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Mozaika Nebeského Jeruzaléma (Zj 22. kap.) vytvořená Ateliérem římského Centra Aletti pod
vedením P. Marka Rupnika SJ, nacházející se v dolejším prostoru pod bazilikou Nanebevzetí
Panny Marie a Cyrila a Metoděje. Osazení uskutečněné v červnu 2013 jako dar řeholnic České
republiky. (foto F. Ingr) V závěru baziliky, za oltářem vytvořil stejný Ateliér v roce 2010 náhrobek kardinála Tomáše Špidlíka SJ.

Realizační tým umělců římského Ateliéru Centra Aletti při instalaci mozaiky Nebeský Jeruzalém, uprostřed s P. Markem Rupnikem SJ (červen 2013, foto F. Ingr). V současnosti je tým tvořen z bezmála 10-ti národů celého světa (nejvzdálenější rozpětí tvoří Čína a Brazílie), přičemž
jde o umělce různých křesťanských konfesí (pravoslaví apod.).
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Slovo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
V roce výročí 1150 let od příchodu našich
věrozvěstů na Velkou Moravu se konala řada
konferencí a přednášek, výstav i poutí a duchovních programů. Také Matice velehradská
může hovořit o svých příspěvcích a aktivitách.
Když uzavíráme jubilejní rok, zdá se mi, že to
hlavní, co bychom si měli odnést do dalších let,
je jedno poučení a také úkol.
Chci-li být cyrilometodějským ctitelem
a následovníkem, chci-li mít podíl na předávání
víry další generaci, pak podle příkladu svatých
bratří potřebuji vzdělání, nestavět na kariéře,
ale hledat potřebné ticho s Bohem. Zároveň být
připraven všechno ztratit a přijímat nové úkoly.
Řešení úkolů brát zgruntu, poctivě a nelekat se
námahy, ale nevzdávat se, ani když přijdou překážky, neztrácet naději, ba mít jistotu, že pokud
plním Boží vůli, pokud jsem zapadl do jeho plánu, pak nemůže být nic marné a mohu spoléhat,
že plody jistě přijdou, i kdyby to bylo až po tisíci Mons. jan Graubner ve velehradské
letech, protože nedělám dílo své, ale podílím se bazilice u příležitosti Zimní poutě 10.
svou maličkou částí na velkém díle Božím, které února 2013 (foto F. Ingr)
je věčné.
A úkol? Dnešní lidé Bibli nerozumí, když ji nepřijímají. Jak ji zpřístupnit, jak přeložit?
Vedle mnoha překladů Bible máme i dostatek literatury, biblické hodiny a různé biblické
programy, které však často přibližují jen biblické příběhy, reálie, tehdejší kulturu a myšlení, zvyky, vlivy okolních národů atd., ale neumožňují osobní setkání s živým Bohem,
který k nám v Bibli mluví. Máme řadu pomůcek k biblickým rozjímáním, ale často rozjímáme s malým užitkem, neboť chceme být Božím slovem obohaceni, povzbuzeni, posilněni či inspirováni, ale ne proměněni, protože, obrazně řečeno, stojíme nad ním, a ne
pod ním, chceme být jeho vlastníky, a neodevzdáme mu vládu nad sebou, nesvěříme se
jeho moci.
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Proto je nutné zásadně změnit postoj k Božímu slovu, které nemá být jen předmětem studia či meditace, ale má se v nás vtělit jako v Marii. Má být přijato jako sám Bůh,
který se vyslovuje do dějin, který se vtěluje do našeho života, když je přijat. On i přes
všechno naše studium zůstane vždy větší než naše schopnosti. Přesahuje naše chápání,
právě proto, že je Bůh. Jestli mu přesto dovedeme říct ANO a jednat podle něj, slovo
se stává tělem, Bůh se stává novým způsobem přítomným v našem životě i v dnešním
světě a my děláme skutečnou náboženskou zkušenost. Bez ní je těžké uvěřit tak opravdově, abychom stavěli na první místo Boha, byli schopni pro něj něco opustit a stát se
přesvědčivými svědky evangelia. Hlásání kazatelů ani náboženská výchova rodičů nebo
katechetů nebudou účinné, když nebudeme moci říct spolu se sv. Janem: Co jsme slyšeli,
co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, zvěstujeme
vám: Slovo života. (1J 1,1)
Žádné studium ani rozjímání by nám nepomohlo, kdybychom nežili výzvu apoštola
Jakuba: To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali. To byste
klamali sami sebe. (Jak 1,22) A sv. Hilarius píše: Není Božího slova, které by člověk nemusel uvádět do života: a vše, co bylo řečeno, má v sobě požadavek, aby došlo naplnění. Boží
slovo je příkazem. Jinými slovy řečeno: Písmo svaté je třeba přeložit do řeči skutků.
Pak bude srozumitelné, ale pak taky ukáže svou sílu a moc. Zakusíme, že: Boží slovo
je plné života a síly (Žid 4,12). Ono působí, co říká, protože je v něm přítomen a působí
sám Pán. Vtěluje-li se Boží slovo v nás, zakoušíme Boží blízkost a působení, ba jsme jeho
nástrojem.
Křesťanská kultura, kterou budovali svatí Cyril s Metodějem, je dnes u nás v krizi. Dá
se obnovit? Skutečná křesťanská kultura roste jen z evangelia vtěleného do života. Žité
evangelium buduje Boží království na zemi, tedy novou kulturu. Sám mohu dosvědčit,
že od řady nevěřících slyším při jejich návštěvách zdravého křesťanského společenství
konstatování: U vás je to jiné. To se ve světě nevidí. Oni ten rozdíl vidí.
Z toho plyne druhý úkol: Nepředávat víru jako učení nebo tradici, ale jako život.
K získání nějakých vědomostí můžeme motivovat známkami, odměnami či soutěživostí,
ale ke změně života, k novému způsobu života, to nestačí. Základem křesťanské morálky, tedy křesťanského způsobu života, je fascinace Kristem. V tom vidím hlavní
úkol všech, kteří se podílejí na předávání víry: přivést svěřené k takovému setkání s Kristem, že jím budou uchváceni.
Kéž přímluva svatých Cyrila a Metoděje, kterým uchvácení Kristem dalo sílu opustit
všechno a vydat se do cizího prostředí, v němž i přes všechny těžkosti dovedli zapalovat
lidská srdce láskou ke Kristu a budovat křesťanskou kulturu, pomůže i nám žít uchváceni
Kristem a s nadšením přijímat každé jeho slovo tak, abychom přispěli k obrodě církve
i národa a k uchvácení Kristem přivedli i ty, které nám Pán svěřil.
								
+Jan Graubner
arcibiskup olomoucký

5

Slovo předsedy Matice velehradské
V jubilejním roce jsme si připomněli dva geniální bratry. Každý ve svém oboru, každý trochu jiný a skutečně sjednoceni ve víře a lásce, jak jsme prosili v přípravné modlitbě
i pro sebe. Protiklady se totiž přitahují, to známe. Proto silný a odolný Metoděj mohl se
svým churavým bratrem vykonat tak veliké dílo, proto Cyrilův vzletný Proglas doplnil
Zákoníkem, který křesťanské zásady zakotvil ve společnosti.
Nejvíce se dohadují ti, kteří se společně pustí do díla, na věc mají stejný názor, ale
přece jen je nahlodává to: já bych to udělal trochu jinak. Platí to v celé lidské společnosti
i ve společenstvích církve.
Proto jsem měl velikou radost z toho, jak se všichni v jubilejním roce snažili sjednotit. Poutníci čeští i slovenští, státní i krajské úřady, církev i svět kultury. Nejkrásnější
jednotu jsem však prožil v závěru jubilejního roku.
Jistě všichni víte, že trapisté, kteří si v Novém Dvoře na Karlovarsku postavili poměrně nedávno svůj první klášter v zemích za bývalou železnou oponou, se nejmenují od
slova trápení, i když se dobrovolně umrtvují. Na jejich začátku byli cisterciáci, založení
sv. Robertem v Citeaux v Burgundsku (latinsky Cistercium) a brzy rozšíření po celé tehdejší Evropě díky sv. Bernardovi. Proto přišli až na Velehrad. Jak už to bývá, postupně
se začali dělit a reformovat. I u nich vznikla nová klášterní rodina, její začátky jsou v 17.
století v cisterciáckém klášteře La Trappe, proto její lidové pojmenování. Úředně je to
Cisterciácký řád přísnějších pravidel - přísnější observance - chcete-li, latinsky Ordo Cisterciensis strictioris observantiae se zkratkou OCSO. Ne že by ti ostatní cisterciáci měli
pravidla nepřísná, jen oni je zavedli trochu přísnější, aby se více přiblížili k prvotnímu
ideálu. A to bývá důvod k dělení v lepším případě, a k vyčítání v tom horším.
Veliký přítel Velehradu, skutečně veliký Jan Pavel II., při výročí karmelitánského řádu
posílal jeden dopis celé této rodině, karmelitánům obutým i bosým a všem ostatním.
Tenkrát to všechny potěšilo a samotní bratři i sestry to vzali jako pěknou výzvu.
Je to něco přes sto let, kdy byl v trapistickém klášteře v Septfons zasazen smrk na
památku toho, že většina francouzských cisterciáků přijala řeholi upravenou právě v La
Trappe. Jen pár zůstalo u té původní - také přísné, opakuji- a mají proto kratší název, i
když zkratka jejich větve není o moc kratší, naopak: Řád cisterciácký OCist. U nás byly
všechny cisterciácké kláštery klasické. Zásahy Josefa II. a pak komunismus však přežil jen
ten ve Vyšším Brodě.
Proto s ním Matice spolupracovala při přípravě zbudování nového náhrobku cisterciáků. Zapojili se i trapisté z nově založeného opatství v Novém Dvoře.
Představení obou větví se pak společně modlili u hrobu svých velehradských předchůdců. Nebylo to jistě poprvé v dějinách řádu, ale bylo to tak symbolické, jako když Jan
Pavel II. psal jeden dopis všem karmelitánům, když poslal zlatou růži, která patří všem
významným poutním místům, i tam, kam ho nechtěli pustit.
Bylo to za poledne 10. listopadu 2013 na velehradském hřbitově, den před 808.
výročím příchodu prvních cisterciáků na Velehrad.
Arcibiskup olomoucký píše, že plody jubilea postupně dozrají. Toto byla jedna z prvotin, s vděčností jsem v té chvíli cítil, že jsme se nemodlili k sv. bratřím nadarmo: Ať jsme
i my na jejich přímluvu spojeni v jednotě víry a lásky. Svatí Cyrile a Metoději spolu se
svými žáky, přimlouvejte se, ať to trvá, ať to roste, ať nám všem to náš i váš Pán dopřeje.
Mons. Jan Peňáz
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Činnost Matice velehradské v roce 2013
Petr Hudec

V uplynulém roce jsme mohli s velkou radostí sledovat, kolik institucí i jednotlivců
se zapojilo do oslav cyrilometodějského jubilea, a to nejen z okruhu „kostelových lidí“
(viz informace shromažďované na webu www.velehrad.eu). Také Matice přispěla několika „vločkami“ do této „cyrilometodějské laviny“.
Do jubilejního roku vstoupila Matice velehradská svojí Valnou hromadou konanou
v rámci Zimní pouti. Byl na ní zvolen nový Výbor a Kontrolní komise. Do Výboru Matice
byli zvoleni: P. Petr Přádka SJ, s. Václava Dudová SCM, Mgr. Petr Hudec, Zdeněk Tománek,
P. Radim Kuchař, Mons. Jan Peňáz. Jako sedmého – jmenovaného – člena Výboru Matice
potvrdil otec arcibiskup Ing. Josefa Indru. Výbor si ze svého středu zvolil jako předsedu
Mons. Jana Peňáze a jako místopředsedu Mgr. Petra Hudce. Kontrolní komise byla zvolena ve složení: Mgr. Antonín Haloda, br. Václav Dlapka SJ, František Slavík, P. František
Brázdil SJ a Bc. Martin Schreier. Kontrolní komise si jako předsedu zvolila pana Františka
Slavíka.
Nově zvolený Výbor se 2. května vypravil na návštěvu ke svému protektorovi. Otec
arcibiskup Jan povzbudil Matici k práci pro poutní místo Velehrad a doporučil, aby se
Matice věnovala rozvoji užších vztahů v tomto společenství.
Na vydání publikace prof. Piťhy o sv. Cyrilu a Metoději a příběhu Velehradu v roce
2012 navázala Matice pokračující snahou oslovit mladou generaci. Vsadili jsme na vzdělání! Matice se rozhodujícím způsobem podílela na vzniku tří vzdělávacích programů

Titulní strana pracovních listů pro žáky
I. stupně ZŠ

První strana pracovních listů pro velehradský poutní areál
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pro velehradský poutní areál: Cyrilometodějská cesta,
Cisterciácká cesta a Příběh
baziliky. Vytvořené programy vedené lektorem v sobě
zahrnují práci s výtvarně vydařenými pracovními listy,
které pomáhají účastníkům
programů hlouběji si osvojit
znalosti a formovat postoje
k cyrilometodějskému dědictví a umožňují také k tématu se vracet. Matice dále
za podpory Ministerstva
Hudební festival Šroubek (foto F. Ingr)
školství a tělovýchovy vytvořila prostřednictvím Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání v roce 2013 sadu čtyř
druhů pracovních listů o cyrilometodějském odkazu. Celek vzdělávacích materiálů má
název Volím si Sofii a vytváří nabídku mladé generaci od dětí mateřských škol až po středoškoláky. Předností pracovních listů je skutečnost, že nejsou jako předchozí pracovní
listy vázány na jedno místo, nýbrž používat je může jakákoliv vzdělávací instituce v rámci ČR v místě, kde působí. Pracovní listy lze na požádání získat u Matice velehradské a
v elektronické podobě jsou k dispozici také na našem webu. Věříme tedy, že se bude
jednat o jeden z trvalých plodů jubilea.
Velehradský poutní vrchol obohatila Matice uspořádáním brigády před velehradskou poutí a u příležitosti tzv. Malé pouti realizovala v Sále kardinála Špidlíka přednášku
Petra Hudce na téma slavení slovanské liturgie na Velehradě. Na Velehrad připutovalo
pěšky velké množství poutníků ze Sv. Hostýna, které vedl Mons. Jan Peňáz. Zázemí získali ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.
Dne 15. srpna se uskutečnila pouť Matice velehradské. Na dopolední mši svatou
navázal odpolední program pro děti zahrnující představení Divadla Já to jsem.
V sobotu 24. srpna připutovalo na Velehrad v rámci 13. pěší poutě z jedenácti směrů celkem 531 poutníků (+ 15 cyklistů). Mši svatou v bazilice s nimi slavil otec generální
vikář z Nitry Peter Brodek. Odpoledne se uskutečnila beseda s prof. Petrem Piťhou. Matice se opět podílela na vytvoření zázemí poutníkům, kterým již mohl posloužit také nově
upravený poutní areál.
Poslední srpnový pátek patřil již tradičně hudebnímu festivalu Šroubek, který oživil
nově vybudovanou část poutního areálu: hudba zněla z ambitů rámována sochami sv.
Cyrila a Metoděje a dalších světců. Vystoupil Petr Linhart a 29 Saiten, Oboroh a HUKL.
Lze si povzdechnout, že si tak kvalitní hudba v působivé atmosféře nenašla více posluchačů.
Nejbohatší příspěvek k oslavám cyrilometodějského jubilea vtěsnala Matice velehradská do několika podzimních dní. Ve dnech 8. až 10. listopadu 2013 se na Velehradě uskutečnil Víkend gregoriánskécho chorálu. Již tradiční akce byla v letošním roce v
několika ohledech mimořádná. Účastníci kurzu si nejen zazpívali nešpory v chórových
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lavicích, nýbrž také doprovodili svým zpěvem požehnání nového náhrobku cisterciáků
na místním hřbitově. Dalším nečekaným překvapením byla přítomnost významné skotské hudebnice Kate Young, která se věnovala hlasovému poradenství a v sobotu večer
měla pro účastníky akce společně s lektorem Jiřím Hodinou koncert.
Dne 9. listopadu se na Velehradě uskutečnila mezinárodní výstava mešních a košer vín Cisterciácká pečeť. Návštěvníci této ojedinělé akce měli možnost ochutnat 57
mešních, 16 košer vín, dvě liturgická, ale také 92 vín od dárců a sponzorů. Šampionem
výstavy se už podruhé stalo mešní víno ze Slovenska z Pivnice Tibava - Tramín červený
2012 slámové. Degustátoři mu přisoudili jednadevadesát ze sta možných bodů. Odborná degustace proběhla s týdenním předstihem před konáním výstavy, a to za účasti
patnácti degustátorů pod vedením ing. Pavla Vajčnera.
Dne 10. listopadu 2013 se na Velehradě uskutečnila slavnost požehnání nového
náhrobku velehradských cisterciáků, který byl zbudován péčí Matice velehradské díky
štědrosti dárců. Autorem náhrobku je kameník Petr Novák. V deset hodin slavil v bazilice
mši svatou společně s věřícími opat Dom Samuel z trapistického kláštera v Novém Dvoře. Ten také společně s převorem cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě P. Justinem
Berkou na hřbitově nový náhrobek požehnal. Odpoledne se pak ještě ve Velehradském
domě sv. Cyrila a Metoděje uskutečnila za velké účasti lidí beseda o řeholním životě.  
Jen o několik dní později, 14. listopadu uspořádala Matice ve spolupráci s velehradskou farností a za finanční spoluúčasti Zlínského kraje Galakoncert polského, slovenského a českého sboru se společným uvedením díla Jana Hanuše: Sedmá mše - hlaholská.
Zážitek krásné hudby si dopřála opět jen asi stovka posluchačů, což je vzhledem ke
kvalitě interpretů politováníhodné. Jsou to ony chvíle, kdy člověk vnímá rozpor mezi Velehradem jako duchovním centrem střední Evropy a Velehradem jako malou zapadlou
vesnicí…

Br. Bernard a otec převor Justin Berka při besedě v Sále T. Špidlíka (foto P. Hudec)
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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.
Publikační činnost
Kromě Ročenky Matice mapující její činnost v roce 2012 a vytvoření pracovních listů
připravila Matice v závěru roku k vydání sborník o kostelíku „Cyrilka“, který v jubilejním
roce oslavil výročí 150 let od znovuvysvěcení.
Dotace
V uplynulém roce byla Matice jako dosud nikdy úspěšná s žádostmi o dotace. Kromě
výše zmíněné dotace na pracovní listy se nám podařilo čerpat příspěvek z vinařského
fondu na uspořádání Cisterciácké pečeti, dotaci na realizaci koncertu tří sborů slovanských zemí od Zlínského kraje a dotaci na uspořádání hudebního festivalu Šroubek.
Pomoc dobrovolníků, práce Výboru a Kontrolní komise
Činnost Matice byla v loňském roce v daném rozsahu možná díky obětavé práci
naší zaměstnankyně Ivany Habartové a také řadě dobrovolníků, ať už z řad Výboru či
Kontrolní komise Matice, nebo dalších členů. To si zaslouží ocenění.
Rozvoj Matice
V jubilejním roce se počet členů Matice rozrostl z počátečních 879 členů na 934.
Prosíme, pomozte nám dále rozšiřovat naše řady. Na požádání Vám rádi zašleme přihlášky, Ročenky a další propagační materiály. Děkujeme. Posíleni jubilejním cyrilometodějským rokem se s těšíme na další plody naší práce a společné setkávání při budování
Velehradu víry.

Cisterciácká pečeť - odborná degustace v Sále T. Špidlíka (foto P. Hudec)
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Zpráva o činnosti Kontrolní komise Matice velehradské
v roce 2013
Při kontrole hospodaření za rok 2013 bylo zjištěno:
1.

2.
3.
4.
5.

6.

Běžný účet Matice velehradské vedený u České spořitelny, a.s. vykazuje k 31. 12.
2013 zůstatek 58.941,23 Kč, zůstatek souhlasí s bankovním výpisem. K 31. 12. 2013
je účetní stav pokladny ve výši 27.581 Kč a souhlasí s vykázaným zůstatkem v pokladní knize na konci roku 2013. Peníze z pokladny jsou průběžně odváděny na
účet do banky. Součet těchto dvou položek činí 86.522 Kč a začátkem roku 2014
bude na účet MV poukázána částka 200.000 Kč, která byla farnosti Velehrad krátkodobě zapůjčena na zakoupení vysoušečů. MV tedy vstupuje do r. 2014 s finanční
částkou ve výši 286.522 Kč.
Při dílčí kontrole hospodaření 31. října byla provedena kontrola pokladní hotovosti,
zjištěný stav 16.328 Kč souhlasí se zůstatkem v pokladní knize.
V závěru roku 2013 byly provedeny inventury bez závad.
Ke konci roku 2013 je stav pohledávek 1. 312 Kč (knihy), závazky činí 5 468 Kč (telefon, tisk vánočních pozdravů).
MV v roce 2013 s pomocí dotací vydala edukativní pracovní listy o CM odkazu „Volím si Sofii“ a metodiky pro 4 věkové kategorie: MŠ, základní školy I. stupeň, základní
školy II. stupeň a střední školy. Pracovní listy byly vydány v hodnotě 210.000 Kč,
z toho dotace MŠMT činí 147.000 Kč.
Přehled výdajů a příjmů za rok 2013

spotřeba materiálu
120.882
občerstvení VH, pěší pouť, nákup IT vybavení do kanceláře (notebook, telefon)
prodané zboží
41.318
z toho kniha Slyšte slovo 14.800 C + M domalovánky 4.185, Sala terrena 10.427
opravy a udržování
8.908
oprava hřbitovní zdi v souvislosti s cisterciáckým náhrobkem
cestovné
15.358
ubytování lektorů, cestovné sborů
ostatní služby
425.855
z toho vyhotovení edukativních listů 181.000, tisk ročenky a vzdělávacích
listů 125.973, poštovné 27.048, koncerty 43.100,
výlep plakátů a ozvučení 24.374
mzdové náklady + zák. pojištění
169.967
Hudec, Vojáčková, Habartová, Pilková, Chytková
dary a příspěvky
59.500
z toho na provoz kanceláře 36.000, tisk vzdělávacích programů 4.000,
kalendáře 18.000…
pojistné Poutní cesty
12.803
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roční pojistné zastavení růžencové cesty
odpisy, zůst. cena dlouhodobého majetku
nosiče – Poutní zastavení Velehrad – Sv. Antonínek
poplatky - banka
Ostatní drobné výdaje
členský příspěvek ANNO
Výdaje celkem

55.625
4.199
1.000
915.415

tržby z prodeje služeb
56.220
vstupné Šroubek, divadlo, Gregoriánský chorál aj.
tržby za prodané zboží
46.688
z toho Slyšte slovo 13.274, Sala terrena 9.360, trička 3.200, domalovánky 5.424
přijaté dary
253.476
na provoz a kulturní aktivity Matice velehradské
lenské příspěvky
259.556
K 31. 12.2013 - 934 členů Matice velehradské
provozní dotace
197.286
Vinařské fond 29.636 (z roku 2011), MŠMT 147.000, MK 5.000, ZK 15.650
úroky z BÚ
57
ostatní drobné výnosy
5.563
Příjmy celkem
818.846
Hospodářský výsledek = ztráta za rok 2013

- 96.569

7.

V roce 2013 byly získány dotace od MŠMT 147.000 na edukativní pracovní listy o
cyrilometodějském odkazu, MK 5.000 na hudební festival Šroubek 2013, ZK 15.600
na Koncert tří sborů konaný dne 14. 11. 2013 v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a
sv. Cyrila a Metoděje, Vinařský fond 29.636 Kč (rok 2011), celkem provozní dotace =
197.286 Kč.
8. Počet členů Matice velehradské k 31. prosinci 2013 byl 934 tj. o 54 členů více než
před rokem. Celkem bylo vybráno 259.556 Kč, což je o 29.116 Kč více než v minulém
roce. Průměrný příspěvek činil 278 Kč.
9. Závěr
Účetnictví MV je vedeno ve smyslu zákona o účetnictví. Hospodaření s finančními prostředky je v souladu se záměry Výboru MV a usnesení Valné hromady MV.
Vzhledem k velkému množství akcí a prezentací podporovaných MV v jubilejním
roce 1 150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, byly čerpány
(použity) finanční rezervy minulých let.
Kontrolní komise navrhuje, aby účetní ztráta za rok 2013 v hodnotě - 96.569,23 Kč
byla zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.
František Slavík, předseda kontrolní komise MV
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Návrh činnosti Matice velehradské v roce 2014
16. 2.

Zimní pouť spojená s Valnou hromadou Matice velehradské
(viz podrobnější informace)

16. 3.

ve 14.15 - Křížová cesta v bazilice vedená členy Matice velehradské

12. 4.

v 19.30 - Moravské pašije
- divadelní představení Teátru Víti Marčíka

28. 6.

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

2. - 4. 7.

pěší pouť Svatý Hostýn- Velehrad
(viz informace o pěším putování)

25. 5.

v 10.30 - Pouť Matic, Sv. Kopeček

6. 7.

14.00 přednáška v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ

8. 7.

přednáška PhDr. Jana Stříbrného na téma České Martyrologium
20. stol. ve VDCM

15. - 19. 8.

pěší pouť Velehrad - Svatý Kopeček (tzv. Moravská Compostela),
začátek pouti mší. sv. v 10.00

15 - 23. 8.

hvězdicová pouť na Velehrad - mše sv. 23.8. v 11.30 (viz informace
o pěším putování)

29. 8.

Hudební festival Šroubek od 19:00

26. - 28. 9.

Svatováclavská pouť na Hostýn (viz informace o pěším putování)

8. 11.

Cisterciácká pečeť - výstava mešních a košer vín

7. - 9. 11.

Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě vedený J. Hodinou

Každou první neděli v měsíci se koná modlitba růžence na Poutní cestě
růžence, v 13.15 na začátku poutní cesty ve St. Městě.
Výčet aktivit nepředstavuje veškerou realizovanou činnost Matice v roce 2014.
Návrhy na doplnění činnosti Matice mohou být vzneseny rovněž v rámci Valné
hromady, k čemuž členy Matice vyzýváme.

Nový ambit
s obnovenou
Cyrilkou v pozadí
(foto P. Hudec)
13

VII. VALNÁ HROMADA

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ

16. 2. 2014
Program:
10.00
11.30 - 12.30
11.30 - 12.55
13.00

16.00
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Pontifikální mše svatá v bazilice
Oběd pro členy a hosty MV v jídelně Stojanova gymnázia Velehrad
(vstup do Stojanova gymnázia a Slovanského sálu se nachází napravo
od průčelí velehradské baziliky).
Prezentace členů MV ve vestibulu Stojanova gymnázia
Zahájení Valné hromady ve Slovanském sále
- přivítání (Mons. J. Peňáz)
- slovo zástupce otce arcibiskupa
- zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce 2014
(Mgr. P. Hudec)
- zpráva o hospodaření Matice velehradské (F. Slavík)
- výroční rok 2014 - Jak dál po roce C + M (P. Piťha)
- představení nových expozic na Velehradě (P. Ambros SJ)
- přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování lístků přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min.)
- zdravice oslovených hostů
- příspěvky přihlášených do diskuse
- usnesení Valné hromady
- píseň Bože cos ráčil - závěrečné požehnání
Závěrečné požehnání (předpoklad)

Události viděné v duchu

List papeže Františka velehradským poutníkům
Svatí Cyril a Metoděj přišli na Moravu před 1150
lety a zaseli tu víru. Vzpomínka na onu blahodárnou
událost, která nesmazatelně poznamenala dějiny,
umění a veškerou kulturu vaší země, oslovuje věřící,
ale nabízí příležitost také celému národu, aby prohloubil zejména vzácné mravní dědictví, které má
svůj původ v neúnavném působení svatých bratří ze
Soluně. V té souvislosti je nesmírně významné, že odhodlání střežit a rozvíjet zděděné duchovní a kulturní
bohatství je ve vaší zemi také právně náležitě zakotveno. Vaši předkové přijali evangelium Ježíše Krista jako
novou formu osobního, rodinného i společenského
života ještě před příchodem Cyrila a Metoděje: když
moravští páni přijali křest v roce 831 v Pasově a čtrnáct
českých lechů bylo pokřtěno roku 845 v Řezně. K cyrilometodějským kořenům českého státu, které zprostředkoval křest knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily, vaší první světice, se přihlásil
jak český král Vratislav, u příležitosti své korunovace, tak i kancléř českého království,
olomoucký biskup Bruno ze Schaumburgu, když žádal o udělení císařské hodnosti pro
Přemysla Otakara II., synovce vaší svaté Anežky Přemyslovny.
Překlad Bible do staroslověnského jazyka byl darem pro náboženský život i pro
kulturní rozvoj vašich zemí. Svatí Cyril a Metoděj spolu s přímým přístupem k Písmu
svatému v místním jazyce přinesli také slovanskou abecedu, a přispěli tak ve vaší vlasti
i v okolních zemích k položení základů literární a právní kultury, jak o tom svědčí mimo
jiné kodex svatého Metoděje. Křesťanství, hlásané kázáním a bohoslužbou, uskutečnilo
epochální proměnu vaší společnosti. Rozsáhlé evangelizační dílo, které svatí Cyril a Metoděj uskutečňovali na vašem území s apoštolskou horlivostí, je ve svých základních
rysech dosud platným vzorem inkulturace. Evangelium ve skutečnosti neoslabuje nic
z toho, co se v různých místních kulturách nachází hodnotného, ale pomáhá lidem, aby
poznávali a uskutečňovali dobro, pravdu a krásu.
Dáno ve Vatikánu, 24. června 2013

papež František
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Ohlédnutí za cyrilometodějskými oslavami
Petr Piťha

Čtenářům tohoto periodika bych rád o uplynulém roce řekl něco podstatného. Tím
nemůže být jakékoli kupecké bilancování s kolonkami Podařilo se, Nepodařilo se nebo
s výčty akcí s doprovodnými údaji o počtech návštěvníků, rozprodaných publikací,
úspěšností sbírek, popř. o velikosti dluhů, které někdo nadělal atd.
Pro převážně moravské čtenáře může být zajímavé, jak rozsáhle se n oslav zúčastnili
lidé z Čech a jak se k oslavám, které měly pochopitelně a náležitě své centrum na Moravě, připojila česká města a české instituce. Pro jistotu jich pár připomenu: prezentace
knihy Světla na zemi i na nebi v karlínském kostele sv. Cyrila a Metoděje, kam se dostavila nemalá část diplomatického sboru; oslava hlavního dne v témže kostele navštívená nevšedním množstvím Pražanů i lidí z okolí; pontifikální mše v pražské katedrále
na zahájení oslav; množství přednášek a seminářů v menších městech (sám jsem byl
nejméně na třiceti). Když k tomu přidáme dobrou spolupráci akademiků z obou částí republiky a výměnu výstav, zjistíme prvou důležitou věc. Úcta sv. Cyrila a Metoděje
a zájem o jejich odkaz je stejně živý v obou částech naší země. Zároveň se ukázalo, že
různosti v pohledu na cyrilometodějské otázky sice existují, ale že se tyto názory setkávaly s výsledkem obohacujícím, a nikoli konfrontačním. Případů malicherné zatvrzelosti
bylo málo a byly okrajové. To považuji za velmi pozitivní, protože to ukázalo, že pod
povrchem odlišností je všeobecně uznávané jádro. Při současné nejistotě, jak definovat
naši národní i státní identitu, je to důležité.
Za daleko podstatnější než centrální oslavu a různé oficiální akce považuji neobyčejný kulturní, společenský a duchovní ruch všude v terénu. Sympaticky, ale hlavně
nadějně to připomínalo onen známý pohyb národního obrození „zdola“, který je tolik
charakteristický pro oslavy milénií v 19. století. Nikdo nespočítá, co všechno se událo ve
školách, malých obcích, farnostech a v jednotlivých rodinách. Nikdo si možná ani valně
nevšiml, co všechno udělali a iniciovali členové Matice. Neměli bychom to však přehlédnout my sami, protože, myslím, máme být na co hrdí.
Není sporu o tom, že k takovému procitnutí byla příhodná doba. Jak politická, tak ekonomická krize, kterou naše společnost prochází, má jasný kořen, kterým je krize morální.
Lidé si to v různé míře uvědomují a není divu, že cyrilometodějský odkaz vystoupil a silně
oslovoval. I když musím být opatrný, řeknu, že aktualizace odkazu sv. Soluňanů vyrůstala
sama od sebe. Připadalo mi to někdy, jako by oni sami přímo promluvili k naší společnosti.
Tím se dostávám k nejdůležitějšímu. Loňské oslavy jsou závazkem, protože mají
dobrou možnost stát se počátkem. Platí to jistě pro všechny, ale pro nás, členy Matice
Velehradské, dvojnásob. Jiskry jsou zasety, malinké ohníčky už hoří. Nenechme je zase
zhasnout. Pokračujme.

