských knížatech, 1541).
V odborné literatuře celé toto úsilí přesněji určit místo hrobu sv. Metoděje je traktováno jako velehradská
otázka. Dnes hovoří historikové o kontinuitě olomouckého biskupství s Velkou Moravou, o celoevropském
politickém a kulturním univerzalismu Karla IV., který úctu
ke sv. Cyrilu a Metoději, vtělenou do založení Emauzského kláštera (1347), vložil do svých strategických úvah,
hovoří o rozvinuté barokní úctě zakotvené v iniciativě velehradského cisterciáka Kristiána Bohumíra
Hirschmentzla, která byla v roce 1676 dovršena olomouckým biskupem Karlem II. z Lichtenštejna povýšením oslavy sv. Cyrila a Metoděje na liturgickou slav						
Relikviář s ostatky sv. Cyrila
nost. Mohutné cyrilometodějství generace odchované
na oltáři velehradské baziliky
významným českým obrozencem Františkem Sušilem
(foto F. Ingr)
(† 1868), především však jeho žák Antonín Cyril Stojan
(† 1923), spojilo Velehrad s úctou sv. Cyrila a Metoděje. Mohutná vlna úcty k dílu sv. Cyrila
a Metoděje učinila v druhé polovině 19. stol. z Velehradu největší cyrilometodějské poutní
místo. Paradoxně možná právě proto, že se zde Metodějův hrob nenachází, dal lokální úctě
univerzální charakter – hovoříme o Velehradu víry či duchovním Velehradu. Stojanovo cyrilometodějství a jeho program činorodosti směřující k organizované součinnosti pastoračních
aktivit, vnitřní mise a péče o krajany v zahraničí, přijetí zlidovělého křesťanství a enormní
a novátorské úsilí o sjednocení vyústilo v unionistické sjezdy s jeho novým přístupem vztahů
Východ – Západ založeným na osobním styku. A není neznámé, že velehradský univerzalismus
měl své nezastupitelné místo při pozvednutí sv. Cyrila a Metoděje na spolupatrony Evropy.
To vše by však příliš neznamenalo, kdyby tato dvě lokální centra úcty ke sv. Cyrilu a Metoději přece jen v sobě neobsahovala jednu zásadně novou dimenzi. Drastické historické
události přelomu 9. a 10. stol. za sebou zanechaly spoušť, jejíž rozsah dnes dobře vidíme
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v dochovaných troskách velkomoravských sídlišť, zpřístupněných archeologickými výzkumy.
K nim se jistě vznáší náš obdiv, popřípadě vědecký zájem o poznání. Duchovní a kulturní
proud Metodějova díla nesený jeho násilně vypovězenými žáky vytvořil nový typ partikulárních podob úcty k dědictví sv. Cyrila a Metoděje. Toto dědictví jsme zvyklí označovat jako
civilizační okruh, slavia christiana, rozdělený do dvou světů: slavia orthodoxa a slavia romana.
Genialita jejich misionářského díla, zakládající jednotlivé kulturní a politické entity slovanských
kmenů vytváří, jak upozorňuje velký znalec duchovních dějin Slovanů profesor Fedotov, novou
podobu evropského dilematu partikulárního a univerzálního. Stačí se jen setkat s kulturní
sférou používající azbuky. Partikulární písmo dokonale zachytilo svéráz řeči, napomohlo
rozvinout vlastní, typickou kulturu jednotlivých slovanských národů. Negativní stránkou
tohoto procesu je skutečnost, tvrdí Fedotov, že se východní slovanské národy na staletí oddělily
od západní Evropy. Civilizace, kterou přinesla světu latinská římská říše, jim byla z velké části
nepřístupná. Ostatní evropské národy žily v neustálém živém styku, Slované, ačkoli jsou početně
tak velicí, zůstali po staletí stranou. Pocit nadřazenosti Západu, vyjádřený například nechvalně
slavným výrokem slavica not leguntur (slovanské věci se nečtou v odborném světě, kde za jedinou
řeč platila latina) či zásadou prestantia ritus latini (nadřazenost latinského ritu nad východními
obřady) na jedné straně, pocit výlučnosti Východu propagovaný např. v teorii Moskva –
třetí Řím či slovanským mesianismem na straně druhé, ukazují, jak je naléhavé otevírat kulturní
stezky a poutní cesty k překonání bariér uvnitř falešných partikularit a zcestných univerzalit.
Dvacáté století je hrůzným příkladem ztráty společného prostoru evropské paměti. Kultura
i pouť jsou tehdy východiskem, obsahují-li v sobě úctu, kterou se ptáme na vyústění našeho
života.

Průčelí velehradské baziliky (foto P. Hudec)
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Už je to krásné, ale ještě není konec
P. Petr Přádka SJ
Milí členové Matice Velehradské a příznivci Velehradu,
mnozí z těch, kteří přicházeli na Velehrad během léta, pronášeli věty podobného typu: „Je to
tu teď úplně jiné; je to tu krásné; vypadá to opravdu hezky; těšíme se, až se to celé dokončí
atd. “ Myslím, že se s tím dá souhlasit, že jádro Velehradu se stává krásným na pohled. Mnoho
práce bylo vykonáno – nejen stavební ale i administrativní, za což patří obrovské poděkováni
celému projektovému týmu a všem ostatním, kteří zde pracovali a pracují – dílo ale dokončeno
ještě není.
Každý si jistě všiml, že nádvoří bylo zkrášleno bronzovým pítkem, které pochází z dílny pana
výtvarníka Garguláka. Dílo je darem firmy provádějící opravy nádvoří OHL ŽS, a.s. a bylo realizováno po jejich dohodě s Arcibiskupstvím olomouckým.
Srdcem Velehradu je bazilika. Jsme potěšeni, že z prostoru uvnitř našeho chrámu zmizelo
lešení, což je dokladem toho, že skončily restaurátorské práce a že můžeme nyní po vstupu
do baziliky opět žasnout nad její velikostí a krásou. Do léta příštího roku se budou na kůru
kompletovat a ladit varhany. Rádi Vás už nyní zveme na slavnostní „kolaudační“ varhanní „koncert ke cti sv. Cyrila a Metoděje“, který proběhne v sobotu 6. 7. 2013 v 19 hodin v režii našeho
hlavního varhaníka Mgr. Jakuba Macka.
Náročné práce probíhají stále v podzemí baziliky, kde elektromontážní a stavební práce
doprovází i přemisťování jednotlivých kamenných artefaktů z původního chrámu tak,
aby jejich rozmístění podtrhlo význam tohoto prostoru. Návštěvníci se na jednotlivých
místech prohlídkové trasy budou moci seznamovat s historií a duchovním významem Velehradu v jednotlivých dobách rozvoje.
Nové „ošacení“ dostává nyní bazilika na západní straně. Lešení kolem hl. vchodu budeme
muset strpět do léta příštího roku, po pouti by mělo vyrůst i kolem severní strany chrámu.
V rámci Regionálního operačního programu (ROP) se probouráním ohradní zdi propojí stávající poutní cesta růžence s areálem baziliky. Zároveň s tím by se měly odvíjet práce na „zviditelnění“ základů opatského domu. Do pouti už nestihneme dobudovat hlavní nástup do areálu
směrem od hl. křižovatky, ani opravit historickou ohradní zeď v uličce mezi školkou a farou,
to však jistě nemusí ubrat nic na kráse a významu slavností, které zde budeme v příštím roce
mít.

Poutní areál s novou ohradní zdí s nikami (foto P. Hudec)
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Při procházení areálem se mnozí zastavují u soch na ohradní zdi s nikami. Mnozí, i místní,
se ptají, které světce vlastně znázorňují. V dohledné době budou sochy označeny nápisy,
ale Vy už teď můžete znát jejich jména. Jdeme-li od školky směrem k Cyrilce, potkáme postupně nad sebou tyto světce: sv. Benedikt, sv. Jan Křtitel, sv. Petr, sv. Cyril, sv. Metoděj, sv. Pavel,
sv. apoštol Jan, sv. Bernard.
Oprava Cyrilky bude dokončena do jara příštího roku. V době před poutí se, jak doufáme,
dočkáme osazení areálu informačními tabulemi, vitrínami a směrovkami tak, aby se
návštěvníci poutního místa v prostoru zorientovali a našli i potřebné informace
a poučení. Zároveň s tím bude probíhat realizace stálé expozice v prostorech pod
bazilikou a ve výstavních prostorech Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje
(VDCM). S nástupem letní sezóny by se měly expozice zpřístupnit veřejnosti. Ve VDCM
proběhlo několik zajímavých akcí. Z celkového počtu asi 25 uvádíme aspoň tyto: přednáška o nových archeologických objevech na Velehradě (11. 3.), konference Kardinál
Tomáš Špidlík SJ a Evropa dneška (14. 4.), výstava Inspirace k vidění krásy, Amici di
Velehrad pro kardinála T. Špidlíka SJ (14. 4.-31. 8.), konference vyšších představených
ženských řeholí v ČR (24.-26. 6.), ruční přepisování bible (4. 7.), odborný seminář Velehradské
dialogy I. (2.-4. 9.), výstava Slovanský unionismus a Velehrad poutníků (7. 9.-31. 12.), návštěva
polských novinářů a touroperátorů (26. 9.), mezinárodní konference Kultura a umění v životě
církve (16. 11.), výstava Světlo ikon (16.11.-17.12.). Informace o dění a kulturních akcích
v objektu VDCM sledujte na www.velehradinfo.cz. Informace a také fotografie ze života
farnosti najdete na internetu na www.farnostvelehrad.cz.
V tomto jubilejním roce si připomínáme veliké dobrodiní, které nám Bůh prokázal tím,
že k nám před 1150 lety poslal věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje, muže plné víry, odvahy a lásky,
muže vzdělané a moudré, aby pozvedli Moravany, a tím Slovany vůbec mezi kulturní národy. Oslav, výstav a dalších aktivit bude mnoho. Kéž by i každému z nás oslavy připomínaly,
že „bez víry se nelze líbit Bohu“ (Žd 11,6) a že vzdělanost a kultura našeho národa stojí
na křesťanských základech. Jedině přijetím toho, co nám sv. Cyril a Metoděj přinesli, jedině
přijetím Božího slova, evangelia do našeho života, se může změnit a proměnit i dnes naše
kultura, společnost, doba.
Děkuji Vám všem, kteří nám svými dary, modlitbami a oběťmi pomáháte přetvářet Velehrad
do stále větší krásy. Přejeme si, aby toto svaté místo přitahovalo co nejvíce lidí, kteří zde najdou
útěchu a také sílu k životu víry, naděje a lásky. Bůh vám žehnej.
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Pohled na obnovené nádvoří s bazilikou (foto P. Hudec)

Nový náhrobek cisterciáků na velehradském hřbitově
Petr Hudec
„Práce těchto nezištných, hloubavých mnichů změnila podobu mnoha divokých končin k nepoznání a jejich modlitby poznamenaly duchovní dějiny doby, v níž žili, způsobem, jaký lze jen těžko
vyčíst z horní strany náhrobní desky.“
Thomas Merton
V listopadu letošního roku prožijeme, jak doufáme, pěkné společenství s mnichy cisterciáckého řádu i dalšími řeholními společenstvími a obohatíme oslavy jubilea 1150 let od příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu o další událost. Bude jí požehnání nového náhrobku
mnichů cisterciáckého řádu, kteří odpočívají na velehradském hřbitově. Pojďme si nyní tento
akt zasadit do hlubšího kontextu.
Velehrad je místem setkávání kultur Východu a Západu. Tradicí je spojován s působením
soluňských bratří sv. Cyrila a Metoděje, kteří na Moravu přišli z Východu. Západní tvář vtiskl
Velehradu zejména cisterciácký řád, který zde působil v letech 1205-1784. Právě mniši cisterciáckého řádu jakoby rozfoukali na starém ohništi nový oheň a zbudovali nynější Velehrad.
Kultivovali sebe, krajinu i lidi kolem sebe. V barokním období se členové tohoto řádu zasadili
o obnovu a rozvoj kultu sv. Cyrila a Metoděje. Máme jim tedy být za co vděčni. Naší odpovědí
je obnova někdejšího klášterního areálu, snaha o budování Velehradu víry, ale přišel také čas
nově upravit místo jejich posledního odpočinku na velehradském hřbitově. Jak se zde tělesné
pozůstatky mnichů (a těch, kteří si přáli mít účast na jejich modlitbách) ocitly?
Při generální opravě velehradské baziliky byly ve 30. letech 20. století z důvodu zajištění
statiky a odvlhčení zdiva otevřeny a prozkoumány i krypty s kosterními pozůstatky mnichů
a donátorů cisterciáckého kláštera. Obdobně se dočkala této obnovy také klášterní kvadratura
s kapitulní síní. Po skončení oprav bylo podzemí s četnými nálezy fragmentů románské architektury a nově propojenými kryptami zpřístupněno veřejnosti. Objevené kosterní pozůstatky
byly nově přeskupeny a pietně uspořádány v rámci této expozice. O čtyřicet let později byla
větší část pozůstatků přenesena na půdu místního hřbitova. Jejich náhrobek patří na hřbitově k nejubožejším. Vznikla proto iniciativa vyjádřit důstojným náhrobkem úctu cisterciákům,
kteří na Velehradě vytvořili obdivuhodné hmotné i duchovní dílo. Současně je tato iniciativa
výrazem dynamické obnovy poutního místa Velehrad. To je paradox nastolený odvaleným kamenem hrobu Kristova.
Podoba nového náhrobku představuje fragment chrámového prostoru s tumbou a poutním
křížem. Jednoduchá forma a kamenické zpracování poukazují na spiritualitu cisterciáckého řádu a jeho stavební činnost. Desku náhrobku zdobí reliéf znaku a pečeti velehradského
konventu a bordura nápisu: HIC REQUIESCUNT MONACHI ORDINIS CISTERCIENSIS VELEHRADENSIS ANNO DOMINI 1205-1784. V segmentech základové plochy jsou vyryty drobné kamenické značky jako symbolické podpisy kamenických mistrů.
Figura Krista na bronzovém poutním kříži připomíná pohybem gesto mystického objetí z vidění sv. Bernarda. Náhrobek je orientován k bazilice. Jeho autorem je kameník Petr Novák.
Matici velehradské se podařilo shromáždit potřebné finanční prostředky na vznik náhrobku
díky štědrosti dárců, zejména sester z Kongregace sv. Cyrila a Metoděje a rovněž díky dědicům
díla velehradských cisterciáků:
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„Cisterciácké opatství Vyšší Brod vítá úmysl vytvořit důstojný náhrobek velehradským cisterciákům, kteří po staletí chválili Pána modlitbou a prací ve velehradském klášteře. S vděčností Matici
velehradské děkuje a přebírá nad tímto záslužným počinem záštitu.“

Jak se na Velehradě slavilo CM jubileum v roce 1963

							 P. Justin Jan Berka, OCist.
			
převor Cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě

Před padesáti lety se na Velehradě sešli cyrilometodějští poutníci, kteří si chtěli připomenout výročí
1100 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Stalo se tak v nesrovnatelně tíživějších podmínkách než za jakých se na Velehrad vypravíme v roce 2013, to je třeba říci, byť vidíme
mnohé nemoci stávající společnosti. Teologie zná termín „věčná paměť“. Tváří v tvář výsledkům
voleb do krajských zastupitelstev v roce 2012 je zde ovšem spíše přítomen termín „krátká paměť“.
Dejme se tedy do vyprávění o dění kolem cyrilometodějských oslav v roce 1963.

Petr Hudec

Doba přípravy na jubileum se v roce 1962 časově protnula se zahájením II. vatikánského
koncilu. Nejen církevní kruhy v Československu, nýbrž také komunistická vláda ČSSR jej
ostře sledovaly, mimo jiné s ohledem na jeho svolavatele, papeže Jana XXIII., který omezil konfrontační antikomunistický kurz svých předchůdců. S ohledem na Velehrad lze akcentovat,
že dne 4. prosince 1963 koncil přijal Konstituci o liturgii (SC), která měla za následek všeobecnou obnovu liturgie, vyšší míru zapojení laiků do liturgického dění, uplatnění národních jazyků a kulturních odlišností. Tím došlo v jistém slova smyslu ke zhodnocení a naplnění
odkazu sv. Cyrila a Metoděje a lze říci, že jejich dílo bylo pro koncilní otce inspirací. K zavádění změn docházelo postupně – na Velehradě například za přispění dominikána P. Reginalda
Dacíka, který se stal v roce 1965 duchovním v klášteře Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje.
Impulzy II. vatikánského koncilu např. v oblasti ekumenického dialogu, za jiných okolností
velmi životodárné pro rozvoj „velehradského unionistického dědictví“, představovaly příliš
vzdálený obzor, nadto znejasňovaný komunistickou „mírovou rétorikou“.

Návrh nového náhrobku velehradských cisterciáků (P. Novák)
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Poutníci na Velehradě v roce 1963 (archiv ŘKF Velehrad)
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Vraťme se tedy k velehradské realitě roku 1963. Vliv Velehradu měl být oslaben na poli vědy,
a tak se rozhodl komunistický režim velmi velkoryse financovat archeologické výzkumy
ve Slovensku blízkých Mikulčicích. Tyto objevy však naopak přinesly v konečném důsledku
zvýšený zájem o odkaz sv. Cyrila a Metoděje a tedy i Velehrad. Rovněž celý ročník časopisu
Duchovní pastýř vycházející v roce 1963 přinášel řadu příspěvků na cyrilometodějské téma.
Z významu mise sv. Cyrila a Metoděje se ovšem vytrácel spirituální ráz a do popředí vystupoval
pouze kulturní smysl.(1) To, co se v těchto letech dělo s cyrilometodějským odkazem, dobře
vyjadřují slova prosté věřící ženy, která měla možnost vycestovat společně s dalšími stovkami
věřících z Československa v roce 1969 do Říma. Po kázání P. Jiřího Maria Veselého OP o sv. Cyrilu
a Metoději pronesla: „Konečně jsem slyšela, že i oni se modlili, a jak; že žili především jako kněží
a mniši, zkrátka – nejenom knihy a politika, ani pouze abecedy.“(2)

vat jakýsi obraz Noemovy archy v potopě zla. Poutní mše svatá na nádvoří vzhledem k postoji
úřadů nepřipadala v úvahu. V rámci pouti se mohla projevit prostá lidová zbožnost podpořená
pestrou paletou krojů. Oficiální tisk o zkušenosti poutníků mlčí. Je proto namístě dát jí po letech prostor zde. Takto na pouť vzpomíná nynější olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner:
„Pocházím ze Strážnice, kde bývaly mimořádné folklorní slavnosti. Malé město muselo najít ubytování pro tisíce hostů. Školní rok nám končil o něco dříve, protože školy se měnily v noclehárny,
do tříd se vozily slamníky. Pokud si vzpomínám, v roce 1963 byla účast naprosto mimořádná,
protože do Strážnice bylo snadné získat autobus. Na Velehrad by to nešlo. Tak mnozí přijeli v sobotu do Strážnice, kde pro tak mnohé nebylo dost potravin, a na neděli většina hostů ujela na Velehrad. Kvůli slavnostem jezdily na trati Přerov - Břeclav i mimořádné vlaky, kterých šlo využít k cestě
na Velehrad. Ze Starého Města se šlo pěšky tehdy ještě starou poutní cestou, která na celé trase
vypadala jako nekončící průvod. Všude přítomný dav poutníků a přecpaná bazilika, do níž se
vcházelo hlavním vchodem a po čase snad dvou bohoslužeb byl člověk vytlačen bočním vchodem
u hlavního oltáře, probouzely nadšení. Kázání si nepamatuji, ale vědomí, že i přes všechny překážky jsme směli být přítomní, že přes všechen útlak je nás věřících tolik, se vrylo hluboko jako povzbuzení mladíka, který měl dojem, že jde proti proudu, a toužil po kněžství. Od té doby mě Velehrad
přitahoval. Jako čerstvý maturant, který si před vstupem do semináře získával dělnický původ prací
v továrně, jsem při zakládání DKO nechtěl chybět. Velehrad se stal trvalým bodem mého života
z víry.“

J. Plojhar řeční na setkání kněží ve Slovanském sále (archiv ŘKF Velehrad)
Kdysi bohatý poutní pořad bohoslužeb na Velehradě zahrnující oktávy několika slavností
se v roce 1963 soustředil na dny 5.-7. července. (Pátý červenec byl jako státní svátek
ustaven teprve v roce 1990, a tak hlavní oslava připadla na neděli nejbližší tomuto dni). Nicméně
poutníci přicházeli již v pátek 5. července a sobotu 6. července. Jejich radost byla dušena
inverzí obav a nejistoty. Mnozí směřovali na Velehrad s myšlenkou na tisíce křesťanů, kteří
se připodobnili osudu sv. Metoděje, neboť byli vězněni; ne sice biskupy jako sv. Metoděj, ale
jak bude pojednáno níže, jisté církevní kruhy mají s ohledem na svůj postoj spoluzodpovědnost za to, co se tenkrát dělo. Místní národní výbor ani okresní a krajské orgány neumožnily
vytvoření adekvátních stravovacích, ubytovacích ani hygienických podmínek. Někteří lidé
získali zázemí v okolních obcích, mnoho poutníků nocovalo přímo v bazilice. „Za dozoru zde
zůstali zejména starší lidé a rodiče s dětmi. Jejich počet se odhadoval na 1000–1500 osob.“(3)
Slavnou pontifikální mši svatou slavil v neděli 7. července Mons. František Cinek s mnoha
kněžími. Jeho přítomnost na Velehradě byla pro věřící velkým povzbuzením. Poutníci
se během dlouhých hodin jako velmi pomalá řeka postupně tlačili kupředu do baziliky, aby
mohli být plněji účastni slavnosti, než je loď baziliky opět vypustila ven. Můžeme zde spatřo34

Schůze kněží ve Slovanském sále konaná 9. července 1963 (archiv ŘKF Velehrad)
V úterý 9. července se na Velehradě odehrálo slavnostní shromáždění Celostátního mírového
výboru hnutí katolického duchovenstva ze všech diecézí Československa v čele s ministrem
P. Josefem Plojharem, které mělo svůj zrod právě na Velehradě v roce 1950. Setkání se zúčastnila delegace pravoslavné církve vedená exarchou Sergejem, zástupcem pravoslavné církve
pro střední Evropu v Berlíně a přicestoval také mezinárodní tajemník Křesťanské mírové
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konference v Moskvě protojerej Pavel Sokolovski. Slovensko bylo reprezentováno trnavským biskupem Ambrózem Lazíkem a rožňavským biskupem Róbertem Pobožným, který byl
hlavním celebrantem mše svaté v bazilice. Dále zde byl přítomen místopředseda mírového hnutí duchovenstva Alexej Horák a zástupce církevního odboru ministerstva školství
a kultury J. Werner. Olomouckou arcidiecézi zastupoval kapitulní vikář Josef Glogar a absenci
místního biskupa měla zastřít účast Mons. Františka Cinka.(4) Vlastní zasedání se uskutečnilo
ve Slovanském sále, někdejším dějišti unionistických kongresů, čímž vznikl dojem jejich
pokračování. Předseda Celostátního mírového výboru katolického duchovenstva ČSSR,
ministr Josef Plojhar mimo jiné uvedl: „Sv. Cyril a Metod přišli do státu, který jako Velkomoravská říše poprvé vytvořil společný státní útvar Čechů a Slováků. Předzvěst bohatosti, vítězství i krásy obou našich národů, našeho lidu, předobraz budoucího svobodného, krásného
Československa, obývaného dvěma rovnoprávnými národy Čechů a Slováků! I tento historický moment, tento státní moment si uvědomujeme právě, když oslavujeme příchod našich
věrozvěstů do prvního státu Čechů a Slováků, do Velkomoravské říše. (...) A proto my, slovenští
a čeští kněží, jsme pevně přesvědčeni o nutnosti velké soudržnosti obou našich národů.“(5)
Exarcha Sergej neváhal vzpomenout „historii slavných bohosloveckých sjezdů“ a mimo jiné
uvedl: „Ruská pravoslavná církev měla vždy vřelý vztah k Čechům a Slovákům jako k rodným
bratřím a nyní jsou v Sovětském svazu Češi a Slováci srdečně vítáni jako blízcí bratři.
A to ne podle příbuznosti jazykové, ale i podle sociálních vymožeností, které společně
uskutečňujeme.“(6) V závěru setkání bylo jednohlasně schváleno Provolání Celostátního
mírového výboru katolického duchovenstva ČSSR a dopis prezidentu republiky. Ve srovnání
s proslovy pronesenými na Velehradě v roce 1950 byla rétorika řečníků umírněnější. Jednalo
se o směsici naředěné socialistické a katolické terminologie „všeobecné přijatelnosti“ v rámci
třídní interpretace cyrilometodějské mise. Lze shrnout, že setkání se stalo karikaturou předválečných unionistických kongresů a bylo ideologicky zneužito. Jedním z vytčených cílů bylo
na základě cyrilometodějského dědictví utužit soužití národů Čechů a Slováků v rámci
„společné socialistické a komunistické vlasti“ a v ovzduší „mlhoviny slovanského bratrství
a míru“ posílit loajalitu kněží vládnoucímu komunistickému režimu.