16

Velehrad obnovený
Milí přátelé,
cyrilometodějská pouť loňského roku nám dokázala, že obnovený areál baziliky pojme mnohem více než 60 000 poutníků, kteří se zde shromáždili k hlavní bohoslužbě,
kterou vedl papežský legát kardinál Josip Bozanič. Jsme vděčni Pánu Bohu, že nám dal
schopnost a prostředky k tomu, aby slavnosti 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu proběhly v důstojném prostředí obnovené baziliky a areálu. Poděkování
patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a areál pomohli proměnit do této podoby a také
všem, kteří nasadili síly pro hladký průběh našich slavností. Z dobrého díla se těší mnozí
další poutníci a návštěvníci Velehradu, kteří během roku přijeli z různých míst naší vlasti,
z různých míst Evropy i jiných kontinentů. Bazilikou jich za celý minulý jubilejní rok prošlo víc než 260 000.
Práce, jak mnozí místní mohou sledovat, nejsou ještě zcela ukončeny. Pracuje se na
vynesení základů bývalého opatského domu nad povrch, čímž bude také jasně viditelné, jak probíhala ohradní zeď bývalého cisterciáckého kláštera. Realizace projektu IOP
bude ukončena zřejmě v půlce tohoto roku. Z na něj navazujícího dotačního titulu ROP
se od jara roku 2014 bude realizovat dokončení napojení poutní cesty růžence s areálem, oprava ohradní zdi v uličce u fary a 1. etapa hlavního nástupu do areálu.
S novou sezónou nabídneme návštěvníkům Velehradu vstup do nově upravených
prostor pod bazilikou (bývalé lapidárium). Zájemci si kromě historických základů baziliky a kláštera prohlédnou i novou expozici nazvanou Martyrion XX. století. Kdo bude
dobrým hledačem, najde v jedné z podzemních síní i zlatou růži, kterou bazilice v r. 1985
věnoval už brzy svatořečený papež Jan Pavel II.. Za obnovení těchto muzejních prostor,
stejně jako za vytvoření expozic v nich, vděčíme nejen celému týmu IOPu pod vedením
Ing. Věry Homoláčové, ale i olomouckému Centru Aletti Velehrad-Roma, zejména jejímu
řediteli prof. P. Pavlu Ambrosovi SJ.
Vstupenky do podzemních prostor baziliky, stejně jako do muzeí ve Velehradském
domě sv. Cyrila a Metoděje, návštěvníci zakoupí na infocentru. Členové Matice Velehradské mají právo na slevu, pokud při zakoupení vstupenky předloží na infocentru
kartičku člena Matice.
Děkuji vám, členům Matice Velehradské za vaše dary finanční a duchovní, kterými
podporujete obnovu tohoto poutního místa. Každým svým příspěvkem, ať Matici, nebo
přímo farnosti, nám pomáháte dobudovávat toto místo do plné krásy, v jaké má zářit.
		
				
P. Petr Přádka SJ, farář

Silueta věží baziliky a nového ambitu
(foto P. Hudec)
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Jubilejní rok 2013 na Velehradě
Petra Číhalová
Leden
5. 1.
18. 1.
20. 1.
25. – 26. 1.
25. – 27. 1.
30.1.
Únor
2. 2.

se konala ve velehradské farnosti tříkrálová sbírka. Celkem se v obcích Velehrad, Modrá, Salaš a Tupesy vybralo 97.594 Kč
ples SGV
Pouť k Panně Marii, matce jednoty křesťanů slavil v 10.00 Mons. Josef Hrdlička
dny otevřených dveří SGV
VII. Setkání katechetů olomoucké arcidiecéze se uskutečnilo na Velehradě. Na
programu byly přednášky, mše sv., adorace i prostor pro společné sdílení
pololetní mše svatá s P. Antonínem Baslerem, kancléřem Arcibiskupství
olomouckého

se uskutečnil již III. farní ples pořádaný ŘKF Velehrad. Na plese vystoupily
s módní přehlídkou ženy ze společenství matek. Součástí byla také bohatá
tombola a produkce místní mládežnické kapely Velblue
10. 2.
byla ve velehradské bazilice slavena tzv. Zimní pouť k výročí úmrtí sv. Cyrila, které připadá na 14.2. Slavnostní mši svaté předsedal Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Poté následovala na Stojanově gymnáziu Valná
hromada Matice velehradské
10. – 12. 2. hostil Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje odborný seminář Velehradské
dialogy, který byl určený zejména pro mladé teology
Březen
3. 3.
křížová cesta členů MV
23. 3.
Proběhlo u příležitosti světového dne mládeže na Velehradě IX. Arcidiecézní setkání mládeže. Heslem setkání byl úryvek z evangelia „Jděte, získávej-

Vystoupení žen na farním plese (foto F. Ingr)
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26.3.

te za učedníky všechny národy.“ Poutě se zúčastnilo na 1700 mladých. Mše
svatá byla živě přenášena TV Noe
se vydali zástupci různých velehradských organizací na společnou křížovou cestu Velehradem. Ta se kvůli nepřízni počasí přesunula do baziliky

V letošním roce byly po roce přestávky obnoveny tzv. děkanátní poutě (za obnovu rodin
a duchovní povolání). V březnu se jich zúčastnili poutníci z děkanátů Olomouc, Kyjov
a Vizovice.
Duben
11. 4.

15. – 17. 4.

20. 4.
25.4.

se na Velehrad
sjelo na 2. Setkání
vdov více než 250
žen z celé Moravy.
proběhla na Velehradě Národní
pouť kněží a jáhnů ČR za obnovení víry a posvěcení biskupů, kněží
a jáhnů. Za účasti
kardinála Dominika Duky OP a více
než 600 kněží
a jáhnů proběhla Kardinál M. Vlk a M. Rupnik ve velehradské bazilice
také liturgie smí- (20. 4. 2013, foto F. Ingr)
ření a prosby za
naši zem.
Dříve se konaly kněžské poutě např. v letech 1969, 1985 a 1990
byla již potřetí v bazilice slavena mše sv. za zemřelého kardinála Tomáše
Špidlíka SJ. Této vzpomínky se účastnil kardinál Miloslav Vlk i ředitel římského Centra Aletti P. Marko Rupnik SJ se svými spolupracovníky
se v bazilice uskutečnily dva koncerty pro pracovníky a posluchače Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

V měsíci dubnu se konaly tradiční děkanátní poutě za obnovu rodina a duchovní povolání poutníků z děkanátu Valašské Meziříčí a Veselí nad Moravou.
Květen
4. 5.
13. – 17. 5.
16. 5.
24. 5.

se konala pouť Rodiny Neposkvrněné
byla v souvislosti s nadcházejícími oslavami 1150 let od příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu svolána vědecká konference na téma Cyrilometodějská misie a Evropa
byla v rámci konference Cyrilometodějská misie a Evropa připravena přednáška doc. Jaroslava Šebka pro veřejnost.
se velehradská farnost poprvé zapojila do akce Noc kostelů
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24. – 26. 5.

se na Velehrad sjeli absolventi vysokých škol, aby navázali na tradici tzv.
Studentských Velehradů akcí nazvanou Absolventský Velehrad 2013 a měli
možnost se po čase setkat s kamarády a blízkými.

Koncem měsíce května byla ve zrekonstruovaném kostele Zjevení Páně (Cyrilce) uspořádána výstava kaligrafie hlaholského a cyrilického písma s názvem Manuscripta glagolitica.
V měsíci Panny Marie byly na Velehradě děkanátní poutě z děkanátů Vsetín a Uherský
Brod.
Na konci měsíce došlo také k dokončení a předání zrestaurovaných varhan velehradské
baziliky.
Červen
2. – 4. 6.
6. 6.
8. 6.

13. – 16.6.
22. 6.
25. 6.
29. 6.
28. 6.
29. 6.

pokračoval na Velehradě cyklus tzv. Velehradských dialogů vedených Centrem Aletti Roma - Olomouc
byli při slavnostním vyhlášení oceněni mladí filmaři v soutěži Velehradská
kamera
v rámci oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje se uskutečnila na
Velehradě společná slovensko-česká řeckokatolická pouť. Poutní bohoslužbu slavil prešovský metropolita Ján Babjak, košický eparcha Milan Chautur,
bratislavský eparcha Peter Rusnák a pražský exarcha Ladislav Hučko. V průběhu slavnosti byly velehradské bazilice věnovány ostatky řeckokatolických
mučedníků Pavla Gojdiče, Vasila Hopka a Metoděje Trčky. Ostatky těchto významných mužů můžete vidět v expozici podzemí baziliky
byl také Velehrad vybrán ke konání mezinárodní konference o trvalém jáhenství
měli návštěvníci Velehradu, ale i diváci TV Noe, možnost slyšet Slavnostní
koncert v bazilice, kde zazněla tzv. Glagolská mše od Leoše Janáčka
byla na Velehradě II. mezinárodní konference tzv. Evropské kulturní stezky
sv. Cyrila a Metoděje
byla ve Vincentinu v rámci dne otevřených dveří zahájena výstava „Historie sociální péče na Velehradě – minulost, přítomnost a budoucnost sociální služby“, která byla přístupná až do 31. října
byla slavena mše sv. na ukončení školního roku s P. Pavlem Ambrosem SJ.
přišli dobrovolníci a příznivci Matice velehradské pomoct s přípravou před
velehradskou poutí.

V červnu se konaly poutě děkanátů Holešov a Zlín.
Koncem měsíce června byla v kostele Zjevení Páně (Cyrilce) instalována výstava Diktatura versus naděje. Návštěvníci Velehradu si ji mohli prohlédnout každý den až do září.
Červenec
4. 7.
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byly zahájeny tzv. Dny lidí dobré vůle. Při příležitosti jubilejní poutě doputovalo pěšky na Velehrad v tento den více než 200 poutníků ze sv. Kopečka
a Hostýna. Pro ty a také vozíčkáře byla určena mše sv. v 16:00. V sále Bible
mohli poutníci využít aktivitu ruční přepisování Bible, zhlédnout výstavu
o diktaturách v kapli Cyrilce nebo navštívit aktivity pro děti a mládež. V ten-

Poutníci shromáždění na Velehradě 5. 7. 2013 (foto P. Hudec)

5. 7.

6. 7.
7. 7.

31. 7.

to den byla také na Velehradě prezentována nová kniha Tichá srdce. Hlavním bodem tohoto dne byl koncert Lidí dobré vůle s Hradišťanem a jeho
hosty. Den byl zakončen půlnoční mší v bazilice
v hlavní den slavnosti 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu byla na nádvoří baziliky slavena mše sv. s delegátem papeže Františka slovinským metropolitou kardinálem Josipem Bozanicem. Podle odhadů se této slavnostní události zúčastnilo na 60 tis poutníků z celé Evropy.
Odpoledne byla v bazilice slavena byzantsko-slovanské liturgie za účasti
biskupa L. Hučka
varhanní koncert ke cti sv. Cyrila a Metoděje v podání Pavla Černého
proběhla tzv. Malá pouť. Mši svatou slavil v bazilice Mons. Josef Hrdlička.
Odpoledne byla pro zájemce připravena v Sále kardinála Tomáš Špidlíka
SJ přednáška Mgr. Petra Hudce na téma Historie slavení slovanské liturgie na Velehradě. V podvečer byl zahájen cyklus tzv. filmových seminářů
s doc. PhDr. Vladimírem Suchánkem, PhD.
Varhanní koncert ke cti sv. Ignáce z Loyoly v podání Ludmily Mackové.

Přelom prázdnin využili také velehradští Cvrčci, aby se seznámili s životy sv. Cyrila a Metoděje v rámci celotáborové hry v Bratřejově.
V červenci se mimo jiné konaly i poutě děkanátů Kroměříž a Uh. Hradiště.
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Srpen
4. 8.

velehradský
filmový
seminář duchovního
filmu II
9. 8.
připutovali na Velehrad účastníci tzv. Pěší
poutě za umělce pod
vedením MgA. Martiny
Pavlíkové
15. 8.
slavili svoji pouť na Velehradě členové Matice
velehradské. Mši sv. celebroval otec biskup Josef Hrdlička. Odpoledne
bylo pro děti připraveno ve VDCM divadlo Víti
Marčíka jr. a odpoledne
her
24. 8.
se již na XIII. Pěší pouť
na Velehrad vydalo více
než 500 poutníků z různých směrů. Na programu byla mše sv. s Mons.
Peterem Brodkem, generálním vikářem z Nitry
a odpoledne přednáška
P. Přádka a ol. biskup Hrdlička při uctívání ostatků
prof. P. Petra Piťhy. Zásv. Cyrila 7. 7. 2013 (foto F. Ingr)
jemci pokračovali dále
na sv. Antonínek
25. 8.
byly přeneseny ostatky P. A. Zgarbíka SJ z rodných Jankovic do společného
hrobu členů Tovaryšstva Ježíšova na Velehrad
30. 8.
vystoupili v rámci minifestivalu Šroubek v poutním areálu Petr Linhart,
skupina Oboroh a skupina Hukl
30. 8 – 1. 9. proběhla ve VDCM Konference vyšších představených ženských řeholí.
V půli měsíce srpna byly dokončeny také expozice Velehrad na křižovatkách dějin a expozice Bible pro malé i velké.
Během letních prázdnin také začaly práce na obnově opatského domu za bazilikou.
Září
1. 9.
1. – 3. 9.
5. 9.
26. – 28 .9.
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velehradský filmový seminář duchovního filmu III.
pokračoval cyklus tzv. Velehradských dialogů
navštívila Velehrad v rámci cest prezidenta republiky po Zlínském kraji
jeho manželka paní Ivana Zemanová
se vydali poutníci z Velehradu na IV. svatováclavskou pěší pouť na sv. Hostýn. Poutníci byli doprovázeni Mons. Janem Peňázem

29. 9.

bylo připomenuto výročí 90 let od úmrtí A. C. Stojana. V předvečer této
události zazněl varhanní koncert v podání Ondřeje Muchy.

Děkanátní poutě konali v září poutníci z děkanátu Přerov, Hranice a Šternberk.
Říjen
Děkanáty – Valašské Klobouky, Prostějov a Vyškov.
6. 10.
velehradský filmový seminář duchovního filmu IV.
12. 10.
se po dvou letech sešli bohoslovci Čech, Moravy a Slovenska na svoji IX.
pouť
25. – 28. 10. pořádala Česká biskupská konference IX. celostátní setkání katechetů na
Velehradě. Katecheté měli možnost vyslechnout řadu přednášek, sdílet
zkušenosti či se účastnit společného duchovního programu
26. 10.
Varhanní koncert v podání Jiřího Kováře a Jiřího Štice
Listopad
8. – 10. 11.

se uskutečnil Víkend gregoriánského chorálu pod vedením Jiřího Hodiny
a Jitky Grécové
9. 11.
byla opět připravena pro milovníky vína výstava mešních a košer vín - Cisterciácká pečeť
10. 11.
byla na Velehradě slavena bohoslužba za zemřelé členy cisterciáckého
řádu u příležitosti požehnání nového náhrobku cisterciáků. Mši sv. sloužil
opat Dom Samuel O.C.S.O. Po mši sv. se průvod odebral na velehradský
hřbitov, kde byl za účasti převora cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě
P. Justina Berky OCist. nový náhrobek požehnán
14. 11.
Matice velehradská uspořádala k výročí sv. Cyrila a Metoděje Galakoncert
tří sborů slovanských zemí
22. – 24. 11. se sjeli na III. ročník festivalu duchovní písně Velehrad studenti církevních
škol z celé Evropy, které hostilo místní Stojanovo gymnázium.
V polovině měsíce byla také předána a dokončena oprava fasády baziliky.
Prosinec
1. 12.
1. 12.
26. 12.

zazněl ve velehradské bazilice 1. adventní koncert v podání Pěveckého
sdružení moravských učitelů.
měli milovníci filmu možnost účastnit se dalšího filmového semináře
s doc. PhDr. Vladimírem Suchánkem PhD.
proběhl další z řady Svatoštěpánských koncertů cimbálové muziky Hradišťan a jejich hostů ze Slováckého divadla.

23

Kázání pronesené ve velehradské bazilice u příležitosti požehnání
náhrobku cisterciáků 10. listopadu 2013 – 32. neděle v mezidobí
Dom Samuel, opat novodvorský

Dnešní evangelium samozřejmě hovoří o vzkříšení. Naše víra ve vzkříšení je také
důvodem slavnosti, která nás dnešní ráno shromažďuje. Restaurování této baziliky, jež
je památným poutním místem naší země a svědkem její evangelizace svatými Cyrilem
a Metodějem, odkrylo pozůstatky mnichů a dobrodinců tohoto kláštera. Dnes bude požehnán důstojný náhrobek, pod nímž budou očekávat, tak jako my, vzkříšení mrtvých,
které nám Pán slíbil.
Tato slavnost nám dává příležitost, abychom se zamysleli nad úlohou mnišského života. Proč existují od christianizace Velké Moravy v této zemi mniši? Hrají-li mniši v církvi
jistou roli, proč Bůh dovolil, aby komunita na Velehradě zanikla? Co dnes zbývá z úsilí
oněch mnichů, z jejich věrnosti? K čemu slouží mnišský život a proč v naší době, která
postrádá kněze, volá Bůh mladé lidi ke vstupu do kláštera? Na tyto otázky a na několik
dalších bych dnes ráno rád stručně odpověděl.
Mnišský život není věcí minulosti. Nachází svou aktuálnost, když Bůh volá nějakého
mladého muže nebo dívku, aby ničemu nedávali přednost před láskou ke Kristu, jak
píše svatý Benedikt ve své Řeholi. Úžasné pozvání, na něž není snadné den po dni odpovídat, protože vyžaduje, abychom neúnavně nechávali stranou vše, co by nás mohlo odvrátit od přátelství s Pánem. Setkává se s překážkami v nás i kolem nás. Proto byly dějiny
mnišských komunit, jako i dějiny církve, vždy pohnuté. Generace přicházejí a odcházejí,
volání, které slyšel již ve 3. století na poušti náš otec sv. Antonín, zůstává stále stejné.

Požehnání nového náhrobku cisterciáků: zleva Mons. Jan Peňáz, opat Dom Samuel OCSO,
P. Justin Berka OCist., bratr Bernard OCist. a P. Petr Přádka SJ (foto Z. Skalička)
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Dříve než byli pověřeni evangelizací Velké Moravy Michal a Konstantin, dva mladí
muži ze Soluně, uslyšeli stejné volání a stali se mnichy Cyrilem a Metodějem. I dnes Bůh
nadále volá mladé lidi. Je na nás, abychom jim nabídli živoucí, lidské a soudobé komunity, spolu se solidní formací, aby mohli i dnes na toto volání odpovědět.
Protože se Pán Ježíš během tří let svého veřejného života modlil, kázal a léčil nemocné, svěřuje dnes tyto úkoly křesťanům. Mniši a mnišky, kněží, řeholníci a řeholnice,
a na svém místě i laikové, dnes prodlužují Kristovu přítomnost ve světě. Když Bůh volá,
je to závažná záležitost, každý může odpovědět a má odpovědět svobodně.
Mladí lidé, kteří mají v úmyslu stát se kněžími či mnichy, nacházejí ve svých rodinách, dokonce i křesťanských, častěji víc překážek než povzbuzení. Stává se, že si stěžujeme na malý počet kněží. Jsme ale ochotni vidět své syny a dcery, jak se angažují v Boží
službě? Žádáme od Boha tuto milost, ať už bude stát jakoukoliv cenu, v živém vědomí
své odpovědnosti?
Kvalita křesťanského života v naší zemi bude záviset na každém z nás, na naší horlivosti, naší pozornosti k nenápadným výzvám milosti. Skutky, které mají největší váhu,
jsou osobní skutky, natolik vnitřní, že žádný člověk ani žádný nátlak společnosti nám
nemohou nikdy zabránit v jejich konání: vytrvalá modlitba, pravidelný křesťanský život,
věrný rodinný život čelící s vírou a odvahou překážkám, které nevyhnutelně přicházejí;
pevná víra, která sebou nenechá vláčet na všechny strany mlžícími a proměnlivými naukami; pravidelné přijímání eucharistie, zdroje naší spásy a radosti.
Stane-li se, že vaše trápení jsou příliš těžká, křesťanská
věrnost příliš náročná pro vaše
slabé síly, vaše rodina oslabená
nemocí, smutkem nebo hádkami,
vzpomeňte si na modlitbu mnichů. Opřete se o ni. Každý den
vstáváme ve tři hodiny ráno, abychom chválili Boha a předkládali
mu vaše radosti a vaše trápení.
Vy zase podpořte mnichy, kněze
a řeholníky silou svého křesťanského života.
Kéž s pomocí Boží milosti
umíme vy i my důstojně čelit drsnostem života a šířit kolem sebe
štěstí. Kéž v našich vztazích panuje neokázalá bratrská láska, která
umí odpouštět urážky a respektovat druhého. A takto, zcela pokorně, se bude tvořit budoucnost.
Amen.
Náhrobek cisterciáků
(foto Z. Skalička)
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Osobnosti

Blahoslavený biskup Vasil Hopko
Petr Hudec

V Ročenkách Matice od roku 2009 uveřejňujeme medailony velehradských poutníků, křesťanských osobností, které se účastnily velehradského unionismu a dnes je církev uctívá jako
světce. Nyní je zde prostor pro blahoslaveného biskupa Vasial Hopka.
Blahoslavený vladyka Vasil Hopko se narodil 21. 4. 1904 v Hrabskom u Bardějova
v rolnické rodině. Záhy přišel o otce a matka odjela do Ameriky, aby uživila rodinu.
O Vasila se staral jeho dědeček a velký vliv na něj měl starší bratr, který se stal řeckokatolickým knězem. Po první světové válce vystudoval maďarské evangelické gymnázium v Prešově a posléze vstoupil do prešovského eparchiálního semináře. Po druhém
ročníku studia byl povolán na vojnu, kterou strávil převážně v Praze, kde pomáhal
vojenskému kaplanovi. Teologická studia dokončil v roce 1928. Dne 3. února 1929 jej
biskup Pavel Gojdič vysvětil na kněze a jeho působištěm se stala Praha. Zde měl za
úkol vytvořit novou farnost, neboť v Praze bylo mnoho řeckokatolíků zejména mezi
mladými studenty a dělníky. Od pražského arcibiskupa F. Kordače dostal kostel sv. Klimenta v Karlově ulici, který uzpůsobil pro východní obřad. Farnost byla Svatou stolicí
potvrzena v roce 1934 a Hopko se stal jejím prvním farářem. Jeho pastorační úsilí se
zaměřilo na pomoc mnoha chudým rusínským přistěhovalcům, kteří v Praze hledali
živobytí. V rámci tohoto nového poslání se Hopko v roce 1932 zúčastnil VI. unionistického kongresu na Velehradě.
Během svého působení v Praze zahájil postgraduální studium, které dokončil v Bratislavě v roce 1940, kdy získal doktorát teologie. V roce 1936 byl Hopkovi udělen titul
monsignor a jeho novým působištěm se stal Prešov, kde působil jako spirituál semináře.
Byl jmenován profesorem morální a pastorální teologie v prešovském semináři. Dne
11. května 1947 byl vysvěcen na pomocného biskupa, přičemž světiteli byli prešovský
biskup Pavel Gojdič a pražský arcibiskup Josef Beran.
Dne 28. dubna 1950 byl Hopko zatčen komunisty a ve vykonstruovaném procesu
odsouzen na 15 let odnětí svobody. Věznění v leopoldovské věznici mu vážně podlomilo zdraví. Celu s otcem Hopkem sdílel velehradský jezuita Josef Cukr, který vzpomíná,
že musel zavazovat spoluvězni tkaničky od bot, neboť Hopko se pro poruchu rovnováhy nemohl předklonit. Na doporučení lékaře byl proto Hopko v roce 1964 přeložen do
charitního domu v Oseku. Odtud byl na jaře 1968 propuštěn na svobodu. Krátce nato
se ve dnech 13. a 14. května na Velehradě zúčastnil setkání Díla koncilové obnovy, které
si kladlo za cíl uvést závěry II. vatikánského koncilu do praxe a obnovit plný život církve
v Československu. Jeho účast se všemi odznaky biskupské hodnosti zde vyjadřovala trvající nezdolnost řeckokatolické církve protiprávně zakázané komunistickým režimem.
(Řeckokatolická církev byla obnovena usnesením československé vlády ze dne 13. června 1968, přičemž nemalý podíl na tom měly apely vzešlé ze setkání DKO a intervence
pražského biskupa F. Tomáška).
Dne 2. dubna 1969 byl Hopko jmenován světicím biskupem a získal zástupce
v Jánu Hirkovi, který se stal prešovským ordinářem a apoštolským administrátorem řec26

kokatolické církve v ČSSR. Vězněním zničené zdraví a později i znovu zesílená perzekuce
ze strany komunistického režimu značně omezily jeho činnost. Vážně nemocný Hopko
zemřel 23. července 1973 a byl pohřben v kryptě katedrálního chrámu v Prešově.
V neděli 14. září 2003 prohlásil papež Jan Pavel II. Vasila Hopka za blahoslaveného.
Při slavnostní bohoslužbě na Velehradě 5. července 2013 byly položeny na oltář
ostatky blahoslavených Josafata Kocylovského, Dominka Trčky, Pavla Gojdiče, Vasila
Hopka a také Jana Pavla II. s modlitbou: Prosíme Tě za všechny poutníky, kteří přicházejí
na toto poutní místo, aby na přímluvu blahoslavených poutníků se zde rozhodli usilovat
o osobní svatost a našli odvahu k víře, posilu v naději a vytrvalost v lásce.
VOROŇÁK, Juraj: Vladyka ThDr. Vasil Hopko, in Zostali verní. Košice 1997, s. 22-27.
HROMNÍK, Milan: Mučedník Vasil Hopko. Kostelní Vydří 2006.
BORZA, Peter: Blahoslavený Vasiľ Hopko prešovský pomocný biskup (1904–1976). Prešov
2003.

DKO na Velehradě v roce 1968 – zleva K. Skoupý, J. Korec, V. Hopko, J. Hlouch a Š. Trochta
(archiv ŘKF Velehrad)
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Rozhovor s Mons. Vojtěchem Šímou
Co pro Vás znamená Velehrad?
V mládí jsem Velehrad ani tak nespojoval s nějakým místem, ale vždy s tím co je
spojeno s vírou v Boha a křesťanstvím. Poněvadž minulý režim byl protináboženský, ve
škole byla víra zesměšňována, věřící člověk byl považován za zaostalého, zpátečnického
atd. Sám před sebou jsem si musel obhájit, jak to je, proč věřím, co mi víra dává nebo
bere? Objevoval jsem, že víra je můj hrad, bezpečí pro mé bytí, hrad velký, plný tajemství, kde stále něco nového objevuji. V tom hradě je něco nebo Někdo vele... a to mne
vlastně provází stále.
Kdy jste Velehrad poprvé navštívil nebo s čím máte spojenou první vzpomínku na
něj?
Poněvadž pocházím z Oderských vrchů, byl mi jako poutní místo blízký Svatý Hostýn. Tam jsem rozpoznával povolání ke kněžství. Jako kaplan jsem se dostal do Uherského Hradiště a pak do Starého Města. Odtud jsem často chodíval na audience do baziliky
ke hrobu arcibiskupa Stojana. Vždycky jsem ho zastihl doma, měl pro mne čas a já v tichu pobyl v Královské kapli a svěřoval jemu své nejisté kaplanské kroky.
Jak se Vám zapsaly do paměti události na Velehradě spojené s rokem 1985 a 1990?
Bylo mi dopřáno, že jsem byl u toho. Tenkrát bylo moje působiště Otrokovice a ty
dny památné a historické pouti roku 1985 jsem na Velehradě vypomáhal. Nedá se slovy
vypovědět, co mi procházelo myslí a srdcem při tom prvním veřejném manifestačním
odporu proti komunistické moci. Myslel jsem, že vše, co se děje, čeho jsem účastný, je
jenom nereálný sen, ale byla to neuvěřitelná, fantastická skutečnost. Vnímal jsem neviditelnou režii. Když mluvili státní činitelé, lid projevoval nevoli a hlasitě přednášel své
požadavky. Když promluvili biskupové (i pravoslavní), nastalo naprosté ticho. Duch Boží
se vznášel a lid se radoval. V tom roce také pro mne mnoho znamenala pouť kněží z celého Československa. Síla Kristova kněžství přítomná v mužích různých povah, schopností,
působících na rozličných místech, staří, mladí, všichni spojení v jednom poslání. Při zpětném pohledu poznávám, že rok 1985 pro mne asi znamenal víc než nezapomenutelná
návštěva blahoslaveného Jana Pavla v dubnu 1990. Byli jsme omámeni svobodou a učili
jsme se a zdá se, že nám stále dělá potíže ve svobodě žít. Také s úsměvem vzpomínám
na zklamání různých obchodníků, kteří své stánky naplnili kdejakým zbožím, převážně
kýčovitým, a čekali, jak si na poutnících namastí kapsu. Ale ti je tenkrát ignorovali, protože přišli skutečně na pouť. Prodejní stánky nepotřebovali, přišli pro hodnoty, které nelze
koupit, a možná tak dali hezkou výchovnou lekci těm, kteří nepochopili.
Jak hodnotíte uplynulé cyrilometodějské oslavy v roce 2013, co přinesly?
Nečekal jsem a bylo pro mne překvapením, že se v jubilejním roce stane Velehrad
místem mého trvalého bydliště. Jubilejní oslavy byly pečlivě připravovány nejen ze strany církve. To je potěšitelné a také nadějné. Co přinesly, ukáže budoucnost, snad nám
nebude hodně vzdálená.
Co byste pro dnešek akcentoval z odkazu sv. Cyrila a Metoděje?
V mešní písni zpíváme ,,...přinesli nám oni Písmo svaté, bychom ze studnice této zlaté,
moudrost nebes povždy vážili...“ To je stále aktuální, umět žít, objevit smysl a cíl života
a kráčet tímto životem dobře. To jsou složité otázky a Písmo mně dává odpovědi. Ono
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mne vychovává, formuje, učí mne
ke správnému vztahu k Bohu,
k sobě, k druhým lidem, k přírodě, atd. A evangelium - Živé Slovo
v osobě Ježíše Krista - je průvodcem ve všech životních situacích.
O kardinálu Špidlíkovi se někdy
říká, že byl "novodobým Cyrilem" s ohledem na jeho vzdělání a současně schopnost mluvit
k lidem srozumitelně. Co je Vám
drahé z jeho odkazu?
Mons. Vojtěch Šíma (foto ze mše svaté novokněží
Jeho hlasu jsem naslouchal
5. 7. 2012, zdroj Signály.cz)
za totality při vysílání vatikánského rozhlasu a pak naživo při různých setkáních. Byl obdarován velkým nadáním a hlubokou vírou. Bylo na něm vidět
a z něho vyzařovalo to, co sám o sobě říkával, že stále hledá Ježíšovu tvář. Hledá ji ve
vědě, v umění, v člověku, v událostech, prostě ve všem. A to pak znamenalo, že dovedl
mluvit o Božích věcech s učenými i prostými, křesťany i jinak věřícími nebo nevěřícími.
Jednou jsem ho vezl autem a on celou cestu vyprávěl nějaké veselé příhody a vtipy, a ty
byly tak inteligentní, obsahující životní moudrost, nadhled a radostnost.
Rád se zastavuji v bazilice u jeho krásně umělecky ztvárněného sarkofágu a naslouchám jeho sdělení: ,,Všechno, co žijeme s láskou, přechází s Kristem do vzkříšení. Věčnost vytvářejí vztahy, které nikdy nekončí.''
Působíte nyní na Stojanově. Jaké je zde Vaše role?
Stojanov je poutní a exerciční dům. To znamená dům, ve kterém každý návštěvník
může vstoupit do prostoru ztišení, modlitby, a my se snažíme vytvářet k tomu dobré
zázemí. Žijeme příliš rychle, jsme zahrnováni spoustou informací, atd. Potřebujeme se
zastavit, odejít na chvíli do samoty, podívat se na život z jiného pohledu, přehodnotit
svoje postoje. A především dovolit, aby Bůh nově vstoupil do naší situace a my poznali
hodnotu svého bytí, šli ke kořenům víry a žili radostné křesťanství. Nabídky různých
kurzů a potřebné informace jsou na www.stojanov.cz. Chceme naplňovat záměry zakladatele arcibiskupa Stojana.
Co je na Stojanově nového a jaká je vize jeho rozvoje ve 21. století? Čím by měl
být Velehrad?
Vím, že je dobré mít vize a supervize, ale vždy si kladu otázku, jsou-li ve shodě s tou
vizí Nejvyššího? Kolikrát to Boží kráčí trochu jinak, než to vidíme my. To je to dobrodružné, že Boží království roste a my ani nevíme jak. Je mezi námi, v nitru člověka. Do nitra
nevidíme, tam zase vidí jen On. Mám radost, že Velehrad má novou podobu, že všechno
historické je obnoveno, ani jsem nečekal, že se to tak krásně uskuteční. Možná, že se tak
obnoví i křesťanství u nás. Krok po krůčku, od jednoho k druhému. V tom vidím také to
naše cyrilometodějské poslání, že i na našem životě je vidět cosi pěkného, sympatického, přitažlivého.
Děkuji za Vaše odpovědi.				