Velkého ohlasu se zde dostalo encyklice zesnulého papeže Jana XXIII. Pacem in terris a jeho
apoštolskému listu vydanému u příležitosti cyrilometodějského výročí Magnifici eventus.
Od počínání Celostátního mírového výboru hnutí katolického duchovenstva se církev
razantně distancovala v roce 1968, kdy se na Velehradě „po letech velkého utrpení, ale zároveň
i velkých Božích milostí“, v době krátkého období náboženské svobody uskutečnilo Dílo koncilové obnovy. Shromáždění 600 delegátů jak z řad duchovních, tak také laiků vedené biskupem
Františkem Tomáškem si kladlo za cíl uvést závěry II. vatikánského koncilu do praxe a obnovit
plný život církve v Československu. V rámci setkání P. Jiří Maria Veselý OP ve svém provokativním vystoupení u základů kostelíka v Modré vyzval shromáždění – jazykem velkomoravských
legend – k odřeknutí se jakéhokoliv našeho dosavadního spolupracování s Wichingem, jeho
skutků i ducha jeho pochopů.(7) V týž den se v této souvislosti uskutečnil v bazilice u hrobu
A. C. Stojana kající akt. Smírnou adoraci vykonal českobudějovický biskup Josef Hlouch.
Obdobně se v roce 1990 na Velehradě uskutečnila kající pouť českých a moravských biskupů
a kněží, na níž pronesl své kázání P. Tomáš Halík.(8)
Mluvíme-li o selháních křesťanů v období komunismu, je třeba také upozornit na osobní
statečnost a věrnost tisíců věřících z Československa, pevných kněží a biskupů, práci skryté
církve, příklad novodobých martyrů.(9) „Neumlčenost“ církve byla vyjádřena na Velehradě při
jubilejní pouti v roce 1985. Jako celek církev v tomto těžkém období obstála.
V jubilejním roce 2013 se na Velehrad můžeme vypravit svobodně a shledáme zde, že zde byly
realizovány rozsáhlé stavební práce sledující záměr poskytnout příchozím poutníkům dobré
zázemí. Do přípravy na jubileum se zapojila nejen katolická, nýbrž i další církve a řada státních,
vědeckých i univerzitních institucí. Vzniká dokonce velkoryse pojatý film o soluňských bratřích.
Přece však i v dnešní době musíme čelit řadě výzev, jinak náročných, snad i méně zjevných,
než se kterými se museli vypořádávat věřící v roce 1963. Je mnohem obtížnější rozlišovat,
„co je černé a co bílé“. Cyrilometodějská tradice čelí snahám komercionalizace, nezřídka klouže
po povrchu a ani její politické zneužití není jednou pro vždy zažehnaný problém. Snad největší
rzí cyrilometodějské tradice a vůbec křesťanské kultury je ovšem lhostejnost. Je–li duchovní
život určitá bdělost, pak nezbývá než o ni každodenně usilovat a hledat poctivě jádro odkazu
sv. Cyrila a Metoděje, abychom jej mohli tvůrčím způsobem rozvinout. V této situaci lze velmi
uvítat rozhodnutí papeže Benedikta XVI. vyhlásit rok víry. Dědictví otců zachovej nám, Pane!
Poznámky:
(1) Srv. ŠEBEK, J., Velehrad – prostor víry a svobody, in Cyriľ, V. – Šebek, J., Prečo práve Cyril a Metod?,
Bratislava 2012, s. 54.
(2) VESELÝ, J. M., O přátelství s Jitřenkou, Krystal, Řím 1990, s. 7.
(3) POJSL, M., Duchovní správa a poutě v době totality, in RAŠTICOVÁ, B., POJSL, M., ČOUPEK, J., Velehrad:
Dějiny obce, Velehrad 2006, s. 180.
(4) Srv. Věrni cyrilometodějským tradicím, in Duchovní pastýř, 13/7 (1963), s. 122.
(5) Tamtéž, s. 123.
(6) Tamtéž, s. 124.
(7) VESELÝ, J. M., Na Modré u Velehradu, in Katolické noviny, 20/27 (1968), s. 3.
(8) HALÍK, T., Oslovit Zachea, Praha 2003, s. 38-48.
(9) V současné době je mapováno martyrologium katolické církve v českých zemích
ve 20. století. Viz http://www.krestanskaakademie.cz/martyrologium/

Velehradské nádvoří v 60. letech 20. stol. (archiv ŘKF Velehrad)
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Rok eucharistie - třetí rok přípravy na Jubileum 2013

Může nám něco říci obřad lámání chleba, kdy kněz vpouští malý úlomek
hostie do kalicha před svatým přijímáním?
Meditace k třetímu roku přípravy na jubilejní rok 1.150. výročí příchodu
svatých Cyrila a Metoděj na Moravu
Pavel Ambros
Přístupy polemické mezi Východem a Západem se střídaly s obdobími vzájemného obohacení. Pozapomnění jedné i druhé tradice a nedostatečný styk mezi nimi propast zvětšoval.
Je velkou zásluhou komparativních a monografických prací, že připravily možnost četby a studia, které je neseno zcela novým étosem „navrátit světu a církvi plný projev katolicity církve“
(Jan Pavel II., Orientale lumen, 1). Můžeme se nechat inspirovat některými východními teology,
kteří rozvíjí pravdu víry: „Kde je eucharistie, tam je církev“ (Afanasjev).
1. Zakoušení víry jako jednoty společenství a svobody – jádrem je vzkříšení
Když se v tradici církve začalo nahlížet zrození církve symbolicky jako určitý klíčový okamžik
(zranění kopím Krista na Kalvárii a vytrysknutí krve a vody, setkání Ježíše se svými večer
po vzkříšení a především událost letnic), zároveň tím byl zvolen zorný úhel nahlížení a intepretace vzniku církve jako Kristova tajemství.
Počátek církve bychom však mohli spíše hledat i v zástupu, který se shromáždil kolem Ježíše
již od počátku jeho veřejného působení (křest v Jordánu), především v okamžiku rozmnožení
chlebů. Tento zorný úhel tradice interpretuje vznik církve jako proměnu, která se uskutečnila
s učedníky po Ježíšově zmrtvýchvstání. Vztah mezi Kristem a učedníky po jeho smrti se radikálně proměnil ve velikonoční událost víry: až letnice všechno spojují v jedno, tvoří dějinnou
podobu skrytého tajemství povýšení Krista, jeho velikonoční oslavu. Skryté tajemství se rozvíjí v osobním životě každého křesťana i lidstva jako celku v díle vzkříšení jako dílu Ducha
Svatého. V Písmu se Kristova svrchovanost projevuje v životě apoštolů jako dějinná událost
až po zmrtvýchvstání a je vnitřně spojena s tajemstvím působení Ducha. Takže Kristova vláda
a svrchovanost je také vládou Ducha. Kristus je Pánem v Duchu Svatém. Je to Duch, který
umožňuje učinit velikonoční událost Krista v srdci člověka osobní, jen jemu přináležející
skutečností, která ve vzkříšení naplňuje život člověka.
Proč je důležitá otázka vzkříšení jako události Krista a Ducha? Protože prostřednictvím
velikonoční události je nám dán nový typ existence, který je vyjádřen chalcedonským dogmatem: Kristus přišel do našeho těla a s ním přijal i jeho smrtelnost, překonal však bránu smrti
a umožnil nám, abychom sdíleli Boží život. Jeho tělo „bylo zaseto do rozpadu“, aby silou Ducha
povstalo ke slávě a přineslo nám možnost nového druhu existence: „Umřel za všechny, aby ti,
kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých.“ (2Kor 5,15)
Formule v Kristu (en Christó) v Novém zákoně tvoří paralelu s formulí v Duchu Svatém (en Pneumati hagió), jak ji známe z křestních doxologií. Díky Duchu jsou věřící přijati do života v Kristu.
Je to Duch, který má moc nechat v pozemském světě vytrysknout svět Boží.
Být spasen znamená být v Kristu a být v Kristu znamená nacházet se pod vlivem a mocí
Ducha, který tvoří jednotu těch, kteří přijímají Boží evangelium. Tak se vytváří Boží církev,
která se ztotožňuje s jeho tělem, tj. církví. (Kol 1,18; Ef 1,22–23). Přijmout od Boha spásu není nic
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jiného než být přičleněn k tělu oživenému Duchem Božím, tj. tělo Kristovo, církev.
Tato skutečnost, kterou v Novém zákoně Pavel vyjadřuje pojmem církev (ekklésia) jako těla,
není vlastní jen Pavlovi. Například v janovské tradici se totéž vyjadřuje biblickým pojmem
vinný kmen, tradiční obraz, který byl vtisknut do paměti vyvoleného národa. Podobně můžeme číst v katolických listech (Jak, 1Petr, 2Petr), kde se jen jinými způsoby vyjadřuje základní přesvědčení, že život milosti nemůže být izolován a že nemůžeme být sami před branami
spásy. Mimo tuto oživující lásku – Ducha Svatého – není tělo (Pavel), ale mrtvola, není vinný
kmen (Jan), nýbrž suché ratolesti, není duchovní chrám (Petr), nýbrž hromada rozvalin.
2. Eucharistie je tělem Kristovým a tělem církve
Z tohoto hlediska mají některé pasáže Nového zákona mimořádný význam. Je třeba odkázat
na slavnou perikopu v 1. listě svatého apoštola Pavla Korinťanům (1Kor 11,29), která velmi úzce
spojuje téma eucharistie a církve. Lámání chleba pro všechny a sdílení jednoho kalicha vytváří onen přechod mezi osobním tělem Kristovým a oním tělem, kterým jsou věřící přetvářeni
v jedno tělo. Není možné se přiblížit ke stolu Páně, aniž bychom nepoznali v chlebě Kristovo
tělo: „Kdo totiž jí a pije, a tělo (Páně) nerozlišuje (od obyčejného chleba), jí a pije si odsouzení.“
(1Kor 11,29) Zde Pavel rozeznává chléb jako skutečnost, která vyjadřuje nerozdělitelnost osobního Kristova těla a těla církve, které je tvořeno pokřtěnými. Proto existuje v liturgické tradici
církve těsná spojitost mezi proměněním chleba a vína v Pánovo tělo a krev, a společenstvím
k liturgii shromážděné k přijímání tohoto proměněného chleba a vína, protože i ono se má stát
Pánovým tělem.
Proměna chleba a vína v tělo a krev Kristovu je nezbytná z jediného důvodu: Když jej budeme přijímat, budeme se stávat jedním tělem a jednou duší. Epikléze (vzývání, invokace), v níž
kněz vzývá Ducha Svatého, aby sestoupil na dary a proměnil je v tělo a krev Kristovu a proměnil i shromáždění, která se Kristovým tělem živí, „byla původně intenzivní prosbou, žádající
aby ti, kdo přijímají proměněné dary, se přeměnili v tělo Kristovo, kterým je církev.“ V liturgii
se sestoupení Ducha Svatého na chléb a víno požaduje stejně jako sestoupení na shromáždění
věřících, protože v něm se odehrává to, co znamená. Zde nachází své místo i dva výroky tradice, které dávají základ eucharistické eklesiologii:
Náš způsob myšlení se shoduje s eucharistií a eucharistie zase potvrzuje náš způsob myšlení.
(Irenej)
Jestli chcete vědět, co je Kristovo tělo, poslouchej, co říká Apoštol věřícím: ’Vy jste tělo Kristovo
a jeho údy.’ Protože jste tedy tělo Kristovo a jeho údy, je stejným vaším tajemstvím to, co se klade
na Pánův stůl, a je vaším tajemstvím to, co přijímáte. Odpovídáte: Amen! na stvrzení toho, co jste.
Vaše odpověď jako váš podpis.
(Augustin)
Z takto představeného východiska vidíme, že společenství stojí na nejvyšším stupni důležitosti
pro pochopení církve. Křesťanský život se všemi jeho projevy, prvky, rovinami je nedělitelnou
součástí života církve, tj. společenství. Nic nelze vyloučit ze společenství, do kterého uvádí
křest a které trvale vyjadřuje eucharistie.
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3. Jak můžeme vyjadřovat při slavení eucharistie to, že jsme Tělem Kristovým?
To, že jsme skutečným Tělem Kristovým, vyjadřujeme tím, co uchováváme v naší paměti,
jakými očekáváními žijeme a praktickým uspořádáním darů, které jsme od Boha dostali.
Podívejme se hlouběji, co to znamená.
3.1 Anamnéze a epikléze
V eucharistické modlitbě ve striktním slova smyslu anamnéze (památka, vzpomínka, připomínka) odpovídá modlitbě, která následuje po vyslovení slov ustanovení. Shromáždění se obrací k Otci ve svém díkuvzdání, připomíná si Boží dary a vedení v dějinách, tajemství ekonomie
spásy, které zalilo celý svět. Eucharistie se stává účastí na Kristově životě a je proto spojena
s celými dějinami spásy, minulými i budoucími. Kdokoli z nás, díky této Duchem způsobené
proměně našeho těla v Pánovo zmrtvýchvstalé tělo, které žije ve slávě Otce, se stává současníkem a účastníkem všech událostí a osob v dějinách spásy – a to i budoucnosti. Tato Kristova
anamnéze nemůže být pochopena ne jako pouhé opakování minulé události, ale jako anamnéze budoucnosti, eschatologická událost. Proto otcové hovoří o eucharistii jako o připomínce
druhého příchodu (ta eschata).
Nejedná se o nějaké verbální odkazování se k budoucnosti, ke které jako pokřtění směřujeme:
Tato budoucnost se nachází zde, mezi námi, a společenství věřících ji může slavit i v okamžiku,
kdy je ještě ne zcela jasná, zastřená, kdy je předmětem naděje. Kolem Krista a s Kristem, církev shromážděná k eucharistii vidí skrze ni, nahlíží plnost svého společenství. Nevnímá pouze
potřebu volat o pomoc svaté, kteří žijí v ráji, ale oslovuje je jako přítomné, účastníky slavnosti
Boží církve. I oni vstupují do této anamnéze církve. Obrací se proto na ně s naléhavou prosbou,
aby přišla plnost království a zjevil se její význam. Putující církve se obrací ke své budoucnosti,
připomíná Boží zaslíbení a dílo jeho Syna, toužebně si přeje nové nebe a novou zemi. To vše
prožívá svátostně, ale s jistotou víry. Jestliže přijmeme vážně úvahu o „napětí mezi oním již ano
spásy dokonané v Ježíši Kristu jednou provždy v jeho vtělení a oním ještě ne příchodu Božího
království jako skutečnosti dovršené a dokonalé,“ můžeme říci i obráceně, že při slavení eucharistie, a pouze při ní, v onom „ještě ne“ vysvítá a prozařuje oné „již ano“. Liturgické maranatha
se svým dvojím významem („Přijdi, Pane Ježíši“, ale také „Pán přichází“) dobře vyjadřuje tuto
situaci.
Vidíme zde dva pohyby, které tajemství eucharistie charakterizují: anamnézi, která obrací shromáždění k Otci při vzdávání díků, a epikléze, jíž se daru Ducha dovoláváme a skrze niž se tento
dar uskutečňuje. To vše se děje v církvi, kterou poznáváme jako skutečnost ubohou, hříšnou,
plnou pokušení, kde milost Ducha prokvašuje zevnitř vše, co je v člověku hmotné.
3.2 Eucharistické společenství jako místo rozdílných služeb a darů
Viděli jsme, že eucharistie je společenstvím, které se stravuje tak, že vytváří jedno tělo.
Pavel nazývá eucharistii „společenstvím na Kristově těle“ a „společenstvím na Kristově krvi“
(1Kor 10,16). Ale zná i výraz „společenství svatého Ducha“ (2Kor 13,13; srv. Flp 2,1; Řím 8,1–30).
To znamená nejen to, že jakoukoliv věc může činit jedna z osob Trojice, ale i to, že jedna
ze tří Božích osob může činit to či ono, kdekoli je jedna z nich, tam je i celá božská přirozenost
a rovněž je činná, jedná. Když přijímáme eucharistii v těle Kristově, jsme uvedeni do společenství Nejsvětější Trojice, kde je také Duch Svatý. Ale zde je podtržena zvláště osoba
Ducha Svatého. Neznamená to pouze, že Duch Svatý nás do tohoto společenství uvádí,
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ale že v eucharistii přijímáme Ducha Svatého, který rozdílnost a jednotu charismat umožňuje.
Tento pohled (v eucharistii přijímáme plnost Ducha) eucharistická eklesiologie intenzivně
rozvíjí. Duch Svatý je tím, kdo naplňuje Ježíšovo lidství, proto je i tím, kdo naplňuje jeho eucharistické tělo a krev (Efrém). Patrné je to především ve způsobu, jak rozumí propojení, které
existuje mezi epiklézí, obřadem lámání chleba, kdy kněz vezme hostii, láme ji nad paténou,
vpouští malý úlomek do kalicha (commixtio) a přijímáním.
Dary chleba a vína (neproměněné) jsou na Východě obrazem obětovaného Pánova těla,
který zemřel na kříži. Jsou přineseny k oltáři jako v pohřebním průvodu (přinášení darů)
a položeny na oltář jako do hrobu (položení darů), jsou proměněny sestoupením Ducha
Svatého během epikléze v tělo zmrtvýchvstalého Pána. Eucharistie je tímto zmrtvýchvstalým
tělem, které je vyneseno ze svatostánku Božímu lidu při přijímání, podobně jako Kristus vyšel
z hrobu, aby nám přinesl spásu a vzkříšení. K přinášení těchto plodů svatého přijímání
je svoláván Duch Svatý na dary během epikléze.
Úplné smíšení proměněného chleba a vína (commixtio) dovršuje a doplňuje tajemství tím,
že symbol činí dokonalým propojením jednotlivých prvků a stává se znamením zmrtvýchvstání jako důsledku dokonalé jednoty těla, krve a Ducha ve zmrtvýchvstalém Pánu, který žije
v těle nepodléhající zkáze. Důvodem je Duch, který nás může učinit jedno s tímto tělem
při přijímání eucharistie. I když je toto již uskutečněno v okamžiku epikléze, commixtio to
zjevuje ještě dříve, než je podáváno svaté přijímání.
Smíšení (commixtio) tedy symbolizuje vzkříšení působené Kristem, jeho lidstvím přijaté
Duchem Božím, a proto uschopněné naplnit všechny stejným Duchem. Proto obřad smíšení
(commixtio) byl objasňován jako viditelné znázornění toho, co je slovně vyjádřeno v epiklézi,
tzn., že Duch Boží sestupuje na hmotné prvky a proměňuje je v Kristovo tělo, které je dárcem
života.

Byzantsko-slovanská liturgie slavená v bazilice 25. června 2007 u příležitosti
IV. evropského setkání východních katolických biskupů a ordinářů (foto P. Hudec)
Jedná se tedy o jistý druh eucharistických letnic. V byzantském ritu je to vyjádřeno jiným
liturgickým obřadem, zvaným zeon, při němž se vřící voda těsně před přijímáním vlévá
do kalicha. Obřad symbolizuje živou a oživující sílu Ducha Svatého. Plodem těchto letnic
je nová skutečnost, která naší individualitě dává možnost se nestát důvodem rozdělení a výlučnosti, ale sjednocení, podobně jako jednotlivé jazyky nejsou již více bariérou pro porozumění.
Až zde charismata nacházejí svůj plný význam: jsou nejen osobním uschopněním k dobru
celku, ale i projevem tohoto nového těla. Vidíme to dobře na instrukcích sv. Pavla, který spojuje
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život charismatu s eucharistickou praxí. „Sejdete se a jeden by chtěl Bohu zpívat, druhý dávat
poučení, jiný odhalovat to, co bylo zjeveno...“ (1Kor 14,26) či „Jestliže se tedy sejde dohromady
celá církevní obec…“ (1Kor 14,23) má Apoštol na mysli shromáždění zasvěcených, připravených k přijetí eucharistie. Zde nemají ještě místo „nevěřící“ (apistos) a „nezasvěcení“ (é idiótés
ve smyslu „nepoučení“), kteří svoji křesťanskou iniciaci teprve začínají. Rozdíl mezi nevěřícím
a nezasvěceným je v tom, že nezasvěcený se již při liturgii učí vyslovovat své Amen (srv. 1Kor
14,16). Aby to bylo možné, stává se eucharistie analogicky i místem, kde se tomuto Amen
učí věřící odpovídat tím, že se zde charisma manifestuje ve své úplnosti: osobní dar,
kterému společenství říká své – pro charisma – nepostradatelné Amen.
Duch rozdílí dary, ale přijímá vše od Krista (Jan 16,14). Co se totiž jeví jako osobní služba
v církvi, není nic jiného, než odraz služby Krista. Kristus je služebník pravé svatyně (Žid 8,2),
veleknězem (Žd 5,6; 8,4; 10,21; 2,17), apoštolem (Žd 3,1), jáhnem/ služebníkem (Řím 15,8), biskupem/ strážcem (1Petr 2,25; 5,4; Žd 13,20), mistr (Mt 23,8; Jan 13,3).
Jestliže vše přichází od Krista, jsou služby v církvi vůbec nutné? Mohli bychom se zeptat jinak:
Může jinak, v dějinně podmíněné lidské skutečnosti křesťan získat tělo duchovní než skrze
Ducha v církvi? Dílo Ducha Svatého tím, že je pojítkem těla (Ef 4,3), zajišťuje rozrůzněnost
služeb, který stále udivuje: „Jsou snad všichni misionáři? Jsou všichni proroky? Jsou všichni
učiteli? Mají všichni moc dělat zázraky? Mají všichni moc uzdravovat? Mluví všichni jazyky?
Umějí všichni (ty řeči v neznámém jazyku pronesené) vykládat?“ (1Kor 12,29–30) Tento údiv
míří k podstatě toho, co je Kristovo tělo: žádná služba či svěřený úkol, dokonce i žádný úřad
nemůže být považován objektivně sám o sobě nebo sám pro sebe, už vůbec ne jako osobní
vlastnictví, ale vždy jen ve vztahu k ostatním, kteří tvoří tělo Jediného. Odtud pak můžeme
pochopit odvahu sv. Pavla říci, že láska je nade všechno (1Kor 12,13n).
4. Zahrnutí do jediné oběti, oběti Krista
O čem mluvíme, nejsme diváky, ani protagonisty nebo autory, ale jsme zahrnuti do této oběti.
Jen některé protestantské skupiny došly ve svém vývoji k tomu, že rozdělují oběť Krista, učiněnou jednou provždy na kříži, která nás smiřuje s Bohem, a naši oběť. Hlavní proud všech křesťanských tradic vždy zdůrazňoval, že existuje vztah s Kristovou obětí, kterou přinesl jednou
provždy, a to na základě jeho přítomnosti ve svátostech, skrze něž jsme spojeni s jeho obětí,
odpovídáme na jeho oběť, ale v síle toho, že tato oběť spojila naše lidství s lidstvím Krista
zmrtvýchvstalého.

tradice, kde každý den bylo připravováno jídlo chudých a večer před sobotou i koš chudých,
aby byla připravena výživa pro celou dobu slavení šabatu. Zdá se, že toto dědictví se uchovávalo i v nejstarších křesťanských komunitách. Můžeme se domnívat, že od počátku bylo slavení eucharistie spojeno s touto praxí.
Proto ruský teolog Afanasjev mohl říci, že v antické církvi nebyla dobročinnost privátní záležitostí, ale každý obětoval to, co mohl při eucharistickém shromáždění. Tyto dary tvořily poklad
lásky, z kterého mohli čerpat potřební. Pro tento účel byla ustanovena zodpovědná osoba,
které byla svěřena služba podpory a pomoci chudým, která vzniká zároveň s prvním eucharistickým shromážděním. Prvotní církev byla přesvědčena, že věřící chválí Pána, když nabízí
oběť chval, ale i oběť spravedlnosti a milosrdenství. Mezi oběma je totiž velmi těsný soulad.
V Cařihradě, jako císařském městu, to sv. Jan Zlatoústý potvrzuje těmito slovy:
Oltář, o kterém vám hovořím, je tvořen samotnými údy Krista. Tělo Kristovo se stává pro
tebe oltářem. Uctívej ho, protože na něm přinášíš tělesně oběť Pánu. Tento oltář je strašnější než ten, který se nachází v chrámu. Jistě, že oltář zde je úctyhodný, protože se zde přináší
oběť. Ale oltář almužny je o to více, protože je tvořen samotnou obětí. Ten úctyhodný a velkolepý oltář, učiněný z kamene, je posvěcován dotykem těla Kristova; ten druhý, protože je samotným
Kristovým tělem. Proto si zaslouží více úcty než ten, před kterým se nacházíš.
Jan Zlatoústý, In epistulam II ad Corinthios, 20,4, PG 61,0160.
Z toho můžeme pochopit, proč podle sv. Jana Zlatoústého svátost oltáře musí vstoupit
do života lidí mimo chrám ve svátosti bratří, což je více než jen starost o chudé, ale starost
o chudé zahrnuje. Společenství (koinia) zahrnuje jak společenství oltáře, tak i službu lásky.
Proto pojem diakonie pojímá službu u oltáře a také sbírku u oltáře pro chudé. Podobně cituje Chomjakov ruské přísloví: Do nebe nepřijde mužík sám, ale jen celá vesnice. Jsme-li takto
spojeni s jinými, dotýká se nás spása, která je určena všem.
Jestliže během eucharistie se slaví Pánova oběť, jeho naprosté odevzdání života za nás,
rovněž i ratolesti, které z něj vyrůstají, musí svým způsobem položit svůj života pro druhé. Toto
„položení života“ (Jan 15,13) má širší záběr než služba bližnímu, i když ji zahrnuje. Oním něco
víc je společenství, které činí církev Kristovými údy, které se vzájemně obdarovávají.

Chtěl rovněž, abychom byli zahrnuti do této oběti, a to je jasně naznačeno v okamžiku,
kdy se na oltáři odehrává Boží a naše oběť, popřípadě znamení a naznačovaná skutečnost, kterou
jsme my.
Augustin, Sermo, 227,1, in PL 38,1099
Obvykle chápeme obět jako něco, co nás něco stojí, to je však pouze jeden rozměr oběti.
Původní latinský název sacrificium znamená učinit svatým, což se v náboženstvích uskutečňuje prostřednictvím oběti a rituálu. Bible zahrnuje do této oběti mnohé: Hovoří o oběti
spravedlnosti a milosrdenství, kněžské oběti, duchovní oběti (to je přechod od rituální oběti
k oběti sebe sama), oběti víry, oběti společenství, vděčnosti a chval. Můžeme některé aspekty
jen načrtnout, abychom viděli jak tyto skutečnosti, které se podílí na jediné Kristově oběti,
která si žádá naše Amen, vyjadřují jednotu a společenství s jeho obětí.
Z nejstarších textů lze rozeznat, že eucharistie byla i místem sbírky peněz. To vyrůstá z židovské
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Mše svatá ve velehradské bazilice slavená u příležitosti Zimní pouti
13. února 2011, zprava: P. Ježík SJ, P. Ambros SJ, P. Piťha,
ol. biskup J. Hrdlička, P. Přádka SJ, P. Brázdil SJ, P. Cigoš (foto F. Ingr)
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Hlaholská liturgie na Velehradě
Petr Hudec
Často říkáme, že sv. Cyril a Metoděj se svým duchovním odkazem stali staviteli mostu mezi
Východem a Západem. Tato skutečnost nachází svůj výraz i v oblasti liturgie, neboť od jejich
liturgického odkazu odvozují svůj původ dvě liturgické tradice. Po vyhnání žáků sv. Metoděje z Moravy se totiž slovanská cyrilometodějská liturgie dále šířila ve dvou hlavních větvích,
přičemž žádná z nich neobsahuje celý liturgický odkaz. Jeden směr lze označit za hlaholský
se západní liturgickou příslušností a druhý jako cyrilský, přiklánějící se k liturgické tradici
byzantské.
Cyrilský směr se formoval v byzantsko-slovanskou liturgii. My budeme věnovat nadále pozornost druhému – hlaholskému směru, který zakořenil v jihoslovanské oblasti Ilyrika (západní
část Balkánského poloostrova), která zůstala církevně a politicky orientována na Řím. Užívání
slovanské liturgie zde bylo zavedeno již v 9. století. Postupně byla cyrilometodějská slovanská liturgie pořímšťována, takže se stala liturgií římskou, byť v rouše slovanském. Přes mnohá
těžká období se u Charvátů udržela, a to zejména na Dalmatských ostrovech a v okolí pobřežních měst.
Právě odtud povolal mnichy do pražského Emauzského kláštera král Karel IV., který měl
zájem přihlásit se k odkazu Velkomoravské říše, na niž chtěl ideově a politicky navázat.
Založení kláštera „Na Slovanech“ schválil papež Klement VI. 9. května 1346 a charvátští mniši přišli do Prahy následující rok. Hlaholská liturgie slavená v univerzálním jazyce západních
Slovanů totiž obsahuje jednotící prvek, podobně jako byzantsko-slovanská liturgie ve vztahu
ke Slovanům východním. Tato skutečnost se stala velmi důležitým východiskem unionismu
usilujícím o „sjednocení Slovanů ve víře“ v 19. a první třetině 20. století.
V 19. století se o obnovu hlaholské liturgie významným způsobem zasloužil ďakovský biskup J. Strossmayer. Úspěch jeho snah o náboženskou a související národní obrodu inspiroval
i české kruhy. U příležitosti cyrilometodějského jubilea v roce 1863 zazněl zajímavý postulát: Privilegium slavit na jednom místě v českém království římsko-slovanskou liturgii nebylo
zrušeno se zánikem kláštera Na Slovanech. Slavení slovanské liturgie tedy může být obnoveno
na kterémkoli „jednom místě království“ v zájmu dosažení unie. Místem nejpříhodnějším byl
shledán pochopitelně Velehrad. Lze hovořit o touze po „návratu žáků sv. Metoděje“.
Tyto tendence narážely na překážky nejen v církevních kruzích, nýbrž také u rakouských úřadů,
které v zavedení slovanské liturgie spatřovaly nebezpečí panslavismu – tedy politického sjednocení Slovanů a jejich orientace na Rusko. Přes podporu papeže Lva XIII. vyjádřenou vydáním
encykliky Grande munus v roce 1880 nebylo slavení hlaholské liturgie v Čechách dosaženo.
Univerzalistická cyrilometodějská idea slavení slovanské liturgie se odlišovala od přání
některých českých i moravských kněží a laiků zavedení národního jazyka při bohoslužbách,
které obsahovalo prvek národnostní (nacionální) diferenciace, ale též víru v pastorační úspěch
takového kroku – lék na náboženskou lhostejnost. Ti v slavení hlaholské liturgie v sice univerzálním, nicméně „mrtvém jazyce“ spatřovali jen poloviční řešení.
Když byli v roce 1890 povoláni jezuité na Velehrad, chápala tuto skutečnost část české
inteligence jako úsilí katolické hierarchie zamezit bohoslužebné proměně liturgie směřující
k užívání národního jazyka při bohoslužbách. Jezuité skutečně nepatřili k horlivým zastáncům
zavedení národních jazyků do liturgie. Jejich příchod na Velehrad tedy znamenal přibrzdění
těchto tendencí, nakolik byl Velehrad vnímán a budován jako ikona bohoslužby v národním
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jazyce. Jezuité museli nalézt model, jak se postavit vůči cyrilometodějskému hnutí a s ním
těsně souvisejícím národnostním otázkám a učinili tak v duchu ignaciánského rozlišování.
Otázka slovanské bohoslužby (ať už v národní řeči či staroslověnštině) pro ně (stejně jako
pro kněze seskupené kolem A. C. Stojana) nebyla jádrem cyrilometodějské myšlenky. Jezuité
připravili ve spolupráci se Stojanem jiný, „nadnárodní“ program, který se měl plně rozvinout
v rámci unionistických kongresů. Slavení slovanské liturgie v něm mělo místo natolik, nakolik
mělo přispět ke „sjednocení Slovanů ve víře“.
S novou intenzitou se myšlenky slovanské liturgie chopili představitelé Katolické moderny,
kteří nelibě nesli přítomnost jezuitů na Velehradě. K preferenci hlaholské liturgie před národním jazykem přistoupili představitelé KM s ohledem na chorvatské úspěchy na tomto poli
a tedy reálnější šance na její zavedení než tomu bylo s národním jazykem. (Staroslověnština
byla považována podobně jako latina za mrtvý a tedy pro bohoslužbu přijatelný jazyk). V roce
1907 však byla Katolická moderna zakázána v souvislosti s celocírkevním antimodernistickým
tažením.
Znovu se téma slovanské liturgie dostává do centra pozornosti po vzniku samostatného
československého státu v roce 1918. V českých zemích byla vytvořena Jednota československého duchovenstva, k níž se přihlásilo přes 90 % českého kléru. Výbor spolku vypracoval
na jaře v roce 1919 za předsednictví Jindřicha Šimona Baara (1869-1925) reformní návrhy
na obnovu české katolické církve a předložil je papeži Benediktu XV. Mezi požadavky nechyběl návrh na zavedení liturgie v národním jazyce. Právě tento jediný požadavek byl schválen
– a to jen částečně. Dne 21. 5. 1920 udělil papež Benedikt XV. na žádost českých a moravských biskupů výsadu užívání staroslověnského jazyka při bohoslužbě několika památným
místům českého křesťanství. Na Moravě získal výsadu pouze Velehrad. V Čechách byla takto
vyznamenána Svatá Hora u Příbrami, Sázavský a Emauzský klášter, Vyšehrad, kaple sv. Václava
a hrob sv. Jana Nepomuckého ve Svatovítské katedrále v Praze, hrob sv. Ludmily v kostele sv. Jiří
na Pražském hradě a bazilika sv. Václava ve Staré Boleslavi. K těmto devíti místům přibyl
v roce 1921 ještě chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze – Karlíně zvlášť vyžádaným privilegiem.
Každý latinský kněz, který uměl staroslověnštinu, tedy mohl sloužit na těchto místech hlaholskou mši, a to o pěti svátcích českých patronů: sv. Cyrila a Metoděje, sv. Václava, sv. Ludmily,
sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého. V Emauzském klášteře a na Sázavě bylo možné slavit
hlaholsky také svátek sv. Vojtěcha.
Dr. Josef Vajs, filolog a velký příznivec hlaholské bohoslužby, si uvědomoval, že rozsah privilegia neumožňoval skutečné zdomácnění a rozšíření liturgie. V dopise A. C. Stojanovi píše,
že privilegium v daném rozsahu schválení v sobě nese zárodek zániku. V následujících letech
proto vyzýval biskupy, aby se sjednotili ve své žádosti o rozšíření možnosti slavení hlaholských
mší u hrobu sv. Václava na Pražském hradě a na Velehradě trvale bez omezení na vytčené dny.
Velehrad stojící na Moravě s privilegiem osamocen měl být doplněn Sv. Hostýnem. K prosazení
těchto požadavků nedošlo, a tak znovu zaznívaly u příležitosti velehradských unionistických
kongresů.
Přestože moravský Velehrad stál proti českým poutním místům s uděleným privilegiem
osamocen, stal se nejvýznamnějším místem slavení hlaholské liturgie v Československu s ohledem na jeho symboličnost a unionistické dění. Poprvé zde bylo papežova privilegia využito
již 4. a 5. července 1920. Hlaholskou mši zde v těchto dnech slavili věhlasní filologové
J. Vajs, J. Vašica, F. Dvorník, ale také A. C. Stojan. V prvních pěti letech od vydání privilegia
rozvíjeli slavení hlaholské liturgie na Velehradě zejména intelektuálové přijíždějící na Velehrad
z univerzitních center v čele s dr. Vajsem. Dne 5. července pravidelně zajížděli na Velehrad
45

členové Společnosti sv. Cyrila a Metoděje. Mše svatá v římsko-slovanském obřadu bývala
slavena brzy ráno; od roku 1922 se tak dělo v bazilice. V souvislosti s konáním unionistických
kongresů v letech 1924, 1927, 1932 a 1936, které probíhaly mimo privilegiem stanovené
termíny, bylo umožňováno zvláštním povolením slavit hlaholskou liturgii i v rámci těchto
setkání. Zde se jí dostávalo mezinárodní publicity.
Jestliže představovali v meziválečném období Emauzský klášter a univerzitní Olomouc nejdůležitější centra spojená s počátky liturgické obnovy u nás, Velehrad byl díky unionistickému
dění symbolem tohoto trendu. Lze nicméně litovat, že nedošlo k povolení celoroční možnosti slavení hlaholské liturgie na Velehradě. Jak omezení na stanovené dny, tak také charakter
unionistického setkávání znamenal preferenci byzantsko-slovanského ritu, který vyjadřoval
misijní nasměrování Velehradu směrem k Východu.
Ke zdomácnění hlaholské liturgie na Velehradě přispěli rozhodujícím způsobem jezuité. Velké zastánce si získala zejména v osobách P. Josefa Habeše SJ,(1894-1934) a P. Aloise Koláčka
SJ (1877-1970). Fakt, že se jezuité od roku 1925 aktivně zapojili do slavení hlaholských mší,
umožnil v praktické rovině slavení římsko-slovanské liturgie u příležitosti dalších svátků světců
jmenovaných v papežském breve - sv. Jana Nepomuckého (16. května), sv. Ludmily (16. září),
sv. Václava (29. září), a též sv. Prokopa (4. července). Hlaholská mše na svátek sv. Jana Nepomuckého byla slavena nejen v bazilice, nýbrž také v kapli zasvěcené tomuto světci nacházející se u mostu přes potok Salašku. Zcela v režii velehradských jezuitů byla římsko-slovanská
liturgie slavena po vypuknutí II. světové války, kdy došlo k navýšení četnosti jejího slavení,
neboť nebylo možné slavit byzantsko-slovanskou liturgii. Díky kněžím Tovaryšstva Ježíšova
byly hlaholské mše slouženy na Velehradě nepřetržitě až do roku 1949, neboť následující rok
v dubnu (tedy před první možností uplatnění hlaholské liturgie v daném liturgickém roce) byla
jezuitská kolej zrušena.

Pokus o zachování kontinuity tohoto slavení učinil doktor Vojtěch Tkadlčík (1915-1997)
vydáním hlaholského misálu v roce 1972 pro olomouckou arcidiecézi a v roce 1992 s rozšířením na celé území českých a moravských diecézí a při zachování vydaného textu také mimo
ně. Rozšířeny byly také možnosti slavit hlaholskou mši mimo svátky a památky našich světců.
Záměr oživit hlaholskou liturgii však skončil nezdarem. Privilegium slavení hlaholské mše
v dané šíři mělo zpoždění 72 let (ne-li více) a období komunismu neumožnilo Tkadlčíkově generaci vychovat si své nástupce. V rámci 19. a první poloviny 20. století lze hovořit
o promeškané či dostatečně nevyužité pastorační šanci jak na poli unionismu, tak také
domácího apoštolátu. Tkadlčík zůstal ve svém úsilí takřka osamocen. Zatímco byzantskoslovanská liturgie zůstává živým projevem slavící církve, římsko-slovanská liturgie v ČR po
úmrtí Tkadlčíka v roce 1997 nenašla v řadách kněží výrazného zastánce a na pořad bohoslužeb
se na Velehradě již nevrátila.
Je možné podnítit debatu o tom, zda by bylo možné na Velehradě alespoň jedenkrát do roka
tuto „liturgickou relikvii“ učinit prostředkem Bohopocty a zvláštního spojení se sv. Cyrilem
a Metodějem i těmi, kdo se v rámci tohoto ritu hlásili k jejich odkazu.

Díky jezuitům tedy nebylo slavení hlaholské liturgie během tří desetiletí od vydání papežského breve záležitostí úzké intelektuální elity, nýbrž možnost zakusit na Velehradě skutečnou
pluralitu liturgického slavení měli všichni velehradští farníci a poutníci, a to i mimo hlavní
pouť 5. července. Vždyť se zde slavily nezřídka současně tři obřady: latinská, římsko-slovanská
a byzantsko-slovanská liturgie. Bylo by podnětné srovnat pastorační a liturgickou praxi slavení
hlaholské liturgie na Velehradě s jinými brevem privilegovanými místy. Lze říci, že Velehrad
využil jím poskytovaných možností bezezbytku.
Během let totality a nesvobody, kdy nebylo na Velehradě možné slavit hlaholskou liturgii,
se dramaticky změnily podmínky k jejímu slavení. Druhý vatikánský koncil, který zasedal
v letech 1962-1965, přijal dne 4. 12. 1963 Konstituci o liturgii, která rozsahem změn předčila
všechna očekávání. Měla za následek všeobecnou obnovu liturgie, vyšší míru zapojení laiků
do liturgického dění, uplatnění národních jazyků a kulturních odlišností. Tím došlo v jistém
slova smyslu ke zhodnocení a naplnění odkazu sv. Cyrila a Metoděje a lze říci, že jejich dílo bylo
pro koncilní otce inspirací.
Zavedení národních jazyků v liturgii znamenalo krizi v otázce smyslu slavení hlaholské liturgie. Stejně jako byly úžeji zaměřené unionistické snahy překonány ekumenickým dialogem,
stalo se užívání univerzálního, nicméně mrtvého jazyka při slavení římsko-slovanského
obřadu anachronismem. Jestliže před II. vatikánským koncilem představovala římsko-slovanská
liturgie pro české věřící jazykově srozumitelnější a bližší obřad, po přeložení latinského obřadu
do češtiny nastala zcela opačná situace. Lpění na římsko-slovanské liturgii znamenalo
za daných okolností opak zamýšleného soluňskými bratry sv. Cyrilem a Metodějem.
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Text proměňování při bohoslužbě oběti v hlaholském písmu a v přepise do latinky
(Rimskyj misal, Olomouc 1992)
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Osobnosti

Otcovství, které rozvazovalo pouta srdcí a vlévalo touhu po lásce Boží
Kázání P. Marka Rupnika SJ k druhému výročí smrti kardinála Špidlíka
na Velehradě dne 14. 4. 2012
V dnešním evangeliu samotný Kristus přibližuje dvě skutečnosti: víra a srdce, dokonce nevíru
a tvrdost srdce. Když dnes stojíme blízko náhrobku otce Špidlíka, v bazilice, kterou miloval
ze všech chrámů světa nejvíce, je přirozené, že budeme slova evangelia vykládat jeho učením
a životem.
Otec Špidlík věnoval mnoho roků studia a uvažování teologii a duchovnímu životu, a nepochybně se všichni můžeme shodnout v tom, že jedním z opěrných bodů jeho bádání byla
právě otázka významu srdce. Často říkával, že již od dob, kdy si jako chlapec z Boskovic hrával
u potůčku, který plynul vedle jejich domku, že již od ze své rodiny nějak tušil, že musí existovat bod, který soustřeďuje a vyjadřuje všechno, čím je lidská osoba. Vyprávěl například, že jej
maminka často posílala do kostela, aby přinesl trochu svěcené vody. Jednou, když se díval
na potok vedle jejich chaloupky, napadlo ho: „Ale nemohl by se posvětit pramen potoka,
a tak bychom měli vždycky svěcenou vodu?“ A tak, se svým úsměvem, prozrazující důvtip,
ale zároveň nevinnost, avšak úsměv vždycky tak nakažlivý, dodával, že mnohem později,
v Maastrichtu, položil tuto otázku slavnému profesoru teologie, který odpověděl, že by tímto
způsobem církev sice jednat mohla, ale že takový zvyk neprovozuje. Avšak P. Špidlík trefně
odvětil: „Promiňte, milý pane profesore: ve skutečnosti to dělá se vší silou a vážností, protože když očišťuje srdce a žehná, dosvědčuje, že očišťování a požehnání je jediným pramenem
veškeré činnosti člověka.“
„Jestliže srdce je živým středem veškeré lidské činnosti, bude i principem jednoty lidské osoby,
a když je ztotožněno s člověkem samotným, bude odhalovat jeho totožnost.“
P. Špidlík prakticky odhalil, že existuje spolehlivá, platná a bohatá tradice uvnitř křesťanství, která považuje srdce za orgán celistvosti osoby, jeho jednolitosti jako je paměť, dějiny,
jako je jeho schopnost poznávání, vyjadřování a jednání. Tuto celistvost osoby podle otce
Špidlíka podmiňují dva postoje, jimiž se uskutečňuje: láska a víra. Láska a víra, čím více vstupují
do celku osoby, jsou dokonalejší. Navíc, všechny jiné činnosti člověka tíhnou k tomu,
aby se shodovaly s těmito dvěma ryzími postoji lidské osoby. P. Špidlík rád zdůrazňoval,
že by bylo divné, kdyby jeden miloval jen myšlenkami, druhý city, stejně tak je divné omezit víru
na otázky čistě naukové nebo pouze na náboženskou praxi. Zároveň vždy kladl důraz,
že i poznání, aby bylo dokonalé, musí mít podíl na lásce a víře, protože jen tak zahrnuje celou
osobu. P. Špidlík běžně opakoval, že se seznámil s matkami, které tím, že milovaly své děti, byly
jedinými, které je skutečně znaly, i když všichni ostatní je nahlíželi jinak, protože jen ten, kdo
miluje, skutečně poznává.
Ale proč je srdce orgánem osoby v její celistvosti? Bůh stvořil člověka, a poté, co zhřešil,
jej zachránil tím, že existuje skutečná možnost setkání mezi člověkem a Bohem. A Bible tento
orgán poznává v srdci.
„Jako je zřítelnice oka styčný bod mezi dvěma světy, vnějším a vnitřním, tak by měl být
v člověku … nějaký tajemný bod, kterým vchází do člověka Bůh se vším svým bohatstvím.“
V srdci člověka dopadá pohled Boží na sebe sama, člověk se vidí, jak ho vidí Bůh.
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Člověk zakouší sám sebe v Božím objetí, náruč, která objímá všechno, co člověk je. Srdce
je tedy nádoba schopná přijmout lásku Boží, ona jediná je tou, která udržuje dohromady
vše, co člověk je ve svém duchu, duši, těle, dějinách a dokonce tom, čím se postupně stává.
Odpověď člověka na toto přijetí, ve kterém se Bůh k němu sklání, je víra. Proto srdce je
orgánem víry. Člověk věří srdcem, tedy tím vším, čím je: vším, co je propojeno s Bohem.
P. Špidlík byl až do konce svého života přesvědčen, že nejpádnější a nejúčinnější odpověď
na naléhavé otázky v dnešním světě se nachází ve správném znovuobjevení hodnoty srdce.
Nebyl člověkem uzavřeným před výzvami moderního světa. Ba co více, byl velmi otevřený
a dynamický. A přece vždy starostlivě zdůrazňoval, že toto rozbití kulturních horizontů
a poznání, vědy, závratně se specializující na jednotlivosti, je výrazem úpadku, který může
zle dopadnout, může dovést člověka do konfliktních situací a svárů, které činí z našeho života
něco jen stěží žitelného. P. Špidlík vnímal toto soustředění na jeden detail vedle druhého, tuto
ztrátu na vidění celku, organického vhledu, jako největší ohrožení naší doby. Nejednalo se mu
pouze o kulturní otázky, ale o skutečnost s kořeny dokonale duchovními. Vše, co je rozdrobeno, rozděleno, izolováno, to vše má vždy co do činění s hříchem, a vše, co se týká společenství, jednoty, má co do činění s vykoupením. Když byl spirituálem a duchovním otcem, bez
přestání a dlouze naslouchal hodiny a hodiny, mnoho roků, a nakonec došel k tomu, že to
samé rozdrobení, které vidíme v rovině světové ve společnosti nebo v kultuře, se odráží
ve vnitřním světě každého a v každodenním životě. Působí neschopnost zakoušet organicky
propojení v paměti prožitých let, v přijetí toho, co jsme prožívali, toho, co nyní je a v zacelení hlubokých tržných ran a nesrovnalostí toho všeho, co jsme sami žili, prožívali v rodině,
na pracovišti, o dovolených, při zábavě, na neznámých místech atd. Proto P. Špidlík byl více
než přesvědčen, že osoba tak rozdrobená a společnost poznamenaná kulturou takovéhoto
způsobu náboženského hovoru, nemá mnoho co říci. Vždyť již sama náboženská otázka je
poznačena touto rozdrobeností a tím, jak je vnímána z tak dílčích hledisek, aniž by se podařilo
propojit celého člověka spolu s jeho kulturou a společností.
P. Špidlík neměl velkou důvěru ve zpracované intelektuální systémy, které by takovéto otázky
vyřešily, protože byl hluboce přesvědčen, že nemá cenu promýšlet to, co není prosáklé životem. O život pečují otec a matka. Oni se zabývají životem. Sám otec Špidlík říkal: „Kdyby byli
duchovní otcové a matky, vše by se znovu narodilo.“ Proto jednal stále více jako otec, takže
v posledních letech svého života tato postava otcovství prakticky vstřebala celou jeho osobu
a jeho identitu. Stal se otcem Špidlíkem celým svým životem, a když slyšel, že ho někdo oslovoval kardinále Špidlíku, vždy mu to znělo nějak nezvykle. Jako otec se snažil přijímat lidi s pohledem plným milosrdenství, které odráželo něco víc než jeho lidskou dobrotu. Věděl, že to není
jeho zásluha a plod jeho námah, ale že je svědkem a zprostředkovatelem. Jeho mírný pohled,
nehledě na mnohé bolesti, zaviněné například ranami na nohou, které v určitých dnech byly
velmi silné, prostřednictvím svého vždy prozářeného zraku, plného dobroty, se závojem štěstí
téměř dětského, usiloval vtahovat člověka do této vše zakládající zkušenosti, která spočívá
v tom, že je zcela přijat. Nejen na rovině psychologické, ale duchovní, zprostředkující pohled
Boží, pohled oné lásky, která se obrací ke všem lidem a probouzí jejich srdce. Pouze zde může
člověk znovu nabýt onu celistvost a onu důvěrnost, která dovolí se stát věřícím, svěřit srdce –
tzn. sebe samého – Bohu.
Můžeme uzavřít, že odpovědí otce Špidlíka na tvrdost srdce a na nevíru, jíž je poznamenána
naše doba, bylo jeho otcovství, které rozvazovalo pouta srdcí a vlévalo touhu po lásce Boží.
Proto přicházíme jako poutníci a nepřestáváme obracet se k němu jako duchovnímu otci
s našimi otázkami, modlitbami, aby je předložil Otci, který je v nebesích.
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Antonín Cyril Stojan jako politik
Bohumil Zlámal
Mezi sušilovskými politiky na přelomu předminulého a minulého století zaujal zvláštní místo
Antonín Cyril Stojan, potomní olomoucký arcibiskup, rodák z Beňova u Přerova (22. května 1851
– 29. září 1923). Byl páté z osmi dětí vesnického domkáře a obuvníka Františka Stojana a jeho
manželky Josefy, rozené Kubíčkové. Životní cestu chudých studentů nastoupil jedenáctiletý
Antonín u piaristů ve Staré Vodě u Budišova nad Budišovkou jako zpěvák-fundatista (1862–
1864) a pokračoval v ní u piaristů v Příboře (1864–1868). Na památku biřmování, které přijal v jubilejním cyrilometodějském r. 1863, dostal jméno Cyril. Vyšší gymnázium dostudoval
na piaristickém gymnáziu v Kroměříži, kde složil zkoušku dospělosti s vyznamenáním (1868–
1872). Jako olomoucký bohoslovec prodělával Stojan jednoroční vojenský výcvik, protože duchovenská výsada osvobození od vojny byla zrušena květnovými zákony v r. 1874. Z obavy,
že nebude moci bohosloví dokončit, složil si Stojan také zkoušku učitelské způsobilosti pro
národní školy. Kněžské svěcení mu udělil arcibiskup Fürstenberg 5. července 1876 v Olomouci.
Po přechodném novokněžském působení ve Štítech (dříve Šilperk) zakotvil Stojan jako kooperátor
v památném sarkandrovském Příboře se starou
cyrilometodějskou tradicí z dob biskupa Stanislava Pavlovského, a to na celých jedenáct let (1876–
1887). Zde ukázal, že bude mužem činu. Založil
tam svou životní ideologii dvěma velkými akcemi
na zvelebení Hostýna a Velehradu. Přebral duchovní
i administrativní vedení příborských spolků, stal se
členem i místních hasičů. Posílá zprávy o náboženském životě v Příboře do katolických listů, připravuje pouť Slovanů do Říma na poděkování za encykliku Vznešený úkol (1881) a dosahuje od arcibiskupa
schválení svého Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje
na Velehradě (1885). Na rok a tři měsíce odešel jako
„čestný občan města Příbora“ za samostatného
expozitu do Svébohova u Zábřehu (1887–1888), kde
Portrét A. C. Stojana (archiv ŘKF Velehrad) osamostatnil duchovní správu a složil katechetské
zkoušky pro české i německé národní školy.
Bylo to ve Svébohově, kde si Antonín Cyril Stojan, jak se začal podpisovat, uvědomil, že je
třeba vzdělávat nejen prostý venkovský lid, nýbrž i ujmout se inteligence pro její přirozené
vůdcovské poslání. A to byl vlastně počátek Stojanovy politické kariéry. Stojan překvapivě skládá
ze Svébohova první přísnou zkoušku k doktorátu bohosloví. Zcela podle své zásady: Chci-li
inteligenci rozumět a mít u ní důvěru, musím být „jedním z nich“. Nesmí nás mýlit jeho pozdější legenda o prostém „moravském panáčku“. Stojan chtěl být vskutku vůdcem inteligence,
ne panovačným, nýbrž sloužícím duchovně, ale s odborným porozuměním.
V r. 1888 byl Stojan jmenován farářem v Dražovicích u Vyškova, které se staly širokou základnou jeho všestranné činnosti, včetně politické, až do r. 1908, kdy byl povýšen na nesídelního
kanovníka a zároveň probošta kolegiátní kapituly u Svatého Mořice v Kroměříži (1908–1917).
Dražovice patřily sice již do brněnské diecéze, ale osazoval je olomoucký arcibiskup. Stojan
se bez dlouhého rozmýšlení pustil do obnovy svého farního kostela a později postavil filiální
kostelík v Podbřežicích. Zároveň však byl připoután k oběma dávným ideálům. V r. 1891 dosáhl
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státního schválení Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje a v r. 1895 byl zvolen za jednatele Matice
svatohostýnské s intenzivní péčí o zvelebení posvátného Hostýna. Pokračoval také v třetím
úkolu, který si předsevzal, v přípravě na vedení vzdělanců, složením dalších dvou rigorózních
zkoušek a slavnou promocí na doktora teologie v Olomouci v r. 1896, když mu byla schválena
disertační práce O sjednocení Slovanů s církví římskokatolickou podle úmyslu Svatého otce Lva
XIII. Do Stojanova úmyslu zachytit vzdělané vrstvy radostně zapadl r. 1893, kdy se mu podařilo uskutečnit první učitelské exercicie na Velehradě, po nichž pak následovalo šestačtyřicet
exercičních kurzů pro různá povolání. Mezitím však vyšla i papežská encyklika Rerum novarum
(1891), která ovlivnila i Stojana – politika.