(Otázky kladl P. Hudec)
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Rok rodiny

Inspirace otce Špidlíka k Roku rodiny
Pedagogové, lékaři, psychologové vidí dobře, jak škodí dnešnímu světu erotismus
vyvedený z míry. Mnoho států zavedlo už na školách povinnou sexuální výchovu. S jakým výsledkem? To je těžko povědět. Vždyť většinou tu není shoda ani v základních
principech, tím méně ve způsobu, jak předkládat dětem otázky vzniku života a funkci
pohlavního ústrojí.
V jedné věci však, jak se zdá, přece jenom došlo k souhlasu. Je nemožné vrátit se
nazpět do dob, kdy se sexuální nevázanost držela v mezích uměle chráněnou neinformovaností a násilně vytvořenými kastovními přehradami mezi mužskou a ženskou
polovinou lidstva. Dnes se naopak předpokládá, že se překoná správným poučením
a svobodným stykem mnoho nepřirozených komplexů, že se tím snad vyrovnají nekontrolované výbuchy pudu. Než tím se zase vracíme k základnímu a zásadnímu problému:
Jaké poučení je správné? Jaký je opravdový smysl pohlavního života?
Křesťanská morálka nikdy nepochybovala o tom, že se styk muže a ženy plně uskutečňuje v manželství. Dosvědčuje to každý rok více románů a filmů, jejichž happy end,
šťastný konec, je svatební. Jaký je cíl manželství? Biskupové Druhého vatikánského sněmu však byli proti tomu, aby se pořád opakovalo, že prvním a hlavním cílem manželství
jsou jenom děti. To pak, co se nazývá „vzájemnou pomocí“ manželů, se rozhodně nesmí
brát jenom ve smyslu hmotného utilitarismu. Člověk se vyvíjí a obohacuje mravně a nábožensky ve styku s ostatními lidmi. Tím víc to tedy musí platit o úzkém styku v jednotě
rodiny. Ten je pro křesťana prostředkem k dokonalosti.
Vždycky se ovšem mluvilo o mravních povinnostech muže a ženy, o manželské morálce. Dnes se zdůrazňuje potřeba manželské spirituality, duchovnosti. Zjednodušeně
by se to dalo říci takto: Nejde jenom o to, aby se lidé v manželství nedopouštěli hříchu,
ale také o to, aby využili všeho toho, co je v rodinném životě a jeho struktuře vede k dokonalosti, k Bohu. Všechny stvořené věci, mezi které patří i lidské vztahy, jsou v jistém
stupni obrazem tvůrce. Kdo smysl tohoto obrazu pochopí, prožívá intenzivněji blízkost
Boží.
I manželský svazek je symbol náboženské skutečnosti. Ve starých pohanských mýtech se jím vyjadřoval vztah mezi nebem a zemí. Zdá se, že to připomíná slovanský kult
„matky syré země“. Plodnost půdy se tu vysvětluje vztahem božstva k zemi.
Ve Starém zákoně je podobný obraz, ale v docela jiné souvislosti. Nejde tu o vztah
Boha k zemi, ale k lidu. Bůh Izraele má jméno tajemné (Ex 3,14n), současně se však dává
poznávat pod jinými názvy, převzatými ze zkušenosti denního života. Ve vztahu k lidu
se sám nazývá Otcem, pastýřem a také Ženichem, Manželem. Chce tímto symbolem
vyjádřit vztah lásky, který ho váže k lidu, a svou věrnost vůči národu, který si vyvolil.
Tato Boží láska má dramatický vývoj. Začíná svobodnou Boží volbou a končí triumfem věrnosti, milosrdenství a odpuštění těm, kteří se mu stali nevěrnými. Prorok Ozeáš
(Oz 1–3) prožívá toto hluboké tajemství v symbolu rodiny. Vezme si za manželku ženu,
kterou má rád, se kterou má děti, která ho však opustí a dostane se do místa prostituce.
Prorok ji však vykoupí, znovu ji uvede do svého domu. V této životní zkušenosti, která
je tragická a přitom krásná, vidí prorok skutečnost daleko vyšší, náboženskou. Rodinné
poměry ho přivedou k mystickému zážitku Boží lásky.
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Duchovní dědic Ozeášův, prorok Jeremiáš, přebírá symbol manželské lásky a líčí ještě barvitěji zápas věčné oddanosti Boží, která zvítězí nad zkažeností a nevěrností lidu:
„Věčnou láskou jsem tě miloval, proto jsem ti zachoval svou náklonnost“ (Jer 31,3).
Trochu pozměnili obraz básníci v tzv. sapienciální literatuře; stává se víc osobním,
ve vztahu k jednotlivcům. Bůh se tu představuje jako Otec, který dává tomu, kdo je mu
věrný, za manželku svou dceru Moudrost (Př 8,22), a tím i on se stává Božím přítelem
(Mdr 7,14). Toto téma je nám ostatně známé ze staroslověnské legendy o sv. Cyrilovi,
který se rozhodne zasnoubit s Boží moudrostí a jít za hlasem duchovního povolání.
V Novém zákoně se pak potkáváme zase s jiným variantem symbolu, Boží Moudrost
se stala tělem v Kristu (1Kor 1,24). Jeho spojení s církví se zase podobá spojení Boha
a lidu. V Apokalypse ženich je Beránek a před ním jsou dvě ženy: Babylón, nevěstka, která jde do zkázy, a Jeruzalém, milovaná manželka, obraz církve, která se tak očistí, aby se
stala hodnou věčného spojení se svým Ženichem, k věčné svatbě, ke které jsou pozváni
všichni věrní synové církve (srv. Mt 22,1–10).
To jsou tedy v krátkosti známé obrazy Písma a jejich význam. Jaký vztah však mají
k dennímu životu? Nejlépe by nám to mohli vysvětlit umělci. Něco jiného je o obrazu
slyšet, jednou jej vidět a denně před ním stát. Umělce ovšem nejlépe pochopí ten, kdo
má jeho obraz stále před očima. Nebude to vždycky hlídač muzea. Ten sice s obrazem
zachází dobře, hlídá ho, ale nevidí ho jako obraz.
Denní život v manželství je v duchu Písma živý obraz nejkrásnějších pravd duchovního života. Mnoho dobrých mužů a žen tento obraz dobře hlídá a uchovává. Zachovávají manželskou morálku. Ale nechápou svůj život jako obraz, neprožívají ho jako podobenství. Proto je rodinný život jakoby ruší a rozptyluje od myšlenky na Boha.
Stane se jim naopak neustálou modlitbou, povznesením mysli k Bohu, v tom okamžiku, kdy ho začnou prožívat jako podobenství pravd duchovních. To pak platí, v širším
smyslu, o všech vztazích muže a ženy. Přitažlivost dvou pohlaví je naprosto přirozená,
je to dynamismus stvořených bytostí. Stane se však protipřirozenou erotikou, ztratí-li
svůj hlubší smysl, tj. být obrazem duchovní skutečnosti. Pro pohany bylo slunce bohem
a příležitostí k nesmyslným kultům. Pro křesťany se stalo obrazem Krista. Pro moderní
pohany je sexus absolutní lidskou hodnotou, bohem, a proto příležitostí ke zvrácenostem. Jakmile se stane obrazem spojení duše s Bohem, tak, jak nás k tomu vede Písmo,
snadno najde sexuální život to správné místo v životě, které mu patří. Chceme-li tedy
dnes mládež „sexuálně uvědomovat“‚ nezapomínejme na tuto duchovní stránku.
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Pozornost k rodině a manželství. Na okraj k synodu o rodině
Pavel Ambros SJ

Nedávná encyklika papeže Františka Lumen fidei hovoří o rodině v jejím spojení s vírou, které ukazuje, „jak pevné mohou být svazky mezi lidmi, když je uprostřed nich přítomen Bůh“ (LF 50). Připravovaný biskupský synod o rodině proběhne ve dvou krocích:
první etapa, mimořádné generální shromáždění v roce 2014, bude mít za cíl upřesnit,
jak si dnes rodina stojí (tzv. status questionis). Bude chtít shromáždit svědectví a návrhy
biskupů pro to, jak důvěryhodně hlásat a žít evangelium pro rodinu; druhá etapa, řádné
generální shromáždění v roce 2015, bude hledat účinné směry pro pastoraci lidské osoby a rodiny. Proto letošní, již 14. pěší pouť od 17. do 23. srpna 2014, si vepsala do svého
programu hlavní heslo tento úmysl: za posvěcení rodin a za rodiny v těžkostech. Proto
se můžeme několika slovy nad tímto tématem zamyslet.
Vzhledem k současným trendům v oblasti manželství se setkáváme s intenzivní činností církve na ochranu manželství. Již samotný pojem rodina je chápán rozdílně a není
jednoduché se shodnout na definici, která by byla všeobecně akceptovatelná. Obvykle
se uvádí tři skutečnosti, které pojem rodina obsahují: domov (místo a ekonomické zajištění domácnosti), manželství a vztahy rodičů a dětí. Tyto tři skutečnosti se však ve
skutečnosti mají k sobě rozdílně a vytvářejí různé typy rodin, které jsme dříve neznali.
Změny si vyžádaly vznik nových institucí na ochranu rodiny (zákony, poradenství,
studium, formaci…), mnoho mezinárodních konferencí na toto téma a účinné lobbování ve prospěch rodiny. Je zajímavé, že sociologické výzkumy nehovoří o krizi rodiny jako
takové. Rodina je vysoce ceněnou hodnotou, ukazují na touhy a očekávání, které jsou
do rodiny vkládané. Po vlně volných svazků v šedesátých letech roste kladné hodnocení
i tradičního pojímání rodiny (chceme spolu zestárnout a zemřít, chceme společně žít
v pokoji, chceme dobře žít s dětmi…). Z druhé strany se ukazuje, že se nedaří tuto touhu
uskutečnit a že snahy o vytvoření vytoužené podoby rodiny jsou nad síly a možnosti mnoha současníků. Nároky na kvalitu manželství jsou tak vysoké, že jejich naplnění
se jeví mnoha partnerům jako neuskutečnitelné. K tomu přistupují obecné podmínky,
chápané jako standart v povolání a škole, vysoké nároky moderní civilizace na hmotné
statky a obtíže v oblasti vztahů, což znesnadňuje uzavření manželství a růst rodinného
života.
Zkušenost neúspěchu v manželství a rodiny je tak rozsáhlá, že podkopává důvěru
v instituci manželství. Všichni ti, kdo hledají nové formy soužití muže a ženy, tuto samotnou touhu neničí, ale ukazují, že je živá a že se zasazují o to, aby živá zůstala.
Současná proměna života muže a ženy
Po kázání na téma krásy a radosti manželského života jedna zkušená žena řekla
kazateli: „Ach, jak krásná jsou vaše kázání, otče. Chtěla bych o tom všem vědět tak málo
jako vy…“.
Muž a žena svým společným životem hledají jednotu. Jedna věc je zřejmá: Pouze
v setkání s druhým můžeme hovořit o životě. Každý skutečný život je setkání. V jednotě
s druhým nachází pokoj, to je celý a integrální život. V čem konkrétně spočívá pokoj, to
je co setkání dává a tvoří?
a) uznání naší jedinečnosti a neopakovatelnosti někým druhým, to znamená, že ke
mně chová někdo úctu, lásku a vážnost
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b) naplnění touhy růstu, to znamená, že můžeme něco se svým životem udělat, svobodně se pohybovat a nacházet svůj životní prostor, a to není možné člověku samotnému
c) naplnění touhy mít kořeny, zázemí, domov, místo, kam patřím
Kde člověk může nalézt tyto tři základní prvky svého života, tam směřuje svůj život.
Jeho svět je tam, kde se setkává s člověkem, který mu umožní žít plným a integrálním
životem a kde druhý může žít podobně. Usiluje o to nalézt a naplnit svůj mikrokosmos
(můj vlastní vnitřní a vnější svět všeho toho, co prožívám). Jestliže ho nalezne, hovoří
o tom, že je šťastný. Manželství a rodina v touze dnešního člověka, muže i ženy, se má
stát tímto životním mikrokosmem.
Již jsme ve skutečnosti naznačili, co tvoří obsah životního mikrokosmu. Je třeba
hlouběji rozebrat jeho vlastní obsah. Činíme tak proto, abychom v pohledu na výši očekávání a nároku na manželství kladených dnes, našli účinnější pastorační prostředky
pro manželskou a rodinnou pastoraci a nalezli cestu k lidem, kteří se neúspěšně pokouší
těmto často nevyřčeným nárokům dostát.
Hledání vzájemného uznání
Manželství a rodina je životní mikrokosmos, kde lidé chtějí zakusit, kdo jsou, čím jsou
a jakou mají hodnotu. Životní partner je zrcadlo, kterým poznávám vlastní cenu. Toto
setkání užívá jazyka eroticko-sexuálního, tělesně-duševně-duchovního, aby skrze ně
došel k poznání (Gn 4,1). Láska není na prvním místě biologickou událostí, nýbrž osobním symbolem, kterým k sobě lidé navzájem hovoří a rozumí si. Jím si říkají, kdo a čím
jsou (manželem, manželkou, otcem, matkou…). Sdělují si, co pro druhého znamenají a
jakou mají pro něho či pro ni cenu. Kvalita manželství se hodnotí podle kritérií v tomto
pořadí:
a) respekt a vzájemné uznání,
b) věrnost,
c) vzájemné pochopení a tolerance,
d) dobré sexuální vztahy.
Intimní setkání je z tohoto důvodu velmi citlivé a zranitelné, proto je chráněno
křesťanskou kulturou a spiritualitou. V tomto světě vnitřních vztahů jsou ženy z důvodů
kulturně historických (žena jako strážkyně krbu), psychologických (svět vztahů je pro
ni prioritou), tělesných (je fyzicky ohroženější) hlouběji zaujaty rodinou a manželstvím.
Muž snadněji nachází nové vztahy a ženy, když to chtějí učinit. Žena mnohem intenzivněji reaguje na to, co signalizuje klesající uznání. Proto je tak citlivá na klesající projevy
něžnosti, darování se (pozornost, sympatii, city, projevy důvěry, možnost se sdělit, pocity podpory, ochrany, útěchy…), erotické náklonnosti (přitažlivost, okouzlení, zaujetí,
krásu, vznešenost, úměrnost a přiměřenost, harmonii, zalíbení…), sexuální přitažlivost
(objetí, polibek, pohlazení, vzrušivost, potěšení …).
Touha po vzájemném růstu
Životní mikrokosmos je tím, k čemu se upíná naše důvěra. Nosíme v sobě naději, že
v něm budeme moci růst, psát vlastní dějiny. Uskutečnit naše osobní ambice v dnešním
specializovaném a konkurenčním prostředí je téměř nemožné (správně se rozhodovat,
stanovit si dobu důležitých životních okamžiků, naplnit své sny, rozvíjet svoji kreativitu,
stát se obrazem stvořitele). Tvořivost je důležitý prvek v období osamostatňování se,
výchovy sebe sama a lidského dozrávání.
33

Pro ženu a muže je připravena úloha tvůrců (ne pouze ploditelů): vytvořit domov,
ustálit zvyky, rozdělit si role, společně rozhodovat, rozvinout výchovu, zvládnout ekonomiku, uplatňovat spravedlnost atd. Manželé vytváří životní mikrokosmos sami, bez
zásahů zvenčí, včetně církve. Soukromí je třeba nejen chránit, ale i sociálně zaručit. Zde
nestačí pouze slavnostní prohlášení o přátelství a rovnosti, je třeba se učit tvořivosti ve
dvou, dát individuální schopnosti do služby společné tvořivosti (duet, později sbor)!
Jistě, že seberealizace se může stát rizikem, obdobně jako pasivita. Uplatnění se
může být rozkladné, stejně jako nicnedělání a statická nehybnost. Rozvoj vlastní osobnosti a schopností je však pro vztah velmi důležitý právě proto, že je obsahem vztahování. Touha uskutečňovat něco je součástí vztahu, psychologové hovoří o vztahové
individualizaci (stávám se sám sebou tím, že rozvíjím svoji schopnost žít ve vztazích).
Soustředěnost na sebe a své tvůrčí energie je první krůček k dospělosti a zralosti (soustředění vůbec), když se stává předmětem zájmu druhého (vztahu). Uplatnění se ve vzájemném vztahu je důležitým prvkem životního mikrokosmu.
Požadavek růstu je úzce spjat s naším obdarováním, vyjádřeným v podobenství
o hřivnách. Hřivnou je i naše mužství a ženství. Pro manžele bude otázka o hřivnách
znít takto: „co jste učinili se svým darem ženství a mužství, se svým erotickým a sexuálním obdarováním?“ Pane, nic… On odpoví: „Myslel jsem, že když vás stvořím jako muže
a ženu, že připravíte jeden druhému slavnosti manželského objetí, které vám pomůže
nést tvrdost života, slavnosti manželské lásky, tance, poezie a zpěvu“.
Prostředek tvořivosti a růstu je důležitý pro atmosféru vhodnou k přijetí a výchově
dětí. Často jsou děti považovány za „monumenty“, památníky manželů, formou, jak se
stát „nesmrtelnými“. Prokreativní postoj, který vede k rození dětí a jejich výchově, nemá
co do činění s naší nesmrtelností, nýbrž může se stát pokračováním růstu nového člověka ke svobodě, autonomii, vztahově orientované bytostí se svojí tvůrčí originalitou.
Biologické mateřství a otcovství je pouze nepatrnou součástí života matky a otce jako
ochránců, garantů a autorů nové tvořivosti pro věčný život, nových autorit. Rodičovská
autorita vede ke schopnosti tvořit nové autory života. Tím se vazby a vztahy neničí, ale
proměňují. Ženu nelze ztotožnit s plozením dětí, podobně ani otce. Je však třeba rozlišit různé formy mužské a ženské plodnosti (duchovní mateřství a otcovství). Životní
zkušenost, která končí u porodu, je velmi chudá. Životní zkušenost se rozvíjí plodností
v mnohem širším slova smyslu.
Nezbytnost najít vlastní kořeny
Životní mikrokosmos je důležitý pro životní pocit zakořenění. Přináležitost k rodině
je jedna z nejzákladnějších skutečností. Nejedná se zde o vlastnictví, ale o samé kořeny člověka. Je to místo, kde člověk dává a dostává peníze, hmotná dobra, čas, fyzickou energii, zájem, pozornost, poznání, moudrost, city… Tato potřeba mít (chci mít)
obsahuje: otevření se, přijetí, okoušení, tázání se, chápání, žádání, vlastnění, začlenění
(extrémní forma je žádostivost a závistivá nepřejícnost, na druhé straně skromnost a
odevzdanost; pozitivní forma: optimismus, iniciativa, schopnost zakoušet). Je to místo,
kde se člověk učí majetek spravovat a uchovávat (říci ne k tomu, co se nabízí například
v útočné reklamě, nechtít ztratit, jednat, schovat, uchovat, střežit; v extrémní podobě
– lakota, marnotratnost; pozitivní forma: uvážlivost, dobrá ekonomie). Je místo, kde se
člověk učí vzdávat se majetku (otevřít se, komunikovat, sdílet, utrácet, darovat; forma
extrémní – rozhazovačnost; forma pozitivní – štědrost).
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Životní mikrokosmos člověk prožívá jako místo jistoty a dobře uspořádaného všedního života, svátků a nezapomenutelných okamžiků. Slavnosti jsou chvíle, kdy se naše
touhy zjevují v zhuštěné podobě. A protože životní okamžiky rychle utečou, slavnostní
chvíle tvoří a uchovávají vzpomínky, které jsou pro naši zkušenost důležité. V nich člověk prožívá, že jeho snahy nejsou jen přeludem, ale mají své jádro ve vztazích, mohou
se ověřit, vedou k dalšímu svátku. Ukazují, že život něco uchovává, slavnost neskončí,
ale bude stále pokračovat. Je okamžikem plného života a smyslu.
Usmířený všední den je nenahraditelnou zkušeností pro šťastný život. Naplňuje
život rodiny a manželství. Výrazně dává jiný charakter než je profesionální svět práce.
Vědomě odlišuje svět domova od světa pracovních povinností. V něm poznáváme, co to
znamená vyjít z životního mikrokosmu. Usmířený všední život ukazuje, že veřejný sektor
v našem prožitku (politika, ekonomie, život církevních institucí) není až tak důležitý pro
bohatý osobní život. Z něho vycházíme, abychom ve veřejném životě (ve světě) projevili
své vnitřní postoje. Bez váhání lidé dávají přednost rodině před prací.
Zakořenění v životním mikrokosmu obsahuje především ničím nenahraditelnou výměnu ujištění o blízkosti, podpoře, sdílení citů, pouto důvěry, rozdělení úkolů, konečně sdílení odpovědnosti a vědomí rovnosti. Kvalita vztahu v životním mikrokosmu tvoří
základ vlastního blahobytu. Není třeba se obávat, že se zásadně změní tento postoj a
priorita. Rodina se stává stále častěji útočištěm, kde se nachází síla, jak obstát ve vnějším, nehostinném světě (odosobnění, byrokracie, nadřazenost jedněch nad druhými,
nevybíravý nátlak). Rodina je vnímána jako místo svobodné, v němž se formulují potřeby emotivní. Zde se zážitky ze světa stávají osobnějšími, zde dochází k náhradě za
to, co člověk prožil těžkého a nelidského v nezřídka znetvořeném světě práce. Můžeme
zde užít termínu „rodina jako emotivní stabilizace“ duše. V civilizaci, která svět práce
racionalizovala, se rodina stává místem, kde může člověk nechat ožít své potlačované
city. Je oázou tvořivosti a důvěry. Z tohoto hlediska je životní mikrokosmos pro člověka
nezbytností. Je privilegovaným místem šťastného života.
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Jednota křesťanů

Čtyři ekumenické otázky roku 2013
Robert Svatoň
Ekumenické hnutí jako úsilí o obnovení dokonalé a viditelné jednoty Kristových učedníků,
za kterou se Spasitel modlil v předvečer svého utrpení, je zcela mimořádným darem milosti,
kterou křesťanům zvláště v posledním století uděluje Duch Svatý. Naše odpověď na tuto milost předpokládá především vnímavost k podnětům Božího Ducha jednoty, schopnost rozlišování a věrnost jeho vedení. Aby snahy o jednotu byly autentické, je třeba učit se rozumět
tomu, jak k nám trojjediný Bůh, pramen a zdroj jednoty církve, promlouvá. Jaké konkrétní
ekumenické výzvy pro církve a církevní společenství, ale i pro každého z nás bychom mohli
objevit při pohledu na události ze života církve v uplynulém roce? Na následujících stránkách se pokusíme upozornit na čtyři z nich.
Zůstane papežství kamenem úrazu na cestě k jednotě?
„Papež, a to dobře víme, je nepochybně nejobtížnější překážkou na cestě ekumenismu,“(1) prohlásil téměř před půl stoletím Pavel VI. Ekumenicky položená otázka po způsobu výkonu papežského primátu, k jejímuž společnému zodpovězení vyzval církevní
představitele a teology různých křesťanských tradic Jan Pavel II.,(2) zůstává dodnes v úsilí