A. C. Stojan hovoří u příležitosti svěcení kostela
sv. Cyrila a Metoděje v ústavu pro choromyslné
v Kroměříži (1909, archiv ŘKF Velehrad)
Stojan politikem, a řekněme hned, z vlastního přesvědčení. O potřebě zastoupení katolíků
v zákonodárných sněmech ve vlastní politické straně mluvil Stojan na Vyškovsku již před volbami v r. 1896. To z něho dělá moderního muže, který pochopil potřebu své doby. Do politiky
nebyl tedy vtažen jinými; třebas katolicko-národní stranu z r. 1896 vedl JUDr. Mořic Hruban.
Ve volbách do zemského sněmu v r. 1896 Stojan sice podlehl svému liberálnímu protikandidátu Pokornému a do moravského sněmu se dostal až 4. prosince 1900, avšak důležitější bylo
jeho vítězství na bývalý svátek cyrilometodějský 9. března 1897, kdy byl v kurii zvolen poslancem na říšskou radu ve Vídni, jako první poslanec katolicko-národní strany. Byl tam dlouholetým zapisovatelem a nejznámějším prosebníkem za ty nejpotřebnější až do posledku.
Co rozhodlo u Stojana vstoupit na říšskou radu, již od let tolik vykřičenou, nespravedlivou,
neplodnou, bránící všemu spravedlivému vyrovnání s Čechy a jinými Slovany, zásadně
a zlomyslně obstrukční, což vyvrcholilo právě ve Stojanově době a čehož si byl Stojan plně
vědom? Jeho největší životopisec František Cinek správně podotýká: bylo to náboženské
stanovisko. Potřeba obrany víry a církve a skutečné návrhy křesťanských zásad, na nichž by
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se mělo budovat a tak spravedlivěji uspořádat vnitřní poměry ve státě, sociálně i národnostně. I národní povinnost Stojan svědomitě plnil, zastával se českých a slovanských zájmů,
kdekoli bylo třeba, vždyť byl přesvědčeným sušilovcem, přesto však, jak ukazuje celý jeho
další život, poslanecký mandát přijímal jako možnost širokého a vlivného sociálního působení
ve prospěch všech potřebných a postižených. Sám to kdysi řekl svému kaplanu P. Staňkovi:
„Věřte mně, že bych byl šťasten, kdybych nemusel kandidovat. Také rád bych popustil své místo
někomu mladšímu, ale nemohu tak učinit, poněvadž mám rozděláno mnoho prací
ve prospěch lidu, které bych rád dokončil. Je-li člověk poslancem, má všude velký vliv a může
mnoho dobrého vykonati pro lid, kdežto osoba soukromá dnes nic nezmůže, i kdyby se člověk
sebevíce přičinil. Sám jsem se o tom nejednou přesvědčil. Vím tedy jistě, nebudu-li poslancem,
že těch rozdělaných prací již se zdarem nedokončím. Mandátu svého bych nelitoval, ale líto
by mně bylo těch ubohých lidí, kteří ve mne skládají své naděje a kterým bych pak musel říci:
‚‚Lidé dobří, odpusťte, ale nemohu vám pomoci, když nejsem už poslancem,“ (slova z r. 1907).
Platilo-li kdysi pro poslance P. Františka Webera: „Jsem zde, abych se zastával pravdy, proto
budu mluvit!“, Stojan si to sociálně obměnil na zásadu: „Budu prosit.“ Jeho řeči a návrhy v zemském sněmu a v parlamentě jsou podle sněmovních zápisů jednou prosbou za utlačované
a opomíjené řemeslnictvo, rolnictvo, dělnictví, učitele, úředníky, vojáky, vdovy, hasiče, živnostníky a jiné žadatele. Byl také věrným pomocníkem svým spolubratřím, profesorům, katechetům, vikářům, kanovníkům, českým misionářům, řeholníkům, řeholnicím, a zvláště farníkům,
když se domáhali nových kostelů. O tom všem hovoří obrovská Stojanova korespondence,
která málem dosahuje devadesáti tisíc kusů.
Tak Stojan razil cestu novému pojetí zástupce lidu v ústavodárných sborech. Stal se jedinečným typem kněze-politika svým sociálním a nezištným zájmem, přidávaje k tomu vzornou
dochvilnost a pracovitost i skromnost, kterou mu připomněl při jeho nastolení na olomoucký
stolec jeho bývalý spoluposlanec T. G. Masaryk: „Poznal jsem záhy jeho upřímnou lidumilnost,
zejména v době společného poslancování. Vážil jsem si vždy, že si ve své vysoké hodnosti
zachoval svou lidovou bodrost a srdečnou laskavost k moravskému lidu.“ Více než sto moravských obcí jmenovalo Stojana svým čestným členem.
Antonín Cyril Stojan měl jedinou vášeň křesťanské lásky, která kdekoli a komukoli pomáhala, přispívala k radosti bližnímu svými dary a především nezištnou pomocí v životních nesnázích. Nejširší možnost mu k tomu dávala právě politická činnost říšského poslance ve Vídni
a po převratu senátora Československé republiky, vpravdě „poslance z lidu a pro lid“, jak řekl
nad jeho hrobem opat Method Zavoral. Víme, že Stojanova činnost se nevyčerpávala jen politickým způsobem – jsou tu jeho velké zásluhy exerciční, poutní, hostýnské a velehradské,
tiskové, školské, apoštolátní, unionistické neboli ekumenické – avšak jeho politická činnost
byla významná také proto, že ukazovala do budoucnosti, kdy katolický lid převezme v demokracii vlastní odpovědnost za osudy své víry a církve.
Poznámka:
V jubilejním roce 1.150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje si připomeneme 90 roků od smrti
nezapomenutelného dobrodince Velehradu a celé Moravy Antonína Cyrila Stojana. Ukázka z díla vynikajícího odborníka církevních dějin, obětavého kněze a vlídného člověka Bohumila Zlámala, profesora
Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Olomouci. V jubilejním roce vyjde jeho dosud nepublikovaná
práce Galerie cyrilometodějských pracovníků nové doby, které připravilo nakladatelství Refugium. Profesor
Zlámal nás v ní seznámí s archeology, básníky, skladateli, dějepisci, filology, kazateli, liturgisty, národopisci, politiky, povídkáři, publicisty, redaktory, benediktýny, unionisty, výtvarníky a zakladateli spolků, kteří
rozvíjeli velehradskou tradici.
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Hrob olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana
ve velehradské bazilice
Petr Hudec
Když byl na Velehradě v roce 1923 pochován olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan,
muž svatého života, naši předkové vyznali: „Stojan byl druhým Metodějem a jeho hrob bude
Velehradu náhradou za ztracený hrob sv. Metoděje.“ V tomto ohledu je místo posledního odpočinku tohoto moravského arcibiskupa nejen hrobem, nýbrž také živým duchovním ohniskem
baziliky a řadí se tak k dalším spirituálním centrům této stavby – hlavnímu oltáři, kapli
Panny Marie Matky jednoty křesťanů s velehradským palladiem a nově také místu posledního
odpočinku kardinála T. Špidlíka v presbytáři baziliky.
Stojan byl v Královské kapli pohřben do provizorního
cihlového hrobu. Nový náhrobek byl vytvořen v roce
1936 v podobě sarkofágu, který vyhotovili podle návrhu architekta Klaudia Madlmayra Josef Axman a Julius Pelikán. Pelikánovým dílem je bronzový reliéf ležící
postavy A. C. Stojana. Biskup je zachycen s typickými
odznaky svého úřadu s křížem v rukou. Náhrobek je
opatřen bohatou epigrafikou, kterou koncipoval univerzitní profesor F. Cinek. Reliéf ležící postavy A. C. Stojana
lemuje biblický text: „Kněz veliký, který za života svého
podepřel dům a za svých dnů upevnil chrám...Jako oheň
svítící a jako kadidlo hořící v ohni“ .(Sir. 50, 1–9)
Spodní část sarkofágu a reliéfy nad hrobkou vyhotovil
Josef Axman. Jako materiál mu posloužil tmavočervený
mramor „kardinál“ z lomu u Komárna. Do čelní a podélné stěny sarkofágu byl vytesán citát ze Skutků apoštolů,
jež tlumočí životní odkaz Stojanův: „Ve všem ukázal jsem
vám, že takto se lopotíce, máte se ujímati slabých, pamětlivi slov Pána Ježíše, který řekl: Lepší je dáti než bráti.“
(Sk, 20, 35) V nohách sarkofágu jsou životopisné údaje: Pohled do Královské kaple před
Dr. Arcibiskup Stojan, arcibiskup olomoucký, metropolita rokem 1936 (archiv ŘKF Velehrad)
moravský * 1851, † 1923. V záhlaví je vytesán arcibiskup- Nad vlastním sarkofágem je jako
ský znak.
jeho součást nízké retabulum,
jehož velikost vymezila spodní
špaleta okna. Tvoří ho trojdílný
reliéf. Uprostřed v největším poli je
zachycena Panna Maria Svatohostýnská, která s přísným výrazem
vrhá blesky na expresivně pojatý
stanový tábor Tatarů. Po stranách
reliéfu jsou vytesáni soluňští bratři. Na levé straně je to sv. Metoděj
s křížem v ruce, na pravé straně
sv. Cyril s rozevřenou knihou.
Kompozicí triptychu jsou zde
Detail náhrobku A. C. Stojana (foto P. Hudec)
připomenuta poutního místa,
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o jejichž rozkvět se A. C. Stojan mimořádným způsobem zasloužil: Velehrad a Hostýn.
Velehradský sochař Otmar Oliva hodnotí Stojanův sarkofág jako nejhodnotnější umělecký
vklad generace meziválečných umělců ve velehradské bazilice. Důvod, proč bychom měli
na Velehrad ke hrobu A. C. Stojana přicházet, je ovšem pochopitelně jiný, než krása náhrobku.
K našim osobním prosbám můžeme připojit modlitbu za svatořečení této úctyhodné postavy
katolické církve.

Madlmayrův návrh náhrobku (archiv ŘKF Velehrad)
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František Dvorník a unionistické úsilí
Ludvík Němec
				Už běžné studium Dvorníkových děl odhaluje jasně definované téma, které je podložím všech jeho
prací – starost o znovusjednocení východní a západní
církve. Abychom odkryli zdroj tohoto stále se opakujícího tématu, musíme nevyhnutelně zamířit na Velehrad, kde byla jednota historicky i skrze tradici hluboce
zakořeněna. Dvorník se zabýval slovanskými studiemi
a sotva tak mohl opominout staletou tradici Velehradu,
neoddělitelně spjatou s jeho historickým významem:
znovusjednocení Východu a Západu. Dvorník byl rodilý Moravan a jeho osobní zájem byl dalším impulzem
k přezkoumání vztahu mezi historií a tradicí. Od útlého věku ho Velehrad ovlivňoval a vliv ještě zesílil, když
se stal studentem a později seminaristou v Olomouci, sídle moravského metropolity, jehož zvláštní péče
o cyrilometodějské dědictví byla jednak institucionalizovaná, jednak se stala privilegovaným posláním. Při
P. František Dvorník
pohledu zpět je zřejmé, že tyto faktory dominantním
způsobem ovlivňovaly Dvorníkovo rozhodování pro dráhu kněze a historika. Ovlivnily
také jeho rozhodnutí zaměřit se na Velehrad z hlediska historického a – jak to nazval profesor Cinek – na Velehrad víry právě ve věci jednoty Západu a Východu, někdejší skutečnosti, nyní neuskutečněné touhy. Je jasné, že dialogu mezi pravoslavím a katolicismem,
který byl uveden do pohybu na historickém pozadí Velehradu, by se v pracích zabývajících
se ekumenismem mělo dostat významnějšího postavení, než byli někteří ochotni připustit,
neboť unionistický kongres na Velehradě není jen nějakým hnutím, ale rozhodným činem
zaměřeným na uskutečnění křesťanské jednoty. Ve své studii Dějiny velehradských unionistických kongresů Dvorník prohlašuje: „Představují významný příspěvek k řešení problémů
spojených se znovusjednocením církví.“ Význam kongresů je ještě patrnější, uvědomíme-li si,
že vyrostly z potřeby oponovat snahám panslavismu, který byl implicitně nakloněn pravoslaví.
Katolíci tak byli upozorněni na nebezpečí hrozící od ruských slavjanofilů, kteří propagovali
myšlenku, že katoličtí Slované by měli opustit svou víru a měli by se stát křesťany pravoslavnými. Slovanská katolická hierarchie toto nebezpečí postřehla a podnikla kroky, aby ho odvrátila. Chorvatský biskup z Đakova Josip Juraj Strossmayer (1815–1905) oživil kult svatých Cyrila
a Metoděje, apoštolů všech slovanských národů, a zdůrazňoval tu skutečnost, že ačkoliv byli
řeckého původu, oba mezi Slovany pracovali pod jurisdikcí Říma, byli Římem kanonizováni
a byli přijati východní církví. Došlo k zintenzivnění archeologických prací ve Starém Městě
u Velehradu, které nově inspirovaly už dříve započaté nadšené pátrání po hrobu svatého
Metoděje. Byl to počátek úsilí o řádné doložení historických faktů, aby tak bylo dosaženo
uznání zásluh katolických Slovanů a jejich tradičních nároků na znovusjednocení. Panslavisté a pravoslavní, ve své opozici vůči tomuto hnutí poněkud znepokojení kvůli své neschopnosti podporovat vlastní nároky, byli vzhledem k této historické katolické převaze nuceni
zmírnit svůj postup. Katolíci dobře využili svůj historický nárok na cyrilometodějské dědictví,
když na Velehradě veřejně oslavovali významná výročí událostí těsně spojených se svatými
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Cyrilem a Metodějem – milénium jejich příchodu (1863), úmrtí svatého Cyrila (1869), úmrtí
svatého Metoděje (1885).
Řím si byl dobře vědom problémů, o které šlo, a unionistické snahy všemožně povzbuzoval.
Význam tohoto hnutí uznával Lev XIII. a v roce 1880, při příležitosti milénia schválení slovanské
bohoslužby, vydal bulu Grande munus, v níž nařizoval závazné slavení svátku svatých Cyrila
a Metoděje v římskokatolické církvi po celém světě. To dodalo cyrilometodějskému
kultu nový impulz a dominantním tématem mnoha setkání pořádaných moravským klérem
a intelektuály z Velehradu se stalo sjednocení všech pravoslavných Slovanů. Organizace
Apoštolát svatých Cyrila a Metoděje, založená v roce 1891 mladým moravským knězem Antonínem Cyrilem Stojanem (1851–1923), měla za cíl propagaci myšlenky znovusjednocení a modlitbu za jeho uskutečnění. Toto praktické a lidové hnutí za znovusjednocení doplňovali slovanští katoličtí odborníci, kteří problémy týkající se znovusjednocení církví studovali na různých
setkáních kněží a seminaristů na Velehradě. V roce 1904 se dr. Antonín Podlaha, český učenec,
který se měl později stát pomocným pražským biskupem, zasadil o vydání Slavorum litterae
theologicae, čímž podnítil zájem o tuto problematiku a inicioval diskusi o ní na akademické
úrovni.
Všechny tyto aktivity sloužily jako příprava na uskutečnění velké naděje otce Antonína
Stojana – svolání unionistického kongresu na Velehrad, kde by bylo možno svobodně diskutovat o starých problémech východního schizmatu a znovusjednocení církví. První sjezd tohoto
druhu se na Velehradě uskutečnil v roce 1907, pod předsednictvím metropolity řeckokatolických Ukrajinců arcibiskupa Andreje Šeptyckého a byl pozoruhodně úspěšný. Od té doby
se tyto unionistické sjezdy, které byly svolávány v nepravidelných intervalech, staly
významným a uznávaným fórem pro výměnu pravoslavných a katolických názorů týkajících
se specifických kroků, jež vytoužené znovusjednocení vyžadovalo, a sloužily k pročištění
atmosféry neporozumění a předsudků. Zvláště významný byl Druhý sjezd v roce 1909.

Společná fotografie účastníků V. un. sjezdu na Velehradě v roce 1927 (archiv ŘKF Velehrad)
Iniciativa, které se v tomto směru ujal Stojan, byla tvrdě kritizována v Rusku a Rakousku – bylo
to znamení, že význam unionistického úsilí roste a že tyto snahy přitahují všeobecnou pozornost. Horlivý Stojan tuto kritiku ustál, ale navíc se mu podařilo získat k účasti na programu
kongresu dva ruské teology. Vznikl zvláštní orgán známý jako Academia Velehradensis, který
měl publikovat odborné práce zabývající se znovusjednocením. V jejích Actech byla otištěna
řada teologických studií napsaných pravoslavnými i katolickými učenci. Zároveň začala v roce
1910 vycházet revue Apoštolát svatých Cyrila a Metoděje, která měla jako orgán stejnojmenné
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organizace za cíl popularizovat unionistickou ideu a dílo mezi věřícími. Třetí sjezd, pořádaný
v roce 1911, také zaznamenal značný pokrok.
Jak odvážné tyto unionistické sjezdy byly, si snáze uvědomíme, když si připomeneme, že duch
prvních desetiletí 20. století byl hluboce ovlivněn rozpadem hnutí „pryč od Říma“ a podněty
tzv. katolické moderny. Výsledkem byla rozpolcená česká nacionalistická mysl, která vytrvale
bojovala za české slovo a českou knihu a současně se chtěla emancipovat od oficiální rakouské
politiky – tyto problémy byly nakonec vyřešeny událostmi první světové války (1914–1918).
Dialog pravoslaví s katolicismem byl časem prostoupen nacionalistickými prvky. Nebylo
snadné udržet trojstrannou rovnováhu mezi Vídní, Prahou a Římem a udržovat při životě ideu
unionismu, aniž by se vytratila schopnost oslovovat různorodé slovanské národy v době,
kdy se ji politické síly usilovně snažily zničit. Naštěstí Velehrad, tento výmluvný svědek
slavné slovanské minulosti, mohl uspokojit národní cítění a udržovat národní mysl v harmonii
s náboženským aspektem a církví a zabraňovat tak mnoha kulturním a duchovním škodám,
které by mohly způsobit nacionální, ale nenáboženští radikálové. Katoličtí kněží, kteří nesli
tíhu těchto nepokojných časů, spatřovali v historickém poslání Velehradu působení prozřetelnosti a více než kdy jindy byli připraveni podílet se na aktivitách spojených s cyrilometodějským dědictvím.
Unionistické úsilí, přerušené první světovou válkou, bylo oživeno pod vedením A. C. Stojana,
tehdejšího sekretáře Apoštolátu svatých Cyrila a Metoděje a také senátora. Obnovil kontakt
s dalšími slovanskými skupinami a napomáhal této záležitosti v mnoha směrech. V roce 1919,
po smrti dr. Pospíšila, se kanovník Stojan stal prezidentem Apoštolátu a funkci sekretáře
převzal otec Adolf Jašek. Díky Stojanovi byla teologická fakulta v Olomouci pojmenována
po svatých Cyrilovi a Metodějovi a také díky němu vznikly nové katedry staroslověnštiny
na třech teologických fakultách v Československu (Praha, Bratislava, Olomouc). Když se na tato
místa hledali mladí kněží, pozornost se zaměřovala na Dvorníka, který byl vybrán pro pokročilé
studium. Podnětem, díky kterému se Dvorník rozhodl znovu věnovat historii, bylo dynamické
působení unionistického hnutí, které ho ovlivnilo během studia v semináři, když byl svědkem
toho, jak významné je právě v době, kdy církev zažívá útoky ze všech stran. Když byl Mons.
Stojan v roce 1921 jmenován arcibiskupem olomouckým a nástupcem na stolci svatého
Metoděje, dostalo se v jeho osobě církevní jednotě mimořádně štědrého patrona rozhodnutého pokračovat ve sjezdech. Přes mnohé aspekty domácí scény, které podporovaly Dvorníkův zájem o znovusjednocení a které ho vedly k podílení se na unionistickém úsilí Velehradu,
se však jako nejzásadnější ukázal kupodivu vliv Portalův.
Čtvrtý unionistický sjezd plánovaný na rok 1923 byl o rok odložen kvůli jeho smrtelné
nemoci. Arcibiskup Stojan na její následky zemřel 29. září 1923. Jeho nástupce, arcibiskup
Leopold Prečan obdržel za pokračování v unionistickém úsilí svého předchůdce zvláštní
pochvalu od papeže Pia XI. Mezi učenci pozvanými na kongres byl Dvorník, který kvůli účasti
v diskusi přijel z Paříže. Do programu, jemuž dominovali takoví veteráni jako prof. Franc
Grivec, dr. Julius Hadžega, P. Glěb Verchovskij, P. Stěpan Sakać, v Rusku působící jezuita
Michel D’Herbigny, prof. Josef Vajs, dr. Mikuláš Russnák, dr. Josef Vašica a dr. Josyp Slipyj, sice
nebyla zařazena Dvorníkova samostatná přednáška, nicméně v diskusi, která následovala, dal
tehdy teprve třicetiletý Dvorník brzy dobře pocítit svou přítomnost. Jeho dobře rozlišující poznání, získané v různých vzdělávacích institucích, v nichž studoval, a vhled, který získal prací v
L’École des sciences politiques v Paříži, ho připravily na diskusi o problémech spojených s otázkou znovusjednocení. Zdůrazňoval, že tyto problémy nelze vyřešit, dokud si Východ i Západ
57

nejprve neuvědomí velké rozdíly v učení týkajícím se pojetí církve – to je podle něj nutnost,
která musí předcházet jakémukoliv vzájemnému porozumění v této věci. Východní církev
prodělala zcela jiný vývoj než církev západní. Východní křesťanství vyrostlo na národním
základě a z tohoto důvodu mělo sklony k partikularismu a autonomii, proti které se papežové
stavěli v zájmu jednoty. Východ, dobře si vědom své osobitosti, protože se týkala doktrinálního
i organizačního blaha církve, se svého konceptu partikularismu držel stejně houževnatě jako
Řím ideje univerzalismu. Je proto nutné dívat se na Východ očima člověka z Východu, nikoli
pohledem západním, a vyhnout se uplatňování západních principů na Východě. Jedině tímto
způsobem je možné dosáhnout vzájemného porozumění a učinit posun v řešení stávajících
obtíží. Dvorníkův nový přístup k tomuto problému byl na kongresu překvapivým prvkem.
V diskusi o propagaci unionistického apoštolátu ve světě Dvorník popsal situaci ve Francii,
podrobně vylíčil neblahou neznalost hnutí a zdůraznil naléhavou potřebu zásadních prací
napsaných ve francouzštině, které by situaci mohly napravit. Odhalil starost zesnulého arcibiskupa Stojana o propagaci jednoty v zahraničí, když promluvil o tom, že byl arcibiskupem poslán
k belgickému kardinálovi Mercierovi, aby se ho vyptal na možnosti šíření unionistické myšlenky v jeho zemi. Kardinál Mercier přislíbil, že k této záležitosti obrátí pozornost belgické hierarchie; nicméně nedával žádné přehnané naděje na úspěch. Tento kongres také rozhodl, že dva
kněží, Leo Pospíšil a Adolf Jašek, budou vysláni do Spojených států, aby tam šířili unionistickou
ideu a propagovali Apoštolát svatých Cyrila a Metoděje. Když v roce 1926 otec Jašek v Clevelandu zemřel, byl na jeho místo jmenován otec F. Jemelka. Zástupci evropských národů byli
vyzváni, aby zjistili, v jakém stavu je unionistické úsilí v jejich zemích a aby své aktivity koordinovali s ústředním sekretariátem Apoštolátu. Ve snaze zefektivnit propagaci jednoty bylo
rozhodnuto, že k tradičním sjezdům pořádaným na Velehradě se připojí tzv. pracovní sjezdy,
jež se měly konat jinde ve světě. Proto se v roce 1925 uskutečnil kongres v Lublani a v roce 1926
v Chicagu. Rovněž bylo rozhodnuto, že Academia Velehradensis bude sponzorovat publikace
týkající se znovusjednocení. Otec Adolf Špaldák navrhl, aby do sboru Akademie velehradské
bylo jmenováno několik učených mužů, kteří by na projekt dohlíželi. Návrh byl přijat a svůj díl
odpovědnosti dostali spolu s Dvorníkem Josyp Slipyj, Onez, Delport a Salaville. Celkový obraz
dobře připraveného a zorganizovaného programu Čtvrtého unionistického sjezdu dostačujícím důvodem jej považovat za úspěšný. Český spisovatel Jaroslav Durych ho přiléhavě označil
za „odpověď Rusům“ na jejich duchovní hledání. Papež Pius XI. se o kongresu pochvalně zmínil
při posvátné konzistoři konané 18. prosince 1924 jako o významném počinu.
Dvorníkův zájem o znovusjednocení je patrný z jeho prací dokončených v Paříži, jako např.
O srbské církvi [L’Église Serbe, in Les Lettres, (1924), s. 40nn] a dalších. Myšlenku jednoty
propagoval vydáním málo známé brožury nazvané Sdružení katolických vědců pro jednotu
církve [Le Cercle d’études catholiques pour l’union des églises, Paris 1925), svými přednáškami
na toto téma a nejvýznamněji svou vědeckou prací Slované, Byzanc a Řím v 9. století
[Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siècle, Paris 1926]. V této práci Dvorník dále napadal teorie
předložené v díle Alexandra Brücknera, polského učence a berlínského profesora, který mylně –
a až téměř zlomyslně – vykreslil svaté Cyrila a Metoděje jako řecké šibaly, kteří chytrou lstí
připravili papeže o jistá území, aby je mohli anektovat ke konstantinopolskému patriarchátu. Již dříve byly Brücknerovy názory otevřeně kritizovány otcem Františkem Snopkem
(1853–1921), věrným přítelem a spolupracovníkem Stojanovým. Dvorník však jeho názory
odmítl proto, že jim chyběla jistá základní vyváženost. Tyto Dvorníkovy snahy dosvědčují jeho
stále rostoucí zájem o jednotu a zároveň jsou důkazem o vytrvalé snaze zachovat historickou pravdivost. Ti, kdo netrpělivě očekávali realizaci znovusjednocení, dopad jeho práce vítali.
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Na valné schůzi Ústředního Apoštolátu, Akademie velehradské a Družstva Velehrad, které bylo
pod předsednictvím arcibiskupa Prečana svoláno na 28. a 29. srpna 1926 za účelem revize
unionistických aktivit doma i v zahraničí, bylo Dvorníkovu úsilí vysloveno uznání a jeho práce
označena jako vynikající příspěvek.
Když se v roce 1925 Dvorník vrátil z Paříže a započala jeho kariéra pedagoga Teologické
fakulty Karlovy univerzity, nadále se aktivně účastnil unionistické práce. Rok 1927, výročí
jedenácti set let od narození svatého Cyrila, byl vhodnou příležitostí pro unionistické oslavy.
Papež Pius XI. vydal 13. února 1927 zvláštní apoštolský list Quod S. Cyrillum Thessalonicensem,
gentium Slavicarum Apostolum a adresoval jej československé a jugoslávské hierarchii. Byl to
od slavného Grande nunus Lva XIII. nejpodnětnější papežský cyrilometodějský dokument.
Pastorační listy československých a jugoslávských biskupů byly podnětem k tomu, aby se tato
historická událost slavila v zemích, kterých se týkala, jako veřejné uznání významu jednoty.
A další země, zvláště Polsko, byly vyzvány, aby se k hnutí připojily. Profesor Fr. Grivec z Lublaně,
jehož nová práce o slovanských apoštolech byla přeložena do mnoha jazyků, poskytl populární
informace. Oslavy se konaly v Praze, na Velehradě, na moravské hoře sv. Klimenta u Osvětiman,
v římském kostele sv. Jeronýma a na dalších místech. V Praze od 9. do 14. února proběhl
pod záštitou Mons. Araty, tehdejšího chargé d’affaires nunciatury, „cyrilometodějský týden“.
Přítomnost samotného arcibiskupa pražského Františka Kordače dodala této záležitosti značnou slavnostnost. Unionistická diskuse se konala v historickém benediktinském klášteře
v pražských Emauzích a vedli ji takoví prominentní čeští řečníci jako Mons. Vaněček, křižovník
otec Bělohlávek, kanovník Málek, Mons. B. Stašek, benediktinský opat Vykoukal a další, kteří
unionistickou ideu popularizovali zdůrazňováním jejího významu pro Slovany, zatímco Dvorník jako hlavní řečník vyzdvihoval její význam historický. Duchovní důsledek této unionistické
inspirace byl spatřován ve slavení liturgie ve staroslověnštině v pražském kostele svatého Kříže
řeckokatolickým biskupem Njaradim a biskupem Pavlem Gojdičem v Emauzích.

Pouť na Velehradě 5. července 1927 (archiv ŘKF Velehrad)
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Výsledky těchto unionistických aktivit byly patrné na Pátém unionistickém sjezdu, konaném
na Velehradě od 20. do 24. července 1927. Díky mnoha zahraničním účastníkům měl kongres
mezinárodní charakter. Ve zvláštním dopise ze 7. července, jenž byl adresován arcibiskupu
Prečanovi, papež Pius XI. opět vyzdvihl hodnotu unionistického úsilí. Z hlediska teologického, liturgického, spirituálního, sociologického a historického ho na kongresu analyzovali
takoví učenci jako J. Vašica, M. Gordillo, K. Lübeck, P. S. Salaville, Fr. Grivec, Jos. Buday, Michel
d’Herbigny, L. Berg, Val. Vilinskij a Dvorník. Dvorník přednesl referát s názvem De Sancto Cyrillo
et Methodio in luce historiae Byzantinae (in Acta V. Conventus Velehradensis anno MCMXXVII,
post S. Cyrillum natum MC, sumptibus Academiae Velehradensis, Olomucium 1927,
s. 144–155), v němž předložil byzantské názory na apoštoly Slovanů a vysvětlil úspěch jejich
misie vzhledem k jejich těsnému vztahu k Byzanci.
Výsledky Pátého unionistického sjezdu byly dalekosáhlé a impozantní. V roce 1928 udělil
papež Pius XI. na žádost arcibiskupa Prečana velehradskému kostelu status basilica minor
a nový apoštolský nuncius Mons. Pietro Ciriaci nazval Československo pro jeho významnou
unionistickou úlohu „mostem mezi Východem a Západem“. Encyklika papeže Pia XI. Rerum
orientalium z 8. října 1928 schválila rozpravy všech kongresů.
Milénium smrti svatého Václava (1929) přitáhlo pozornost k Praze a Staré Boleslavi, kde byla
tato historická událost slavnostně připomínána za přítomnosti papežského vizitátora Mons.
Angela Roncalliho, tehdejšího papežského delegáta v Sofii, a mnoha dalších prelátů a příslušníků kléru i laiků. I když důraz spočíval na svatováclavské tradici – kterou Dvorník tak dobře vysvětlil ve své práci o svatém Václavovi, napsané právě pro tuto příležitost, a která se
používala jako oficiální informační příručka pro oslavy – cyrilometodějská otázka nemohla být
přehlédnuta, protože tvořila nedílnou součást odkazu svatého Václava. Pražský odbor Apoštolátu svatých Cyrila a Metoděje zorganizoval v rámci oslav milénia zvláštní Pražský kongres
pro východní studia, jehož hlavním tématem byla jednota. Populární i odborné debaty probíhaly opět ve slovanském klášteře v Emauzích od 12. do 14. srpna 1929. Kongresu předsedal
olomoucký arcibiskup Prečan; biskup Michel d’Herbigny z Říma, Fr. Grivec a J. Vajs plnili roli
moderátorů. Na kongresu přednášeli: D’Herbigny, Fr. Grivec, J. Vašica, B. Spáčil, Damian Djulov,
biskup A. Podlaha, J. Vajs, H. Cichowski ze Lvova, opat Vykoukal, polský biskup Przeździecki,
J. Slipyj, Placid de Meester, L. Beauduin, V. Vilinskij a Fr. Dvorník.
Dvorník znovu zdůraznil myšlenku, že klíčem k jednotě je správné porozumění byzantské
církvi, a zopakoval, že zodpovědnost za schizma nemůže být svalována pouze na Východ. Jeho
referát obnažil otázku viny Východu a Západu ve věci schizmatu a odvážil se zmírnit obvinění vznášená proti Východu. Aby odborníky z rozličných slovanských a byzantologických škol
obeznámil se závěry vyplývajícími ze studia této problematiky na tomto kongresu, napsal
Dvorník informativní recenzi. Tím pomohl udržet zájem o unionismus v sekulárních akademických kruzích.
Pražský kongres pro orientální studia měl velmi dobrou odezvu a chvála, které se mu dostalo
v předních novinách světa, včetně ruských, jen potvrzuje dalekosáhlý efekt, který neustálá
propagace unionistické diskuse měla na veřejné mínění. Tou dobou se však k Rusku upínala
světová pozornost také proto, že v roce 1929 zde zesílilo náboženské pronásledování. Olomoucký arcibiskup Prečan jakožto hlava Apoštolátu svatých Cyrila a Metoděje jako první vyjádřil
nesouhlas, a to ve svém protestním memorandu z 11. ledna 1930. Krátce nato ho s obdobně razantním protestem následoval mnichovský kardinál Faulhaber. Když 2. října 1930 papež
Pius XI. vyzval celý svět, aby se zapojil do modlitební kampaně, odpovědělo Československo
dojemně nadšeným modlitebním nasazením za trpící Rusko. Hluboké obavy Svatého otce
o Rusko se projevily v jeho zvláštním listu z 15. srpna 1929, jímž oznamoval otevření
Russika, ruského semináře v Římě, a vytvoření speciální Komise pro Rusko, která přímo podléhala
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Svatému stolci. Tento zvýšený zájem o Rusko silně ovlivnil aktivity Apoštolátu,
který napomáhal komunikaci mezi katolíky a pravoslavnými a uváděl ideje jednoty do praktického života. Učenci ze slavistických škol na univerzitách celé Evropy posilovali studium ruské
historie. Dvorníkova pozornost se obrátila k raným dějinám Ruska v kyjevském státě. Množství
studií, v nichž se touto oblastí zabývá, bylo zcela zřejmě v souladu s unionistickým trendem
a potvrzením jeho teze, že historie sjednocení Východu a Západu přála. Dvorníkovy studie
o raných ruských dějinách poskytly v mnoha ohledech odpověď na otázky, které byly pro historiky dlouhou dobu kamenem úrazu. Tento zájem o ruskou historii a kulturu těšil ukrajinské
a ruské pravoslavné, kteří byli tím pádem mnohem více nakloněni unionistickým cílům.
Šestý unionistický sjezd, konající se mezi 13. a 17. červencem na Velehradě, měl ducha, v němž
se odrážel rostoucí zájem o ruské pravoslaví. Vůbec poprvé si zde katoličtí a pravoslavní učenci
aktivně při vědecké debatě o ekleziologických problémech týkajících se obou stran vyměňovali názory v duchu porozumění a lásky. Tento kongres přilákal k účasti mnoho intelektuálů,
kteří byli motivováni profesním zájmem spíše než novostí myšlenky, jak tomu bylo u některých účastníků předchozích sjezdů. Předsedal arcibiskup Prečan a jako moderátoři („ředitelé“)
působili Mons. Fr. Grivec z Lublaně, benediktin P. de Meester a jezuita otec Herman, oba
z Říma, a otec J. Slipyj. Přednášeli jezuité Boh. Spáčil, Stanislav Tyškevič, Mořic Gordillo a Emil
Herman, benediktini Placidus de Meester, asumpcionista Severin Salaville a dále Fr. Grivec,
Fr. Dvorník, Ant. Salajka, Jos. Vašica, J. Slipyj, Val. Vilinskij a Ant. Kwiatkowski. Právě zde Dvorník
přednesl myšlenku – cizí Západu, ale na Východě opodstatněnou – týkající se pozice civilní
autority na ekumenických koncilech.
Vzhledem k tomu, že se dotýká základů katolické nauky o primátu římského papeže
v církevních záležitostech, má otázka civilní autority, která svolává ekumenický koncil, řídí
jeho procedury a potvrzuje jeho rozhodnutí, zcela zásadní význam. Dvorník učinil „obří“ kroky
k tomu, aby narušil tradiční přesvědčení, že ekumenické koncily svolávají, jejich procedury kontrolují a rozhodnutí legátů podle své vůle potvrzují nebo zamítají papežové. Dvorník
tvrdí, že na tyto funkce si dělali nárok a zastávali je císařové. Ukazuje, že papežové nebo jejich
legáti na koncilech zaujímali pouze primát principa římského senátu, což obnášelo a) nikoliv
předsednictví, ale nejčestnější místo, a b) nikoliv právo veta nebo kontroly, ale právo
hlasovat nejprve s biskupy, jak to dělali senátoři, po svobodné a nezávislé doktrinální diskusi
a svobodném hlasování o koncilních rozhodnutích, čímž udržovali nezávislý status církve
ve stínu mocného císaře. Dvorník využil závěrů byzantinologů J. R. Buryho a Charlese
Diehla. Rozvinul tvrzení, že církevní koncil byl analogií římského senátu, a podivoval se tomu, jak
i v dobách, kdy v církvi byla autorita římského pontifika nejvíce ohrožována, ochraňovala
božská prozřetelnost jeho práva v záležitostech víry, neboť byl uznáván za „vůdce senátu“
(princeps senatus) a ve svých legátech za vůdčí sílu koncilů – a koncily jako takové byly císaři
považovány za orgán, kterému náležel primát ve věcech víry a morálky.
Dvorník tak vyřešil obtíže těch, kdo se na základě svého osobního názoru rozhodli buď
obhajovat učení o papežské supremaci, nebo mu oponovat, v důsledku čehož měli, pokud
se týká prvních osmi ekumenických koncilů, tendenci buď přikládat větší význam autoritě
římských a byzantských císařů, nebo její význam snižovat. Vzhledem k tomu, že historické
porozumění tomuto problému a jeho následnému odrazu v byzantské mentalitě bylo
považováno za výrazný krok směrem k znovusjednocení, byl Dvorník vybídnut, aby tuto
související otázku předložil unionistickému kongresu a důkladněji se jí věnoval v některých
svých studiích.
Dvorník se vytrvale dožadoval kritického historického základu pro všechny cyrilometodějské
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otázky a vztahy mezi Východem a Západem, kterému mělo odpovídat úsilí slavistických škol
na evropských univerzitách. Podnítil tím zájem o verifikaci historického pozadí starobylého
Velehradu. Archeologové se pokoušeli vyřešit nejasnosti rozsáhlými vykopávkami na Moravě. Ještě dnes jsou odborníci plni očekávání, zkoumají, studují a diskutují o významu svých
objevů. Návrhy některých autorit, kam lokalizovat původní Velehrad a s ním spojenou prestiž
dnešního Velehradu, dodaly práci novou hnací sílu. Jistou nepřímou motivační úlohu sehrály
také politické záležitosti. Byly to oslavy knížete Pribiny konané ve dnech 10. až 15. srpna 1933,
při nichž se připomínalo jedenáctisté výročí prvního kostela v Nitře. Slováci se tehdy pokusili
vzít na sebe roli výlučných příjemců dědictví svatých Cyrila a Metoděje. Kvůli podpoře zájmu
o výzkum starobylého Velehradu byly pod vedením dr. K. Gutha, ředitele Národního muzea
v Praze, a dr. Jar. Böhma z Archeologického ústavu v Praze nálezy zpřístupněny ve velehradském muzeu. Spravoval je Antonín Zelnitius, učitel, který později zodpovídal za podobné
muzeum na archeologickém nalezišti ve Starém Městě.
Dvorník zatím publikoval mnoho dalších menších studií. Se svými novými objevy rozšířil
některé své dřívější práce a včlenil je do monumentálního díla nazvaného Legendy o Cyrilu
a Metoději z pohledu Byzance (Orbis, Prague 1933). Dvorníkovým nezávislým a důkladným
výzkumem se tak cyrilometodějské otázce dostalo přísně vědeckého základu. Dvorník nic
nepovažoval za jisté. Hledal původní prameny, veškeré oblasti souvisejících informací
přezkoumával ve světle svých vlastních závěrů a díky tomu opravil názory tradičně zastávané.
Za svůj kritický a vědecký přístup si vysloužil respekt historiků v akademických kruzích. Obrátil
jejich pozornost k otázce jednoty a mnohé sekulární učence podnítil k tomu, aby se tímto
problémem vážně zabývali ve svých studijních programech. Tento zájem ještě zesílil, když vešlo
ve známost, že Dvorníkovo bádání o jiné problematické – a tehdy ještě nevyřešené –
otázce, týkající se druhého Fotiova schizmatu, bylo úspěšné. Jeho práce Druhé schisma Fotiovo
(in Byzantion, 8 /1933/, s. 425–474) a jeho závěry vyznívající ve Fotiův prospěch napomohly
k většímu porozumění mezi Západem a Východem. Dvorník pak Fotiův případ důkladně zkoumal a zjistil, že ne všechny obvykle zastávané názory lze podložit historickými důkazy. Otevřel
tak novou širokou přístupovou cestu z Východu na Západ a myšlenka jednoty se pro Východ
mohla stát proveditelnější.
Sedmý unionistický sjezd, konaný na Velehradě od 15. do 19. července 1936, znamenal
pro unionistickou myšlenku pokrok, neboť ji uváděl do akce – byli to v první řadě čeští
a slovenští historici, kteří shromáždili množství historického materiálu souvisejícího s cyrilometodějskou otázkou a zpřístupnili ho široké veřejnosti v popularizujících pracích, jakými byla
např. Dvorníkova studie Sv. Cyril a Methoděj a studie M. Weingarta, J. Vajse, J. Vašici a dalších. Na tomto kongresu, kterému tradičně předsedal arcibiskup Prečan, mělo zastoupení více
akademických institucí, církevních i sekulárních, než kdy dříve. Jeho diskuse přitahovaly mezinárodní pozornost díky nebývale vysoké účasti příslušníků hierarchie, kléru i laiků. Vůbec
poprvé vyjádřila shromáždění svou podporu československá vláda, skrze svého zástupce Mons.
Jana Šrámka, tehdejšího ministra pro sjednocení zákonů a organizaci správy. Diskuse v oblasti
teologie moderovali profesor Josef Vajs z Prahy, M. Gordillo z Říma, Fr. Grivec z Lublaně a otec
Slipyj ze Lvova. Na programu byla mimo jiné Grivcova přednáška o pramenech cyrilometodějské teologie, přednáška B. Spáčila o svatých Cyrilovi a Metodějovi a jejich učení a úctě k blahoslavené Panně Marii, Gordillova přednáška o římské teologii v době svatých Cyrila a Metoděje, přednáška S. Salavilla o vycházení Ducha svatého a přednáška cisterciáckého kněze otce
Th. Kurenta o vztahu svatých Cyrila a Metoděje k primátu římského pontifika. Profesor
R. Wierer z Brna přednášel o manželském právu podle východní církve a občanském právu
ve slovanských zemích. V liturgické sekci byly předneseny tyto referáty: o povaze slovanské
cyrilometodějské liturgie od J. Vajse; o dvojí formě východní liturgie (byzantsko-synodální
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a rusínské) od A. Raese z Holandska; o vydávání liturgických byzantsko-slovanských knih
od Andreje Iščaka ze Lvova. V programu historické části zazněly následující příspěvky: o kultu svatých Cyrila a Metoděje v osmnáctém století od Josefa Vašici z Olomouce; o jejich kultu
na Ukrajině od J. Slipého; o jejich kultu v Polsku od dr. Niechaje z Lublinu; o cyrilometodějském vlivu v době febronianismu od F. Cinka a přednáška Fr. Dvorníka o historickém pozadí byzantské říše v době svatých Cyrila a Metoděje, kterou autor kvůli úředním povinnostem
nemohl proslovit osobně – přečetl ji olomoucký profesor J. Matocha. Dvorníkova práce se
opět zaměřovala na byzantskou scénu a poukazovala na to, jak byl osud a úspěch slovanských
apoštolů dopředu připraven byzantským zájmem a porozuměním. Bylo to naposledy,
co se Dvorník velehradského kongresu zúčastnil, neboť v době plánovaného, ale již neuskutečněného kongresu v roce 1939 – mělo jím být připomenuto pětisté výročí vzniku florentské unie
(1439) – byl pokračujícím fotiovským studiem zaměstnán v Londýně a Paříži. V červnu 1938
byl Dvorník československou vládou pověřen, aby dlouho očekávaný akademický projekt,
který měl být klíčem k znovusjednocení Východu a Západu, zahájil, a proto byl dočasně
zbaven profesních povinností na Karlově univerzitě. Ponoření do fotiovského studia
přirozeně jeho zájem o jednotu umocnilo.
Jako děkan Teologické fakulty Karlovy univerzity pořádal Dvorník tradiční oslavu známou jako
Den svatého Josafata, která se pro české seminaristy i pro studenty německé fakulty konala
14. listopadu 1937 v posluchárně pražského arcibiskupského semináře. Základní tón programu udávala Dvorníkova přednáška o unionistických zásluhách svatého Josafata, v níž byla
zdůrazněna skutečnost, že i když na praktické úrovni jednotě stále do značné míry bránily
převažující předsudky, na akademické úrovni bylo mnoho oblastí, ve kterých bylo možno
dosáhnout značného pokroku. Druhým přednášejícím byl otec Eduard Winter, historik
a děkan německé teologické fakulty, který poukázal na německý příspěvek k unionistické
otázce a vyjádřil s Dvorníkem souhlas v tom, že na praktické úrovni bylo stále třeba překonávat mnohé předsudky. Také Dvorníka pochválil za výjimečnou úspěšnost jeho historické práce
na objasňování těchto otázek.
I když Dvorník nikdy nebyl unionistickým „křižákem“ jako někteří náboženští horlivci, kteří
byli ovlivněni entuziazmem Velehradu a Olomouce, je třeba říci, že idea křesťanské jednoty
prostupuje všemi jeho historickými pracemi. Jakožto katolický kněz a také svědek úspěšného
postupu velehradských sjezdů pochopitelně choval naději na uskutečnění jednoty a touhu
po ní; jakožto učenec ji měl jako doplňkovou ingredienci – přidružovala se k jeho vědeckým
úvahám, v nichž hledal principiální řešení rozkolu Východu a Západu a z jejichž pohledu byly
všechny unionistické aktivity Velehradu jen malým fragmentem většího obrazu. Jednota však
skutečně hraje významnou roli nepřímého podnětu Dvorníkova vědeckého bádání, což je
jasně patrné v jeho početných cyrilometodějských studiích. A je také charakteristickým
rysem jeho vědecké práce během akademické kariéry v Praze mezi lety 1925 a 1938. Následující
politická krize v Československu, zvláště drastické uzavření českých univerzit 17. listopadu
1939, Dvorníkovu akademickou dráhu v jeho rodné zemi náhle ukončilo. Zpočátku se zdálo,
že tato situace je pouze dočasná, ale politické události v Československu následovaly jedna
druhou s takovou rychlostí, že byla brzy jasná její definitivnost. Dvorník byl realista a hledal
nové historické možnosti v zahraničí.
Poznámka:
Dne 14. srpna 2013 uplyne 120 let od narození Františka Dvorníka, cyrilometodějského horlitele a světově proslulého byzantologa. Přinášíme ukázku z připravované knihy profesora Ludvíka Němce František
Dvorník, mistr historické syntézy: jeho smělé schůzky s historií, která vyjde v nakladatelství Refugium
v roce 2013. Anglický originál textu je ve fotokopii uchován v knihovně Centra Aletti v Olomouci, nikdy
nebyl publikován. Připravované české vydání vychází při příležitosti jubilea 1150. výročí od příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.
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Blahoslavený biskup Josafat Kocylovskyj a Velehrad
Petr Hudec
V Ročenkách Matice jsou již čtvrtým rokem publikovány příspěvky o „velehradských mučednících“,
křesťanských osobnostech, které ve 20. století přijížděly na Velehrad a které dnes uctívá církev jako
světce. Patří k nim i blahoslavení biskupové Josafat Kocylovskyj a Jiří Lakota.
Blahoslavený biskup Josafat Josef Kocylovskyj
se narodil 3. března 1876 ve vesnici Pakoszówka
12 km od města Sanok v jihovýchodním cípu nynějšího Polska jako příslušník etnika Lemků (Rusínů). Zde
i v dalších místech tohoto kraje měl možnost žít
společně s lidmi různých etnik a vyznání (katolíci
římského a byzantského obřadu, pravoslavní, Židé)
bez vážných konfliktů, což se pro něj stalo do budoucna důležitou zkušeností. Po maturitě se rozhodl
ve Lvově studovat práva. Vynikal bystrým intelektem
a rád četl. Byl však také vášnivým sportovcem a tento
jeho zájem jej přivedl do Prahy, kde absolvoval přípravný kurz pro učitele tělesné výchovy a následně založil
Ukrajinský Sokol. Organizoval kolem sebe spolkový
a studentský život, propagoval myšlenky nezávislé
Ukrajiny. Jeho studia byla přerušena vojenskou službou.
Absolvoval ve Vídni vysokou vojenskou školu pro dělostřelce s hodností poručíka a v roce 1900 začal sloužit
ve Lvově. Po roce se nicméně Kocylovskyj rozhodl dát
přednost duchovnímu povolání a odešel do semináře.
Vystudoval teologii v Římě v rusínské koleji. I zde se
projevil jeho talent, když s lehkostí dosahoval vynikajících studijních výsledků.
Zapojoval se zde také do sociálně-kulturních aktivit.
J. Kocylovskyj na snímku z V. un.
Studia zakončil doktorátem a na kněze byl vysvěcen
kongresu na Velehradě v roce 1927 9. října 1907. Nedlouho poté se stal vicerektorem
(archiv ŘKF Velehrad)
a profesorem teologie v semináři ve Stanislavově (dnes
Ivano-Frankivsk, Ukrajina).
Zde si více uvědomil zásadní význam vzdělání pro život věřících. V roce 1911 vstoupil do řádu baziliánů a přijal jméno Josafat. Velmi totiž uctíval „prvního mučedníka unie“,
polockého arcibiskupa sv. Josafata Kunčeviče (1580-1623) a spatřoval v něm svůj vzor.
Po vypuknutí I. světové války vtrhli do Haliče ruští carští vojáci, kteří pronásledovali
řeckokatolické kněží. Zatímco lvovský metropolita Šeptický byl zatčen, Kocylovskému se
podařilo uprchnout do Vídně, kde vznikl za přispění tehdy kroměřížského probošta
A. C. Stojana plán zřídit ukrajinský řeckokatolický seminář v exilu. Původně měl být seminář
zřízen na Velehradě, ten byl ovšem již plný uprchlých polských jezuitů. Nakonec se
tedy záměr podařilo realizovat v roce 1915 v Kroměříži, a to za finančního přispění rakouské vlády i spolku Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje. Kocylovskyj zde působil
jako rektor semináře. Vlastní vyučování bohoslovců probíhalo v pavilonu bruslařského klubu při Dlouhém rybníce v Podzámecké zahradě (nyní sportovní areál Bajda).
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Společně s bohoslovci vykonal v srpnu pouť na Velehrad i Hostýn. Znovu se na Velehrad vypravil za doprovodu P. Adolfa Jaška 11. června 1917 a přislíbil Velehradu darování ostatků mučedníka Josafata Kunčeviče. Velmi se zasazoval o rozvoj jeho kultu ve své eparchii. (Ostatky tohoto
světce jsou nyní instalovány v rámu obrazu Panny Marie Matky jednoty křesťanů, který byl
vytvořen v roce 1919 E. Dítětem. Postava světce je zachycena rovněž na jedné z vitráží v kapli
Panny Marie Matky jednoty křesťanů.) V té době již bylo rozhodnuto o jmenování Kocylovského přemyšlským biskupem. K jeho vysvěcení nicméně došlo teprve 23. září 1917 po návratu
Šeptického z ruského zajetí.
Kocylovskyj se ujal přemyšlské eparchie ve velmi těžkém období. Země byla zbídačena válkou
a nadto se nenaplnilo přání Rusínů vytvořit vlastní nezávislý stát. Svá práva byli nuceni hájit
v rámci nově vytvořeného Polska, které vnímalo řeckokatolickou církev jako instituci ohrožující celistvost státu. (Obdobně tomu bylo ovšem v ČSR v souvislosti s pokusem konstituování
samostatného národa Slovjaků v rámci krátce existující Východoslovenské republiky.) V této
souvislosti se snažily úřady Kocylovského kompromitovat jako podporovatele „separatistů“
a odstranit jej z funkce. K urovnání sporů přispěl Svatý stolec a Kocylovskyj nadále musel
zaujímat „střední postoj“ mezi loajalitou novému státnímu útvaru a hájení zájmů rusínských
věřících. Svoji pastorační činnost zpočátku věnoval zmírňování bezprostředních důsledků
války (založení charitativní organizace v eparchii). Následně se zaměřil na zlepšení úrovně
církevního vzdělávacího systému, vydávání náboženských tiskovin v ukrajinském jazyce a rozvoj
řeholního života. Velkého pomocníka získal v osobě energického Jiřího Lakoty, nejprve rektora
semináře v Přemyšlu, posléze sufragálního biskupa. Pevný postoj biskupa při zavádění nových
pastoračních přístupů se mnohdy setkával s odporem konzervativních řeckokatolických věřících, a tak musel čelit jejich přestupům k pravoslaví a kritice tisku.
Biskup Josafat se zúčastnil třech velehradských unionistických kongresů konaných v letech
1924, 1927 a 1932 jako jeden z čelných reprezentantů řeckokatolické církve. Nejvýrazněji
se zapsal do průběhu IV. un. kongresu v roce 1924, kdy na Velehradě jako výkonný předseda
za příslušníky východního obřadu zastupoval lvovského metropolitu Šeptického a byl jedním
ze světitelů mukačevského biskupa Petra Gebeje. Na dochovaných snímcích z těchto setkání
nás zaujme jeho sympatická tvář.
V době II. světové války se musel vypořádat s obtížnými podmínkami při správě své eparchie.
Podle tajného paktu Ribbentrop – Molotov byla oblast kolem města Přemyšl rozdělena řekou
San na dvě okupační zóny. Aby byla správa eparchie alespoň trochu možná, setrval Kocylovskyj v sovětské části v Přemyšlu, zatímco Jiří Lakota sídlil v Jaroslavi v části ovládané Němci. Usiloval o zamezení vzrůstu vzájemné nevraživosti mezi Poláky a Rusíny rozdmýchávané
okupanty. Po válce se eparchie Přemyšl opět stala místem nově vytyčených hraničních čar mezi
Polskem a SSSR. Územně změněná eparchie Kocylovského tak byla jediná, která se nacházela
na území Polska. Stejně jako ostatní polští biskupové odmítl vytvořit komunisty ovládanou
„národní církev“ izolovanou od Vatikánu. Nadto byla zahájena násilná deportace Ukrajinců
na území spravované Ruskem a naopak Poláků žijících na Ukrajině do Polska, čemuž se snažila řeckokatolická církev bránit. Proto byl Kocylovskyj obviněn z kolaborace s Němci za války.
Začala vlna zatýkání řeckokatolických kněží, při níž byl v roce 1945 zatčen polskými úřady krátce také Kocylovskyj. Následující rok byl sice propuštěn, ale ještě téhož roku byl na základě své
ukrajinské národnosti opětovně zatčen a podle nařízení deportace Ukrajinců žijících v Polsku
transportován do Lvova. Zde byl společně s biskupem Lakotou obžalován ze zrady obyvatel Ukrajiny, kolaborace s nacisty a špionáže pro Vatikán. Vzhledem k jeho chatrnému zdraví
nebyl tak jako biskup Lakota deportován do pracovního tábora ve Vorkutě, nýbrž do tábora
u vesnice Capaivca poblíž Kyjeva. Zde byl vystaven soustavnému tlaku, aby přešel k pravoslaví.
Zemřel v táboře v důsledku mozkového krvácení ve věku 71 let 17. listopadu 1947.
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Z uvedených souvislostí je zcela zřejmé, proč nebylo možné v poválečném období navázat
v plném rozsahu na předešlé unionistické velehradské kongresy, respektive proč poklesla
jejich úroveň na pouhé unionistické porady českých a slovenských cyrilometodějských
horlitelů. Haličská země, jež během dějin viděla rozvoj ukrajinské řeckokatolické
církve, byla pokryta „horami mrtvol a řekami krve“, jak říkával nezapomenutelný metropolita
Josif Slipyj. V této souvislosti byl dne 27. června 2001 společně se spolubratrem Jiřím Lakotou
a dalšími takřka třiceti řeckokatolickými mučedníky Josafat Kocylovskyj blahořečen papežem
Janem Pavlem II. Velehradská půda byla posvěcena také jeho kroky a nadto díky němu získala
ostatky prvního mučedníka unie, jehož svým osudem Kocylovskyj následoval.
Literatura a web:
J. Kocyłowski biskup diecezji przemyskiej 1876-1947. Dostupný z WWW: <http://www.grekokatolicy.pl/
artykuly/logos/jozafat-kocylowski-biskup-diecezji-przemyskiej-1876-1947.html> [cit. 7. 12. 2012].
Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie. 6/ 7–8 1915, s. 105.
ACM, 9/1 1918, s. 40.
ACM, 34/1 1947, s. 28-29.