Emeritní papež Benedikt XVI. a jeho nástupce František při společné modlitbě v Castel Gandolfo.
Zdroj: http://kirchensite.de/aktuelles/news-aktuelles/datum/2013/03/24/papst-franziskustrifft-benedikt-xvi-wir-sind-brueder/
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o jednotu úkolem stejně tak ústředním jako nesnadným.
Přesto se domníváme, že dvě události, jichž jsme byli svědky
v uplynulém roce, mohou mít na celou problematiku nikoliv
pouze marginální dopad. Máme na mysli abdikaci Benedikta XVI. na Petrův stolec a první ekumenicky relevantní kroky
nově zvoleného římského biskupa Františka.
Když 11. února 2013 během zasedání konzistoře papež
Benedikt XVI. prohlásil, že se zříká služby nástupce apoštola Petra, zasloužil si ve světové ekumeně napříč širokým
spektrem křesťanských církví a církevních společenství
slova plná uznání a obdivu. Bezpochyby odvážný krok,
který překvapil svět svojí novostí, neváhali někteří označit Loďka církve uprostřed
za gesto historického významu. K takovému hodnocení neklidných vod má za svůj
celé události přispěl zcela určitě též způsob, jakým papež stěžeň Kristův kříž – znak
své rozhodnutí oznámil: jak v samotném okamžiku svého Světové rady církví.
prohlášení o tom, že odstupuje, tak v posledních dnech Zdroj: http://4vector.com/
svého pontifikátu dával najevo nesmírnou vnitřní svobodu free-vector/oikoumenea hlubokou ukotvenost ve víře. Z hlediska ekumenického 43641
stojí za to si povšimnout především dvou skutečností: Tím,
že se Benedikt XVI. zřekl své služby pastýře univerzální církve, která má podle jeho slov
ryzí „duchovní povahu“, dal mimořádným způsobem vyniknout jedinému a nejvyššímu
Pastýři, Ježíši Kristu, jehož péči v momentu abdikace výslovně svěřil všechen Boží lid.(3)
Tímto krokem tak potvrdil vlastní hluboké přesvědčení, které jej provázelo téměř osm
let v jeho úřadu, totiž, že loďka církve není jeho, ani naše, nýbrž že patří jedině Pánu,
který nedopustí, aby se potopila.(4) Stejně působivá pak zůstávají nanejvýš osobní slova vyznání z radosti a důvěry, která odstupující papež svěřil při své poslední generální
audienci zástupům věřících na svatopetrském náměstí: „slovo pravdy evangelia je silou
církve, je jejím životem. Evangelium očišťuje a obnovuje, přináší plody všude tam, kde
mu společenství věřících naslouchá a přijímá Boží milost v pravdě a lásce“.(5) Co by asi na
to všechno dnes říkali reformátoři 15. a 16. století, kteří zápasili o svrchovanou podřízenost církve Kristu a volali po obnově církve z moci milosti a Božího slova?
Nečekaná volba argentinského jezuity kardinála Bergoglia papežem přivedla do
Říma na jeho inaugurační mši o svátku svatého Josefa významné zástupce nekatolického světa, mezi nimiž zaujala pozornost zvláště přítomnost patriarchy Bartoloměje I.
Bylo to mimochodem poprvé od velkého rozkolu mezi církví na Západě a na Východě,
k němuž došlo v 11. století, kdy se arcibiskup Konstantinopole, Nového Říma, a čestná
hlava světového pravoslaví osobně zúčastnil takové události. Specifické ekumenické
akty nového papeže na sebe nedaly dlouho čekat. Nový papež, který od počátku ujistil
křesťanský svět o tom, že je pevně odhodlán po vzoru svých předchůdců pokračovat
v ekumenickém dialogu, osobně přijal během roku postupně kupříkladu prezidenta
Německé evangelické církve, koptského papeže stojícího v čele alexandrijského patriarchátu, arcibiskupa z Canterbury, který je primátem anglikánského společenství, a též
představitele Luterského světového svazu.
Pastorační prioritou papeže Františka, jak ji představil ve své programové apoštolské exhortaci Evangelii gaudium, je podnítit misijní rozměr církve, který se odvíjí
od Kristova příkazu apoštolům, hlásat evangelium všemu stvoření (srv. Mt 28,19-20).
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Františkův požadavek, aby se misijní působení stalo paradigmatem veškerého života
církve, se odráží i v jeho úvahách o papežství. Způsob výkonu služby římského biskupa
i ústředních struktur univerzální církve musí podle současného papeže odpovídat této
misijní dynamice, což vyžaduje „pastorační konverzi“.(6) Ze své strany tedy papež František s odvoláním na ekumenickou výzvu Jana Pavla II. ujišťuje, že je „otevřen vůči návrhům zaměřeným na takový výkon svého úřadu, který bude stále věrnější významu, jaký
mu chtěl propůjčit Ježíš Kristus a bude odpovídat současným potřebám evangelizace“.7)
Jádro poslání následníka na Petrově katedře přitom spatřuje v tom, být ostatním bratřím posilou (srv. Lk 22,31n) ve víře, lásce a jednotě. Jednota ve společenství církve, které
papež slouží, však neznamená uniformitu. Autentický katolický duch mnohem spíše
usiluje o sjednocení v rozmanitosti. Do této souvislosti zapadá papežův apel rozvíjet
v církvi princip synodality, typický zvláštním způsobem pro východní tradici, a tak růst
v harmonii se službou papežského primátu.(8)
Nalezneme jednotu v tom, čím je pro nás církev?
Pokud je ekumenismus úsilím dosáhnout plné a dokonalé společenství mezi těmi,
kdo věří v Krista, pak je nezbytné formulovat, v čem takové společenství spočívá. Podoba jednoty, kterou máme
nacházet a prohlubovat, je
niterně spojena s otázkou po
povaze společenství církve
jako takové. Od způsobu, jímž
chápeme církev, se totiž odvíjí
i představa jednoty, o kterou
má v ekumenismu jít. Sdílejí
však v tomto klíčovém bodu
všichni křesťané stejný názor? Jistě, všichni pokřtění
jednomyslně vyznávají jednu,
svatou, všeobecnou a apoštolskou církev, nicméně při
bližším zkoumání toho, co se
pod pojmem „církev“ rozumí,
objevíme mezi křesťanskými
tradicemi nemalé diference.
Rámcově můžeme hovořit
o třech hlavních pojetích církve v rámci křesťanstva: vedle
katolického jsou jimi pravoslavné a protestantské. Za
východisko katolické eklezioSeslání Ducha Svatého na mozaice P. Marco Rupnika logie je třeba pokládat pojem
v kapli biskupství diecéze Tenerife na Kanárských ostro- sakramentality. Analogicky ke
svátostem představuje církev
vech.
nástroj spásonosného Božího
Zdroj: http://parrocchialidoestensi.blogspot.cz/2013
působení, jež dosáhlo svého
_05_01_archive.html
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vrcholu v díle vtěleného
Božího Syna a je reálněsymbolickým zpřítomněním spásy zjevené v Kristu.
Skrze církev, která je současně viditelným organismem i duchovním společenstvím, rozlévá Kristus
pravdu a milost celému
světu. Katolíci přitom věří,
že Kristova církev, „ustavená a uspořádaná na zemi
jako společnost, subsistuje
v katolické církvi a je říze- Předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů, švýcarský bisna Petrovým nástupcem kup, teolog a kardinál Kurt Koch.
a biskupy ve společenství Zdroj: http://www.forum-pfarrblatt.ch/archiv/2011/forums ním“.(9) Jedna a jediná nr-17-2011/kein-roter-teppich-fuer-den-kardinal/
katolická církev je matkou
všech jednotlivých partikulárních církví, existuje v těchto církvích a skládá se z nich. Biskupové, stojící v čele partikulárních církví pak ve společenství s papežem, který je trvalý
a viditelný zdroj a základ jednoty biskupů i celého množství věřících, reprezentují celou
církev ve svazku pokoje, lásky a jednoty.(10) Pravoslavná nauka o církvi zdůrazňuje její
boho-lidskou jednotu, neboť církev je ve východním pojetí především společenstvím
božského života, který se v ní jako v Kristově těle rozlévá činností Ducha Svatého. Zdrojem nadpřirozeného života z Ducha Svatého jsou v církvi svátosti, Boží tajemství. Jimi se
v srdci církve stále nově uskutečňuje událost Letnic.(11) Svátosti, především eucharistie,
přitom předpokládají apoštolskou posloupnost, která je garantem neporušené apoštolské Tradice. Kde se za předsednictví biskupa, nástupce apoštolů slaví eucharistie, tam
se podle pravoslavného učení plně uskutečňuje jedna všeobecná církev. V tomto pojetí
je tedy církev tvořena jednotlivými místními pravoslavnými církvemi, organizovanými
zpravidla na národním principu, které mezi sebou žijí ve vzájemném společenství. Jelikož je každá místní církev autokefální, tedy samostatná a nezávislá, nevyžaduje společenství mezi nimi zvláštní úřad primátu, jak jej zná katolická církev v podobě papežství.
S reformací se v 16. století objevuje zcela nový druh církve. Protestantismus chápe církev
„v dynamice Slova, které shromažďuje lidi a činí z nich církevní obec“.(12) Církev se podle
reformátorů nachází všude tam, kde je ryze zvěstováno Boží slovo a kde se ve shodě
s evangeliem vysluhují svátosti, jmenovitě křest a eucharistie. Jedna církev křesťanského kréda je tedy jakožto společenství hříšníků, ospravedlněných Boží milostí skrze víru,
konkrétně žita v množství jednotlivých obcích a v plurálu církví, kterými protestantský
svět doslova oplývá. Jelikož rozhodující v církvi je vláda Slova, pak otázka po konkrétní
podobě její struktury je teprve druhotná a různost forem církevního vedení a správy – ať
již episkopální nebo synodální – se podle protestantského přesvědčení vzájemně nevylučují.(13)
Nacházet cesty k jednotě, pokud jde o naše porozumění církvi, představuje pro
ekumenické hnutí jako celek i pro vzájemné dialogy na všech úrovních klíčovou otázku
a výzvu, které se nelze vyhnout. Tohoto faktu si je dobře vědoma i Komise pro víru a řád
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Světové rady církví, jejíž členové – teologové zastupující různé křesťanské tradice a církve, včetně římskokatolické – se od konce dvacátých let minulého století věnují studiu
problémů týkajících se víry a uspořádání církve, které jsou zvláště důležité pro dosažení viditelné jednoty mezi všemi pokřtěnými. Od r. 1993 se tato komise vážně zabývala právě ekleziologickou reflexí, která vyústila do společného dokumentu s názvem
Církev: směrem ke společnému pojetí, jenž byl představen 6. března 2013 ve švýcarském
Bossey(14) Text rozvíjí ve čtyřech kapitolách základní body teologické konvergence napříč světovým spektrem křesťanstva k tématu církev. Východiskem představené vize je
přitom ukotvenost církve a její jednoty v Božím plánu spásy; ústřední pozornost je dále
věnována pojetí církve jako společenství, které má svůj původ v communio trojjediného
Boha; třetí kapitola si všímá míry souladu v podstatných aspektech společenství církve,
jimiž jsou víra, svátosti a církevní úřad; závěrečná část se soustředí na poslání církve ve
světě.
Takto ekumenicky formulovaná východiska ekleziologie, jak jsou obsažená v dokumentu, však stojí pouze na začátku procesu společného hledání hlubší pravdy o církvi
a jejím poslání. Vypracovaný text byl totiž zaslán všem církvím a církevním společenstvím, která mají svá zastoupení jednak ve Světové radě církví a jednak ve jmenované
Komisi pro víru a řád. Každý z adresátů je přitom žádán, aby v příštích dvou letech vy-

Generální sekretář Luterského světového svazu Rev. Martin Junge a předseda Papežské rady
pro jednotu křesťanů kardinál Kurt Koch při představení společného dokumentu k výročí
reformace.
Zdroj: http://www.ecumenicalnews.com/article/catholics-lutherans-launch-historic-jointdocument-on-reformation-22288
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pracoval oficiální církevní stanovisko k tématům, která zde teologové předkládají. Podle
předsedy komise, anglikánského kněze J. Gibauta, je smyslem dokumentu v prvé řadě
vyzvat křesťanské církve k opravdové obnově, spočívající v hlubším prožívání tajemství
církve a v uvědomění si svého závazku pro spravedlnost a pokoj ve světě.(15)
Nové směry v rámci křesťanství – výzva k ekumenismu?
Ekumenické hnutí se tradičně soustředilo především na dialog mezi církvemi reprezentujícími čtyři „tradiční“ větve světového křesťanství: katolictví, pravoslaví, anglikánství a protestantismus. Takové „rozložení sil“ odpovídalo svým způsobem náboženské situaci v Evropě, kterou po rozkolu mezi Západem a Východem stihlo též rozdělení
v důsledku reformace. V posledních padesáti letech je ovšem světové úsilí o jednotu
křesťanů stále naléhavěji stavěno před skutečnost, že zejména v zemích jižní polokoule
neustále vzrůstá množství příslušníků tzv. evangelikálních, pentekostálních a charizmatických hnutí, zatímco například klasické etablované církve zaznamenávají alespoň
v některých koutech světa určitý útlum. Že se jedná o jev, který si zasluhuje patřičnou
pozornost, svědčí též skutečnost, že v průběhu minulého roku se problematice nových
náboženských směrů hlásících se ke křesťanství věnovali jak představitelé křesťanských
církví a zástupci evropských katolických biskupů na ekumenickém únorovém setkání ve
Varšavě, tak i účastníci římské konference, kterou v dubnu pořádala Německá biskupská
konference.
„Netradiční“ formy křesťanství, o kterých je řeč, představují nanejvýš komplexní
fenomén. Zatímco v minulosti se pro označení podobných skupin a společenství nezřídka volil termín „sekty“, kvůli negativní konotaci tohoto slova se dnes upřednostňuje
v jistém smyslu neutrální označení „nová náboženská hnutí“. Podle Benedikta XVI. patří
k jejich charakteristikám kromě výjimečné misijní dynamiky také to, že jsou výrazem
„křesťanství s menší institucionální kompaktností, se slabší racionální a ještě menší dogmatickou vybaveností a též s nižší stabilitou“.(16) Popularitu a rozšíření, jakých se novým
hnutím dostává, lze chápat jako zcela konkrétní důkaz toho, že novodobý proces sekularizace sice měl zvláště v Evropě za následek zpochybnění a rozpad tradičních náboženských struktur, což se projevilo v odcírkevnění a individualizaci víry, zdaleka však
nevyústil ve vytvoření společnosti bez náboženství. Žízeň člověka po útěše, uzdravení,
po naplnění nejvlastnějších tužeb jeho srdce a po proniknutí toho, co jej přesahuje, nepřestávají znít lidstvem jako ozvěna volání tvora ke svému Stvořiteli.
Kořeny evangelikální větve křesťanství můžeme hledat již v pietistických a probuzeneckých hnutích 18. století (např. metodisté), jež převážně v protestantském světě
reagovala na institucionalizaci a dogmatickou ustrnulost uvnitř společenství vzešlých
z reformace. Jako protilék byla zdůrazňována niterná zbožnost a osobní náboženská
zkušenost: „probuzení“, obrácení. Důraz na autoritu Písma jako nejvyšší normu obsahu
křesťanské víry a soustředěnost na vyznání Ježíše Krista jako Pána a Spasitele každého
člověka i celého lidstva tvoří ohniska života dnešních evangelikálních společenství. Tzv.
svobodné křesťanské církve jako jsou baptisté a mennonité přitom v záměrném protikladu vůči „lidovým církvím“ podtrhují dobrovolné a uvědomělé členství a konsekventně dbají o nezávislost ve vztahu ke státní moci.(17)
Charizmatické a letniční skupiny, které se začaly konstituovat na počátku 20. století
v protestantském prostředí ve Spojených státech amerických, se staly prvními projevy hnutí obnovy v Duchu Svatém, které v následujících desítiletích prostoupilo snad
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Socha Martina Luthera před evangelickým chrámem P. Marie v Drážďanech.
Zdroj: http://www.flickr.com/photos/nb-fotos/6263035775/
všechny křesťanské tradice a církve, včetně katolické. Charizmatické hnutí představuje v současnosti vskutku jev transkulturní a transkonfesijní, který se odvolává na událost vylití Ducha Svatého o Letnicích (řec. pentekoste). Všeobecně se v této souvislosti
hovoří o „pentekostalizaci křesťanství“.(18) V katolické církvi jsou rozličné proudy hnutí
charizmatické obnovy součástí života a struktur církve. V nekatolických církevních společenstvích mělo toto hnutí naopak často za následek další štěpení. Pro různá letniční
uskupení, z nichž nejpočetnější, Assamblies of God, čítají více než 50 miliónů členů, jsou
základními prvky osobní zážitek Letnic („křest v Duchu Svatém“), spontánní modlitba,
uzdravování, proroctví, mluvení jazyky a jiné dary Ducha podobné těm, které zmiňuje
již Nový zákon (srv. např. 1Kor 12,8-11). Existenciální zkušenost, emocionální a nezřídka
exaltované projevy komunikace a zbožnosti, s nimiž se lze setkat především při charizmatických bohoslužbách, oslovují na všech kontinentech jednak lidi, kteří se vymykají
běžnému církevnímu prostředí a jednak i ty, kdo byli pokřtěni v již etablovaných církvích a církevních společenstvích. K rychlému šíření letniční formy křesťanství přispívají
v nemalé míře také společenské a hospodářské podmínky, neboť největšího rozkvětu
požívají charizmatické církve a skupiny mezi chudými obyvateli příměstských aglomerací, ať již jihoamerických či afrických metropolí.
V jakém smyslu znamenají nová hnutí výzvu pro ekumenismus? V prvé řadě je třeba
upozornit na to, že ne všechny zmíněné skupiny projevují snahu usilovat o hlubší a viditelnější jednotu v rámci křesťanství. Zatímco s některými evangelikálními a letničními
společenstvími vede například katolická církev již po desetiletí ekumenický dialog, především neocharizmatická uskupení, která v důsledku věroučného synkretizmu a eklek42

ticismu stojí na samé hranici křesťanství, cílený rozhovor s ostatními církvemi a církevními společenstvími odmítají. Ve své misionářské činnosti se navíc přiklánějí k metodám
proselytismu, když se záměrně soustředí na evangelizaci věřících, kteří jsou kupříkladu
katolíky, jak je to časté třeba v Brazílii. Pro katolickou církev jsou podle kardinála Waltera Kaspera tato hnutí pobídkou ke „kritickému pastoračnímu zpytování svědomí“.(19)
Jeho předmětem může být otázka, nakolik je naše církev prostorem umožňujícím jednotlivcům zakusit autentickou svobodu Ducha, který je duší církve i každého věřícího.
Dalším podnětem k reflexi je také, zdali účast na životě farních společenství je v případě
katolíků natolik aktivní, že pro ně farnosti představují skutečně vlastní duchovní domov,
v němž každý nachází své nezastupitelné místo pro službu, ke které je vybaven dary
Ducha Svatého.
Podle slov současného předsedy Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinála
Kurta Kocha, která pronesl na zmíněné konferenci v Římě, nás však měnící se situace
v křesťanském milieu vede zvláštním způsobem k tomu, abychom objevili naléhavost
povolání k misijnímu působení křesťanů. Je-li rozdělení křesťanů překážkou k hodnověrnému hlásání evangelia,(20) pak společná evangelizace představuje privilegovanou
cestu ekumenismu. Nová hnutí přitom katolické církvi připomínají, že nesmírný dar
evangelia není naším majetkem, nýbrž je určený k tomu, aby byl sdílen druhým. Katolická církev pak ze své strany na základě vlastní, někdy i bolestné zkušenosti smí na misijně
aktivní společenství a hnutí klást požadavek toho, aby dobrá zvěst byla zasévána do
srdcí s neochvějnou úctou ke svědomí každé lidské osoby.(21)
Jak uvažovat o reformaci v epoše ekumenismu?
31. říjen 1517 bývá symbolicky pokládán za počátek světové reformace. Onoho dne
augustiniánský mnich a profesor biblických věd Martin Luther poslal magdeburskému arcibiskupovi svých 95 tezí o odpustcích. Kritika, se kterou ohledně tehdejší teologie a praxe
týkající se odpustků Luther vystoupil, přitom vycházela z jeho osobního duchovního zápasu o jistotu spásy a z vnitřního poznání, že člověk nedochází záchrany pomocí žádných
vnějších prostředků, leč pouze vírou v Boží milost přislíbenou v jeho Slově. Polemika, kterou reformátor vyvolal, nakonec jak známo vedla vlivem mnoha náboženských, ale též
politických faktorů a v neposlední řadě též vinou lidského nepochopení, selhání a hříchu
k církevnímu rozkolu, jehož důsledkem byl vznik evangelické podoby křesťanství.
Pětisté výročí těchto událostí, které se blíží, s sebou přináší jednu zásadní novost.
Na rozdíl od minulých jubileí se totiž současná vzpomínka na počátek reformace nemůže obejít bez toho, aby se vzalo v úvahu, že dnes proti sobě nestojí dva znesvářené
tábory, totiž stoupenci reformace na jedné a „církev římská“ na druhé straně barikády.
Díky ekumenickému dialogu posledních padesáti let se totiž podařilo prohloubit vzájemné křesťanské společenství bratří a sester v jediném Pánu. Pokud se v minulosti oslavy reformace stávaly příležitostí manifestovat protiřímský afekt nebo upevnit vlastní
konfesní či národní identitu, jsou dnes luteráni a katolíci vyzýváni připomenout si tyto
okamžiky dějin ekumenicky.
Mezinárodní lutersko-katolická komise pro jednotu přijala tuto výzvu za svou a po
několikaletém vážném studiu prezentovala 17. června 2013 v Ženevě dokument Od
konfliktu ke společenství: Lutersko-katolické společné připomenutí reformace v r. 2017.
(22)
Jako východisko společné reflexe přitom katoličtí a luterští teologové vzali fakt, že
přístupy k hodnocení reformace jsou odlišné: zatímco evangelík při slově „reformace“
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myslí na znovuobjevení evangelia, jistoty z víry a křesťanské svobody, je pro katolíka doba 16. století spjata především
se skutečností rozpadu církevní jednoty.(23) Autoři dokumentu jsou si vědomi
toho, že ačkoliv minulost změnit nelze,
můžeme se na ni dnes dívat novým,
proměněným pohledem. Z toho důvodu je s rozhodností řečeno, že reformační výročí se v žádném případě nesmí stát oslavou vzájemného rozdělení
mezi křesťany.(24) Daleko spíše jde o to,
propojit při příležitosti blížícího se jubilea dvojí rozměr: na jedné straně je to
bolest a lítost nad hříchy proti jednotě,
kterých jsme se v minulosti dopustili, na
straně druhé však také radost a vděčnost za společenství víry, které je nám
díky vzájemnému ekumenickému přibližování dáno objevovat.
Hlavní přínos textu tkví v tom, že jednak poskytuje společný popis historicky
nejdůležitějších etap luterské reformace a jednak předkládá teologický profil
německého reformátora. Ústřední prvOficiální logo německých evangelíků k jubileu
ky jeho nauky v otázce ospravedlnění,
reformace 2017.
eucharistie, církevního úřadu a vztahu
Zdroj: http://www.kultourstadt.de/tourismus/
mezi Písmem a magisteriem jsou přitom
luther-in-gotha.html
představeny na základě výsledků dosavadních bilaterálních ekumenických
rozhovorů. Nikoliv ve všech bodech učení víry bylo zatím dosaženo smíření. Zvláštního
úsilí bude třeba vynaložit v prvé řadě, co se týče svátosti služebného kněžství a významu biskupského úřadu pro uchování živé apoštolské Tradice ve společenství církve. Pro
obě témata přitom zůstává klíčové růst v poznání sakramentální povahy církve, jejímž
posláním je hlásáním Božího slova a slavením svátostí nechávat stále nově vstupovat do
světa událost vykoupení.
Pouze neutuchající ekumenická námaha dosáhnout mezi katolíky a luterány znovu
úplné a viditelné sjednocení ve víře je přitom podle kardinála Kurta Kocha vlastním dovršením reformace, které šlo v prvé řadě o reformu jedné, svaté, všeobecné a apoštolské
církve.(25)
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Velehradské dialogy 2013 – zkušenost společného hledání
Robert Svatoň

Loňský jubilejní cyrilometodějský rok, bohatý na významné události spjaté s oslavami příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu, se stal rovněž pro skupinu začínajících teologů
podnětem pro uskutečnění série čtyř tematicky ucelených odborných seminářů nazvaných
Velehradské dialogy 2013. Doktorandi a mladí vědečtí pracovníci v oboru teologie pro svá
setkání zvolili Velehrad záměrně ještě z jiného důvodu, a sice jakožto místo prvních pre-ekumenických podnětů v naší zemi.
Celá iniciativa vzešla z okruhu studentů Doktorského studijního programu na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci pod vedením prof. Pavla
Ambrose. Smyslem přitom bylo oslovit ostatní kolegy z teologických fakult v Čechách
i na Slovensku a pozvat je v ekumenickém duchu k dialogu nad otázkami, které křesťanské teologii adresuje současné dění v církvi i ve společnosti. Za tímto účelem účastníci
„teologické dílny“ vypracovali a přijali za své metodologické principy, podle nichž postupovali ve své práci. Zvláštní důraz měl být kladen na zásadu, že počátkem teologie
je život v Duchu Svatém a že principem poznání je láska. Při setkáních nemělo jít o to,
vypracovávat důležité teologické konsenzy, nýbrž daleko spíše společně naslouchat
duchovní paměti ukryté v různosti křesťanských tradic a snažit se vstoupit do rozhovoru
s konkrétním člověkem a společností.
Takto formulované pozvání nakonec přijalo osmnáct začínajících teologů z katolické teologické fakulty v Českých Budějovicích, z Evangelické a Husitské teologické fakulty v Praze a z řeckokatolické bohoslovecké fakulty v Prešově. V poměrně malé skupině
sice měli převahu studenti pořádající olomoucké teologické fakulty, což ovšem nevyloučilo různorodost. Ve skupině se sešli katolíci západního i východního obřadu s pravoslavnými a nechyběli ani zástupci z řad protestantismu. Navíc bylo pozoruhodné, že
kromě českých a slovenských účastníků rozšířili mezinárodní spektrum i jeden Rumun,
Srb a Ukrajinec.
Témata každého ze čtyř třídenních setkání si účastníci stanovili sami. V únoru se zamýšleli nad vztahem teologie k ekologii a kultuře, v dubnu se zaměřili na tradici a misijní
rozměr církve, při červnové reflexi se pozornost soustředila na otázku spirituality a v září
se teologové pokoušeli nalézt spojitost mezi vnější, praktickou a vnitřní, kontemplativní složkou křesťanské identity, které dlouhá tradice křesťanského teologického myšlení
postihovala v pojmech actio a contemplatio.
Program Velehradských dialogů zdaleka nespočíval pouze v pasivním vyslechnutí po sobě jdoucích přednášek. Příspěvek každého z účastníků, který se zabýval specifickou otázkou vztahující se k jednomu z uvedených témat, byl vystaven pozornému
osobnímu studiu a společné reflexi ve skupinách. Během následné diskuse v plénu
pak přednášející reagovali na dotazy, které jejich kolegové předem pečlivě formulovali
v úzkém kruhu. Námaha spojená se snahou srozumitelně představit svoji vlastní tezi,
porozumět správně názoru druhého a věcně diskutovat o určitém problému byly hlavními požadavky, které se od účastníků vyžadovaly. Pevným bodem programu byla při
každém setkání chvíle ztišení k modlitbě a k přebývání s Tím, který jediný naplňuje naše
úvahy smyslem. Tyto výslovně duchovní momenty se přitom staly příležitostí prakticky
se seznámit s formami zbožnosti jednotlivých tradic. Kromě večerní modlitby byzant46

ského obřadu a nešpor z římského breviáře se tak účastníci spojili v jedno při Ježíšově
modlitbě, typické pro celý křesťanský Východ i při naslouchání Božímu slovu ve formě,
která je příznačná pro protestantskou tradici.
Když se teolog Joseph Ratzinger před mnoha lety zamýšlel nad spirituálním východiskem teologie, prohlásil: „Teologie předpokládá v myšlení nový začátek, který není
produktem naší reflexe, nýbrž který vychází ze setkání se Slovem, jež nás neustále předchází.“(1) Tímto novým začátkem měl přitom současný emeritní papež na mysli obrácení,
které jako akt víry představuje základní a nevyhnutelný bod každé naší teologie, našeho
slova o Bohu. Obrácení jako změna mysli a proměna srdce má však též zvláštní význam
ekumenický. Koncilní dokument o ekumenické úsilí hovoří dokonce o tom, že „opravdový ekumenismus není možný bez vnitřního obrácení“.(2) Tím, kdo k této radikální proměně vede, je přitom Duch Svatý. On sám nás uvádí do pravdy, kterou zjevil Kristus, vtělené
Otcovo Slovo a on je též Harmonií, která mnohé spojuje v dokonalé jednotě.
Pokud účastníci Velehradských dialogů dokázali během své práce naplnit předsevzetí, které si dali, totiž soustředit se na život v Duchu, pak se lze oprávněně domnívat,
že jejich setkání měla význam jak pro teologii, tak pro ekumenismus.

Společná fotografie některých účastníků s prof. Pavlem Ambrosem (foto R.S.)

Poznámky:
(1)

(2)

RATZINGER, J. Wesen und Auftrag der Theologie: Versuche zu ihrer Ortsbestimmung im Disput der Gegenwart. Freiburg : Johannes Verlag, 1993, s. 49.
Unitatis redintegratio, 7.
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Unionistické dílo ve Francii v 19. století:
ruští jezuité Ivan Sergejevič Gagarin, Ivan Martynov,
Evžen Balabin a Pavel Pierling
Anežka Kindlerová

Po řadě revolučních nepokojů, které proběhly v Rusku v roce 1905, byl car Mikuláš
II. donucen vydat dekret o náboženské svobodě, která do té doby v ruské říši prakticky
neexistovala. Po staletí zde vytvářela oficiální státní ideologii nedotknutelná trojice samoděržaví, pravoslaví a národnost. Na začátku 18. století byl carem Petrem Velikým zrušen moskevský patriarchát a místo něj byl zřízen světské moci podléhající Svatý synod.
Katolická církev, která svou univerzalitou a nezávislostí popírala tento model těsného
propojení státu a církve, byla v Rusku pouze trpěna a směli se k ní hlásit občané jiné
než ruské národnosti. Samotná ruská společnost se však na počátku 19. století začala
dusit ideovou bezvýchodností carského despotismu a pravoslaví, což mělo za následek
hledání možných východisek v řadách ruské inteligence.
Petr Jakovlevič Čaadajev a ruští konvertité
Roku 1836 nastínil Petr Jakovlevič Čaadajev ve svém Prvním filozofickém listě možné
řešení tísnivé politické i náboženské situace v zemi. Vycházel z toho, že dějiny lidstva
mají v první řadě náboženský obsah a život každého jednotlivého národa se může plně
vyvíjet pouze na základě idejí, kterým slouží. Jako jeden z prvních Rusů poukázal na
důležitost duchovní jednoty tehdejšího západního světa, jak se projevuje v univerzalitě
katolického křesťanství. Tímto listem způsobil ve vládních kruzích takové zděšení, že byl
úředně prohlášen za choromyslného. Byl dán pod policejní a lékařský dozor a denně se
musela posílat zpráva o jeho stavu samotnému carovi.
Jím formulované názory však nebyly v té době v Rusku ojedinělým jevem. Řada
šlechticů zaujímala na počátku 19. století pozitivní postoj ke katolické církvi, která mohla svou univerzalitou zajistit zemi vystoupení z izolace a připojit ji k západní civilizaci. Tento kladný vztah utvářela přirozená touha po vnitřní disciplíně založená na zcela
jasně definovaných dogmatech, jak je nabízela katolická církev, a vliv francouzského
katolického filozofa Josepha de Maistra, který v letech 1803–1817 působil v Rusku v diplomatických službách.
Na druhou stranu vyvolaly
Čaadajevovy myšlenky negativní reakce v tehdy se formujících
dvou hlavních myšlenkových
proudech ruské filozofie, západniků a slavjanofilů.
Západnici sice částečně souhlasili s důležitostí přijetí západní
civilizace a kultury, avšak pouze
z liberálního hlediska, slavjanofilové se zcela drželi duchovní autarkie pravoslaví a věrnosti národ- Slovanská knihovna v Meudenu u Paříže založená
ním ruským tradicím.
ruskými jezuity
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Přestože byl Čaadajev úředně prohlášen za choromyslného a držen v domácím
vězení, ovlivnil svým postojem řadu mladých Rusů z šlechtických rodin, kteří ve čtyřicátých a padesátých letech 19. století přestoupili ve Francii z pravoslaví do katolické
církve. Jelikož jim tento přestup zakazovaly ruské zákony, byli nuceni zůstat v emigraci.
Usazovali se především v Paříži, kde se scházeli v salonu ruské šlechtičny a konvertitky
Sofie Petrovny Svečiny. Několik z nich vstoupilo pod vlivem pařížských jezuitů do jezuitského řádu. První se stal členem Tovaryšstva Ježíšova v roce 1843 šlechtic a diplomat
Ivan Sergejevič Gagarin, jeho příkladu následovali Ivan Martynov, Evžen Balabin, Julian
Astromov a Pavel Pierling.
Za svou konverzi ke katolicismu byli v letech 1853 a 1854 odsouzeni v Rusku in
absentia podle paragrafu 354 tehdejšího ruského trestního zákoníku. Jelikož se prohřešili tím, že odmítli pravoslaví, které chápal ruský nacionalismus jako integrální součást
ruské identity, zbavil je soud veškerých práv a v případě nedovoleného pobytu v zemi
měli být vypovězeni do exilu na Sibiř.
Bezvýchodnost filozofie západniků a slavjanofilů
Po vstupu do řádu se ruští jezuité věnovali propagaci východního křesťanství
a unionistickým snahám. Ve sjednocení s katolickou církví spatřovali jediné možné východisko pro ruskou říši. Ve filozofii západniků a slavjanofilů nenacházeli dostatečně
silné řešení pro Rusko, které se v 19. století dusilo carským despotismem. Obávali se, že
tento stav povede přirozeně k revoluci, násilí, chaosu a ateismu. Budoucnost ukázala, že
se nemýlili. V sedmdesátých letech 19. století přivedl liberalismus západniky k nihilismu,
socialismu a marxismu.
Negativní postoj slavjanofilů a z něho vzešlého panslavismu ke katolicismu, k autoritě papeže, k jezuitům i ke katolickým slovanským národům a jejich neustálý důraz
na pravoslaví měly za následek, že se v ruském prostředí rozšířil silně negativní vztah
ke katolické církvi. Jakákoliv diskuze o možnostech sjednocení tak byla v Rusku až do
počátku 20. století prakticky nemožná. Přestože se slavjanofilové i panslavisté hlásili
k obecné myšlence slovanství, kladli v první řadě důraz na zájmy pravoslaví, ruského
národa a státu. Svůj protikatolický postoj veřejně deklarovali během polského povstání
v letech 1863–1864, kdy se ostře vyhranili proti katolickým Polákům, stejně jako zaujali
negativní stanovisko vůči národním a náboženským požadavkům ukrajinských a běloruských katolíků východního obřadu.
Slavjanofilská filozofie nabyla postupem času mesianistický charakter a po Říjnové
revoluci roku 1917 se k ní hlásila především ruská emigrace.
Unionistická činnost ruských jezuitů
Ruští jezuité doufali, že se Tovaryšstvo Ježíšovo stane prostředníkem sjednocovacích snah s východním křesťanstvím. Roku 1855 proto v Paříži založili Společnost sv. Cyrila a Metoděje, která se soustavně věnovala publikační činnosti zaměřené na spojení
katolické a pravoslavné církve. Od roku 1856 vydávala časopis Études de théologie, de
philosophie et d’histoire a začala se soustavným budováním slovanské knihovny, která se
dnes nalézá v Meudonu u Paříže.
Činnost ruských konvertitů byla přínosná především v popularizaci a šíření unionistické myšlenky v západní Evropě a na Blízkém východě, kde řada z nich aktivně působila.
V padesátých letech 19. století navázali spolupráci i s moravským Dědictvím sv. Cy49

rilla a Methoda, v jehož čele stál od založení roku 1850
profesor brněnského semináře František Sušil. Jezuita
Ivan Martynov se stal členem Dědictví a informoval o jeho
činnosti francouzskou veřejnost v časopise Études.
Při příležitosti jubilejního cyrilometodějského výročí roku 1863 začali Gagarin, Martynov a Balabin vydávat
unionistický časopis Kirillo-Mefodievskii sbornik, jehož vydávání však bylo po čtyřech letech zastaveno. Roku 1863
vydal Ivan Martynov v Bruselu knihu s názvem Trojlístek
srbský do koruny sv. Cyrila a Metoděje,(1) kterou věnoval
předsedovi Dědictví Františku Sušilovi.
Kniha La Russie sera-t-elle catholique
V roce 1856 vydal I. S. Gagarin v Paříži knihu La Russie
sera-t-elle catholique (čes. Bude Rusko katolické?), ve které shrnul základní postoje ruských konvertitů. Katolickou
církev zde identifikuje se všeobecnou a univerzální církví, jejímiž členy by se měly stát
i ostatní křesťanské církve, tedy i ruské pravoslaví.
Pod vlivem revolučního roku 1848 hodnotí ideovou situaci vyšších vrstev ruské společnosti ovlivněnou racionalistickou filozofií francouzských osvícenců, k níž se později
přidala dialektická filozofie Hegela a ateismus Feuerbacha. Tuto revoluční a výbušnou
kombinaci potlačovalo ruské samoděržaví společně s podřízenou a zcela závislou pravoslavnou církví jediným prostředkem, perzekucí. Ta však podstatu problému neřešila
a vedla pouze k dalším násilnostem a revolucím.
Gagarin i ostatní ruští konvertité byli přesvědčení, že jedinou alternativou, která
mohla tuto bezvýchodnou situaci vyřešit a zabránit revoluci a násilí, bylo sjednocení
Ruska s katolickou církví.
Na západě vyvolala kniha senzaci a byla přeložena do několika jazyků. V ruských
slavjanofilských kruzích však vzbudila stejnou nevoli jako roku 1836 Čaadajevův První
filozofický list. Alexej Chomjakov, jeden z otců slavjanofilské ideologie, napsal na Gagarinovu knihu pod pseudonymem Ignotus kritickou odpověď, která vyšla roku 1858
v Lipsku.
Na rozdíl od ruského filozofa Vladimíra Solovjova, který o několik desítek let později zdůrazňoval důležitost zachování nedotknutelnosti ruské pravoslavné spirituality
a mystické teologie východních otců, propagovali ruští jezuité nezbytnost aplikace římské scholastické teologie do ruského pravoslaví, aniž by byla ohrožena východní tradice.
Gagarin byl přesvědčen, že propracovaná systematická teologie římskokatolické církve
může značně obohatit ruské pravoslaví a přiblížit ho ke sjednocení a zároveň přivést
anarchistické myšlení ruského člověka k určité disciplíně.
Avšak ani Gagarin ani ostatní ruští jezuité nepopírali důležitost východních tradic
a ritu a důrazně vystupovali v případě sjednocení proti latinizaci východních církví.
Solovjov i Gagarin byli přesvědčeni, že je možné ponechat si východní tradice a východní ritus a stát se součástí katolické církve, která svou nezávislostí a universalismem
byla schopná obhájit morální principy ve společnosti a obrodit Rusko. Chápali, že pravoslavná církev se svým oddělením od univerzální církve dostala do područí vypjatého
nacionalismu a pravoslavné církevní autority se v systému ruského samoděržaví staly
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pouhými podřízenými státních autorit.
Činnost ruských jezuitů ovlivnila společně s filozofií Vladimíra Solovjova řadu ruských kněží a laiků, kteří se na začátku 20. století stali katolíky a položili základ k vytvoření
katolické církve východního obřadu v Rusku.
Poznámky:
(1)

Celý název zní Trifolium Serbicum coronae ss. Cyrilli et Methodii inserendum seu breviarum vitarum
patronum Serbiae ss. Sabae, Simeonis et Simonis.