„Snímek světců“ – předsednictvo V. unionistického kongresu na Velehradě
v roce 1927 (archiv ŘKF Velehrad)
první řada zleva: biskup Przedziecki (Sielce, Polsko), bělehradský biskup R. Dodić, lvovský metropolita A. Šeptický, olomoucký arcibiskup Prečan, záhřebský biskup A. Bauer, syrsko-chaldejský biskup Aziz Hoh z Egypta, bl. biskup J. Kocylovskij z Przemyślu (Polsko)
první řada stojících: trnavský biskup P. Jantausch, košický biskup J. Čárský, opat Vykoukal O.S.B.
z Prahy, spišský biskup Vojtaššák, nitranský biskup Kmeťko, starobrněnský opat Bařina O.S.Aug.,
olomoucký biskup Stavěl, Mons. d´Herbigny z Říma, biskup Sokolowski ze Siedlce (Polsko), bl.
biskup Lakota z Przemyślu (Polsko)
druhá řada stojících: križevacký biskup Njaradi, varšavský biskup Okolo-Kulak, užhorodský
biskup P. Gebej, bl. biskup Pavel Gojdič z Prešova, opat Hlobil O.S.B. z Rajhradu
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Blahoslavený biskup Grigorij Lakota
Mezi řádky předchozího článku jsme se zmínili o bl. biskupovi Grigoriji Lakotovi. Připojujeme zde
tedy ještě jeho krátký medailon.
Narodil se 31. ledna 1883 ve vesnici Golodivka v provincii Lvov. Navštěvoval základní školu
ve městě Komarno a poté nastoupil ke studiu ve lvovském semináři. V r. 1909 byl v Přemyšlu
vysvěcen na kněze a stal se sekretářem tamního biskupa Konstantina Čechoviče. V letech 1910
až 1913 studoval ve Vídni, kde dosáhl doktorátu z teologie. Od r. 1914 vyučoval církevní dějiny
a kanonické právo v diecézním kněžském semináři v Přemyšlu, jehož se stal dne 16. ledna 1918
rektorem. V r. 1924 je jmenován generálním vikářem diecéze a 16. května přijímá biskupské
svěcení, aby se tak stal pomocným biskupem diecéze Přemyšl. Současně zastával též službu
generálního vikáře a předsedy diecézního církevního soudu. S Velehradem jej pojí jeho účast
na V. unionistickém kongresu v roce 1927.
V r. 1939 byl biskup Grigorij poslán svým ordinářem do města Jaroslav, jež bylo tehdy
obsazeno Němci; tím se celá západní část diecéze – až po Krakov – dostala pod jeho vedení. Do Přemyšlu se biskup Jiří vrátil r. 1941. V tomto období se vyostřuje nátlak na ukrajinský lid sídlící v pohraničních oblastech s Polskem – záměrem bylo přesunout jej směrem na
východ. Představitelé polského státu zatkli 21. září 1945 biskupa-ordináře diecéze Přemyšl
Kocylovského, pomocného biskupa Lakotu a rektora Grinika. Všichni tři byli „přemlouváni“, aby
přesídlili do Sovětského svazu. Po dvou měsících vězení byli předáni do rukou NKVD –
sovětské tajné policie –, která zajistila 16. ledna 1946 jejich přesun do sovětského Ruska. Dne
24. ledna byli oba biskupové osvobozeni a bylo jim dovoleno vrátit se do své diecéze. Dne
26. června 1946 je však biskup Grigorij zajat podruhé, a to bezprostředně po skončení liturgie, která se konala v katedrále: polské jednotky za pomoci sovětských důstojníků obklíčili
chrám a předseda městského výboru navrhl všem představitelům ukrajinského kléru, aby se
„svobodně“ přesunuli do Sovětského svazu. Kněží však jedněmi ústy takovou nabídku
odmítli, byl jim tedy dán jeden den na rozmyšlenou. Následujícího dne byli všichni do jednoho
dopraveni na železniční stanici a odvezeni. Na sovětském území byl následně biskup Grigorij odsouzen bez jakéhokoliv soudního řízení k desíti rokům pobytu v koncentračním táboře
v neblaze proslulé Vorkutě v Republice Komi na severu Ruska. Biskupův život v lágru velmi
vynikal lidskostí a pokorou. Lakota vyhledával ty nejobtížnější práce, aby tak ulehčil ostatním
spoluvězňům. Otec Pietro Leoni, italský jezuita, který strávil v koncentračním táboře na Sibiři
deset let, píše ve svých pamětech: „V lágru jsem potkal skutečné anděly s lidskou tváří, kteří
ve svém životě zpřítomňovali cherubíny na zemi a oslavovali tak Krista. Mezi ně je třeba
připočíst biskupa – vyznavače víry Grigorije Lakotu, který nás, malomyslné vězně v letech
1948–1950 ozařoval příkladem křesťanských ctností. V táboře Vorkuta byl biskup Grigorij výjimečným příkladem života prožitého v pravdě. Svojí mimořádnou svatostí si mezi uvězněnými
vysloužil označení ‚anděl v lidském těle.‘ “ Všichni kněží, kteří se nacházeli v lágru, sloužili každé
ráno brzy potají mši svatou na nočním stolku. Den co den se duchovní scházeli kolem biskupa
Lakoty, aby vedli rozhovory o náboženských tématech. V r. 1950 se biskupův zdravotní stav
prudce zhoršil. Byl převezen do táborové nemocnice v Abezu u jezera Usa. O posledních okamžicích života biskupa Grigorije vydal svědectví jeden ze spoluvězňů – Kajetanovič, apoštolský administrátor katolických Arménů na Ukrajině. Těžce nemocný biskup Grigorij se na svém
lůžku bez ustání modlil a každý, kdo jej přišel navštívit, odcházel s jeho požehnáním. Biskup
Grigorij Lakota zemřel v koncentračním táboře 12. listopadu 1950. Byl prohlášen za blahoslaveného během návštěvy Jana Pavla II. na Ukrajině dne 27. června 2001.
(podle textu publikovaného na webu http://www.russiacristiana.org/martiri/lakota.htm přeložil R. Svatoň)
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P. Jan Nepomuk Soukop
Petr Hudec
V souvislosti s opravami kostelíku Cyrilka byl otevřen hrob P. J. Soukopa nacházející se při
presbytáři stavby. Pojďme si tedy tuto významnou osobnost moravské církve připomenout.
P. Jan Nepomuk Soukop se narodil 10. května
1826 v Třebíči. Po vystudování gymnázia v Moravské Třebové vstoupil v Brně v roce 1844
do semináře. Zde byl ovlivněn F. Sušilem. Na kněze byl vysvěcen v roce 1849. Následně působil
jako kaplan v Letovicích a ve Sloupě. V roce 1862
se stal farářem v Lipovci a krátce nato v Doubravici. Jeho činnost směřovala k náboženskému povznesení a národnímu uvědomění lidu
v duchu Sušilova hesla: Církev a vlast, každá má
půl a každá má mé srdce celé. Měl mimořádný
vztah ke svatým Cyrilu a Metoději. Rozšiřoval
mezi lidem české knihy, překládal z polštiny
a francouzštiny. Je autorem řady básní, povídek
a novel. Nejvíce proslul svojí písní Ejhle oltář
Hospodinův září, k níž složil nápěv významný
hudební skladatel Pavel Křížkovský. Zemřel
v Doubravici nad Svitavou dne 26. března 1892,
kde byl také pochován. Na základě přání jeho
synovce, P. Augustina Neumanna OSA byly Soukopovy tělesné pozůstatky převezeny
v roce 1927 na Velehrad a uloženy do výklenku zdi kostelíku Cyrilka, aby odpočíval
na „velehradské půdě“. (Lokace hrobu při vnější zdi presbytáře symbolicky odpovídá poloze
uložení sv. Metoděje, jak je popisována v legendách). Spolu s ostatky byl na Velehrad převezen
i Soukopův náhrobek s nápisem: Cyrilem a Metodem bdí Bůh nad svým národem. Místo
jeho posledního odpočinku se těšilo velké pozornosti velehradských poutníků. U příležitosti
60. výročí úmrtí P. Soukupa měla Matice svatoklimentská zájem o důstojnější úpravu náhrobku tohoto moravského buditele, respektive jeho přenesení buď do interiéru stavby, nebo
před průčelí. Nakonec byla pouze pořízena nad hrob nová pamětní deska při zachování jeho
lokace u zaprášené cesty. Za komunismu ovšem místo zpustlo natolik, že v roce 1992 zvažovali
doubravičtí farníci o navrácení ostatků zpět do Doubravice a dokonce vznikly spekulace, že se
tak již stalo.
Dne 15. května 2012, tedy přesně 85 let po uložení ostatků Jana Soukupa při presbytáři
kostelíku Cyrilka na Velehradě (15. května 1927), byl tento hrob otevřen v rámci probíhající rekonstrukce stavby. Do hrobky natolik zatékalo, že se stala shromaždištěm vody. Bylo
proto rozhodnuto o vyjmutí tělesných pozůstatků na dobu provedení nejnutnějších oprav
(odvlhčení základů) a 30. května byly ostatky pietně za účasti velehradských farníků uloženy zpět
na identické místo v nové truhle. Finální úprava místa posledního odpočinku J. Soukopa
proběhne v roce 2013 a věřme, že se opět stane pietním.
Opětovné uložení ostatků P. J. Soukopa do hrobky při zdi Cyrilky 30. 5. 2012 (foto F. Ingr)
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Jednota křesťanů
Víra a jednota církve
Tomáš Špidlík
Na tradičních ikonách Letnic jsou apoštolové umístěni na dvě strany, jakoby seděli
na koncilu. Uprostřed nich je však volné místo, které je ozářené: Naznačuje neviditelnou přítomnost Krista. „Pozemská církev je vlastně jednota věřících lidí, kterou působí vzájemná láska
k osobě Ježíše Krista.“ Tato slova velkého laického ekleziologa, A. S. Chomjakova, sama o sobě
nepřidávají nic k tomu, co křesťanská víra vždy vyznávala; jejich zvláštní hloubku pochopíme, až když je dáme do souvislosti s životní zkušeností jejich autora. Když Chomjakov srovnává společnost západní Evropy, „země velikých divů“, s prostým životem své rodiny, zaráží ho
rozdíl, který se mu zdá na první pohled nevysvětlitelný. Západ, tak po všech stránkách rozvinutý, trpí v důsledku nevyléčitelných rozdělení. Chomjakov vzpomíná, že v době jeho mládí
v jejich rodině všechno směřovalo k jednotě. Odkud pochází tak veliký rozdíl? Chomjakov navrhuje následující vysvětlení. Západ se snaží sjednocovat lidi pomocí systémů a idejí. V ruské
rodině je proti tomu principem sjednocení matka, tedy živá osoba. Tuto zkušenost je třeba
rozšířit na celou společnost. Komu se však podaří sjednotit lidské rozptýlené národy a učinit
z nich jedinou rodinu, totiž jedinou církev? Ne systémy ani organizace, nýbrž jedna osoba, živá
osoba Kristova. A kde Krista najdeme? V prvé řadě jej najdeme živého v srdcích věřícího lidu.
Církev proto definujeme jako Boží lid. V církvi žije víra, že Bůh je Otec, který od věčnosti rodí Syna,
pravého Boha z pravého Boha, a že Duch Svatý, který církev sjednocuje, je podobně božskou osobou. Tři osoby, vrcholně svobodné, tvoří jednotu osobním způsobem, nicméně tak
dokonalou, kterou může tvořit jen Bůh. Církev na zemi chce uskutečnit modlitbu své hlavy:

„Ať všichni jsou jednou, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě.“ (Jan 17,21).
Tím jsou nesrovnatelně překonány způsoby jednoty, které byly uspořádány čistě lidskými
prostředky. Na těchto prostředcích pozorujeme, že vyžadují vzájemnou ukázněnost
a poslušnost, důstojnost jednotlivých osob je do jisté míry zlehčena. Naopak, Nejsvětější Trojice,
druhá osoba, se tím, že se dokonale podřizuje Otci, získává důstojnost Syna, který se účastní s Otcem na téže moci a slávě. Když žijeme v církvi, jsme jako křesťané povoláni k účasti
na tomto tajemství podle vlastního povolání.
Jen někteří vědí, že během Druhého vatikánského koncilu četba Chomjakova ovlivnila
podobu textu Lumen gentium. I zde je církev představena jako Boží lid, který prožívá tajemství
a v němž se nachází její vnější formy jako svátost, tzn. viditelný a účinný obraz neviditelné vnitřní milosti. Druhý vatikánský koncil naléhavě trval na praktickém vývodu této víry.
V církvi, třebaže užíváme lidské vazby, kanonická pouta, naše soužití ve své právní formě musí
být oživováno kolegiálními, osobními vztahy. I otcové koncilu se shodli na tom, že kolegialita není chápána právně, jako nová vnější struktura. Jak ji tedy můžeme co nejlépe objasnit?
Můžeme ji osvětlit příkladem. V oficiálních dokladech je určena totožnost našeho otce. Zákony určují vzájemné povinnosti mezi otci a dětmi. Avšak v tomto rámci daná skutečnost jejich
vztahů přijímá různé formy. Může se stát, že jsem nikdy nepoznal svého otce živého, nebo
že jsem s ním prožil své dětství či ještě stále spolu žijeme a do současné doby spolupracujeme.
Vždy se však jedná o otce, ale osobní vztahy dávají význam pojmu otcovství. Podobné osobní vztahy oživují právní a sociální vztahy mezi papežem a biskupem, mezi klérem a bezprostředními nadřízenými, mezi věřícími v téže farnosti, atd. Jestliže Platon považoval přátelství
za důležitější než všechny ostatní lidské vztahy, církev musí ukázat dnešnímu světu,
že se v ní tento ideál uskutečňuje účastí na Božím životě.
V souvislosti s našimi předchozími úvahami můžeme uzavřít: církev je velkolepé božsko-lidské
umělecké dílo.
Úryvek z poslední knihy otce Tomáše Špidlíka Integrální poznání. Cesta symbolu, kterou
dokončil těsně před svojí smrtí 16. dubna 2010. Kniha vyjde v českém překladu v jubilejním roce 1.150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 2013 v nakladatelství
Refugium.