Ivan Sergejevič Gagarin (1814–1882)
pocházel z významné ruské šlechtické
rodiny. V mládí působil v diplomatických službách nejprve v Mnichově, poté
ve Vídni a od r. 1838 v Paříži. Zde začal
navštěvovat salon své příbuzné, ruské
šlechtičny a katoličky Sofie Petrovny Svečiny, jíž ke konverzi v roce 1815 přivedlo
přátelství a vliv francouzského katolického filozofa a diplomata v Rusku Josefa
de Maistra a kněžny Golicyny, která se
stala katoličkou vlivem jezuitů, kteří do
roku 1820 působili v Rusku. Po své konverzi musela Svečina podle ruských zákonů zakazující přestupy z pravoslaví ke
katolické církvi opustit se svým manželem generálem Svečinem Rusko a usadila se v Paříži. V jejím salonu se scházela
řada významných katolických osobností
té doby, jako jezuitský kazatel Gustave
de Ravignan z chrámu Notre-Dame či
pařížský arcibiskup de Quélen. Za svého
Portrét mladého I. S. Gagarina
několikaletého působení v Paříži dospěl
Gagarin vlivem těchto osobností a myšlenek Petra Čaadajeva, se kterým se stýkal ještě v Moskvě a jehož dílo posléze v Paříži
roku 1862 vydal, k rozhodnutí stát se katolíkem. 19. dubna 1842 byl přijat otcem de
Ravignanem do katolické církve. Při své konverzi si změnil jméno z Ivan na Jean-Xavier a rok poté vstoupil do jezuitského řádu. Jako jezuitský duchovní působil na řadě
míst v Belgii a ve Francii, v letech 1859–1865 pobýval na Blízkém východě v Jeruzalémě
a v letech 1862–1865 v Bejrútu. Nějaký čas byl též činný v Konstantinopoli, kde založil
Společnost sv. Dionýsia Areopagity, která si kladla za cíl spojení řecké a latinské církve.
Po návratu do Francie se až do své smrti roku 1882 věnoval práci na spisech týkajících
se Ruska a katolické církve. Mezi jeho nejdůležitější díla vydaná v sedmdesátých letech
19. století patří knihy La clergé russe, Les Jesuites de Russie (1772–1785) a L´Eglise russe et
l´Immaculée Conception.
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Katolická církev východního obřadu v Rusku
v první polovině 20. století
Anežka Kindlerová

Formování společenství kněží a věřících v Petrohradu a Moskvě
Revoluční události v roce 1905 donutily cara Mikuláše II. vydat dekret o náboženské
svobodě, který sice zaručoval jistou náboženskou svobodu a dával možnost pravoslavným přestupovat k římskému katolicismu, ale stále nepovoloval obnovení činnosti řeckokatolické církve.
Přesto bylo na začátku 20. století v Petrohradu tolerováno malé společenství katolických kněží a věřících východního obřadu, které podřídil papež Pius X. jurisdikci lvovského metropolity Andreje Šeptyckého.
Někteří ruští pravoslavní intelektuálové byli v 19. století osloveni katolickou naukou
a autoritou a nezávislostí římských papežů. Ovlivnilo je dílo Čaadajeva, činnost ruských
jezuitů v Paříži v čele s Ivanem Sergejevičem Gagarinem a filozofie Vladimíra Solovjova,
který sice zdůrazňoval důležitost a nezastupitelnost východních tradic a specifických
rysů pravoslavné spirituality, ale nechal se inspirovat katolickým duchem a v římském
papeži spatřoval nejvyššího hierarchu všeobecné církve.
Kvůli represivním zákonům však většina těchto Rusů nakloněných katolické víře zůstávala jen jejími skrytými sympatizanty.
Roku 1896 dospěl pravoslavný kněz Alexej Zerčaninov podrobným studiem východních otců k rozhodnutí stát se katolíkem, ale zůstat u východního obřadu a tradic.
Za svůj postoj byl v letech 1898–1901 vězněn v suzdalském klášteře, poté žil osamocen
u města Nižnij Novgorod. Po vyhlášení dekretu o náboženské svobodě v roce 1905 byl
sympatizanty katolicismu povolán do Petrohradu, kde se začalo formovat malé společenství ruských katolíků byzantského obřadu. Roku 1907 odcestoval do Říma, kde se
setkal s papežem Piem X. a ve Lvově s metropolitou Šeptyckým, který jej při jeho druhé
cestě do Lvova v roce 1908 jmenoval svým delegátem v Rusku.
Po návratu do Petrohradu se v říjnu 1907 ubytoval u Sester milosrdenství latinského obřadu. Zde sloužil tajně v malé místnosti v přízemí východní liturgii pro
několik málo věřících, z nichž někteří původně patřili k staroobřadníkům(1). Jeho žádost otevřít kapli
byla z oficiálních míst zamítnuta. Díky přesvědčení
úřadů, že se jedná o staroobřadnickou komunitu
a příbuzenským vazbám jedné z věřících, Natalije
Sergejevny Ušakové, na tehdejšího ministerského předsedu ruské vlády knížete Petra Stolypina
a jejím intervencím, mohla malá komunita několik
let působit i bez povolení.(2) Oficiálně pak činnost
katolíků východního obřadu povolil v dubnu 1911
samotný ministerský předseda Stolypin.
Vedle otce Zerčaninova sloužili v petrohradské
kapli východní liturgii ještě Ivan Deubner, tajně vysvěcený roku 1903 metropolitou Šeptyckým a Eustachij Susalev, původem staroobřadník z Belokrinické
Alexej Zerčaninov
církve,(3) který konvertoval ke katolicismu roku 1908.
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Tito tři kněží položili základ
ruské katolické komunity východního obřadu, přestože
mezi nimi docházelo ke střetům ohledně čistoty obřadu
a zachovávání východních
tradic.
Na ruské katolíky východního
obřadu působilo z jedné strany jejich pravoslavné okolí
a tradice, ve kterých vyrůstali,
na druhé straně pak katolíci
latinského obřadu, převážně
polské národnosti, pro něž
byl katolicismus spjat výhradně s latinským obřadem
a latinskými tradicemi. Otec
Vladimir Abrikosov - 1.zleva, Meudon 1947
Zerčaninov byl přitahován
římským katolicismem a latinskou tradicí, do obřadu začal vnášet některé západní prvky; mši sloužil v ornátu, zatímco felon oblékal pouze v neděli a svátky, při mši používal
zvonky, zpěv doprovázelo hraní na harmonium, což bylo pro východní tradici naprosto
neobvyklé. Otec Susalev pocházející ze strohé staroobřadnické sekty se naopak ve slavení liturgie přísně držel východní tradice a mezi ním a otcem Zerčaninovem docházelo
ohledně této problematiky k velkým sporům.
V roce 1913 začal otec Ivan Deubner vydávat s podporou otců asumpcionistů časopis Slovo Istiny, ve kterém se snažil zpopularizovat myšlenku sjednocení.
Roku 1909 se k tomuto malému společenství přidružili i manželé Vladimir a Anna
Abrikosovi, kteří po své konverzi vstoupili do Třetího řádu sv. Dominika. Jejich byt se stal
centrem ruského katolicismu v Moskvě. V roce 1916 se s nimi spřátelil Sergej Solovjov,
básník a synovec ruského filozofa Vladimíra Solovjova, který se stal pravoslavným knězem a v roce 1921 přestoupil ke katolické církvi východního obřadu.
Během prvního synodu katolíků východního obřadu v Rusku v roce 1917 byl Vladimir Abrikosov v Petrohradu vysvěcen metropolitou Šeptyckým na kněze východního
obřadu a jmenován hlavním duchovním správcem moskevské farnosti a dominikánů
v Moskvě. Jeho žena Anna založila ženskou větev Třetího řádu sv. Dominika východního
obřadu, přijala jméno Jekatěrina a stala se představenou.
Pronásledování katolické církve východního obřadu po Říjnové revoluci 1917
Po únorové revoluci roku 1917 nastalo v Rusku krátké období náboženské svobody.
Již v březnu byl na přímý zásah Kerenského propuštěn z několikaletého ruského vězení
metropolita Šeptyckyj,(4) který se ihned po propuštění odebral do Petrohradu, kde svolal
první synod katolické církve východního obřadu. Na něm jmenoval Leonida Fjodorova
(Fëdorova)(5) exarchou a položil tak základ k pevné církevní struktuře katolíků východního obřadu v Rusku. Fjodorov byl uznán prozatímní vládou Kerenského a papež Benedikt XV. ho potvrdil ve funkci 24. února 1921.
Zákony, které po únorové revoluci umožňovaly náboženskou svobodu, daly popr53

vé v dějinách Ruska katolíkům možnost se po všech
stránkách svobodně organizovat a rozvíjet. Katolíci
východního obřadu získali brzy na vážnosti a přidalo se k nim několik pravoslavných a staroobřadnických farností. V Saratově se utvořilo katolické společenství kolem otce Alexeje Sipjagina, později přijal
jednotu s Římem otec Alexij Anisimov a celá jeho
farnost v Doněcké oblasti. V červnu 1918 ve městě
Nižnaja Bogdanovka v Luhanské oblasti přijal staroobřadník otec Patapios Emilianov a celá jeho farnost
jednotu s Římem. Ve dvacátých letech následovala
ruská pravoslavná emigrantská komunita v čínském
Charbinu příkladu svého kněze otce Konstantina Koronina, který přestoupil ke katolické církvi, a požádala o sjednocení se Svatým stolcem.
Relativně příznivá situace se však změnila po Říjnové revoluci roku 1917, kdy se k moci dostali bolševici, kteří věrni své ideologii vyhlásili náboženství
Sergej Solovjov
válku a jak pravoslavná, tak katolická církev, začaly
být tvrdě pronásledovány.
Katolická církev východního obřadu mohla
ještě nějakou dobu existovat, přestože řada jejích
členů opustila Rusko, byla zatčena nebo jiným
způsobem perzekvována. Zima roku 1918 spojená s hladomorem výrazně ztenčila řady věřících.
Otec Zerčaninov byl zatčen v květnu 1919, následně byl propuštěn a do roku 1923 byl zatčen
ještě dvakrát. Roku 1924 byl odsouzen k tříletému
vyhnanství v Jekatěrinburgu a Tobolsku, kde byl
znovu zatčen a v roce 1927 propuštěn. Zemřel ve
vyhnanství v Novgorodě roku 1933. Otec Ivan Deubner byl zatčen roku 1920, posléze osvobozen,
znovu zatčen roku 1923 a odsouzen k 10 letům
vězení. Propuštěn byl v roce 1932, usadil se v Tverské oblasti, kde byl roku 1936 zabit při loupežném
přepadení. Otec Vladimir Abrikosov byl roku 1922
vypovězen z Ruska, jeho manželka, matka JekaNatalije Sergejevna Ušaková
těrina, představená dominikánek, zůstala v Moskvě a byla v letech 1924–1932 vězněna v Jaroslavli.
Roku 1933 byla opět zatčena a zemřela na rakovinu po velkém utrpení v roce 1936
v moskevském vězení Butyrky.
Exarcha Fjodorov byl zatčen, obviněn z revoluční antikomunistické činnosti a roku
1923 odsouzen společně s představiteli římskokatolické církve. Po intervenci manželky
spisovatele Maxima Gorkého Jekatěriny Peškovové byl roku 1926 propuštěn, ale téhož
roku znovu zatčen a poslán do proslulého vězení na Soloveckých ostrovech. Zde i v těžkých podmínkách věznění vydával svědectví katolické víry.
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Na Solovkách bylo v letech 1925–1928 dovoleno
sloužit katolickou bohoslužbu v německé kapli přímo na břehu moře, 2,5 km vzdálené od samotného
soloveckého vězení. V únoru 1928 vězeňské vedení
bohoslužby zakázalo, a slavení liturgie se tak stáhlo
do úplného utajení. Otec Fjodorov považoval sloužení mše svaté za povinnost všech uvězněných katolických duchovních, jelikož byl přesvědčen, že jejich
bohoslužby mohou být během pronásledování jedinými katolickými bohoslužbami slouženými na území Ruska.(6) A byly to právě Solovky, kde se katolický
a pravoslavný klérus nejvíce sblížil. Otec Leonid se
po svém propuštění a pobytu ve vyhnanství stýkal
až do své smrti v roce 1935 s pravoslavnými duchovními a často s nimi diskutoval o katolické víře.(7)
Po uvěznění otce Fjdorova v roce 1926 jmenoval
Anna Abrikosová jako
tehdejší apoštolský administrátor Moskvy francouzpředstavená matka Jekatěrina
ský asumpcionista otec Pie Neveu ve složité situaci
otce Sergeje Solovjova zástupcem exarchy. Otec Solovjov byl v letech pronásledování velmi činný, navštívil i Saratov, kde tajně sloužil mše.
Jeho zásluhou konvertovalo ke katolické církvi několik židovských dívek. V roce 1931
byl s několika těmito židovskými konvertitkami, které později zemřely ve vězení, zatčen
a uvězněn v Lubjance, kde psychicky onemocněl. Po intervenci spisovatele Maxima
Gorkého byl propuštěn a zbytek života strávil v psychiatrických nemocnicích. Zemřel
během druhé světové války v roce 1942 po evakuaci Moskvy na psychiatrické klinice
v Kazani.
Činnost katolické církve východního obřadu byla v Rusku do konce třicátých let
eliminována. Kněží zemřeli ve vězení či ve vyhnanství nebo odešli do emigrace. Řada
věřících zemřela na následky hladomoru a útrap spojených s občanskou válkou. Ti, kteří
přežili, byli vystaveni tvrdé perzekuci. Dcera Ivana Deubnera Marija se stala mniškou,
v roce 1924 byla uvězněna, následně propuštěna a její další osud je jako u mnoha jiných
neznámý. Manželka otce Ivana byla uvězněna roku 1933, jeho syn Ivan Ivanovič byl spolu s dalšími katolíky uvězněn v srpnu 1937 a odsouzen k smrti zastřelením.(8)
Bolševické moci se tak tvrdou represí podařilo zcela zlikvidovat slibně se rozvíjející činnost katolické komunity východního obřadu, která se během několika málo let
v těžkých podmínkách carského Ruska a později bolševického pronásledování snažila
spojit východní tradice pravoslaví s autoritou Svatého stolce, a přispět tak přirozenými
i nadpřirozenými prostředky k vytouženému sjednocení.
Postoj otce Fjodorova ke sjednocení
Leonid Fjodorov zastával stejně jako metropolita Šeptyckyj názor, že iniciativa přijmout jednotu s Římem se musí zrodit v samotném Rusku, musí vycházet ze samotného
pravoslavného ruského kléru a není ji možné importovat cizími misionáři.
V 19. století formuloval tento přístup ke sjednocení konvertita Ivan Sergejevič Gagarin ve své knize La Russie serra-t-elle catholique. Ten viděl možné sjednocení pouze prostřednictvím vzdělaného ruského pravoslavného kléru, který by skrze svůj úzký vztah
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k Bohu a život zaměřený na nadpřirozeno společně
s kvalitním vzděláním pochopil důležitost autority
římského papeže jakožto náměstka Kristova, který
je hlavou Kristem založené církve pokračující v Kristově vykupitelském díle a požadoval přijetí jednoty
s Římem. Tuto myšlenku postavil Gagarin do protikladu proti slavjanofilské konciliaritě obsažené v sobornosti propagovanou Alexejem Chomjakovem,
ke které se hlásí i současné ruské pravoslaví.
Z myšlenek Gagarina vycházel i Andrej Šeptyckyj a Leonid Fjodorov, kteří podobně jako ostatní
ruští katolíci východního obřadu viděli reálnou možnost sjednocení jen tehdy, pokud vyjde požadavek
ze samotného ruského kléru a věřících.
Exarcha Fjodorov chápal poslání ruského exarchátu v první řadě ve vydávání svědectví o tom,
že je možné zůstat pravoslavným křesťanem a být
v jednotě s Římem. Roku 1921 zaslal list pozdějšímu
biskupovi Alexandru Jevreinovi do Říma, ve kterém O. Šeptický na Velehradě v roce
shrnul celý svůj postoj: „Proselytismus a obracení 1927
jednotlivých osob se nesmí stát hlavním cílem naší
mise, jelikož to jen málo pomůže unii. Hlavním cílem je rozšiřování a popularizace samotné myšlenky unie, rozšiřování zdravých myšlenek o katolictví
a sblížení s pravoslavným duchovenstvem. Pokud
neosvítíme ruskou tmu současným chápáním katolictví, nemůžeme ani pomyslet na větší úspěchy. […]
cestou proselytismu je možné k latinskému obřadu
přivést tisíce duší, ale tyto tisíce se stanou jen novou
překážkou mezi nimi a těmi desítkami milionů, které
my musíme přivést do „jednoho stáda“.

L. Fjodorov na Velehradě v roce
1911
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Poznámky
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Staroobřadníci, též starověrci, rozkolníci, je náboženské a společenské hnutí, které se pod vedením protopopa Avvakuma oddělilo od Ruské pravoslavné církve na protest proti reformám patriarchy Nikona v
letech 1666–1667. Staroobřadníci byli pronásledováni jako kacíři, což u nich vedlo k živení apokalyptických
vizí a odmítání církve a státu. Po zajetí a upálení protopopa Avvakuma roku 1682 neměli vlastní kněžský
dorost a ti, kteří nechtěli přijímat svátosti od pravoslavných kněží, slavili bohoslužby bez nich. Proto se tito
nazývali bezpopovci. V roce 1905, po vydání dekretu o náboženské svobodě, byli oficiálně uznáni.
Na Velikonoce roku 1909 slavili otec Zerčaninov, Deubner a Susalev veřejně mši svatou východního obřadu. Po ní napsali velikonoční telegram caru Mikuláši II., ve kterém stojí: „Ve svátek Kristova
narození staroobřadníci spojeni se Svatým stolcem doporučují do svých modliteb cara a jeho následníka careviče“. (rus. „В Светлый праздник Христова Воскресения русские старообрядцы,
приемлющие со Святейшим Римским Апостольским Престолом, возносят молитвы о здравии
Вашего Императорского Величества и Государя Наследника Цесаревича.“ Obdrželi odpověď od
ministra barona Frederikse, který adresoval za cara poděkování: „Jeho veličenstvo děkuje staroobřadníkům spojeným se Svatým stolcem za jejich modlitby“. (rus. „Его Величество благодарит русских
старообрядцев, находящихся в общении со Святейшим Престолом за молитвы.“) Když se pak všudypřítomná carská policie dotazovala v kapli Sester milosrdenství z jakého důvodu a s jakým povolením zde dochází ke shromáždění lidu, byl jí vždy ukázán tento telegram, který se na dlouhou dobu stal
jediným oficiálním potvrzením činnosti ruských katolíků východního obřadu v Rusku.
belokrinici – ruská křesťanská sekta, kterou roku 1846 založil bosenský biskup Amvrosij odtržením
části popovců, jednoho ze dvou hlavních proudů staroobřadníků.
Po vypuknutí první světové války byl Šeptyckyj 18. září 1914 uvězněn ruskými úřady nejprve v klášteře v Novgorodě, poté v Kursku a nakonec v Suzdalu, odkud se po propuštění v březnu 1917 odebral
do Moskvy a do Petrohradu.
Exarcha Leonid Fjodorov (Fëdorov) (1879–1935) pocházel ze vzdělané ruské pravoslavné rodiny. Vlivem Solovjovových spisů se roku 1902 rozhodl přestoupit ke katolické církvi, odešel do Lvova, kde ho vzal pod svou
ochranu metropolita Šeptyckyj, a odtud zamířil na studia do Říma. Aktivně se účastnil prvních unionistických
sjezdů na Velehradě, kde se zabýval především psychologickými překážkami sjednocení. Přes problémy, které mu způsobovalo ruské vyslanectví v Římě, se mu podařilo vystudovat a roku 1911 byl v Galatě vysvěcen na
kněze bulharským sjednoceným biskupem Michailem Mirovem. Jelikož byl metropolita Šeptyckyj neustále
pod dohledem ruské tajné služby, nechtěl sám vysvětit Fjodorova, aby posléze nebyl Fjodorovovi zakázán
vstup na území Ruska. Roku 1912 vstoupil Fjodorov do studitského řádu a svůj noviciát absolvoval v Bosně.
V roce 1914 byl při své návštěvě Ruska zatčen a vypovězen do exilu do Tobolska, kde strávil tři válečné roky až
do únorové revoluce roku 1917. Po revoluci se směl vrátit zpět do Petrohradu, kde byl metropolitou Šeptyckým jmenován prvním exarchou katolíků východního obřadu v Rusku.
Obšírně popisuje těžké věznění otce Fjodorova Donat Novickyj, který podal věrné svědectví o životě
katolické komunity na Solovkách. Novickyj, který se se svou ženou stal katolíkem východního obřadu
v roce 1922 a následně byl perzekvován a vězněn, byl v německé kapli na Solovkách vysvěcen exarchou Fjodorovem na kněze.
Po propuštění ze soloveckého vězení v roce 1929 byl otec Leonid poslán do vyhnanství v karelské oblasti. Roku 1931 byl znovu zatčen a půl roku strávil v archangelském vězení. Po propuštění byl poslán
do vyhnanství v archangelské oblasti, odkud přesídlil v roce 1934 do města Vjatka, dnešní Kirov, kde
zemřel v březnu 1935.
Druhý syn otce Ivana Alexandr Deubner odešel ještě před válkou do Konstantinopole, studoval
u asumpcionistů a v roce 1920 byl metropolitou Šeptyckým vysvěcen na kněze. V letech 1927-1933
působil jako sekretář francouzského jezuity Michela d´Herbignyho, účastníka velehradských sjezdů,
rektora Papežského východního institutu a ředitele Papežské komise Pro Russia. Přestože byl otec
Alexandr Deubner spojován s řadou skandálů, v emigraci se stýkal se svou tetou Klarou Zetkinovou,
německou komunistkou a feministkou, přítelkyní Rosy Luxemburgové a mezinárodní agentkou komunismu a sám byl nařčen ze spolupráce se sovětskou tajnou službou, pracoval pro d´Herbignyho
mnoho let a pohyboval se ve vatikánských kruzích spojených s východní politikou. Poté, co ho musel d´Herbigny po řadě ostudných skandálů propustit, usadil se roku 1933 v Paříži, za války pracoval
v Berlíně a v Praze jako tlumočník, kde byl v červenci 1945 zatčen členy sovětské rozvědky Směrš,
odvezen do moskevského vězení Butyrky, ve kterém v roce 1946 zemřel.
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Ukrajinský bohoslovecký seminář na Moravě
Petr Hudec

V letošním roce si připomínáme smutné sté výročí od vypuknutí I. světové války. Pro Velehrad znamenala přerušení tradice unionismu (byl zrušen plánovaný unionistický kongres
v roce 1914) a promítla se do pořádání mohutných prosebných poutí za mír. Válečný konflikt s sebou ale paradoxně přinesl také nečekané možnosti kontaktů s křesťanským Východem, kterým je věnován tento příspěvek.
Po vypuknutí „velké války“ byly rozpuštěny řeckokatolické semináře ve Lvově, Přemyšlu a Stanislavově v nynější východní části Polska a na Ukrajině. Jednalo se o území,
odkud na Velehrad před válkou přijížděli vzácní hosté v čele se lvovským metropolitou A. Šeptickým (1865–1944) a kde nyní docházelo k bojům. Studenti semináře buď
pracovali u Červeného kříže, nebo se rozprchli do těch částí Rakouska-Uherska, kde se
nebojovalo. Díky setkání kroměřížského probošta a pozdějšího olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (1851–1923) s generálním vikářem haličských řeckokatolíků
O. Filasem se část bohoslovců společně s vyučujícími přesunula v dubnu roku 1915 do
Kroměříže. (Jednalo se dokonce o zřízení tohoto semináře přímo na Velehradě. Zde však
již našlo dočasné útočiště 70 jezuitů z polské koleje z Chyrova.) Jako poslanec Říšské rady
dosáhl A. C. Stojan schválení ustanovení semináře u ministerstva vyučování, které rovněž
finančně přispělo na jeho zřízení a obživu studentů i vyučujících. Další finanční náklady
spojené s chodem semináře nesl na svých bedrech spolek Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie. F. Cinek hodnotí tuto jeho aktivitu jako nejvýznamnější
počin spolku v době války.

Studenti a vyučující ukrajinského bohosloveckého semináře na společném snímku z roku
1915 před Colloredovou kolonádou v Podzámecké zahradě (archiv ŘKF Velehrad)
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Profesorský sbor ukrajinského bohosloveckého semináře v Kroměříži (archiv ŘKF Velehrad)
Dolní řada zleva: Vikář P. J. Olšina, Msgr. František Snopek, Msgr. Dr. A.C. Stojan, prelát
dr. J. Gróbelskyj, kanovník dr. Fr. Ščepkovyč
Horní řada zleva: kaplan P. Alois Richter, prof. K. Fadrus, rektor J. Kocylovskyj, katecheta
P. A. Jašek, spirituál O. A. Caban
Jako zázemí posloužily exulantům prostory křesťansko-sociálního spolku. V jednacích místnostech a divadelní místnosti bylo situováno 60 lůžek. (Později stoupl počet
studentů na 75). Svůj sál - „muzejník“ zapůjčil pro potřeby semináře také Orel. Zde probíhala ranní a večerní modlitba bohoslovců. Kuchyň byla zřízena v uprázdněném bytě
v přízemí piaristické budovy a jako jídelna posloužila spolková místnost Mariánské družiny v témže komplexu. Bohoslužby východního ritu s působivými zpěvy byly slaveny
v kostele sv. Jana Křtitele za velkého zájmu kroměřížské veřejnosti. Vlastní vyučování
bohoslovců probíhalo na břehu Dlouhého rybníka v pavilonku bruslařského oddělení
sportovního klubu „Kroměříž“, kde nebyli studenti rušeni. (Jedná se o dřevěnou stavbu,
která je nyní součástí areálu tenisových kurtů Bajda inspirovanou lidovou architekturou.) Arcibiskupské úřady nechaly prostory vybavit potřebným nábytkem. Za pěkného
počasí se přednášky konaly pod širým nebem v zahradě „pod košatou stinnou jabloní
nebo hrušní.“ Vyučujícími byli jak haličští, tak moravští kněží. Není bez zajímavosti, že
rektorem bohoslovců byl pozdější přemyšlský biskup Josafat Kocylovskyj (1876–1947),
který byl umučen v období komunismu a řeckokatolická církev jej uctívá jako světce.
V rámci pobytu v Kroměříži měli řeckokatolíci možnost seznámit se také s jejími památ59

kami a nejbližším okolím. Vykonali také pouť na Velehrad a Sv. Hostýn. Zkoušky studentů proběhly za předsednictví A. C. Stojana v závěru července.
Studenty bohosloveckého semináře s vyučujícími se podařilo zachytit na archivních snímcích, které byly pořízeny u Colloredovy kolonády v Podzámecké zahradě.
Kroměříž se s bohoslovci rozloučila počátkem srpna slavností v prostorech katolické politické jednoty za účasti místní honorace. Poděkování městu, arcibiskupským
úřadům a katolickým spolkům tlumočil rektor semináře Kocylovskyj. Za Kroměříž se
v duchu slovanské vzájemnosti rozloučil starosta města dr. Barták. Řada bohoslovců setrvala ve městě i v následujících týdnech a definitivně je opustila v říjnu.
Realizace výuky řeckokatolických bohoslovců na území Moravy se pozitivně promítla jak přímo do vzdělanosti haličských bohoslovců v době těžkých válečných časů,
tak také v jejich celkové kulturní orientaci a vztahu k Československu. Tímto počinem se
také v době nouze v praxi projevila životnost slovanského bratrství na cyrilometodějské
bázi. Nejednalo se o institucionální kontakt, ale vytvoření vztahů na personální rovině.
Tato pozitivní zkušenost pomohla obnovit pokračování velehradského unionismu, který byl rozvíjen v meziválečném období za účasti řady osobností haličské církve.
Literatura:
Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl. Panny Marie. Olomouc 1915, roč. VI.,
č. 7 – 8, s. 105.
CINEK, František: Arcibiskup Dr. Antonín Cyril Stojan: život a dílo. Olomouc 1933, s. 803.

Kněží ze semináře na Hostýně (archiv ŘKF Velehrad)
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Slovo a obraz

Krátký průvodce novou expozicí
Velehrad na křižovatkách evropských dějin
P. Pavel Ambros SJ

1. Největší stavební úpravy velehradského areálu od zrušení velehradského
kláštera v roce 1784
Obnova poutního velehradského areálu v letech 2007–2013 je příkladem projektu Integrovaného operačního programu (IOP), který rozvíjí úctu ke kulturnímu dědictví
křesťanským způsobem. V roce 1990 byli jezuité olomouckým arcibiskupem Mons.
Františkem Vaňákem znovu pověřeni duchovní správou velehradské farnosti. Památná
návštěva papeže sv. Jana Pavla II. dne 22. dubna 1990 přinesla s sebou i rozsáhlé provizorní stavební úpravy. Rozmach poutí a turismu (Poutní cesta růžence, obnovené poutní
cesty – Svatý Hostýn, sv. Antonín; Evropské kulturní stezky) znovuobnovení poutního
domu Stojanov a církevního gymnázia (2004), nové činnosti s celonárodním významem
(Dny lidé dobré vůle /od r. 2000/; Jubilejní velehradský kongres /2007/) postavil jezuity
před úkol nutné modernizace celého areálu.
S pomocí Boží, díky neslýchanému nasazení mnoha jednotlivců a spolupráce vícero
samosprávných, státních a církevních institucí, především Arcibiskupství olomouckého a otce arcibiskupa Jana Graubnera, je dnes Velehrad evropským poutním místem,
národní kulturní památkou a přívětivým místem duchovního a tělesného odpočinku
oblasti Chřibů a Zlínského kraje.
Můžeme stručně shrnout, s čím se můžeme nyní na Velehradě setkat díky úsilí velerhadské farnosti:
– nově slouží návštěvníkům Poutní dům sv. Cyrila a Metoděje s informačním centrem s příjemnou cukrárnou, knihkupectvím a stálými expozicemi Velehradského
muzea;
– můžeme obdivovat krásu baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje,
která po generální opravě a restaurování interiéru a exteriéru září v celé své kráse;
– veřejnosti je zpřístupněn opravený kostelík Zjevení Páně („Cyrilka“);
– nová expozice na fragmentech cisterciáckého kláštera v podzemí s názvem Martyrion – památník svědků víry 20. století seznamuje s ojedinělým projektem martyrologia českých zemí a Evropy;
– moderní umělecké artefakty (mozaika Marka I. Rupnika SJ, která ztvárňuje zástup
oslavených mučedníků před trůnem Božím a Beránkem; poutní kříž ak. sochaře Otmara Olivy a čtyři vitráže ak. malíře Jana Jemelky v podzemí baziliky; nové bronzové
pítko uměleckého litce Jaromíra Garguláka);
– upravenému Stojanovu nádvoří vévodí dvojramenný kříž se znakem sv. Jana Pavla II.;
– novostavba ambitu (kaple národů) chrání od hluku silnice a nabízí příjemné posezení;
– přehledný orientační systém při vstupech a vyústění poutní cesty usnadňuje návštěvníkům snadný pohyb po celém poutním areálu a navíc dává podněty k zamyšlení a modlitbě;
– vkusné, citlivě umístěné nové hygienické zařízení dává potřebný komfort všem,
kdo se chtějí zdržet déle.
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2. Proměna sakrální historické památky ve svědectví víry 20. století
Současná velehradská bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje je
perlou barokní architektury na Moravě. Pod slupkou této krásy se ukrývají její bohaté,
často pohnuté dějiny. Dějiny stavby původně cisterciáckého kláštera s chrámem, jak ji
odkrývají archeologické vykopávky, stavebně-historické výzkumy a umělecko-kulturní
studie, jsou obrazem, v němž se odráží život a poslání křesťanského společenství té či
oné doby. Můžeme v nich vidět – s odkazem na Nový zákon – živé kameny (1Petr 2,2).
„Vnější křesťanský posvátný prostor, jako je kostel nebo kaple, je prostředkem, který
má člověku pomoci ke vstupu do jeho vlastního vnitřního posvátného prostoru,“ (JeanPaul Hernandez). Architektonická úprava vnějšího areálu kolem celé baziliky, nové
zóny ztišení a spočinutí společně s novým uspořádání pohybu lidí jen zdůrazňuje
přirozené, na sebe navazující vrstvy dějin.
I. Propojení dnešní úpravy a expozice se vznikem cisterciáckého kláštera
(1205): první část expozice Velehradského muzea Velehrad na křižovatkách evropských dějin, vytýčení obvodových zdí kláštera v poutním areálu, vyznačení půdorysu
původní románské baziliky, rehabilitace románské křížové chodby a kapitulní síně, nová
instalace vzácné sbírky románských fragmentů.
– objevy pod fasádami bazaliky a zpřístupnění románských apsid a oken (1927–
1928);
– objevy gotických oblouků v presbytáři (1935);
– odkrytí krypt pod bazilikou a původního románského ambitu s několika klášterními
místnosmi (sakristie, kapitulní síň) při odvodňovacích pracích, rozebrání základových pilířů barokního ambitu a jejich nahrazení novými (1936–1942);
– nová expozice lapidária v podzemí (1987).
V roce 1228 zde biskup Robert slavnostně vysvětil monumentální chrámovou stavbu vystavěnou v pozdně románském stylu s prvky rané gotiky, která byla definitivně dokončena v padesátých letech 13. století. Vlastními zakladateli kláštera byli
přemyslovští bratři král Přemysl Otakar I. a moravský markrabě Vladislav Jindřich,
kteří usilovali o upevnění přemyslovského státu v duchu probíhající vnítřní reformy
křesťanství 12. a 13. století v Evropě. Křesťanství dosáhlo vysoké míry své dospělosti.
Nositeli refromy se staly mnišské řády s ideálem vyváženosti modlitby a práce (benediktýni, cisterciáci), později městské řády (františkáni, dominikáni). Činnost cisterciáků navždy poznamenala krajinu kolem Velehradu. Kláštery však byly i střediska
vdělanosti a kultury v širším slova smyslu: uspořádání života, vlastní hospodářství
a mezinárodní síť stmelovaly křesťanskou pospolitost a dávaly jí vnitřní stabilitu.
Vzácný soubor románských fragmentů, které jsou uchovávány v podzemí baziliky,
jen dokresluje účinky ničivé válečné vřavy husitských válek. Velehradský klášter byl
vypálen 12. ledna 1421. Opat Jan, jeho bratr, číšník piva Petr a dva další konvršové
byli husity upáleni přímo v chrámě. Více o této události nevíme, nicméně se nezapomenutelně zapsala do dějin kláštera a její odkaz se přenášel do dalších staletí.
V 18. století, v souvislosti s barokními stavebními a uměleckými úpravami, byl motiv
mučednické smrti spolubratrů zakomponován do ikonografického programu chrámu a tato scéna se ocitla na významově velmi nosném místě – na klenbě hlavní lodi
kostela v blízkosti vítězného oblouku.
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II. Restaurování interiéru baziliky s nově zpracovaným okruhem prohlídky nazvaným
Bazilika – kamenná čítanka (ikonografie, duchovní život, dějiny umění a zajímavosti); druhá část expozice Velehradského muzea Velehrad na křižovatkách evropských dějin.
Pokusy o obnovu chrámu vždy znovu pokračovaly. Především v době opata Ekarda
ze Schwobenu (1587–1595) se obnovila východní část konventních budov a začalo
restaurování konventního chrámu Nanebevzetí Panny Marie. Přes útrapy třicetileté války díky schopnosti nově nastoupivšího opata Jana Greinfelse (1628–1650)
se podařilo značně pokročit v obnově budov a opravě kostela. Roku 1650, krátce
po Greinfelsově smrti, byli již za nového opata Jana Salixe (1650–1659) přemístěni
řeholníci z provizorního obydlí do nově obnoveného kláštera. Navíc byla dostavěna prelatura a dále se pokračovalo v obnově kostela. Podobu celého klášterního
komplexu v tomto období máme zachycenu na rytině vlepené do rukopisu Feriae
Christiano-bacchanales item Feria quarta Cinerum serio-poenitentialis od vzdělaného velehradského cisterciáka Kristiána Hirschmentzela (1638–1703).
Po požáru v roce 1681 začala za opata Petra Silaveckého (1672–1691) radikální přestavba v duchu nové ideje barokní. Zkušenost náboženských válek, christianizace
celého světa, nový objev pohanské antiky i antického křesťanství, konfesijní přístupy k náboženské zkušenosti a nastupující evropská sekularizace, to vše se odehrávalo i za zdmi velehradského kláštera. Barokní pietistická zbožnost reagovala na
pozvolnou sekularizaci světa pohledem zpět na jistotu víry a pevnost etických zásad. Osvícenství zase vědomě odstraňovalo křesťanské tajemství a jeho racionalismus obrátil pozornost křesťana k lidskému rozumu. Pozoruhodné nové pojetí malby, přinášející soudobý progresivní benátský vrcholně barokní styl, který postupně
ovlivnil a ovládl středoevropské malířství prostřednictvím italských mistrů (Paolo
Paganini, Antonio Pellegrini), je branou k hlubšímu pochopení barokní zbožnosti a postupně se utvářejícího křesťanského světového názoru. Ty jsou však kvůli
požáru v roce 1719 dochovány jen fragmentálně. Další umělecké práce zahrnující
zejména opravu Paganiho stávajících maleb a realizaci nových freskových výjevů
v prostorách presbytáře, příčné lodi, kupole, hlavní lodi i ve většině bočních kaplí
František Řehoř Ignác Eckstein († 1741) a jeho žák Jan Jiří Etgens († 1757). Eckstein
pobýval v Římě a osvojil si umění vrcholně barokní iluzionistické malby. Hlavním
principem tohoto způsobu malby je vytvoření architektonického prostoru ryze iluzivními malířskými prostředky s dokonalou znalostí perspektivy, propracovaným
použitím jednotlivých valérů a sofistikovaným zapojením hry světla a stínu. Štuková a sochařská výzdoba byla svěřena italskému sochaři Baldassare Fontanovi (†
1733), který do moravského sochařství vnesl přetrvávající poberniniovské principy
a zásadně ovlivnil nastupující generaci místních sochařů. Chrám byl vysvěcen v r.
1735, jeho malířskou výzdobu pak dokončil plodný jezuitský malíř Ignác Viktorin
Raab († 1787).
III. Temné století Velehradu a počátky jeho cyrilometodějského znovuzrození:
druhá a pátá část expozice Velehradského muzea Velehrad na křižovatkách evropských
dějin.
Po zrušení velehradského kláštera dne 27. září 1784 byl jeho movitý i nemovitý
majetek (včetně bohaté, kontinuálně rostlé knihovny) i téměř celé vybavení kostela až na nezbytnosti nutné k jeho fungování zkonfiskován a zpeněžen ve veřejné
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dražbě. Klášter přešel do nově zřízeného náboženského fondu. V roce 1837 jej koupil do svého vlastnictví svobodný pán ze Siny. V držení tohoto rodu zůstalo celé
panství do roku 1883, kdy je koupil katolický podporovací spolek pro olomouckou
diecézi. O sedm let později, roku 1890, přicházejí na Velehrad jezuité poté, co primárně oslovený cisterciácký řád neměl zájem o převzetí bývalého majetku.
Snahy po obnově velehradské baziliky a kláštera v 19. století narážely na jednu
zásadní námitku: nesměly jít na úkor příjmů náboženského fondu, který byl zcela
v rukou státního aparátu. Všechny snahy o řešení dávaly tušit, že převzetí Velehradu jako rodícího se centra katolické obnovy na Moravě a ohniska stále sílícího cyrilometodějského hnutí se po vypovězení konkordátu v roce 1870 stane místem, na
kterém se budou odzrcadlovat projevy vyostřujícího se zápasu s politikou josefínského rakušáctví a rakouského státního liberalismu. Papežskou encyklikou Grande
munus z r. 1880 byla unionistická myšlenka sušilovského programu povýšena na
zájem celé církve, a úcta sv. Cyrila a Metoděje rozšířena i na národy neslovanské. Jezuité na Velehradě se vždy pokoušeli o pozitivní pastorační a vzdělávací program.
Platí zde Cinkova charakteristika: „Mladá česká větev řádu sv. Ignáce vykazovala už
tehdy řadu výborných domácích pracovníků národně uvědomělých, takže i po této
stránce byla oprávněná naděje, že řád se na Velehradě dobře uplatní.“ Stojanův
cyrilomětodějský ideál – „stálé organizování obětavosti k zachování, obživení a rozšíření svaté víry katolické a apoštolské, kterou sv. Cyril a Metoděj u Slovanů zaštípil,
od kteréž se pak většina odtrhla“ – a ideál jezuitské formace „vynaložit ve větší míře
své námahy ke prospěchu a dobru Slovanů, a to jak kázáním Božího slova a vysluhováním svátostí, tak misiemi a dáváním duchovních cvičení, nejdříve na Moravě,
potom však také u jiných slovanských národů,“ vytváří všechno to, co nacházíme
jako projev velehradské CM tradice.
IV. Svědectví CM velehradského hnutí a obnovy Velehradu od roku 1863 do roku
1989 připomíná pátá až sedmá část expozice Velehradského muzea Velehrad na křižovatkách evropských dějin a mnohé památky roztroušené po celém velehradském areálu
a v bazilice:
– 		novorománský oltář v presbytáři baziliky (loučení sv. Metoděje s Moravany krátce
před smrtí, 1864);
– 		ikona sv. Cyrila a Metoděje, dar ruských knížat (1869);
– 		obraz sv. Cyrila a Metoděje od polského malíře Jana Matejky, dar polských poutníků (1885);
– výzdoba Slovanské dvorany v jednopodlažním jižním traktu, spojující původní barokní křídla kláštera (1900);
– 		pamětní deska věnovaná Františku Sušilovi (z r. 1904) a A.C. Stojanovi, připomínající pojmenování nádvoří jeho jménem (z r. 1933), pamětní deska připomínající první oficiální pouť Slováků (z r. 1913) a pamětní deska k poctě sv. Cyrila a Metoděje,
dar pravoslavných Bulharů (z r. 1936);
– 		kaple Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (obraz Panny Marie s Ježíškem, 1919;
mozaiková okna podle návrhu K. Madlmayra, 1939);
Oslavy tisíciletí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu v roce 1863 a zvláště
smrti sv. Metoděje (1885) měly svůj národní ráz a vedly k posílení národní identity.
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Období cyrilometodějských oslav spadá do probuzení antiklerikalismu v Evropě.
Proto jim můžeme porozumět jen v souvislosti se stoupajícím posílením sebevědomí katolíků v Rakousku-Uhersku. Encyklikou Grande munus (1880) proniká idea
cyrilometodějská do univerzální církve a stává se součástí katolického slavismu.
Jeho program byl formulován kardinálem Eduardem H. Howardem (1829–1892)
ve třech bodech: 1. podpořit úsilí o jednotu východních a západních Slovanů prostřednictvím úcty k apoštolům Slovanů sv. Cyrilu a Metodějovi, 2. zřídit papežský
ústav pro studenty bohosloví ze všech slovanských zemí, 3. zřídit zvláštní oddělení při Kongregaci pro šíření víry s názvem Misie sv. Cyrila a Metoděje. Unionistické
kongresy na Velehradě (1907–1936) se stávají podnětem k tomu, aby idea cyrilometodějská vstoupila na pole světové katolické teologie. Ty pak najdou sluchu na
druhém vatikánském koncilu, především při liturgické reformě a v ekumenickém
hnutí. Vyhlášením sv. Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy (Egregiae virtutis,
1980) otevírají nový pohled na rozvíjení CM tradice: Díváme-li se na Evropu geograficky, jejímu rázu daly vznik, abych tak řekl, dvě křesťanské tradice. Protože nás
druhý vatikánský sněm vybízí k jejich sblížení, prohlášení svatých Cyrila a Metoděje
za patrony Evropy odpovídá tomu, co žádá dnešní doba. Jsme si vědomi té bohatosti, kterou různé národy mají, jejich speciální charakter se musí respektovat při
hledání toho, co nás spojuje. Encyklikou Slavorum apostoli (1985) sv. Jan Pavel II.
tvrdí, že evangelizací Slovanů dostala Evropa svůj definitivní křesťanský ráz. Nesmí
se ho zříci, zřekla by se své vlastní identity a své kultury. Připomíná nám památnou
velehradskou pouť v roce 1985: v živé paměti nám dodnes zaznívá mohutné skandování věřících z českých zemí a ze Slovenska: svatí, svatí Cyril a Metoděj. Komunistický režim chtěl přeměnit tradiční cyrilometodějskou pouť v mírové slavnosti
režimu, který se dovolával ideologicky zfalšované slovanské vzájemnosti.
V. Martyrion – svědkové víry 20. století (Velehradské martyrion)
Vše podstatné v právě dokončené úpravě je shrnuto v nově upraveném podzemí
velehradské baziliky, kde se nyní nachází Velehradské martyrion. Tato část expozice seznamuje s ojedinělým projektem martyrologia českých zemí a Evropy. Je uvedena mozaikou Marka I. Rupnika SJ, která ztvárňuje zástup oslavených mučedníků před trůnem
Božím a Beránkem. Průvod svědků víry 20. století defiluje v obnovených prostorách románských ambitů. Vzácný soubor románských fragmentů zde dostává nový symbolický
význam v duchu biblické výzvy: „Staňte se živými kameny pro duchovní chrám.“ (1Petr
2,2) Barokní krypty nás provází deseti staletími křesťanských dějin v českých zemích.
Dvacáté století je připomenuto fatimským zjevením, vyhlášením sv. Cyrila a Metoděje
za spolupatrony Evropy a vzácným darem papeže Jana Pavla II. – Zlatou růží. V samém
ohnisku barokních krypt visí nad památnými kameny a půdou míst utrpení Evropy kříž
otce Pavla Zíbala. Je symbolem otrocké práce politických vězňů v uranových dolech
a na tzv. stavbách socialismu. Je však zde i krátce zachycen nový život církve – v moderních chrámech v českých zemích, které vznikly na troskách komunisty zničených chrámů a pronásledování církve. Nový liturgický prostor, zároveň místo ztišení, tvoří nejvzácnější část podzemí baziliky: prostor k meditaci a modlitbě je k dispozici v obnovené
románské kapitulní síni. Zde si může návštěvník sednout v přítomnosti českých světců,
jejichž ostatky se zde uchovávají v moderně pojatém relikviáři ak. malíře Jana Jemelky
(kopie Palladia země české).
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Co je martyrion? Již od nejstarších dob se křesťané scházeli nad hroby mučedníků. Výraz martyrion označoval chrám uchovávající ostatky (relikvie) mučedníků. Zde se
křesťané scházeli v jejich výroční den smrti, aby si připomněli souvislost jejich smrti
s událostí zjevení Krista ženám a apoštolům první ráno po jeho smrti na kříži. Křesťané
rovněž přicházeli ke hrobům mučedníků a světců, protože spoléhali na jejich přímluvu.
Zakoušeli, jak s nimi tvoří jedno společenství církve, v němž si mohou vzájemně pomáhat. Tyto památníky měly rozmanité architektonické podoby. Odlišovaly se od míst, kde
se křesťané scházeli k nedělním bohoslužbám. V antické době se tyto stavby nacházely
na hřbitovech za městem. V Římě již v době před Konstantinem Velikým († 337) byly
stavěny baziliky na místech hrobů mučedníků. Tento zvyk se rozšířil i na další místa (Jeruzalém, Betlém, Mamre, Efez).
Téměř ihned se rozšířil zvyk přenášet relikvie mučedníků a ostatních světců do bazilik na zvlášť významná místa v chrámě (sv. Ambrož v Miláně, Cařihrad). Později se začaly
budovat zvláštní boční kaple pro uchovávání ostatků mučedníků a světců s vlastním
oltářem. Velehradské martyrion uchovává věrnou kopii Palladia země české: kovový reliéf
Matky Boží s dítětem, který spojuje České země s Moravou. Podle tradice se milostný
obraz váže až ke svatému Metodějovi, který ho věnoval sv. Ludmile, když ji křtil na Velehradě. Do rámování obrazu jsou vloženy ostatky sv. Ludmily, sv. Václava, sv. Vojtěcha
a sv. Prokopa. Dále je tu možné uctít novodobé mučedníky české církve. Konečně se tu
nachází ojedinělá galerie svědků víry 20. století, jak je Evropě neustále připomínal sv.
Jan Pavel II. Novou úpravou je velehradská bazilika propojena se svým vzácným románským počátkem, který symbolizuje rozsáhlá dochovaná sbírka románských fragmentů
původní baziliky zničené za husitských válek (1421).

Pohled do vstupní expozice ve velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje (foto P. Hudec)
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Stručný průvodce expozicí Bible pro malé i velké
P. Pavel Ambros SJ

V prvním poschodí Poutního domu sv. Cyrila a Metoděje najdeme stálou výstavu Písma svatého s názvem Bible pro malé i velké.
Než vstoupíme (vstupní panel s obrazem sv. Cyrila a Metoděje)
Dříve než vystoupíme do prvního poschodí do střízlivě a vkusně zrenovovaného
prostoru bývalé sýpky, můžeme myslet na cyrilometodějské dědictví v jejím celku. Když
přijdeme ke vchodu, přivítá nás ústřední motiv všech tří expozicí. Je tvořen obrazem sv.
Cyrila a Metoděje ak. malíře Otty Stritzka († 1986). Celý obraz je doprovázen citátem zakladatele českého dějepisu Františka Palackého († 1876), který ukazuje na hlubší smysl
cyrilometodějské tradice svázané s Velehradem: „Velehrad, toť úhrn dějin našich“. Prostý
výčet životných dat svatých bratří skrývá v sobě pohnuté životní osudy a vysilující apoštolské nasazení v dobách tak temných, jaké bylo 9. století po Kristu.
1. zastavení: Tajemství církve (panel s koláží mozaik Ateliéru duchovního umění
římského Centra Aletti při vchodu do expozice)
Bible je knihou církve a jen v životě církve můžeme bibli dobře rozumět. „Všechno,
co je v nich [svatých Písmech] napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování,
k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo“ (2Tim 3,16–17). K pochopení Písma
si musíme vytvořit určitý rámec, protože se učíme v církvi, jak Písmo svaté číst a jak mu
naslouchat.
Niterná povaha církve se vyjadřuje v trojím úkolu: zvěstování Božího slova (κήρυγμα/
μαρτυρία), slavení svátostí (λειτουργία), služba lásky – caritas (διακονία). Jedná se o úkoly, které se vzájemně podmiňují a které od sebe nelze oddělovat. (Benedikt XVI., Deus
caritas est, 25).
To vyjadřuje koláž z mozaik otce Marka I. Rupnika: Ve středu je zobrazení zmrtvýchvstalého Krista (Kolej sv. Vavřince, Řím, 2012). Z přítomnosti jeho osoby roste církev tím, že:
a) je po svém zmrtvýchvstání novým způsobem přítomen ve společenství církve, podobně jako hovořil se svými učedníky hovoří i s námi;
b) slaví bohoslužbu (chrám Naší Paní Nejsvětější svátosti a kanadských mučedníků,
Řím, 2007) – tam, kde se láme chléb je naplněna veškerá skutečnost, člověk v pozemském životě přijímá život nebeský;
c) ve scéně o milosrdném Samaritánu vidíme, jak tvář Samaritána (farní kostel sv. Sebastiána, Cinisello Balsamo, 2010) i zakrytá tvář ubožáka je Kristova tvář. Když křesťan slouží druhým skutky milosrdenství, je to Kristus, který v něm slouží. Když se
křesťan sklání nad člověkem v nouzi, slouží Kristu;
d) jednotu tvoří v církvi přítomnost Ducha Svatého, jak ikonograficky znázorňuje mozaika Nanebevstoupení (kaple Redemptoris Mater, Vatikán, 1996–1999). Srdce je
místo, kde Duch Svatý přebývá.
Bible jako kniha církve se zrodila uprostřed církve a proto, Boží slovo, zde zaznívá a
je slyšeno.
2. zastavení: Pravá kopie turinského plátna (panel při vstupu po levé ruce)
Dílo stvoření kolem nás je dílem slova Božího. Když Bůh stvořil svět, bylo to velmi
dobré (Gn 1,31) Výraz dobrý vyjadřuje v řečtině současně dobrotu a krásu. „Člověk…,
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v němž přebývá Slovo, uchovává podobu Slova, připodobňuje se Bohu a je krásný.“
(Klement Alexandrijský, Paedagogus, III,i,1,4.) Křesťan ji vidí v osobě Ježíše Krista. Vzácná
relikvie Turinského plátna (436 x 110 cm) je uctívána křesťany jako připomínka Kristova
utrpení, smrti a vzkříšení. Tzv. pravou kopii darovala velehradské bazilice při příležitosti
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu La Confraternità del Santo Sudario
z italského Turína (Mons. Giuseppe Ghiberti) a rodina Aletti z Milána.
3. zastavení: Rozšíření křesťanství (panel při vstupu po pravé ruce)
V krátké zkratce se nám před očima odvíjí dějiny vzniku a rozšíření církve. Kristův
příkaz „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Já budu s vámi po
všechny dny až do konce světa“ našel velkou odezvu. „Víra hrstky nevzdělaných rybářů
se s ohromující rychlostí rozšířila od Indie po Mauretánii, od Kaspického moře až ke
zcela barbarským kmenům v Británii“ (H. Chadwick)
První rozšíření křesťanství je spojeno s útěkem křesťanů z Jeruzaléma před pronásledováním. Napětí však rychle stoupalo, jak ukazuje příklad ukamenování Štěpána, křesťana, který mluvil řecky. Vyhnaní Ježíšovi stoupenci se stali putujícími kazateli,
z nichž největší byl apoštol Pavel.
Apoštol Pavel sám o sobě říkal, že je zbožný farizej. Nejdříve se podílel na pronásledování křesťanů. Od židosvké velerady dostal pravomoc zatýkat křesťany v Damašku.
Cestou se mu zjevil ve vnitřním vidění sám Kristus a Šavel, jak se původně jmenoval, se
obrátil. Na svých třech misijních cestách rozšířil křesťanství v Malé Asii a přenesl křesťansví do Evropy. V jeho listě prvním Soluňanům, který je považován za nejstarší knihu
Nového zákona, poprvé zaznívá slovo naše evangelium. „Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo provázeno projevy moci, činností Ducha
svatého a hlubokým přesvědčením.“ (1Sol 1,5)
Centrální mapa s grafy znázorňují nejdůležitější vlny misijního působení, které po
vydání Ediktu milánského (313 po Kr.) se stává jak na Východě, tak i na Západě systematické. Pronásledování, které bylo v prvních třech staletích různě intenzivní, střídané
podle místa různě dlouhými obdobímu pokoje a klidu, se nestalo takovou překážkou,
které by zabránilo vzniku nových křesťanských obcí. Jestliže kolem r. 100 můžeme hovořit přibližně o 50.000 křesťanech, kolem roku 400 hovoří historici o tom, že v Římské
říši tvoří přibližně 45 mil. obyvatel, z toho asi křesťanů je 10 mil. Mapka Křesťanský Západ
a Východ do r. 600 ukazuje postupné vytváření jednotlivých center misijního působení,
spojených s jednotlivými sídly patriarchátů. Při vzniku těchto center východních církví
hrála roli mistní kultura, politické uspořádání, tradice a teologický důrazy.
Velká doba misií je spojena se vzestupem Španělska a Portugalska, později Francie a Nizozemí. Novodobé misie do Indie, Japonska, Číny, Jižní a Severní Ameriky otevřela cesta Kryštofa Kolumba. Objevování nových cest, dobrodružství bylo spojeno s náboženským zážitkem.
Dosvědčují to jeho slova „V onen čas jsem zkoumal a studoval texty všeho druhu: zeměpisná
pojednání, dějiny, knihy o chronologii, filozofii a jiných oborech. Cítil jsem, jak se zásahem Páně
otevřela má mysl a nahlédla skutečnost, že je možno plout odtud do Indie, a On také vedl
mou vůli k touze tento plán uskutečnit. To byl ten oheň, který ve mně planul, kdy jsem přišel
navštívit Vaše Veličenstva,“ (Z dopisu Kryštofa Kolumba Ferdinandovi a Izabele, španělskému
krále a královně). Evropané se dlouho učili ctít jiné kultury. Teprve zkušenost je naučila tomu,
co znamená přinášet lidem Krista evangelia a úcta k jiným způsobům uvažování.
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4. zastavení: Plody cyrilometodějské mise (panel v pravém rohu expozice s vitrínou)
Pro slovanské národy je důležitá byzantská misie slovanských apoštolů sv. Cyrila a Metoděje. V pravoslavné církvi jsou uctívaní jako svatí s titulem apoštolům rovní.
Poslední část panelu ukazuje, jak se cyrilometodějská mise vepsala hluboce do života
církve a vytvořila vlastní, slovanskou společnost. Slované se stali civilizací s vlastní literární a právní kulturou. K tomu přispělo především to, že hlavní úlohy církve (hlásání
slova Božího, bohoslužba, pravidla života a společnosti) byly v samém počátku formulovány ve staroslověnštině. Vlastní písmo zařadilo Slovany do rodiny kulturních národů.
Cyrilometodějská mise zůstala vždy příkladem inkulturace, propojení života z evangelia
v dané době a okolnostech.
Dokladem toho je vzácný rukopis evangelia z roku 1538 z běloruského města
Nesviž. Tento cenný exponát podle vzpomínek Jana Pavlíka SJ byl darován vděčnými
obyvateli ukrajinského města Kyjev českému generálovi, který Kyjev osvbodil od Rudé
armády spolu s ikonou. Když zemřel, věnovala tento rukopis velehradské farnosti.
5. zastavení: posvátné texty světových náboženství (vitrína vpravo)
Bible není jediným posvátným textem, který lidé chovávají v úctě. Existence jiných
náboženství ukazuje na situaci lidí ve světě, který je poznamenán hříchem. Ten, kdo
poznal Krista, vidí v jiných náboženstvích „pomoc Boží“ pro ty, kdo Krista neznají a jejich
náboženské touhy jsou pro ně cestou, jak mohou ke Kristu dospět. Lidé, kteří ještě nepřijali evangelium, jsou různými způsoby zaměřeni k tomu, aby poznali a přijali Krista.
„Církev uznává, že v jiných náboženstvích je hledání ještě v mlhavých stopách a obrazech neznámého, ale blízkého Boha, vždyť všem dává život, dech a všechno … a chce, aby
všichni lidé byli spaseni. Proto církev všechno dobré a pravdivé považuje za přípravu na
evangelium, za dar od Boha, jenž osvěcuje každého člověka, aby nakonec měl život.“ (KKC
843) Vystaveny jsou zde posvátné knihy světových náboženství v českém překladu.
6. zastavení: Křesťanství a světová náboženství (tři panely vpravo)
Tři po sobě následující panely nás uvádí do světa těch náboženství, které podobně jako křesťané věří v jednoho Boha (muslimové, židé), ale i do ostatních náboženství
(hinduisté, etnická náboženství, čínská náboženství). Můžeme se zde na chvíli zastavit
a prostudovat si počty stoupenců jednotlivých náboženství i křesťanských církví.
I když pohled na graf zachycující celou křesťanskou éru jako období mučedníků,
musíme se stavit proti rozšířenému názoru, že existuje přímá souvislost mezi monoteistickými náboženstvími a násilím. Je velmi zjednodušující, mluví-li někdo o tom, že
monoteismus je nutně násilný, zatímco polyteismus je domněle tolerantní.
7. zastavení: Bible jako psaná knih (první část levého centrálního panelu)
Nejdříve si můsíme říci jednu důležitou věc: bibli, jako psanou knihu, nemůžeme
oddělit od hlásání slova Božího. Byl to Duch Svatý, který vedl k napsání toho, co církev
hlásala v apoštolské době (inspirace – mimořádné Boží přispění při sepisování posvátných knih). A byl to Duch Svatý, který vedl církev, aby přijala již napsané knihy židovského národa (kánon – soubor posvátných knih). Nemůžeme bibli jako knihu oddělit od
hlásání slova Božího, ale musíme ji odlišit. Své slovo Bůh odevzdal církve v knize, která
má pro křesťana mimořádnou cenu.
Nejdříve se můžeme podívat, jak se k nám bible – Pismo svaté vlastně dostává. Můžeme jej číst v překladech do moderních jazyků. Na osmihranu si můžeme ověřit naše
jazykové schopnosti. Ve vitríně jsou nám představeny nejznámnější moderní české pře69