Ruská ikona seslání Ducha svatého z 15. století
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Detail sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka SJ (foto P. Hudec)
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Katolická církev východního obřadu v Chorvatsku
Marčská unie z roku 1611
Anežka Kindlerová
Ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje byla v roce 2012 realizována výstava A. Kindlerové Slovanský unionismus věnující se snahám o hledání cest k církevní jednotě. V Ročence
Matice publikujeme jako ohlas tohoto počinu příspěvek věnující se chorvatským řeckokatolíkům.
Od první poloviny šestnáctého století až do třicátých let osmnáctého století se do prostoru
dnešního severního Chorvatska stěhovali v několika vlnách pravoslavní jižní Slované z oblastí
nacházejících se pod tureckou nadvládou, kteří prchali ze své vlasti před tureckou agresí. Mezi
těmito uprchlíky byli zastoupeni i pravoslavní kněží a mniši.
Na začátku sedmnáctého století obdržela skupina nově příchozích pravoslavných mnichů
vedená Simeonem Vratanjou od tehdejšího záhřebského biskupa Petra Domitroviće povolení usadit se v rozbořeném klášteře Všech Svatých v Marče na území záhřebského biskupství
latinského obřadu. Biskup Domitrović, jehož předkové byli též pravoslavní uprchlíci, měl
blízký vztah k pravoslavným duchovním a věřícím a zásluhou jeho taktu a tolerance se Simeon
Vratanja a mniši z kláštera v Marče rozhodli roku 1611 požádat Svatý stolec o sjednocení.
Simeon Vratanja odcestoval do Říma, kde osobně vyznal katolickou víru a byl papežem
Pavlem V. vysvěcen na biskupa. V dekretu Divinae Majestatis arbitrio rozšířil papež Pavel V. jurisdikci biskupa Vratanji i na uskoky1, kteří se usadili v pohoří Žumberak na dnešních chorvatskoslovinských hranicích.
Během sedmnáctého století se ukázalo, že tolerantní a smířlivý postoj záhřebského latinského
biskupa Domitroviće však nesdíleli jeho nástupci. Ti nesouhlasili s působením samostatných
biskupů východního obřadu ve své diecézi a snažili se, aby jim byli podřízení jako vikáři, čímž
vyvolávali velké napětí. Kvůli těmto neustálým sporům se papež Klement X. rozhodl u příležitosti svěcení sjednoceného biskupa Pavla Zorčiće roku 1671 udělit mu zároveň titul apoštolský
vikář, čímž jeho činnost fakticky osamostatnil. Apoštolský vikariát východního obřadu fungoval od roku 1671 až do roku 1777, kdy byla zásluhou císařovny Marie Terezie pro řeckokatolíky
v Chorvatsku zřízena samostatná eparchie neboli biskupství v Križevcích. Do založení eparchie
měli řeckokatolíci velmi obtížné postavení a fakticky se jednalo o přežití sjednocení v tomto prostoru. Neustálé ústrky ze strany latinských biskupů a především útoky pravoslavných
se v polovině osmnáctého století začaly stupňovat. Roku 1738 došlo k prvnímu přepadení Marčského kláštera pravoslavnými vojáky, následujícího roku byl klášter opět přepaden
a i s kostelem zcela zničen. Pro mnichy se stal neobyvatelným a tehdejší sjednocený biskup
Teofil Pašić (1738–1746) byl nucen přenést své sídlo na usedlost Pribić u Žumberaku, kterou
zakoupil jeho předchůdce Pavao Zorčić. V těchto těžkých dobách se stal roku 1751 biskupem
Gabrijel Palković (1751–1758), baziliánský mnich z mukačevské diecéze, který vystudoval
u jezuitů v Záhřebu a v řecké koleji v Římě. Tomu se podařilo stabilizovat poměry mezi sjednocenými katolíky, pravoslavnými a záhřebskými biskupy a orientovat se na vnitřní růst
a rozvoj.1

1
Uskoci - polovojenské jednotky tvořené uprchlíky katolického vyznání z bosenských oblastí pod
tureckou nadvládou. Menší část uskoků se usadila v roce 1524 v oblasti Žumberaku v severním Chorvatsku, větší část těchto vojenských jednotek působila v Dalmácii. V roce 1617 byli dalmatští uskoci přesídleni
rakouskou vládou do oblastí kolem města Karlovac, který se nachází nedaleko Žumberaku.
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Založení eparchie v Križevcích roku 1777
Na plodnou práci biskupa Palkoviće navázal Bazilije Božičković (1759–1785), za jehož působení byla zásluhou císařovny Marie Terezie a papežského nuncia ve Vídni zřízena bulou Charitas
illa papeže Pia VI. križevecká eparchie (diecéze). Město Križevci bylo vybráno biskupem Božičkovićem, který pocházel z nedaleké obce Kloštar. Jurisdikce nového biskupství se vztahovala
na území Chorvatska, Slavonie, částí Uher, Bosny a Sremu.
Od založení roku 1777 do roku 1852 byl križevecký eparcha (biskup) podřízen ostřihomskému latinskému arcibiskupovi. Od roku 1852, kdy papež Pius IX. povýšil záhřebské biskupství
na arcibiskupství, a tím založil novou chorvatsko-slavonskou církevní provincii v čele se
záhřebským biskupem, stalo se križevecké biskupství součástí této provincie.
Přes různé problémy se během devatenáctého století počet věřících a kněží v celém križeveckém biskupství rozrůstal, a to především díky rusínským a ukrajinským přistěhovalcům
východního obřadu, kteří v rámci habsburské monarchie migrovali z Haliče a Podkarpatské
Rusi do neobydlených oblastí Bačky, Slavonie, Sremu a později do Bosny. Roku 1914 byl
jmenován apoštolským administrátorem a v roce 1920 križeveckým biskupem Dijonizije
Njaradi. Ten za svého působení navázal těsnou spolupráci se záhřebskými arcibiskupy,
především s arcibiskupem Alojzijem Stepinacem, sarajevským arcibiskupem Josipem
Stadlerem a lvovským metropolitou Andrejem Šeptyckým. Za jeho působení se roku 1923 stali
součástí križeveckého biskupství makedonští řeckokatolíci a v roce 1924 řeckokatoličtí
Ukrajinci v Bosně. V letech 1922 až 1927 působil biskup Njaradi jako apoštolský administrátor
prešovské řeckokatolické diecéze v Československu, jejíž chod v poválečných zmatcích
stabilizoval. V letech 1938 a 1939 se na několik měsíců stal apoštolským administrátorem
řeckokatolíků na autonomní Karpatské Ukrajině se sídlem v Chustu, než byla v březnu roku
1939 obsazena maďarským vojskem.
Biskup Njaradi a cyrilometodějská myšlenka velehradských unionistických kongresů
Biskup Njaradi choval vřelý a blízký vztah k moravskému Velehradu. Stal se pravidelným
a aktivním účastníkem cyrilometodějských unionistických kongresů a porad, na kterých
navázal přátelství nejen s jejich organizátorem Antonínem Cyrilem Stojanem, ale též s řadou
unionistických pracovníků z celé Evropy. Podobně jako bulharský řeckokatolický biskup
Epifani Šanov byl i Njaradi velkým propagátorem cyrilometodějské myšlenky sjednocení,
kterou se snažil prosazovat mezi kněžími a věřícími své diecéze. Roku 1909 zastupoval na
druhém velehradském unionistickém kongresu chorvatské katolíky. Na třetí unionistický kongres roku 1911 přicestoval na Velehrad společně s Janko Šimrakem, svým budoucím nástupcem v úřadu križeveckého biskupa. Roku 1910 byl přičiněním Njaradiho založen v záhřebské
arcidiecézi a križevecké diecézi odbor Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, který se později rozšířil
i do diecéze krčské a arcidiecéze splitské.
Po první světové válce se biskup Njaradi účastnil na Velehradě i menších unionistických
porad. Roku 1922 se stal společně s římskokatolickým košickým biskupem Augustínem Fischerem-Colbrie a řeckokatolickým biskupem Josyfem Bocjanem z Lucku jedním z místopředsedů
unionistické porady, které tehdy již naposledy předsedal olomoucký arcibiskup Stojan. O dva
roky později, na závěr čtvrtého a největšího unionistického poválečného kongresu, vysvětil
biskup Njaradi společně s řeckokatolickým biskupem Josafatem Kocylovským z Przemyślu
a košickým biskupem Fischerem-Colbrie za účasti dalších dvaceti biskupů a papežského
nuncia v Československu Francisca Marmaggiho ve velehradské bazilice nového mukačevské
ho biskupa Petra Gebeje.
73

K 1100. výročí narození sv. Cyrila byl pořádán v únoru 1927 v benediktinském klášteře
Na Slovanech v Praze Cyrilometodějský týden, jehož čestným hostem se stal biskup Njaradi. Ten vedl v srpnu téhož roku společně s lublaňským biskupem Antonem Bonaventurou
Jegličem pouť jihoslovanských poutníků na Velehrad, kde se setkali s rusínskými poutníky
ze Slovenska pod vedením prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiče. Roku 1929 u příležitosti
1000. výročí smrti sv. Václava zorganizoval pražský
odbor Apoštolátu v rámci Svatováclavských oslav v Praze
speciální sekci pro studium křesťanského východu. V této
sekci se organizátoři snažili propojit úctu ke sv. Václavovi s cyrilometodějskou myšlenkou sjednocení. Sjezdu se
zúčastnil i biskup Njaradi a 11. srpna sloužil v Praze zahajovací liturgii východního obřadu společně s řeckokatolickým
biskupem Josafatem Kocylovským z Przemyślu v kostele
sv. Kříže na Příkopech. Jeho kázání s názvem Aby všichni
jedno byli! se setkalo s velkým ohlasem všech účastníků.
Těchto cyrilometodějských oslav v Praze i na Velehradě se
zúčastnilo mnoho poutníků z Chorvatska v doprovodu pěti
jugoslávských biskupů. V roce 1932 se biskup Njaradi zúčastnil šestého unionistického kongresu, během
něhož sloužil východní panychidu (bohoslužbu za zemřelé)
za unionistické průkopníky; olomouckého arcibiskupa
Stojana, košického biskupa Fischera-Colbrie, prvního
tajemníka Apoštolátu Adolfa Jaška, zesnulého užhorodského biskupa Petra Gebeje vysvěceného biskupem Njaradim
před deseti lety na Velehradě a za pražského světícího bisBiskup Njaradi na Velehradě
v roce 1936 (archiv ŘKF Velehrad) kupa Antonína Podlahu, jenž se významně zasloužil o šíření
cyrilometodějské myšlenky sjednocení v českých diecézích.
Naposledy navštívil biskup Njaradi Velehrad roku 1936,
kdy se konal sedmý unionistický sjezd. Na závěr tohoto sjezdu vyjádřil svůj osobní vztah k unionistickým snahám v závěrečné, tzv. lidové části sjezdu, kdy ve své promluvě ke shromážděným věřícím vyzdvihl Velehrad jako střed a centrum cyrilometodějské úcty a snah o sjednocení
v křesťanském světě.
Križevecké biskupství po druhé světové válce
Po smrti biskupa Njaradiho byl v roce 1941 jmenován apoštolským administrátorem križevecké diecéze a roku 1942 biskupem Janko Šimrak, který se nikdy netajil svým negativním
vztahem ke komunistické ideologii. Kvůli svým politickým názorům byl zatčen komunisty
již v dubnu 1945 a vyšetřován velmi brutálními metodami, na jejichž následky zemřel následujícího roku v Križevcích.
Přestože byli biskup Šimrak i řada dalších řeckokatolických kněží a věřících po skončení války perzekvováni, nebyla řeckokatolická církev v Chorvatsku, respektive v tehdejší Jugoslávii,
na rozdíl od řeckokatolických církví ve východní a jihovýchodní Evropě postavena bolševickou
mocí mimo zákon.
Po smrti biskupa Šimraka v srpnu 1946 zůstal biskupský stolec v Križevcích několik let neobsazen. Řeckokatolická církev se v té době snažila vzpamatovat z těžkých poválečných ztrát. Řada
kostelů a far byla zničena, baziliánští mniši, kteří se starali o seminář v Záhřebu, tam přestali
působit, následkem válečných a poválečných událostí se zmenšil počet kněžských a řeholních
povolání.
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Během politického uvolnění jmenoval Svatý stolec roku 1950 Gabrijela Bugatka apoštolským
administrátorem a o deset let později sídelním biskupem križevecké eparchie. Jelikož se
v samotných Križevcích a okolí počet věřících východního obřadu neustále snižoval
a v polovině šedesátých let čítal již jen několik desítek věřících, rozhodl se biskup Bugatko
přenést roku 1962 své sídlo do Záhřebu, kam jej o čtyři roky později následoval biskupský
ordinariát. V Záhřebu byl již na konci devatenáctého století zbudován biskupem Hranilovićem
řeckokatolický kostel sv. Cyrila a Metoděje, u kterého se nacházel seminář.
V roce 1964 jmenoval papež Pavel VI. biskupa Bugatka římskokatolickým arcibiskupem
se sídlem v Bělehradě. Po jeho odchodu do hlavního města Jugoslávie vedl križeveckou
řeckokatolickou diecézi pomocný biskup Joakim Segedi, kterého po smrti arcibiskupa Bugatka vystřídal v roce 1983 nově jmenovaný križevecký biskup Slavomir Miklovš.
Za jeho působení došlo v devadesátých letech dvacátého století k rozpadu Jugoslávie.
Řeckokatoličtí věřící se tak ocitli na území několika nově vzniklých samostatných států. Vatikán
tuto situaci řešil zřízením dvou nových apoštolských exarchátů (předstupeň eparchie, zakládá
se především pro řeckokatolíky v diaspoře); roku 2001 v Makedonii se sídlem ve Skopji a v roce
2003 v Srbsku a Černé Hoře se sídlem v Ruském Keresturu.
Po penzionování vladyky Miklovše byl roku 2009 jmenován križeveckým biskupem Nikola
Kekić pocházející z chorvatského Žumberaku, který vede řeckokatolickou diecézi v Chorvatsku do současnosti.

Eucharistický průvod uspořádaný na závěr VII. unionistickém sjezdu
na Velehradě 19. 7. 1936; zcela v pravobiskup Njaradi,
vedle něj biskup Kurtev ze Sofie, za ním ol. arcibiskup Prečan
(archiv ŘKF Velehrad)
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Pouť k pravdě, smíření a svatosti
Kamínky z ekumenické mozaiky roku 2012
Robert Svatoň
Pohlédneme-li na církev v Jeruzalémě bezprostředně poté, co v den letnic sestoupil na apoštoly Duch Svatý, nalezneme okruh Kristových učedníků, který svatý Lukáš popisuje takto:
„Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se“ (Sk 2,42). Jednota
církve, jejímž dárcem je sám Bůh, se viditelně projevuje věrností apoštolské nauce a společenstvím modlitby, jehož vrcholem a zdrojem je eucharistie.
Společné slavení nejsvětější eucharistie Páně představuje horizont snah o obnovení plné
a viditelné jednoty mezi všemi pokřtěnými, tento cíl ovšem také předpokládá dosažení
úplné jednoty ve víře.(1) Ekumenickému hnutí tak můžeme spolu s Janem Pavlem II. rozumět
jako cestě, na níž si různá křesťanská společenství „vzájemně pomáhají k tomu, aby na sebe
mohla společně hledět ve světle apoštolské tradice“(2), což staví jednotlivé církve a církevní společenství před otázku, „zda opravdu a odpovídajícím způsobem vyjadřují to, co Duch
předal prostřednictvím apoštolů“.(3)
Toto objevování tradice, která má svůj původ u apoštolů a díky níž je v církvi nepřetržitě
přítomno slovo života, slovo Otce, které svým učedníkům odevzdal vtělený Boží Syn (srv.
Jan 17,14), předpokládá prostředí modlitby a otevřeného dialogu a počítá zároveň s tím, že
v něm svou aktivní roli budou hrát jak oficiální představitelé církví, tak teologové, ale i všichni
věřící, a to každý v souladu se zvláštním posláním, které mu bylo svěřeno a v otevřenosti vůči
Duchu Svatému.(4) Jedině on, Duch lásky a pravdy, jenž mnohé spojuje vjedno a naplňuje celou
církev i srdce všech svých věrných, musí znovu sestoupit na Ježíšovy učedníky, aby zpečetil
jejich jednotu.

Písmem, živou tradicí a službou nástupců apoštolů jako těch, kteří jsou svědky této pravdy.
Podle kardinála Kurta Kocha, který stojí v čele Papežské rady pro jednotu křesťanů, tedy
orgánu vatikánské kurie pověřeného záležitostí ekumenismu, můžeme na naší cestě k jednotě
postoupit jedině tehdy, dojdeme-li k souladu ohledně toho, co má být naším cílem. Rozdílná
pojetí cíle ekumenického úsilí přitom odpovídají různosti způsobu, jak jednotlivá křesťanská
společenství rozumějí pojmu „církev“ a „jednota církve“. Zatímco katolická církev zdůrazňuje, že k takové jednotě je zapotřebí sjednocení ve víře, svátostech a církevním úřadu, například církevní společenství vzešlá z reformace považují za dostačující ryzí hlásání evangelia
a Písmem se řídící vysluhování svátostí. Proto na Mezinárodním ekumenickém fóru v německém Trevíru 1. února minulého roku kardinál Koch vytyčil, že „ekumenické vyjasnění pojetí
církve a jednoty musí být v seznamu ekumenické agendy hlavním bodem k projednávání“.
(7) Takový proces vyjasňování by nakonec mohl vyústit ve společné prohlášení evangelických
(především luterských) církví a katolické církve o pojetí církve, eucharistie a úřadu, podobně
jako tomu bylo před několika lety v případě shody (diferencovaného konsensu) v otázce učení
o ospravedlnění – nastínil ve své přednášce kardinál.(8) Třebaže již letos v únoru mají začít
konzultace mezi zástupci Společenství evangelických církví v Evropě a Papežskou radou pro
podporu jednoty křesťanů, které se budou týkat právě otázek ekleziologie a církevního úřadu,
je nepochybné, že zde bude zapotřebí urazit ještě dlouhý kus cesty.
Církev – nerozdělená Kristova suknice
Symbolem církevní jednoty se od dávných dob církevních otců stala Kristova suknice,
o které evangelista Jan vydává svědectví, že byla „nesešívaná, v jednom kuse setkaná odshora
až dolů“ (Jan 19,23). Svatý Cyprián o jednotě hovoří jako o tajemství, „nerozpojitelném poutu souladu“, které je nedělitelné, přičemž právě Spasitelova „tunika představuje tuto jednotu,
která začíná odshora dolů, to znamená, že pochází z nebe a od Otce“.(9)

Jak dál na cestě k jednotě?
Již od svého počátku před více než sto lety se novodobé ekumenické hnutí vyznačuje širokým
spektrem aktivit, zasahuje mnoho oblastí církevního života počínaje společnou modlitbou
přes dialog teologů až po sociální a charitativní činnost. Třebaže milost Ducha Svatého vede
křesťany ke vzájemnému poznání, odpuštění a pronikání do křesťanského tajemství různými
cestami, nepřekvapí, že se představy o tom, jaký je smysl a cíl ekumenismu liší. Má-li ekumenismus přivádět ke stále hlubší a dokonalejší jednotě všech, kteří uvěřili v Krista, pak musí být
v prvé řadě cestou k jednomu Pánu, k jedné víře a k jednomu křtu, k jednomu Bohu a Otci
všech, který je nade všemi (srv. Ef 4,5-6).
Na ústřední roli víry v úsilí o jednotu křesťanů upozornil na pravidelném plenárním zasedání Kongregace pro nauku víry 27. ledna 2012, které se věnovalo ekumenismu, papež Benedikt XVI. Pokud by podle něj ekumenické hnutí ze svého středu vytěsnilo podstatu a obsah
křesťanské víry, hrozilo by, že se promění pouze v sociální dohody a praxi usilující o utopii
nějakého „lepšího světa“. K takovému posunu by došlo, pokud bychom podlehli rozšířenému
indiferentismu, který se zříká schopnosti lidského rozumu hledat a nacházet pravdu. „Centrem pravého ekumenismu je však naopak víra, v níž se člověk setkává s pravdou zjevující se
v Božím slově,“(5) podtrhuje pontifik a dodává, že „upřímné hledání plné jednoty všech křesťanů je dynamismem, který je oživován Božím slovem, božskou pravdou, která k nám v tomto
Slově promlouvá“.(6) Klíčovou je v tomto hledání otázka, jakým způsobem Boží pravda přichází k člověku, což podle současného papeže vyžaduje především pečlivé studium vztahů mezi
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Zástupci německé ekumeny během „ekumenického dne“ v rámci pouti ke Kristově tunice
v trevírském dómě: u mikrofonu biskup diecéze Trevír S. Ackermann, vpravo za ním
N. Schneider, předseda Německé evangelické církve a po jeho levé ruce metropolita
Řecko-pravoslavné metropolie v Německu A. Lambarbakis.
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O oděvu, o který vojáci v evangeliu metali los, pak svatý Augustin dodává: „Kati oděv
neroztrhali; křesťané však církev rozdělili.“(10) Pětisté výročí nalezení a prvního veřejného vystavení relikvie Kristova spodního šatu ukrytého od časů císaře Konstantina
v trevírském dómě sv. Petra, si připomněli věřící tamní místní církve právě v roce 2012.
Od 13. dubna do 13. května, kdy byla relikvie v katedrále v Trevíru vystavena, putovali poutníci na toto místo spojeni mottem: „… a přiveď k jednotě, co je rozdělené“. Tato událost se
přitom stala pobídnutím k jednotě křesťanů nejen pro katolíky: intenzivně se totiž do přípravy a průběhu poutního měsíce zapojili rovněž němečtí evangelíci, zástupci svobodných
církví i pravoslavní křesťané žijící v Německu i Lucembursku. Ti všichni – podobně jako již
v roce 1996, kdy byla Kristova tunika vystavena naposled – přijali pozvání trevírského biskupa
Stefana Ackermanna k ekumenické pouti, jejímž smyslem bylo svědčit o víře v jednoho Krista
vyznávaného v mnohosti křesťanských konfesí a nespokojit se se stávající situací rozdělení
a vyprosit si u Pána jediné církve dar jednoty. Toto bratrské ekumenické poutní společenství,
jehož bylo jmenované nejstarší německé město loni na jaře svědkem, přitom netvořilo pouze
jakýsi „vnější přídavek“, nýbrž mělo patřit „k intimnímu jádru“ celé události víry, jíž se vystavení
tuniky stalo, jak to v homilii při úvodní poutní bohoslužbě vyzdvihl zvláštní papežský vyslanec
kardinál Marc Ouelett.(11)
Po celý měsíc, kdy byla Ježíšova suknice vystavena, se každý den v evangelickém kostele
Nejsvětějšího Spasitele konala polední ekumenická pobožnost zaměřená na jednotlivé
aspekty tajemství církve a její jednoty. Vyvrcholení pak představoval„ekumenický den“ v sobotu
5. května, jehož součástí bylo procesí historickým středem města, které vedli nejvyšší představitelé křesťanských církví a církevních společenství Porýní a Německa, a které bylo zakončeno společnou bohoslužbou s připomínkou křtu, který mezi křesťany vytváří „svátostné
pouto jednoty“(12), a v němž všichni oblékáme jednoho Krista (srv. Gal 3,27). Skutečnost,
že se kupříkladu protestanté aktivně zúčastnili katolíky vyhlášené pouti, není ani u našich
západních sousedů vůbec samozřejmé. Vezmeme-li v úvahu, jak ostře ve své době právě
proti uctívání trevírské relikvie vystoupil třeba reformátor Martin Luther, šlo o událost skutečně
mimořádnou. Ani mezi dnešními evangelickými křesťany se celá událost neobešla bez rozpaků: byly slyšet hlasy, které spatřovaly v obdobném gestu újmu na vlastní evangelické identitě,