klady. Expozice představuje to, co bychom mohli nazvat příběhem české tištěné bible.
K těm nejstarším se ještě vrátíme na závěr naší prohlídky. Ale nyní se můžeme podívat
na skvosty české knižní a překladatelské kultury.
Biblí svatá starého a nového zákona (Kralice 1613) byla vytištěna v tiskárně Jednoty
bratrské jako druhé vydání jednodílky, to znamená, že celé Písmo svaté bylo obsaženo
v jediné knize. Toto vydání mělo větší formát, takže jej mohli číst i starší lidé. Toto vydání
se stalo základem pro všechny ostatní vydání exilových českých biblí, tzv. Bible kralické.
Bible česká (Nákladem Dědictví svatého Václava, Praha 1677–1715) je známá jako Bible
svatováclavská. Vycházela na pokračování, nejdříve vyšel Nový zákon, na závěr pět knih
Mojžíšových. Náročných překladatelských a textových revizí se ujali především jezuité
včele s Matějem Václavem Štajerem, Jiřím Konstancem a později s Janem Barnerem.
Jezuité se opírali i o starší české překlady, včetně Bible kralické, a celý tisk bohatě nechali
vyzdobit dřevořezy z melantrišské dílny.
Bohatá dokumentace českých překladů 19. a 20. století pochází převážně ze sbírky
děkana Jan Mrvy, kterou na expozici zapůjčilo Arcibiskupství olomoucké. Ojedinělá je
kolekce rukopisně psaných svazků bible, která nese název Velehradský rukopis. Od roku
2005 se na Velehradě pořádá ruční opisování celého Písma svatého. Ruční přepisování
je určitá tendence, jak přilákat a připoutat současného člověka k obsahu bible a také
mu trošku otevřít cestičku k tomu, aby bibli, dnes tištěnou, vzal do ruky a opravdu si v
ní začal číst. Celá činnost byla garantována Českým katolickým biblickým dílem, nyní je
již součástí práce Poutního domu sv. Cyrila a Metoděje. Do roku 2012 se účastnilo ručního
přepisování bible téměř 4.500 lidí. Přepsáno je více než 80% textu. Každý návštěvník
expozice se může do této činnosti osobně zapojit.
8. zastavení: Tajemství Slova Božího (střed levého centrálního panelu)
První křesťané si osvojili židovské texty, které dnes nazýváme Starým zákonem.
Rozhodli se, že jej přijmou za své. Křesťané je však začali vysvětlovat tak, jak to viděli
u Krista. Vztahovali zásadní výpovědi o Bohu, o jeho skutcích ve prospěch vyvoleného
národa, příběhy, jazyk, obrazy, které to všechno vyjadřují, ke Kristu a k sobě samým. Nazvali se novým Izraelem. Necítili se být vázání židovskou tradicí, osvojili si velmi tvořivý
přístup. Odráží to dobře věta z evangelia ve chvíli loučení s Ježíšem: „Tehdy jim otevřel
mysl, aby rozuměli Písmu“ (Lk 24,45). Kristova nová přítomnost mezi nimi je podnítila
k nové četbě známých příběhů a textů. Tehdy vyvstává celý proud četby, v němž svědectví Písem vrhá na Krista paprsky světla.
To mělo i své zajímavé praktické důsledky. Židé opisovali Písmo do kodexů (předchůdce knihy), když jej chtěli studovat. K bohoslužbě však používali výslovně svitků.
Křesťané rovněž opisovali Tóru a žalmy do papyrových kodexů. Pro bohoslužbu však
užívali „modernější“ formu kodexu. To pro tradicionalistické Židy bylo svatokrádeží. Samotná kniha byla pro křesťany důležitá a měli ji ve velké úctě. Pro křesťany nestály na
prvním místě svitky a jejich četba, nýbrž svědectví, které přinášely o Kristově evangeliu.
Byli to křesťané, kteří se nazývali svatými. Důležité bylo živé slovo a bohoslužba, především svatá liturgie.
Když se podíváme na chronologii dějin židovského národa, na přehledný graf židovského pojetí Písma i na vystavené předměty typické pro židovské náboženství (talib
– modlitební plášť; jarmulka – pokrývka hlavy; menora – posvátný svitek; cicit – rituální
třásně; tfilin – modlitební řemínky; šofar – zvířecí roh), tušíme, jak je velká propast mezi
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světem ortodoxních Židů a námi. Můžeme se učit tomu, jak Boží jednání se odehrává v dějinách, jak je svět Starého a Nového zákona propojen, jak jsou i pro nás důležité zkušenosti
víry jiných. Starý zákon je velmi konkrétní, praktický, plný plnokrevného života. Křesťanský
život je možné chápat jako plně lidský život prožívaná Ježíšovým způsobem.
9. zastavení: Vznik křesťanského kánonu Písma (pravá část levého centrálního panelu)
Slovo kánon, jež v širším významu označovalo seznam, se stalo technickým výrazem označujícím úředně přijaté knihy pouze postupně.
Křesťanské společenství tedy zdědilo sbírku textů od svého spřízněného společenství. Přesto však i mezi těmi, kteří se odvolávali na Ježíše, nebylo jasné, jak tuto sbírku
číst. V 1. a 2. století zde ještě nebyla dvě jasně rozpoznatelná náboženství, totiž židovství
na jedné a křesťanství na druhé straně. Jak stále více dokládají studie, existovalo spíše mnoho podob židovství a též skupiny křesťanů, z nichž některé se skládaly pouze
z Židů, jiné z pohanů a další byly smíšené. Mnohé z těchto skupin udržovaly vzájemné
vztahy, překrývaly se, někdy žili ve vzájemném soupeření, což mělo za následek celou
dávku řevnivosti a nevraživosti, k nimž dochází, jakmile v rodinách povstávají vzrušené
rozpravy.
Uvnitř křesťanského společenství to byly především diskuze kolem přístupu Marciona (chtěl vyloučit jakýkoli židovský vliv) a Montana (extatického charizmatika), které
urychlily vznik oficiální sbírky knih.
Měřítkem, které bylo použito k tomu, aby se určilo, co z nových písem může vstoupit
do kánonu, byla zřejmě skutečnost, že kniha se vyznačovala starobylostí potvrzenou
společným předáváním v církvi a byla též v souladu s přijatým učením.
10. zastavení: Papyrus Bodmer VIII (P72), List apoštola Petra, Biblioteca apostolica
vaticana, 3.–4.stol. (stolní vitrina)
Expozice uchovává vzácný dar otce kardinála Tomáše Špidlíka, který zapůjčilo olomouceké Centrum Aletti. Papyrus P72 je starobylý rukopis Nového zákona, který obsahuje 1. a 2. list Apoštola Petra. Můžeme obdivovat na této kopii způsob způsob práce
starověkého písaře. Papyrus je psací materiál, který se užíval v Egyptě. Je lehký, snadno
se skladuje, je i odolný vůči poškození. Vyráběl se z šáchoru papírodárného až do 12.
stol. po Kr., kdy v arabském světě byla nejdříve nahrazován pergamenem, později papírem. Dodnes se nepodařilo vyrábět tak kvalitní papyrus, jako toho byli schopní Egypťané. Společně s tímto textem je ve vitríně uchováván i darovací dopis, který dokumentuje tento osobní dar papeže sv. Jana Pavla II. otci Špidlíkovi.
11. zastavení: Literární pravost a pravost Písma (panel po pravé straně v zadní části expozice)
Již ve starověku začaly spory o pravost textu bible narůstat. Jednak hebrejština je jazykem tvořeným souhláskami a text, který je takovým jazykem napsán, lze číst s doplněním různých samohlásek, což má za následek i rozdílnost významů. V polovině 2. století
tak proti sobě stojí křesťanská a židovská verze lišící se v několika významných prvcích.
Byla položena otázka, kdo tyto texty padělal. Justin měl za to, že Židé úmyslně se snažili
vynechat v textech ty části, které měli hovořit o Kristu. Židé zase namítali, že křesťané do
textu vnášejí své vlastní představy.
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Tváří v tvář takovémuto stavu věci je nutné rozlišovat mezi literární pravostí a pravostí Písma. Literární pravost, tedy přesná výpověď původního autora, je pro nás pokud
jde o Starý zákon v podstatě nedosažitelná. Je to dáno tím, že hebrejská bible, jež je
základem pro naše překlady, je středověkým židovským vydáním, které doplnilo souhláskami samohláskový text pocházející ve své současné podobě z druhé poloviny 1.
století po Kr. My pak nemáme možnost dobrat se rozličnosti různých verzí hebrejského
textu, o nichž víme, že existovaly v prvních křesťanských staletích. Pravostí Písma se naproti tomu rozumí znění biblického textu, kterému přisuzují vážnost různá náboženská
společenství. Zatímco literární pravost je možno přisoudit pouze jediné podobě textu, může se pravost Písma vztáhnout současně na texty rozdílných forem, které byly
pokládány za směrodatné ze strany společenství, jež je používalo (nejde tedy pouze o
hebrejský text Starého a řečtinu Nového zákona, ale též o starobylé verze, jakými byly
Septuaginta v řeckém a Pešita v syrském jazyce). Jejich způsob čtení, který předávají, tak
může skýtat následné podněty pro duchovní chápání.
12. zastavení: Svatá země (panel po pravé straně v zadní části expozice)
Poznání prostředí, kde vznikaly knihy Písma svatého, je důležitou součástí biblických studií. Biblický zeměpis pojednává o územích, na kterém se odehrávají události
popisované v bibli, včetně míst, která jsou alespoň pravděpodobně určitelná, spadá většina zemí středomořského pobřeží a země ležící od něho na východ. Většina biblických
příběhů se odehrává v podoblasti Blízkého Východu známé pod jménem Levanta, což je
území dnešních států Libanon, Sýrie, Jordánsko, Izrael a autonomní oblasti Palestiny. Na
biblickou mapu dále patří jihozápadně ležící Egypt a na severovýchodě se rozprostírající
Mezopotámie (většina dnešního Iráku a části Sýrie) a Persie (Írán). (Jaroslav Brož)
Rekonstruovat dějiny starozákonního Izraele není snadná záležitost. Mnoho biblických textů se sice označuje jako historické knihy, ale našemu modernímu pojetí dějin
jsou někdy dost vzdálené. Bibličtí autoři na rozdíl od novodobých historiků neusilovali
o nezaujatý odstup (dnes poněkud nepřesně označovaný jako snaha o „objektivitu“)
nebo o úplnost zaznamenaných faktů. Jim záleželo na tom, aby sepsali vyprávění o
minulých událostech pro náboženské nebo didaktické účely, nebo dokonce sledovali
obojí cíl současně. Tyto příběhy bezesporu obsahují mnoho dějinných faktů, ale není
v nich vždy snadné odlišit fakt od fikce a pravdu od mýtu nebo legendy. Navíc se naneštěstí nedochovalo dost mimobiblických pramenů, které by pomohly rozlišit, nakolik
je co historicky přesné, nebo které by doplnily fakta, o nichž se bible nezmiňuje. Také
na poli archeologie se pro studium biblického Izraele vykonalo mnoho, avšak zjištěná
fakta jsou často nejednoznačná a většinu z nich lze interpretovat více způsoby. V některých případech se pečlivá analýza biblických textů, archeologických nálezů a dokladů o
biblickém Izraeli z okolních pramenů doplňují tak, že lze sestavit detailní popis určitého
období nebo události. Ale k tomu dochází jen zřídka. Proto většinu následujících odstavců, třebaže se zakládají na nejlepších dnes dostupných informacích, je třeba chápat
jen jako jeden možný pokus o výklad izraelských biblických dějin. (Jaroslav Brož)
Dnes máme mnohem větší možnost poznat osobně biblická místa. Proto pouť do
Svaté země nebo po stopách apoštola Pavla je nejen způsob, kterým můžeme prokázat
naši připravenost vydat se na posvátnou pouť, ale také dojí hlubšího poznání biblických
reálií.
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13. zastavení: Ježíš z Nazareta, Syn Boží (panel v zadní části expozice, který je propojen se skládačkou)
Trojí obraz uschovaný v dovedně sestaveném panelu v zádní části expozice otevírá pohled na Ježíšovu osobu. Mezi Ježíšovým tělem a textem Písma, mezi tím – vidět Ježíše a čís
Písmo –, je úzká souvislost. První obraz na skládačce, který je možný sestavit z pohyblivých
jehlanů, je obraz Panny Marie z kaple Matky jednoty křesťanů. Při vtělení Ježíš přijal lidské
tělo od Panny Marie, své matky. Kristovým vtělením člověk přechází od rozhovoru s Božím
slovem do živého společenství se Slovem vtěleným. Druhý obraz je tvář Krista z Veroničiny
roušky, jak je uchovávána v italském Manopellu. Na podkladu z mořského hedvábí (byssus),
ručně vyrobeného, je znázorněna tvář způsobem, který byl rozvinut v ikonografii v tradici
obrazů neučiněných lidskými rukama. Heinrich Pfeiffer po 13 letém studiu došel k hypotézi,
že se jedná o pravou Veroničinu roušku. Zde se opět dotýkáme samé blízkosti historické reality Kristova života. Třetí obraz představuje sochu Božského Srdce Ježíšova z velehradského
nádvoří. Stále nám připomíná duchovní pravdu nekonečné lásky Boží ke každému člověku.
Biblické dějiny spásy, dějiny člověka i zbožnost ukazují na Krista.
V evnageliích je život Krista představen především jako naplnění těch zaslíbení,
které obsahoval Starý zákon. Kristus je naplněním především proto, že starobylé Písmo
hovořilo o jeho tajemství, když předkládalo intuice, náměty a náčrty, které otvíraly lidu
smysl pro něho. Když se díváme na Ježíšův život, vidíme, že Všechna slova obsažená ve
Starém zákoně se sbíhají a soustředí v Kristu, který je zkráceným Slovem. Jak Henri de
Lubac: „Ani jedna ze starých pravd, žádný ze starých předpisů se neztratily, ale všechno
přešlo do lepšího stavu. Všechna Písma jsou sesbírána do Ježíšových rukou jako eucharistický chléb, a ten, kdo je nese, je tentýž, jenž leží v jeho dlaních.“
Vrcholným způsobem se to projevuje v psoledních dnech jeho života., které jsou
zde podrobně představeny v podrobném přehledu.
14. zastavení: Betlém (panel v levém rohu zadní části expozice)
Podívejme se nyní na druhý rozměr, který přineslo vtělení, totiž na skutečnost, že
tajemství Kristovy osoby – Bohočlověka – se rozšiřuje, dokud do sebe nezahrne veškeré
lidství. Bůh chtěl, aby Kristus utvořil tělo, ve kterém jeho slova zazní pravdivě jako slova
života. Je tomu tak v církvi, kde tomuto Slovu neustále naslouchá. Dochází k zázraku:
historické, psané svědectví se nám zjevuje jako posvátná kniha naplněná až po okraj
přítomností. Církev je úplný Kristus. Spojuje se náš život se slovy, které on sám pronesl
během svého pozemského života. Vidíme to v náznaku již na detailu středověk iluminace, která představuje jako církev roste četbou Písma.
Ještě zřetelněji to můžeme vidět ve známem obraze jesliček. Křesťané si celý život
Kristův připomínají v liturgickém roce. Vánoce, Velikonoce a Letnice jsou svátky, které přibližují jednotlivé odbdobí Ježíšova života, jak se promítají do našeho každodenního života. Liturgie nás zasazuje do posvátného času, který z nás činí současníky oněch událostí: o
Velikonocích a o Vánocích neslaví církev jejich výročí, ale památku zasazenou do souvislostí těchto událostí, což znamená, že shromáždění se ocitá tváří v tvář události samotné.
Čteme Písmo svaté tak, že se stáváme účastníky události Kristova zrození, protože
uvažujeme nad tím, co zanmená pro naši spásu. Sestoupením Ducha o letnicích se dovršuje dílo Ježíšova vzkříšení a nanebevstoupení a důsledky zjevení se začínají naplňovat na nás. Děje se tak tím, že jsme skrze Ducha začleněni do tělesného zmrtvýchvstání
a nanebevstoupení Krista, který byl vzkříšen a usedl v nebesích.
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To velmi dobře věděli a silně prožívali lidé v minulosti, jak o tom svědčí bohatá tradice lidové zbožnosti. Zde je představena mozaikou Betléma (San Giovanni Rotondo,
průchod kostela sv. otce Pia; 2009).
15. zastavení: Kristus, klíč k Písmům (panel v levé zadní části expozice)
Mozaika Krista, dobrého Pastýře (kostel Madonna della Via, Caltagirone, Itálie, 2011),
dává skutečnou perspektivu křesťanského života. V Janově evangeli (Jan 10–11) je představena v úplnosti vize dobrého Pastýře. Ježíš sám se představuje jako dobrý Pastýř, který
již ráno volá své ovce ze společného ovčince. Ovce, které poznali hlas pastýře, šli za ním.
Ale Kristus jde ještě dále: nejen že je vodí na dobrou pastvu, ale také je bere na ramena,
když sami nemohou. Vidíme to dobře ve vyústění. Kristus je Lazarův přítel, který zemřel a
odpočívá v hrobě. Lazar však pozná jeho hlas, jeho sílu, a vychází z hrobu. Kristus, dobrý
Pastýř, je ten, kdo volá ze smrti do života. Celá křesťanská tradice proto spojuje smysl Kristova volání se spásou. Proto četba Písmu dává život, protože spojuje člověka s Bohem.
Na druhé části panelu je zobrazen okamžik sestoupení Ducha Svatého na apoštoly
(Kaple koleje sv. Stanislava, Ljubljana, Slovinsko, 2010). Církev se stává prostředím lásky, která vše oživuje, nikoho nevylučuje, nechává růst, žehná a vše a všechny osvětluje.
Apoštolové jsou skryti v Kristově plášti, který dává apoštolům pocit bezpečí a jistoty. Vše
dobré Kristus nezapomíná, vše zlé bude v jeho náruči zapomenuto. Církev je věčnou
pamětí dobra, láska. Z toho pak vyrůstá pravé pochopení slov Písma. Apoštolové nesou znamení modlitby, ukazují na Krista, kážou, křtí, mažou olejem, uzdravují, odpouští
hříchy. Vidíme Petra, který klade ruce na toho, koho Kristus vytrhl ze smrti. Odpouštění
hříchů není nic jiného, než vytržení z hrobu. Kdo takto prožívá církev, ten bere Písmo do
ruky jako člověk, který čeká na Boží moc.
16. zastavení: Důležitost literárního smyslu textu (panel uprostřed levé části expozice)
Když držíme v rukou evangelia, můžeme se ptát: Má evangelium svůj literární vzor
ve Starém zákoně? Nebo napodobuje některý z řecko-římských žánrů? Nebo je jeho původcem Markův génius a ostatní evangelisté přejali Markovo dílo jako základní rámec
pro svůj spis? Nebo ke vzniku evangelia došlo postupným zráním již v kázání apoštolů,
takže jeho základní myšlenka předchází Markovu dílu a byla všeobecně rozšířena?
Při sepisování evangelií můžeme objevit tři období: a) Ježíšova činnost na veřejnosti (první třetina 1. stol. po Kr.) , b) apoštolské kázání o Ježíši (druhá třetina 1. stol. po Kr.),
c) vlastní sepsání evangelií (poslední třetina 1. stol. po Kr.).
Již v předchozím období existovaly psané sbírky (nedochované). Na druhé straně
ústní kázání a jeho teologické rozvíjení vzpomínek na Ježíše pokračovalo určitě až do 2.
stol. Období let 65–100 je však významné tím, že v něm byla pravděpodobně sepsána
všechna čtyři kanonická evangelia. Prastará tradice ze 2. stol. připisuje dvě z evangelií
apoštolům (Matouš a Jan) a dvě apoštolským žákům (Marek, průvodce Petrův a Lukáš
Pavlův). Většina dnešních biblistů je však přesvědčena, že evangelisté nebyli očitými
svědky Ježíšova pozemského života. To jistě mění pohled na věc. Ale toto zdánlivé popírání tradice není tak revoluční, jak se na první pohled zdá. Tyto starodávné tradice o
autorství nemusí mít na mysli osobu, která sepsala poslední formu evangelia. Křesťané
ve 2. stol., kteří za touto tradicí stojí, mohli mít na mysli osobu odpovědnou za tradici,
která je v jednotlivých evangeliích uchována (tj. autorita stojící za evangeliem), nebo
osobu, která sepsala jeden z hlavních pramenů evangelií.
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Jestliže připustíme variantu, že evangelisté nebyli očitými svědky Ježíšova pozemského života, lépe vysvětlíme rozdíly mezi evangelii. Např. jestliže žádný z evangelistů
nebyl přítomen Ježíšova vyčištění chrámu (Mt 21 par./Jan 2), neudivuje nás, že se chronologické zařazení této události liší (u synoptiků na konci Ježíšovy veřejné činnosti, u
Jana na začátku). Evangelista nezařadil událost na základě vlastní vzpomínky, ale převzal ji z tradice, kde nebyla chronologicky zařazena. Každý evangelista si látku tradice
uspořádal tak, aby vykreslil obraz Ježíše podle duchovních potřeb komunity, kterou
oslovoval. Evangelia tedy jsou sepsána v logickém řádu, nikoli přísně chronologickém.
Evangelista jako skutečný autor uspořádal, rozvinul a vytřídil jemu věrně dochovanou
látku o Ježíši a jako teolog zaměřil tuto látku k zvláštnímu cíli.
Poslední fáze vzniku evangelií (konečná redakce) vyžaduje vysvětlení, v jakém vzájemném vztahu jsou první tři evangelia, zvaná synoptická otázka. Tato evangelia mají tolik společného, že v poslední fázi svého vzniku závisela jedno nebo dvě z nich na dalším
nebo na společném písemném pramenu.
To je jen několik málo příkladů toho, čím se zabývají exegeté, když pracují s biblí.
Hledají přesný význam literárního smyslu Písma. A na přehledu zde stručně předloženém, vidíme, jak církev věnuje velkou námahu této odborné práci.
17. zastavení: Nový zákon, živé a žité evangelium (začátek pravého centrálního
panelu; postupujeme nyní od zadní části k východu z expozice)
Od 2. stol. máme doloženo evangelium jako označení křesťanských spisů. Množství
psaných evangelií vedlo koncem 2. stol k nutnosti opatřit kanonická evangelia nadpisem evangelium podle Matouše, a tak podobně.
V profánní řečtině znamenalo slovo evangelium odměnu, danou poslovi za dobrou
zprávu. V množném čísle, evangelia, slovo znamenalo děkovné oběti bohům za dobrou
zprávu, především o vítězství v bitvě a v císařském kultu pak zpráva o narození císaře a
jeho přítomnosti. Na stéle z Priene (Malá Asie) z roku 9 př. Kr. se vítá narození císaře Augusta jako „začátek dobrých zpráv (evangelion) pro svět, které (nově narozený) přináší“.
Ve Starém zákoně hebrejský ekvivalent (kořen bsr) vyjadřující rovněž hlásání dobrých
zpráv, především o vítězství Israele nebo Boha. Na konci babylónského vyhnanství, nabývá přesnějšího náboženského významu: oznámení eschatologického zaslíbení, že
Bůh se ujímá vlády, navzdory všem překážkám jeho moci. Hlasatel radostné zprávy je
tedy Hospodinův herold, který oznamuje jeho příchod jako příchod krále, jenž přináší
spásu a pokoj.
Apoštol Pavel uvádí obsah evangelia, který byl již snad znám římským křesťanům:
Ježíš podle těla pochází z rodu Davidova a podle Ducha byl prohlášen Synem Božím
v moci skrze vzkříšení z mrtvých (Řím 1,3–4). Středem evangelia je pro Pavla Ježíšovo
utrpení, smrt a vzkříšení a jeho moc, kterou ospravedlňuje a přináší definitivní spásu
(Řím 1,16).
Evangelia nejsou životopisem o Ježíši Kristu, i když nelze přehlédnout, že životopisy
proroků, význačných filosofů či osobností světových dějin formování evangelia usnadnily. Vyprávění o Ježíšově životě nechtělo jen poskytnout informace či podnítit k soutěživosti židy či pohany. Jeho cílem je přivést člověka k odpovědi víry a dát mu spásu.
V tomto smyslu první závěr Janova evangelia lze aplikovat na všechna evangelia: „Tyhle
jsem však zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste vírou měli život
v jeho jménu.“ (Jan 20,31)
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18. zastavení: Boží slovo inspiruje život křesťana (střed pravého centrálního panelu; postupujeme nyní od zadní části k východu z expozice)
Slovům Písma prozumí dobře jen ten, pro koho je Bůh živí v dějinách. Samotné
stvoření světa a člověka, jestliže je přijímano s vděčností a úctou, otevírá cestu k pochopení bible. Bůh podle biblických pramenů vychází ze své skrytosti a nepřístupnosti a
volá člověka, což na lidskou osobu klade dvojí nárok, totiž rozlišit, zda se skutečně jedná
o hlas Boží, a po nabytí jistoty o tom dát odpověď. Pro všechny takové osoby je povolání
synonymem smyslu života. Z toho plyne, že na dobrém zaměření vlastního povolání závisí výsledný zdar lidského úsilí. Proto mu všechny významné duchovní školy počínaje
biblickou zkušeností věnovaly velikou pozornost. Povolání ve svém náboženském významu obsahuje vždy zkušenost obrácení a změnu osobnosti, to znamená změnu života.
Tato změna vycházejí od Božích hodnot k novému životnímu zaměření.
Každý text – i biblický – v sobě nese mnohovrstevné poselství. Dává odpověď na
otázky, které se mu kladou. Metody jsou vlastně způsobem tázání se a zároveň se pokoušejí dát takovému dotazování se řád a systém. Pouze jedinou metodou nemůžeme
obsáhnout veškeré sdělení textu, žádná metoda není výlučná. Je třeba kombinace více
metod.
Chceme-li zahrnout celou šíři významu biblického textu, můžeme si naše pole bádání rozdělit do tří „světů“:
a) svět za textem: to je Ježíšův pozemský život a jeho přítomnost reflektovaná ve víře,
hlásání a životě křesťanské komunity;
b) svět textu (v podobě, jak jej známe dnes): písemné svědectví evangelistů, založené
na jejich osobitém pohledu na Ježíše a schopnosti to vyjádřit;
c) svět před textem: zajímá nás, jak evangelia působí na čtenáře, kteří je vykládají,
osvojují si jejich smysl a nechají se jím proměňovat. Na této rovině mají významnou úlohu komentáře. Pro plné uchopení textu je však nezbytné i osobní duchovní
vztah k Ježíši, vykreslenému v evangeliích. Objektivními interprety nejsou lidé bez
víry!
A jak poznáme, že správně čteme či nasloucháme Písmo svaté? Tím, že proměňuje
náš život.
19. zastavení: Písmo svaté v životě farnosti (pravá část pravého centrálního panelu)
Křesťan se nejčastěji setkává s Písmem svatým v životě své farnosti. Ve společenství
farnosti, i když často je malé a chudé nebo žije v rozptýlení, je přítomen Kristus, jehož
mocí se sdružuje jedna, svatá, katolická a apoštolská církev. (LG 26). Spása duší je rozhodující pro zřízení nebo zrušení farnosti. „Farnost je určité, natrvalo zřízení společenství
křesťanů v místní církvi, svěřené pod vedením diecézního biskupa do pastorační péče,
jako jejímu vlastnímu pastýři.“ (CIC, kán 515, §1) Živá farnost vzniká tam, kde je hlasatel Božího slova a posluchač, udělovatel svátostí a jejich příjemce, především však, kde
se v lidských vztazích projevuje přítomnost Boží. „Niterná povaha církve se vyjadřuje v
trojím úkolu: zvěstování Božího slova (kérygma – martyria), slavení svátostí (leitúrgia),
služba lásky – caritas (diakonia). Jedná se o úkoly, které se vzájemně podmiňují a které
od sebe nelze oddělovat.“ (Benedikt XVI.) Můžeme se sami zadívat do tohoto panelu a
odpovoědět si na otázku, jak přispívám k tomu, aby Boží slovo bylo v tomto světě živé.
20. zastavení: Rodokmen českých Biblí (závěrečná část pravého centrálního panelu)
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Dějiny českého biblického překladu se odvíjí od staroslověnského překladu. První
překlad základních biblických textů do slovanského jazyka přinesli na naše území sv.
Cyril a Metoděj v rámci své mise mezi Moravany v 60. letech 9. století. Po zničení Velké
Moravy se udržuje na území Čech (jiní Metodějovi žáci odešli do Chorvatska, Bulharska
a posléze do Ruska), a přes občasné snahy latiníků vydává plody až do konce 11. století
(Sázavský klášter).
Po vyhnání slovanských mnichů ze Sázavy a po definitivním zákazu slovanské bohoslužby končí v Čechách kolem roku 1100 se stává latina jazykem vzdělanosti. Asi před
polovinou 13. stol. se v ženských klášterech a na panovnickém dvoře objevují první překlad překlady biblických textů, zvláště žalmů, z latiny do češtiny.
Kolem poloviny 14. století je již k dispozici kompletní staročeský překlad bible. Je
to tzv. první redakce staročeské bible, jejímž nejvýznamnějším textovým reprezentantem jsou Bible drážďanská a Bible olomoucká. Biblický text byl výrazně přepracován
počátkem 15. století, a nejdůležitější památkou této druhé redakce, jejímž hlavním
přínosem byl prakticky nový překlad Nového zákona, je Bible boskovická. V poměrně
těsném časovém sledu, brzy po roce 1410, se objevuje třetí redakce staročeského biblického textu, která se vyznačuje hlavně radikálně novým překladem starozákonním.
Nejznámější představitelkou této verze je Padeřovská bible z 30. let 15. století. Revize z
vladislavské doby (80. léta 15. století) měla za výsledek poslední, čtvrtou redakci staročeské bible, a ta byla patrně určena už bezprostředně pro tisk. Nejprve vyšel Nový
zákon tohoto textového typu, pak žaltář, a nakonec roku 1488 Bible pražská, první tištěná kompletní bible v češtině, která byla zároveň prvním tiskem celku bible pro všechny
slovanské jazyky. Druhým významným zástupcem čtvrté staročeské redakce je Bible
kutnohorská (1489), díky níž se český jazyk může vykázat dvěma prvotisky (tj. tisky do
r. 1500) celé bible. Pak se již na scéně objevují biblické tisky (Bible kralická a Bible svatováclavská). Příklady českých překladů si můžeme porovnat na otáčivém osmistěnu, kde
jsou jednotlivé fáze překladu dokumentovány.
20. zastavení: Ukázka nejstaších českých tištěných biblí (pultová vitrína)
Bohatství biblické knižní kultury zde
Bible pražská, Praha 1488.
Prvním dochovaným českým biblickým tiskem je Nový zákon asi z doby těsně po r.
1476, a je pozoruhodné, že toto vydání textově odpovídá ještě archaické druhé redakci.
Zmíněná Bible pražská češtině zajištuje čtvrté místo v pořadí vydání tištěných celých
biblí: nepočítáme-li Gutenbergovu latinskou bibli (1452–1454), z živých světových jazyků češtinu předchází jen němčina (1466), italština (1471) a katalánština (1478). Bible
má 610 listů. Byla vydána díky pražským měšťanům, jejichž jména známe: Jan Pytlík ze
Zvoleněvsi, Jan Severín, Jan Bílý z Chlumce a Matěj kupec. Tisk je černý, rejstříky jsou
vytištěny červeně a černě. V tomto prvotisku jsou použity ručně malované iniciály.
Benátská bible, Venetiis 1506.
V období mezi rokem 1500 a vydáním Kralické bible se objevuje řada dalších tisků,
jazykově již podstatně modernějších (nepočítají se již mezi bible staročeské), z nichž
největší význam měla bible vydaná v Itálii, tzv. Bible benátská. Toto vydání obsahuje 619
listů, používá černýtisk, rejstříky jsou rovněž červené a černé. Kresby v textu jsou vlastně
dřevořezbami, iniciály jsou pak ručně malovány. Poprvé byl užit v bibli ilustrovaný titul77