jiní si stěžovali, že manifestační povaha celé akce pouze odvádí pozornost od skutečných
ekumenických problémů. Ti, kdo se ovšem do Trevíru vydali, využili podle předsedy Evangelické církve v Německu Nicolause Schneidera šanci oslavit jednoho Pána církve Ježíše Krista
jako společný Střed naší víry. „Základní ekumenickou zkušenost činíme tehdy, když
se navzájem setkáme s otevřeným srdcem a rozevřenou náručí, a to i v tom, co je pro nás cizí
a nové,“(13) prohlásil při promluvě během ekumenické bohoslužby kazatel, nejvyšší představitel evangelické církve ve Falcku, Christian Schad.
Smířené církve – kvas odpuštění a pokoje mezi národy
Je bolestné vzpomínat na dějiny národů, které jsou plné sporů, nedorozumění, ba dokonce
násilí, utrpení a nenávisti. Křesťané se při pohledu na minulé viny, zášť a rozbroje – ať už je
zapříčinili oni sami, anebo ostatní lidé – mohou opřít o jistotu své víry: v Kristu Bůh boří zeď,
která rozděluje, Kristus svou obětí na kříži usmrcuje nepřátelství a usmiřuje lidi ve svém těle
(srv. Ef 2,14-18). Ti, kdo uvěřili v Krista, mají poslání stát ve světě zvěstovateli smíření, „vždyť
Bůh pro Kristovy zásluhy usmířil svět se sebou“ (2Kor 5,19), a Kristus „je náš pokoj“ (Ef 2,14).
Jak by ovšem mohli křesťané věrohodně o tomto smíření svědčit, pokud by sami setrvávali
v nesvornosti?
K nové etapě vzájemných vztahů vyzvali 17. srpna 2012 nejen věřící, ale všechny své spoluobčany nejvyšší představitelé katolické církve v Polsku a pravoslavné církve v Rusku. Při první
historické návštěvě moskevského patriarchy v Polsku od roku 1918, kdy byla vyhlášena Polská
republika, podepsali ve Varšavě hlava Ruské pravoslavné církve Kyrill I. a předseda Polské
biskupské konference Józef Michalik společnou výzvu ke vzájemnému odpuštění a spolupráci mezi oběma národy. Jako „významnou událost, která dává naději do budoucna“(14) ocenil
tento akt samotný Benedikt XVI.
Co je hlavním obsahem tohoto dokumentu? Jde v prvé řadě o vyznání hříchu jako hlavní
příčiny každého rozdělení, jak mezi národy, tak mezi církvemi. Proto je prvním krokem k obnovení důvěry a bratrského dialogu vzájemné smíření. Církevní autority tudíž „vybízejí své věřící,
aby se modlili za prominutí nespravedlností a každého zla spáchaného na obou stranách“.
(15) Rány minulosti, které oběma národům způsobila válka a totalitní režimy minulého století,
zůstávají v paměti a tvoří část národní identity. Z toho důvodu je zapotřebí podle slov
prohlášení usilovat o poznání historické pravdy, jak se o to na obou stranách pokoušejí
příslušné komise, aby tak „pomohly vyjasnit pochybnosti a přispět k překonání negativních
stereotypů“.(16) Polští a ruští katoličtí a pravoslavní křesťané si uvědomují svoji
zodpovědnost za rozvoj duchovní a kulturní dimenze obou národů a tváří v tvář falešně
chápanému sekularismu, který mnohdy ústí ve fundamentalismus a pod rouškou svobody
popírá mravní normy založené na Dekalogu, jsou povoláni se zasadit na obranu nezcizitelných
práv každého člověka stvořeného k Božímu obrazu. Prvořadou se jeví podpora náboženské
svobody, práva na aktivní přítomnost křesťanů a církví ve veřejném životě a upevnění instituce
rodiny. „Jsme přesvědčeni, že zmrtvýchvstalý Kristus je nadějí nejen pro naše církve a národy,
nýbrž také pro Evropu a celý svět,“ píší pravoslavný patriarcha a polští biskupové a dodávají:
„Kéž svou milostí způsobí, aby každý Polák v každém Rusovi a každý Rus v každém Polákovi
spatřili přítele a bratra.“(17)

Patriarcha Kirill, hlava Ruské pravoslavné církve a biskup J. Michalik, předseda Polské
biskupské konference podepisují společnou výzvu národům Polska a Ruska
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se s papežem Benediktem XVI. shromáždilo na Náměstí svatého Petra na pětačtyřicet tisíc
účastníků. Jejich díky, chvály a prosby se prolínaly s podmanivým zpěvem písní a tichem,
jak je tomu v tradici modlitby v duchu Taizé zvykem. „Ekumenismus modlitby nechce
podporovat žádnou povrchní toleranci, nýbrž vzájemné naslouchání a skutečný dialog,
který od nás vyžaduje mnoho,“(19) řekl ve svém pozdravu papeži představený ekumenického
společenství bratr Alois, který stojí v jeho čele od tragické smrti Rogera Schütze v roce 2005.
Svatý otec v závěru modlitebního setkání ujistil přítomné o neodvolatelném závazku katolické
církve pokračovat v hledání cest ke smíření a k dosažení viditelné jednoty křesťanů a vyzval
všechny přítomné, aby kráčeli ve stopách bratra Rogera, svědka evangelia, který byl proniknut
„ohněm ekumenismu svatosti (…), zevnitř naslouchali jeho ekumenismu, který žil duchovně
a nechali se jeho svědectvím vést směrem k zvnitřněnému a duchovnímu ekumenismu“.(20)
Taková cesta je poutí víry, vydanosti Kristu a radosti ze společenství církve.

Papež Benedikt XVI. před ikonou kříže při modlitbě s účastníky
35. evropského setkání Taizé v Římě
Stále kvetoucí jaro církve
„Ach, Taizé, to malé jaro!“(18) To jsou dnes již okřídlená slova, která pronesl blahoslavený papež
Jan XXIII. při jednom ze svých setkání s bratrem Rogerem Schützem, zakladatelem původně
evangelického a později ekumenického mnišského společenství známého po celém světě.
Již před více než šedesáti lety položil tento ve Švýcarsku narozený reformovaný teolog spolu
se šesti dalšími spolubratry základy komunity v burgundské vesničce Taizé, když na velikonoční
neděli r. 1949 všichni vyslovili řeholní sliby chudoby, čistoty a poslušnosti.
Srdcem poslání Taizé je žít bratrské společenství jako podobenství Boží lásky a šířit porozumění
a smíření mezi lidmi, jak to dokládá nápis při vchodu do tamního chrámu: Vy, kteří vstupujete,
smiřte se – otec se synem, manžel s manželkou, věřící s tím, kdo věřit nemůže, křesťan se svým
odloučeným bratrem. Kromě toho, že samotná komunita po celý rok přijímá tisíce mladých
lidí a dává jím prostor prohloubit svůj osobní vztah s Bohem, aby podpořil jejich cestu víry,
přišel bratr Roger koncem sedmdesátých let minulého století s návrhem, konat každoročně
na přelomu prosince a ledna evropská setkání mladých jako zastavení na „pouti důvěry
na Zemi“. Program takových setkání, která se mezitím rozšířila i na jiné kontinenty, přitom
zahrnuje společnou modlitbu, četbu Písma, setkání a diskuse ve skupinách na různá duchovní
i společenská témata. Účastníci jsou přitom hosty v rodinách a farních společenstvích těch měst,
kde se setkání odvíjí. Přijíždějí všichni: katolíci, pravoslavní, protestanté…
Pod vedením komunity z Taizé se konalo 35. evropské setkání mladých ve druhé polovině vánočního oktávu, tedy v posledních dnech roku 2012 a na samém začátku roku 2013
v Římě. K vrcholům přitom patřila bezesporu večerní modlitba před ikonou kříže, ke které
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(1) Srv. Jan Pavel II., Ut unum sint, 77.
(2) Tamtéž, 16.
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(4) Srv. Dei Verbum, 7.
(5) Benedetto XVI, Ecumenismo nella Tradizione, in Il Regno – Documenti, 5 (2012), s. 130.
(6) Tamtéž.
(7) Koch, K. Ökumene in Bewegung, s. 5. [on line]. [cit. 2.1.2013]. Dostupné na: http://www.
heilig-rock-wallfahrt.de/oekumene/oekumenisches-forum/nahtlos-zerrissen.html.
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hf_ben-xvi_ang_20120819_it.html.
(15) Chiesa ortodossa russa e Conferenza episcopale polacca, Alle nazioni russa e polacca, in Il Regno
– Documenti, 5 (2012), s. 505.
(16) Tamtéž.
(17) Tamtéž, s. 506.
(18) Srv. Murín, J., Roger Schütz z Taizé. Pokus o portrét, in Getsemany, 9 (2005), s. 6.
(19) 45 thousand young people in Saint Peter’s Square to pray with Pope Benedict XVI.
[on line]. [cit. 4.1.2013]. Dostupné na: http://www.taize.fr/en_article15065.html.
(20) Discorso del Santo Padre Benedetto XVI. Piazza San Pietro. Sabato, 29 dicembre 2012.
[on line]. [cit. 4.1.2013]. Dostupné na: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121229_taize_it.html.
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Poutnictví
Poutní cesta Velehrad - Sv. Antonínek: radosti i starosti
Petr Hudec
Dne 26. srpna 2012 požehnal na Sv. Antonínku Mons. Jan Graubner novou větev Cyrilometodějské cesty napojující toto poutní místo na dosud zbudovanou síť cest Velehrad Sv. Hostýn - Sv. Kopeček. Na děkovnou pouť po ní připutovali z Velehradu první pěší poutníci
vedení Mons. Janem Peňázem. Matice velehradská a svatoantonínská se tak přičlenily k sesterským Maticím svatohostýnské a svatokopecké a jejich užší spolupráce tak dostala viditelnou
podobu. Na rozvoji pěšího putování se výrazně podílí Zlínský kraj a Centrála cestovního
ruchu Východní Morava. V rámci přípravných prací jsme se setkali s mimořádnou vstřícností
ze strany starostů i duchovních správců Starého Města, Kunovic, Ostrožské Nové Vsi, Ostrožské
Lhoty, a v cíli cesty také s velkým pochopením P. Zdeňka Stodůlky. Zvláštní poděkování patří
také předsedkyni Matice svatoantonínské Marii Špirudové. S přijetím jsme se setkali u majitelů
pozemků, na nichž zastavení stojí. Nezklamala nás ani štědrost dárců (soukromé osoby, obce,
farnosti, Zlínský kraj), takže naprostou většinu nákladů na projekt poutní cesty bylo díky nim
možné pokrýt. Kdo již po poutní cestě putoval, měl možnost vnímat krásu slovácké krajiny,
svědectví stop našich předků. PhDr. Josef Pala připravil pro poutní cestu informačně velmi
hodnotného průvodce.
Jak už to ale bývá, ruku v ruce s radostmi jdou také starosti a ne vždy se vše zdaří bezvadně. Dodavatel díla jej neprovedl v požadované kvalitě, což se týká zejména grafického
zpracování panelů a tištěného průvodce. Nadto odstraňování nedostatků se vleklo až
do konce uplynulého roku, takže jsme notně zkoušeli trpělivost dárců a pochopitelně tím
také utrpěla naše pověst. Na konstrukcích zastavení bohužel došlo také k vandalismu. Jak
na zbudované trase, tak také na dříve vzniklých úsecích Cyrilometodějské cesty je třeba
vyřešit otázku značení, které není zejména pro individuálně putující poutníky dostatečné.
Věříme, že se nám bude dařit v dalším
rozvoji pěšího putování za pomoci Centrály cestovního ruchu Východní Moravy a Zlínského kraje, kteří sledují rozvoj
projektu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila
a Metoděje. Ta nebude mít jen „virtuální podobu“, nýbrž do některých míst
spojených s odkazem sv. Cyrila a Metoděje
budemožné pěšky putovat. Naskýtá
se zde například možnost pokračovat
v rozvoji trasy směrem do Kopčan/Mikulčic
a Šaštína. Tak velký rozvoj je pochopitelně nad možnosti naší Matice, nicméně
můžeme se na realizaci této vize podílet.
P. Jan Peňáz s poutním křížem
u zastavení na Sv. Antonínku
(foto P. Hudec)
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...Na poděkování za vše,
		
co nám svatí bratři
		
CYRIL A METODĚJ přinesli,
		
a s prosbou, aby v našem národě
		
i v Evropě jejich dědictví opravdu žilo...
		

Duchovní téma

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

TRASA
neděle - 18. 8. 2013 se vychází z Rad. Svratky a z Bohuslavic u Hlučína
pondělí - 19. 8. z Vranova nad Dyjí, Vítochova u Bystřice nad Pernšt., Sebranic u Litomyšle, Bílovce u Ostravy a Žďáru n. S. přes Netín, úterý - 20. 8. ze Znojma, Olešnice na Moravě,
Blahutovic a Velkého Meziříčí, středa - 21. 8. z Miroslavi, Boskovic, Dřevohostic, Brna-Bystrce,
Olomouce a Tišnova a Mikulova, čtvrtek - 22. 8. z Blučiny, Ruprechtova, Křenovic u Kojetína,
Slavkova u Brna, Skalice na Slovensku a ze Křtin, odpoledne ze Sv. Antonínka a Ratíškovic,
pátek - 23. 8. z Věteřova, Cetechovic, Bzence, Polešovic, Luhačovic a Milonic, sobota z Veselí n. M., z Uh. Brodu, Uh. Hradiště, Buchlovic a Boršic u Buchl.
V SOBOTU 24. 8. 2013 V BAZILICE
10.30 h obnova zasvěcení a přijetí
do Společenství čistých srdcí
11.00 h růženec v bazilice
11.30 h mše sv. – o. biskup Viliam
Judák z Nitry
15.00 h přednáška P. prof. P. Piťhy,
požehnání a rozloučení

PRAHA

OSTRAVA

BRNO

VELEHRAD

Srdečně zveme všechny na celou pouť, anebo jen na kousek, zvláště ten poslední.
Přejeme si, aby tato pouť byla jako tenkrát v Betlémě.
„RADOST PRO VŠECHEN LID“ (Lk 2,10)
To vše, dá-li Pán Bůh, a budeme živí a zdraví!
Přihlášky a další informace
Mons. Jan Peňáz, Křtiny 72, 516 439 189, 736 529 221 - www.poutnik-jan.cz
P. Marek Dunda, Vranov n/D 20, 515 296 384, 731 402 742 - www.fatym.com
jáh. Ladislav Kinc, Prosetín 79, 516 463 315, 606 948 970- www.rovecne.farnost.cz
Mons. Jindřich Bartoš, Znojmo, 515 224 694 - jindrichbartos@seznam.cz
S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo.
Spíme vždy pod střechou.
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Poutní cesta křesťanskou Evropou
P. Jan Peňáz
POUTNÍ CESTA KŘESŤANSKOU EVROPOU UŽ MÁ 24 ZASTAVENÍ
Francouzi z tohoto sdružení, kteří na Velehradě postavili L.P. 2007 kapličku (tehdy 8. v pořadí),
k dnešku už vybudovali celkem dvanáct zastavení ve své vlasti a dalších dvanáct v evropských
zemích: dvě na Ukrajině a ve Švýcarsku, po jednom u nás, v Polsku, v Rumunsku, v Německu,
v Severním Irsku, ve Španělsku, v Belgiia v Řecku. V jubilejním roce mají být požehnána tři
zastavení v našem sousedství: v Nitře ke cti sv. Cyrila a Metoděje, v Maďarsku v Panonhalmě
ke cti sv. Martina a na rakouském mariánském poutním místě Mariadreiechen ke cti Nejsvětější
Trojice.
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1) Velleron sv. Michael 2003
2) Méthamis Panna Maria v polích 2005
3) Visan v Provenci Jezulátko 2006
4) Wadowice v Polsku Panna Maria Fatimská 2006
5) poutní místo Cotignac kaple sv. Josefa na místě zvaném Bessillon 2006
6) klášter Le Barroux Panna Maria Guadalupská 2007
7) Meursault v Burgundsku Jezulátko z Karmelu v Beaune 2007
8) Velehrad – Pražské Jezulátko 22. 10. 2007
9) Univ na západní Ukrajině Zvěstování Panně Marii 2007
10) Pamětní deska sv. Kolumbánovi v průsmyku Septimer (2311 m. n. m.) mezi Švýcarskem
a Itálií, kterým přešel L. P. 612 se svými bratry jako misionář, byla požehnána 16. srpna 2008
11) Zastavení Krista Spasitele požehnáno ve svátek sv. Michaela 29. září 2008 v Chantmerle
les Blés (Kosí zpěv u pšenic) v jihovýchodní Francii na soutoku Róny a Izery
12) Zastavení Panny Marie a sv. Josefa v Rumunsku ve farnosti Sabaoani v diecézi Iasi věnované památce místního biskupa mučedníka Antona Durkovici ( † 10. 12. 1951) požehnáno
7. 10. 2008
13) Zastavení Panny Marie Lasalettské v Triors (kraj Drome - jihovýchodní Francie) požehnáno
4. 8. 2009
14)Zastavení sv. Benedikta u benediktinského kláštera v Ottobeuren v Bavorsku, postaveno
na podzim 2009, požehnáno 21. 3. 2010 ve výroční den smrti sv. Benedikta
15) Hilltown v Sev. Irsku – sv. Kolumbán - 24. 6. 2010
16) klášter Fontgombault v jihozápadní Francii – Panna Maria, Matka obdivuhodná 16. 7. 2010
17) Lyšňa na Ukrajině - kříž – požehnán 23. 2. 2011
18) Einsiedeln ve Švýcarsku –sv. Mikuláš z Flue - 18. 9. 2011
19) Vélez Rubio ve Španělsku – sv. Josef – 19. 3. 2012
20) Baumes de Venise – kříž – 4. 4. 2012
21) Ile Bouchard ve Francii – deska ke cti sv. Jany z Arku (*30. 5. 1412) - 30. 5. 2012
22) Banneux v Belgii – sv. Damián de Veuster – 16. 6. 2012
23) ostrov Santorin u Řecka – sv. archanděl Michael – 14. 9. 2012
24) Le Barroux v Provensálsku– Panna Maria Snědá – 8.12. 2012
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8 - Velehrad
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Chceš podpořit rozvoj Velehradu?
Chceš mít účast na modlitbách tohoto poutního místa?

STAŇ SE ČLENEM MATICE VELEHRADSKÉ
Matice velehradská je občanské sdružení, které pomáhá rozvoji Velehradu.
Každý člen pomáhá podle svých možností:
finančně
fyzicky – pomoc při poutích, kulturních akcích, údržbě areálu
duchovně – modlitbami, oběťmi.

NEBOJ SE ROZŠÍŘIT NAŠE ŘADY
Jaký budeš mít užitek ze svého členství?
Každý měsíc (14. nebo 15.) dostávají členové Matice (živí i zemřelí)
duchovní posilu od oltáře velehradské baziliky, neboť je za ně obětována
mše svatá.
Staneš se člověkem, který pomáhá rozvíjet Velehrad ve světové poutní centrum.

mohu 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 potencionální 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. Jejím stálým
zaměstnancem je Mgr. Ivana Habartová - tel.: 733 742 404, info@maticevelehradska.cz

Pokud se Ti líbí naše úmysly vyjádřené obecně ve Stanovách, vyplň tuto
přihlášku a zašli na uvedenou adresu.
PS: Bůh nezapomíná na dobro, které jsme v pozemském životě vykonali.

Je dobré připomenout – základní informace o Matici velehradské
- 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.

Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje (foto P. Hudec)

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 během roku dopisem informován o pořádaných akcích. Část informací
během roku rozesíláme pomocí internetu. Pokud Vám od nás tyto zprávy nechodí, máte o ně
zájem a máte zřízenou 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
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Matice hledá talenty

INFOCENTRUM VELEHRAD

P. Jan Peňáz

Informační centrum poutního místa Velehrad se nachází ve Velehradském domě sv. Cyrila
a Metoděje, který zvnikl rekonstrukcí bývalých hospodářských objektů sýpky a konírny
velehradského kláštera v letech 2010-2011. Najdete je na hlavní křižovatce v obci Velehrad.

S tímto názvem jsem na výboru Matice prosadil soutěž o novou cyrilometodějskou píseň
k blížícímu se 1150. výročí. Nápad vznikl v hlavě kněží a poutníků. Hned na samém začátku
jsem byl mírně zchlazen tvrzením, že nikdo nepřekoná nápěvy Bože cos ráčil a Ejhle oltář, tyto
velehradské „hymny“.
Za pokus to stojí, říkal jsem si. Pokus však nevyšel. V prvním kole došlo 31 písní, z toho
22 s nápěvem. V druhém kole měly být texty předány ke zhudebnění. Nepodařilo se mně však
oslovit žádného autora. Takže do takového neúředního kola mohlo být posunuto jen těch
22 písní. Seřadil jsem je podle skupin (do kostela, do společenství, do pochodu a ke mši svaté)
a jako naprostý hudební samouk posílal na ukázku různým varhaníkům a zpěvákům. Někteří
z nich napsali, že některá píseň se jim líbí. Tím jsem získal určité pořadí a, tedy osm písní (dvě
z každé skupiny) s největším počtem bodů dokonce ochotní poutníci nazpívali a dali jako ukázky na poutnické stránky. Pak je dokonce vložili do soukromého zpěvníčku, který se rozdává
na začátku pěší pouti. Tam je najdete. Zatím se žádná neujala. Všechny čekají na svůj čas, třeba
přijde ...
V každém případě jsem velmi vděčný všem, kdo poslali příspěvky. Moc a moc jim děkuji
za ochotu jít se svou kůží na trh. Vaši námahu ocení i Dárce všech darů – náš Stvořitel.

Zimní otevírací doba:
Pondělí:		
Úterý - Neděle:		

zavřeno
9.00 - 12.00 h

12.30 - 17.00 h

9.00 - 12.00 h

12.30 - 17.00 h

Letní otevírací doba:
Pondělí - Neděle:
Infocentrum nabízí:
• informace o organizaci a nabídce služeb poutního areálu a okolí
• možnosti výletů pěšky, na kole i autem
• průvodcovské služby v bazilice a poutním areálu
• informace o ubytování a stravování
• přehled kulturních a sportovních akcí
• informace o dopravním spojení
• prodej publikací a upomínkových předmětů s velehradskou tematikou
• prodej vstupenek do expozic v sálech Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje
• správa internetového portálu poutního místa Velehrad
• možnost online připojení na internet
• bezbariérový přístup
• nové veřejné toalety
• prodej publikací, průvodců, pohlednic, upomínkových předmětů,
turistických známek, map a další
V jubilejním roce 2013 nabídne infocentrum další služby:
• prodej vstupenek do stálých expozic Velehrad na křižovatkách evropských dějin
• rezervační systém na prohlídky baziliky, mše svaté, kulturní akce aj.
• rozšířenou nabídku vzdělávacích, kulturních a společenských akcí realizovaných    
na Velehradě

Sv. Cyril a Metoděj (M. Florian)
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PŘIHLÁŠKA
K ČLENSTVÍ V MATICI VELEHRADSKÉ
Jméno a příjmení ...................................................................................................................................
datum narození .......................................................................................................................................
bydliště ...................................................................................................................... PSČ .......................
povolání* ...................................................................................................................................................
tel.* ....................................................... e-mail* .......................................................................................
farnost* ....................................................... děkanát* ...........................................................................
(* hvezdičkou označené údaje jsou nepovinné, přesto je doporučujeme vyplnit ;
máte-li e-mail prosíme, uveďte ho - usnadníte komunikaci)
1

Dobrovolně vstupuji do Občanského sdružení Matice velehradská.

2

Prohlašuji, že jsem seznámen s programem MV a že se chci na něm podílet.

3

Prohlašuji, že budu dodržovat stanovy a respektovat ustanovení valných
hromad MV a obecně platné právní normy ve shodě se svým svědomím.

4

Zavazuji se platit každoročně členský příspěvek podle svých finančních
možností.

Datum ........................................................... Podpis .................................................................................................

Přihlášku odešlete na adresu:

Občanské sdružení Matice velehradská
U Lípy 302, 687 06 Velehrad

Obratem Vám bude zaslána kartička se členským číslem, které prosím použijte jako variabilní symbol při platbě složenkou nebo převodem na bankovní účet.
Bankovní spojení:

Název účtu: Občanské sdružení Matice velehradská
Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 1419526399/0800
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Hudební festival Šroubek (foto F. Ingr)

můžu mít vztah soukromě – nač tedy nějaké spolky?), odpovědí může být třeba i tato Ročenka.
Její vznik
byl podmíněn
existencí členské
základny. Stejně
tak iVELEHRADSKÁ
mnoho aktivit, jež Matice
ROČENKA
OBČANSKÉHO
SDRUŽENÍ
MATICE
2012podniká, obohacuje
a
oživuje
Velehrad.
Ročenku je možné si stáhnout na internetových stránkách MV.

Pro vnitřní potřebu – Neprodejné!
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Tisk - Tiskárna Křupka Mohelnice
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(tvar čísla pro platby ze zahraničí:
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