ní list. Obsahuje dřevořezaný znak Starého města pražekého se dvěma anděly. Kniha
byla vydána nákladem kališníků a měšťanů Starého města pražského Jana Hlavsy, Václava Sovy a Buriána Lazara. Textově vycházel z českých biblických prvotisků.
Oba dva výtisky byla zapůjčeny z knihovny Centra Aletti v Olomouci.
21. zastavení: Bible ze sbírky děkana Jana Mrvy (vitrína)
Sbírka biblí děkana Jana Mrvy byla bezprostředním podnětem pro vznik expozice
Bible pro malé i velké. Přání otce arcibiskupa Jana Graubnera bylo najít důstojné místo
pro vzácnou sbírku biblí, kterou olomouckému arcibiskupství daroval v 80. letech děkan
Jan Mrva (1913–1992), rodák z Uhřic. Sbírka různých biblí obsahuje 269 biblí. Místo pro
ni se našlo na Velehradě, kdy ji může obdivovat co nejvíce poutníků a návštěvníků. Zde
je jen malá část z této sbírky.
22. zastavení: Boží slovo inspiruje život kultury (panel vpřední části levé stěny)
Jako křesťané neuctíváme místo, dům, oblast, město nebo kameny; uctíváme Krista, jenž tam přebýval. A kvůli Kristu znázorňujeme též Kristovo umučení v kostelích,
v domech a na náměstích. Činíme tak proto, abychom se, když na ně patříme, rozpomenuli na jeho utrpení a nezapomněli na ně. Ale to je jen jeden důvod, proč zobrazujeme
biblické příběhy. Biblia pauperum – bible chudých (zobrazení v chrámech), představuje
pouze jeden rozměr křesťanského umění.
Křesťanské tradici, zejména té východní, leží na srdci, aby se umění pokoušelo obsah, tajemství zpřítomnit a ne jej jenom popsat. Záleží mu na umění, které sebe samo
chápe jako symbolické, v němž symbol uvnitř sebe skrývá ontologickou hodnotu a souvislost, které mu zamezují stát se prostě vybledlou napodobeninou toho, k čemu odkazuje. Umění má naopak vyjadřovat živoucí význam předmětu, jenž zachycuje.
„To, co sdílejí slova, nám obraz oznamuje a předává prostřednictvím barev.“ (IV. cařihradský koncil, 869). II. nicejský koncil stanovil, že existuje mnohem více než jen prostá
spojitost mezi posvátnými obrazy a evangeliem, mezi Slovem, které se poslouchá, ale
na něž se člověk i dívá, a Obrazem, na který patříme, ale jemuž také nasloucháme. Podtrhla se tak skutečnost, že také obrazy mají úlohu zjevovat. Jedná se o výsledek cesty
tvořené jistým druhem vývoje christologických debat v předchozích staletích, které nalezly první věroučné odpovědi na I. Nicejském (325) a na Chalcedonském (451) koncilu.
I o moderním umění může platit to, že jsou „spolupachateli živé lidské zkušenosti
Boha“. umění má za cíl vyvolat přítomnost a otevřít směrem k tajemství, čímž pokračuje
v díle vtělení Slova díky Duchu Svatému, jenž nám umožňuje spatřit tvář, kterou toto
Slovo přijalo. Známé vydání bible s ilustracemi Gustava Dorého, francouzského mistra
minulé doby, se stalo podnětem k novému vydání české bible s ilustracemi jedenácti
českých a slovenských výtvarníků. Bible přináší kompletní znění Starého a Nového zákona (překlad Jeruzalémské bible z roku 2009 od manželů Halasových a skupiny odborníků). Podnět vzešel od pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky u příležitosti 1
150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Deset barevných dřevorytů akademického malíře Jana Jemelky se stalo součástí tohoto velkého projektu. Jemelkovo dílo vyučuje trpělivosti a rozlišování v pronikání slova Božího do našeho života.
Vyrůstá z modlitby a je též duchovní proto, neboť žádá schopnost sednout si, ztišit se a
uvidět.
78

Svatí Cyril a Metoděj ak. malíře Otty Stritzka
– nové logo velehradských výstav
P. Pavel Ambros SJ

Jednotlivé části expozice jsou uvozeny logem, které je pro všechny části stejné.
V postávách, pojetí i kompozici obrazu sv. Cyrila a Metoděje můžeme zahlédnout výrazně nové ikonografické rysy, které vhodně vyjadřují celý záměr výstavy. Postavy sv.
Cyrila a Metoděje opouští zažitou představu vznešených stařešinů, kteří měli představovat slovanské nebe nebo slovanskou vzájemnost. „Barvy temně žhoucí a jiskřivé a jiné
suché a mrazící. Barvy zápasící, barvy něžně se objímající. Barvy ryčné a barvy tichounce
zpívající“ (Karel Šourek), navíc v něm vidíme jakýsi nestárnoucí chlapecký pohled, který
si všímá právě toho, co mladému člověku imponuje. Obraz nezapře ani to, že jeho autor – staroříšský malíř Otto Stritzko – studoval pravoslavné ikony a díla ruského luboku,
o čemž svědčí jeho bohaté a plodné kontakty s profesorem Ukrajinské akademie v Praze Sergejem Makem.
Obraz byl namalován v roce 1976, v době normalizace a prvního vystoupení Charty
77. Umělec sám měl bezprostředností zkušenost, co to znamená být v hledáčku tajné
policie. Jeho zeť, Martin Jirous, byl ve vězení ve známém politickém procesu s hudební
skupinou The Plastic People of the Universe. Je pro něj typický i sžíravý humor, jímž glosuje to, co právě prožívá, vidí nebo co na něj doléhá. Pozadí obrazu představuje zemi
napadenou všemi možnými příšerami, draky a ďábly. Jinotaj je zřejmý: svatí Cyril a Metoděj nejen kdysi dávno přicházeli do pohanského světa, kde vládla pohanská božstva,
ale křesťan se často i dnes ocitá v situaci, kdy na něj útočí tělo, svět i ďábel. Ikonografické zobrazení apoštolů Slovanů na to s humorem umělci vlastní odpovídá. Základem
„úspěchu“ jejich poslání na Velké Moravě je propojení odhodlanosti mládí formované
duchovním povoláním v řeckém klášteře, velká zkušenost v jednání s mocnými tohoto
světa, osobní přátelství (oba bratři se vřele objímají), kněžská důstojnost, biskupská autorita a pravomoc (pallium a biskupský kříž, kněžská štóla), vnitřní svatost symbolizovaná v srdci jako zdroje přítomnosti Ducha Svatého, který působí prostřednictvím jejich
kázání, bohoslužby, apoštolské práce, misijního úsilí, výchovy, formace a vzdělávání
jako lavina šířící se do pohanského světa.
Celý obraz je pak doprovázen dvěma citáty, které ukazují na hlubší smysl cyrilometodějské tradice svázané s Velehradem: „Velehrad, toť úhrn dějin našich“ (František
Palacký) a „Přicházíme, abychom byli spolu“ (Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje). Zde si
můžeme dobře uvědomit, jaký je vztah mezi historií, historickým poznáním a tradicí.
Dějiny můžeme chápat jako sled událostí, v nichž rozhodnutí lidí, souhrn událostí, vnitřní a vnější motivace utváří život společnosti a jednotlivců v čase. Historické poznání
se dotýká dneška: vždy zůstane propast mezi minulostí a přítomností, zároveň jsme si
vědomi toho, že i když ji nemůžeme žádným poznáním a metodologií zcela překonat,
je pro nás důležité, abychom ji poznali. Je součástí toho, co jsme, součástí naší kulturní
a lidské identity. Tradice je však ještě něco jiného: je to vědomí odpovědnosti před budoucností, která nás zavazuje. Proto tradice je vědomí autority, která tvoří normy pro
naše budoucí dobro. Výrok Františka Palackého nechce říci, že středem českých zemí je
Velehrad, nýbrž jen to, co v novém českém státě vnímáme stále zřetelněji: česká státnost se opírá o křesťanské tradice, které se učíme objevovat jako nosné. Velehrad si však
musí ponechat i svoji křesťanskou identitu. Církev je ecclesia, shromáždění, kde lidé při79

cházejí, protože chtějí společně vyjádřit to, jak je Bůh dějinami doprovází a vede. Zde
na velehradský poutích celý Boží lid vnímal Boží vedení. Již nemnozí si pamatují velkou
národní pouť, která se na Velehradě odehrála těsně před druhou světovou válkou. Mnohem více si nás pamatuje slavnou pouť v roce 1968, když začalo vznikat Dílo pokoncilní
obnovy. O pouti kněží a celého Božího lidu v roce 1985 bylo napsáno mnoho. A nezapomenutelná byla návštěva papeže sv. Jana Pavla II. Vrcholem projevu tradice, toho, jak
na nás Bůh pamatuje, je bohoslužba. Smysl velehradského putování je v tom, že se zde
shromažďujeme lidsky nejkrásnějším způsobem: k modlitbě a oslavě Boží.
A proto tento výrok z Životopisu sv. Cyrila a Metoděje vyjadřuje podstatu Velehradu
jako nového úkolu: Je nutné najít cestu, která nechá opět plynout život z jeho pravého
zdroje. A pramenem života, který prožíváme, je svátost. Přirozeným prostředím tohoto
života je liturgie. Nemůžeme žít Boží život, život, který neumírá, jestliže rytmus našich
dnů je poznamenán průzkumem trhu, zalíbením v nákupech a spotřebě. Je zřejmé, že
jestliže život s Kristem není živen pouze jeho tělem, to je eucharistií, ale vším možný,
jestliže tento život není podpírán celým liturgickým prostředím, pak přijímat eucharistii
se stává něčím, co je vlastně vůči všemu ostatnímu něčím cizorodým. Proto chceme
meditovat o živém Božím chrámu, když vstupujeme do podzemí chrámu hmotného.
Otto Stritzko (2. 2. 1908, Jaroměřice nad Rokytnou – 24. 6. 1986, Stará Říše), český malíř,
grafik a restaurátor.
Otto Stritzko je jedním z těch umělců, kteří ve třicátých letech stáli u zrodu poválečných proudů českého výtvarného umění, a přesto zůstávali po léta stranou pozornosti.
Nebyla to však jen ideologická cenzura, blokující v sedmdesátých a osmdesátých letech
retrospektivní autorskou výstavu, co tento stav zapříčinilo. Jeho dílo je formálně i kvalitativně různorodé a nese navíc pečeť výrazné individuality autora, jehož svérázný smysl
pro humor je v českém výtvarném umění bezprecedentní.
Ivo Binder
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Nebeský Jeruzalém – nová velehradská mozaika
sr. Luisa Karczubová

Od tohoto jubilejního cyrilometodějského roku vítá poutníka ve velehradském
„dolejším prostoru“ (v kryptě) pod bazilikou Nanebevzetí Panny Marie čerstvě osazená mozaika týmu umělců kolem o. Marka Rupnika SJ z římského Ateliéru Centra
Aletti.
Jelikož veškerá radost nového života darovaného Pánem začíná prožitím šťastného
konce (eschatologie), „ujištěním o spáse“, také vstup do podzemí baziliky („časově nejstaršího dědictví“) začíná vyobrazením eschatologického domova – Nebeského Jeruzaléma, který ale není realitou až teprve daleké budoucnosti nebo až momentu přechodu
ze smrti do života. Nebeský Jeruzalém už nyní sestupuje k nám na zem, aby se vkrvil do
našich všedních reálií a postupně je konzervoval na věčnost (nebeská církev nám v tom
intenzívně pomáhá). Krásu křesťanství nezačínáme ohlašovat defektem – hříchem, ale
radostí z dědictví, které nám nebude odňato. Díky domovu Boha i člověka – Nebeskému Jeruzalému, který s námi komunikuje – můžeme svobodněji, oproštěni od strachu,
proputovat nezbytným úsekem slzavého údolí.
Ikonografické, a tedy symbolické sdělení vyobrazení má svoji logiku řeči. Ve zkratce
umí v záblescích postihnout skrze to, co je nám důvěrně známé – skrze materii stvoření
a viditelný svět – realitu nejintenzivnější, plnost nebeského domova, žhavou Trojici, do
které nás Boží Syn společným putováním uvádí. Symbolická mluva (obrazu nebo slova)
ukazuje v tom viditelném již hmatatelnou a nejreálnější skutečnost neviditelnou: vítězící hlubiny Božího Srdce, které je středem celého vesmíru, tedy tím vůbec nejdůležitějším v lidských dějinách.
Jako církevní otcové velkoryse pojímali do označení „svatých písem“ kromě Písma
ve striktním slova smyslu vše, co je nasáklé Duchem Svatým: tedy kvalitní texty i vlastních současníků (Origenes); stejně tak označení pro „ikonografické vyobrazení“ nepřísluší jen tomu, co známe pod pojmem „ikona“, ale stává se ikonografickým každé vyobrazení, které je prostředníkem Božího zjevení (sebesdílení). A navíc ještě k tomu, řečeno
proti našemu „vnitřnímu ikonoklasmu“ (zkamenělým kategoriím, které nepropouštějí
Ducha), existují už od dob starověkých koncilů ujištění velikých osobností, že není velký rozdíl mezi zjevením obsaženým ve svatých knihách (chápáno šířeji než jen Písmo)
a církevní tradicí uchovanou v ikonografii. Proto otcové říkají, že oba prostředky, slovo
i obraz, se vzájemně doplňují a prolamují do chápání jediné skutečnosti: života věčného. Ikona – obraz je vstupní branou pro spojení s Pánem, jako je celé viditelné stvoření
symbolem a obrazem reality neviditelné, a tedy výchozím bodem pro hlubší chápání
a vztah s laskavým Bohem. Pohled na stvoření (přírodu), stejně jako pohled na ikonu je
začátkem modlitby, a těm, kdo jsou otevření (lidé dobré vůle) skrze „tělo stvoření“ prosakují (sdělují se) paprsky Lásky (Boží milost, která na sebe bere „tělo našich reálií a skrze
ně k nám promlouvá“). Bůh reaguje s pochopením na každý záchvěv a pohyb našeho
nitra a očišťované nitro ho pak skrze projevy ve stvoření velice konkrétně zakouší – tedy
vidí. Je-li základní vrstvou ikony barva zlatá, pak to znamená vítězný, vykoupený celek
bohočlověka. A s touto stále zralejší jistotou Boží vstřícnosti vůči člověku vstupujeme
také na Velehrad:
Jak tady ikonograficky-symbolicky „hovoří“ mozaika Nebeského Jeruzaléma
o „Bohu, který rád přebývá uprostřed svého lidu“?
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Vstoupíme-li „do podzemí“ baziliky, ve tmě nás vítá náruč světla Zlatého náměstí,
s trůnem Boha – Beránka, z něhož vyvěrá voda “jasná jako křišťál” (Zj 22,1). Řeka života
Ducha Svatého, která vstupuje do dějin a celé je prostupuje, proniká zároveň každou
lidskou bytost i celý vesmír a v hojných proudech se v církvi vylévá jako dar, který člověka napájí skrze liturgii a svátosti. V liturgii se uskutečňuje událost – svorník celých dějin
– tj. velikonoční Kristovo utrpení, skrze něž proniká řeka živé vody do nás. Jsme postupně uchvacováni tajemstvím, které se nám otevírá, a jsme přiváděni k prameni této
řeky: ke společenství s Otcem, Synem a Duchem, kde život nachází svůj věčně prýštící
zdroj. Kristus a Duch dávají existenci jediné církvi: té na zemi, i té na nebi. Duch má moc
shromažďovat lidi v církvi, těle Kristově. Duch Boží přebývá jak v Kristu, tak v každém
z věřících, a proto Bůh z nich všech tvoří společenství v jeho Duchu, společenství synů
Božích v Synu. Jsme obyvateli jediného Města s Bohem, Matkou Boží, anděly, patriarchy,
proroky, praotci, svatými a mučedníky všech časů až k poslednímu člověku, který kdy
na svět přijde. Zemi a nebe propojuje Oběť, která sjednocuje svět a lidství s Bohem:
Beránek Boží. Je skutečným vládcem, Středem viditelného i neviditelného. Abrahám
za ním stojící (propojení Starého a Nového zákona) je předobrazem stejné oběti Boha,
který dává svého Syna, Beránka obětovaného. Celé stvoření je určeno ke společenství
s Bohem.
Velikonoční událost nás zve k pravému životu v Kristu. Proto postavy svatých jsou
rozčleněné na dvě skupiny kolem Matky Boží a Jana Křtitele, kteří nejdokonaleji svým
životem odkazovali přímo (v postoji modlitby deisis: já se musím menšit a On růst) na
Beránka. Matka se přimlouvá za lidstvo, a zároveň nám neustále přibližuje pravou tvář
Krista, který jako první vystoupil do nebe (Jan 3,13). Dovoluje také nám, abychom tam
v Kristu vstoupili. Postavy svatých jsou směstnány k sobě, neboť život v Kristu je životem
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ve společenství. Nikdo do nebe nevstupuje osamocen. Samotné tělo Krista je místo setkání nového lidství.
Veškeré světlo se nachází uvnitř svatého města, protože ho „ozařuje Boží velebnost
a jeho světlem je Beránek” (Zj 21,23) a protože na konci zůstane jen Bůh: „všechno ve
všem” (1Kor 15,28). Vše ostatní vně je černá temnota – nebytí.
Zlaté náměstí je poseté listy ze stromu života, který dává dvanáctero druhů ovoce
na každý měsíc jeden, a to listí slouží k uzdravení národů (Zj 22,2). Všichni svatí, kteří na
mozaice zastupují obyvatele nebeského Jeruzaléma, jsou nějakým způsobem spojeni
s Velehradem a s cyrilometodějskou tradicí. Mají inspirativní a podstatný význam jak pro
český národ, tak pro národy okolní. Proto se mezi nimi nacházejí také mnozí vládcové,
kterými dějiny křesťanské státnosti buď začínají (Ludmila, Václav, Olga), nebo měli na
formování hned několika národů nezměrný vliv (Hedvika, Vojtěch, Josafat), anebo se
jejich svatostí uzavírají panující rody v současnosti (Karel Habsburský). A ani bez Prokopa v propojení se Sázavou by nebylo možné o rozrůstajícím se cyrilometodějském
odkazu hovořit. Všichni vládcové snímají panovnické koruny z hlavy a pokládají je pod
Trůn k nohám Beránkovi. Tím vyjadřují, že svůj život vložili do služby setkání Boha s jeho
lidem. A že pravou „korunovací duše“ je srdce proměněné a vytvarované do podoby
Ježíše Beránka. Mezi zástupem svatých je rovněž Bernard, největší z cisterciáků, a Ignác
z Loyoly, zakladatel jezuitů, tedy představitelé těch řeholních rodin, jejichž působení
dalo Velehradu po Cyrilu a Metodějovi závažný otisk. Východ se tu doslova se západem
proniká. „Prsten Evropy“ má svůj drahokam (střed) uložený ve Velehradě.
Poutník (církev pozemská), živá sláva Boha, se tak před mozaikou setkává tváří
v tvář s církví nebeskou, která nás zve, abychom ze země kontemplovali nebe a učili se
každý okamžik dějin, osobních i národních (které se za mozaikou rozvíjejí v představení
mučedníků 20. století), vidět jako velikonoční událost, jako přechod ke skutečnému Životu, který nikdy nezanikne.
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Turínské plátno a Svatá Tvář z Manopella (tzv. Veroničina rouška)
sr. Luisa Karczubová

„Ve spravedlnosti uzřím Tvou Tvář, až procitnu, nasytím se pohledem na Tebe!“
		
Žalm 17
Velehrad v jubilejním cyrilometodějském
roce získal vzácnou relikvii, která se nachází na
poutních místech (v podobě darované Velehradu) skutečně jen vzácně. Jde o tzv. pravou kopii
Turínského plátna, kterou velehradské bazilice
darovala při příležitosti 1150. výročí příchodu sv.
Cyrila a Metoděje na Moravu La Confraternità del
Santo Sudario (Bratrstvo Svatého Plátna) z Turína
(slavnostní průvodní listiny a potvrzení pravosti
vyhotovil mons. Giuseppe Ghiberti) a milánská
rodina pana Giorgio Aletti sponzorovala všechny organizační náležitosti při vyhotovování
a převozu daru.
Ohledně Turínského plátna existuje bezpočet špičkových studií (vědeckého a duchovního
rázu), přičemž bouřlivá skepse ohledně pravosti
Ježíšova otisku není již dávno na světovém grémiu relevantní. Není třeba se tedy vyčerpávat
dokazováním tak evidentního daru neustálého
Ježíšova tvář z Turínského plátna
Božího sebesdílení lidem, neúnavných pokusů
Boha nově odhalovat svojí Tvář. Kdo chce, může
přijít a vidět. Také my si uveďme proto spíše souvislosti, které nám přítomnost relikvie
na Velehradě nabízí.
Nyní je prozatím Turínské plátno k uctění (k osobnímu navštívení) v poutním domě
Cyrila a Metoděje (nad sálem kardinála Tomáše Špidlíka), kde tvoří součást biblické expozice, která ukazuje, jak se člověku Jediné Slovo sděluje: slovem i obrazem. A vypůjčíme-li si znovu trvalé přesvědčení církevní tradice (už od dob starobylých koncilů), pak
znovu zakusíme, že obsahově není velký rozdíl mezi zjevením obsaženým ve svatých
knihách (logos) a církevní tradicí uchovanou v obrazném sdělení (eikon). Přirozeně, svůj
k svému, podobný pozná podobného: my (eikon) jsme zajedno se svým Stvořitelem
(Logos). Slovo i obraz se vzájemně doplňují: ikona Turínského plátna „vysvětluje a doplňuje“ sdílení Boha v písmech.
A v této souvislosti nás ve stejné biblické expozici čeká další překvapení, vyobrazení tzv. Veroničiny roušky, neboli Svaté Tváře z italského Manopella.(1) Jde o pohřební
roušku Ježíšovu, na které je (nevysvětlitelně – podobně jako na turínském plátně) obtisknutá jeho trpělivě bolestná Tvář z událostí Velkého Pátku. Rouška byla zcela výjimečně, poměrně nedávno znovu nalezena a prozkoumána pod vedením týmu německého
jezuity a kunsthistorika Heinricha Pfeiffera, působícího desetiletí zvláště na římské papežské univerzitě Gregoriana (autorita nejen pro náročný italský terén uměnovědných
oborů, ale osobní poradce posledních papežů ve věcech umění). Zejména on se za84

sloužil o potvrzení pravosti otisknuté Tváře a
nejen o dokázání identity s tváří Ježíšovou, ale
dokonce úplné souladnosti s tváří z Turínského plátna. Turínské plátno a rouška z Manopella jsou Jeho Tváří, zároveň trpící a zároveň
oslavenou. Obě Tváře může nyní poutník na
Velehradu kontemplovat.
Zatímco výzkum Turínského plátna zásadním způsobem posunul papež Jan Pavel
II., který 24. 5. 1998 před vystavenou relikvií
mimo jiné řekl: „Církev povzbuzuje vědce, aby
čestně přistupovali k výzkumu pohřebního
plátna bez limitujících předsudků, které předem znehodnocují výsledky bádání. Věda s
vírou se pak mohou doplnit.“
Nástupce Jana Pavla II., papež Benedikt
XVI. zase výrazně podpořil výzkum Svaté Tváře
z Manopella tak, že v roce 2007 byla autentičnost roušky oficiálně církví potvrzena.
Radostně lze očekávat, co pro nás Pán
připravuje za pontifikátu současného papeže
Františka!

Ježíšova tvář z roušky z Manopella

Na závěr si uveďme modlitbu Benedikta XVI. před Svatou Tváří v Manopellu,
dne 1. 7. 2007:
„Pane Ježíši, odhaluj nám, prosíme, stále nově svojí Tvář: tajemné zrcadlo nekonečného milosrdenství Božího. Dovol, abychom kontemplovali ,očima´ mysli a srdce
lidskou Tvář Boha, který vstoupil do dějin, aby ukázal rozměry věčnosti. Tichá Tvář trpícího a vzkříšeného Ježíše, který miluje a přijímá, proměňuje srdce i život. Rádi bychom
z tvých očí, které na nás hledí něžně a soucitně, načerpali sílu lásky a pokoje, která nám
ukazuje cestu života; dále odvahu následovat tě bez obav a kompromisů, abychom se
tak stali svědky tvého evangelia, a to skrze konkrétní gesta přijetí, lásky a odpuštění.
Svatá Tváři Ježíše, světlo, které ozařuje temnoty pochybnosti a smutku; živote, který jsi
navždy rozprášil moc zla a smrti; tajemný pohlede, který nepřestáváš spočívat na lidech
a národech; Tváři ukrytá ve znameních eucharistie a v pohledech těch, kteří žijí blízko
tebe; učiň nás Božími poutníky v tomto světě, žíznícími po nekonečnu a připravenými
na setkání v poslední den, kdy tě uvidíme, Pane, ,tváří tvář´ (1Kor 13,12) a budeme tě
moci kontemplovat na věčnosti v nebeské slávě! Amen.“

						
(1)

Malé městečko Manopello se nachází v regionu Abruzzo, v provincii Pescara, asi 30 km před městem
Pescara. Minoritům je tu svěřena relikvie, kterou uchovávají v poutní bazilice Svaté Tváře. Oficiální
webové stránky dostupné z: http://www.voltosanto.it/Italiano/.
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Od mozaiky k vitráži – v jednom Srdci
P. Michal Altrichter SJ

Poslušnost víry nás povznáší
nad přirozené smýšlení;
tím teprve může vyniknout
ušlechtilost výrazů…
Hilarius z Poitiers(1)

Sedíme v komunitní kapli starodávného jezuitského Kolegia Maxima v Innsbrucku(2) a rozjímáme výjev odevzdávání se dvou různých osobností Ježíšovi, který (oněm
nabízejícím se k jeho službě) podává Kříž a zároveň Srdce. Jedno charizma zrcadlí Ignác
– má vůči Ježíšovi vystrčené prázdné ruce a vedle sebe nenápadnou knížečku Konstitucí
Tovaryšstva Ježíšova; druhé charizma představuje Tomáš Akvinský – ten má ve svých rukou objemný knižní svazek; bezesporu jde o rozsáhlé dílo jeho slavné Teologické sumy.
Mozaika byla do jezuitské komunity vytvořena vlivnou školou beurenskou a význační
kunsthistorici dodávají,(3) že patří k těm, tady pod Alpami, lepším. Jde o vložený východní prvek do rozsáhlé západní tradice věhlasné univerzity.(4)
Tímto „intelektuálním“ ústavem prošli četní jezuité, kteří později zdárně působili
na Velehradě. Byli odchováni innsbruckými otci, kteří chovali systematický zájem o východní reálie; jejich zkušenosti i teologickou vybavenost pak přenesli do našich končin.
Mozaika innsbrucká určitě nezačala zčistajasna („na zelené louce“), anebo proto, že byla
tehdy snad i v módě „výstavba barevných šutříků“; objevila se jako paralelní odpověď na
otázky, které si lidé, otevření vanutí tehdejší přítomnosti, kladli.(5)
Jedna z otázek byla: co učiníme s obrovskou kulturou východu, setkáváme-li se
s ní my, západnici? První odpovědí bylo prosté konstatování: spojení obou význačných
celků začíná liturgií (tam zaslechneme hlubší souvislosti), nikoli akademickými disputacemi (anebo „lidově osvětnými“ hádkami). Mozaika coby součást liturgie zapustila kořeny, a tím došlo rovněž k umocnění západního myšlení, které též hledalo svoji identitu
(například zda se má rakouská mentalita v té době více přimknout k dravější německé,
nebo se začne konečně vážněji zaobírat „slovanskými minoritami“).
Na Velehradě se v nynější současnosti objevila mozaika Rupnikova. Takový význačný celek se neděje na zakázku nebo z něčího rozmaru. Kdo někdy vykonal nějaké
nadpartikulární dílo, ví, že nepostačí přiložená mince, neboť dva lidé, kteří ji uplatní, již
představují tři záhy vyvstalé názory. I ti, kdo nahlížejí Rupnikovo dílo, rozeseté po všech
kontinentech, s ušlechtilou zdrženlivostí, vědí, že mimo jiné tento slovinský umělec,
dnes již domestikovaný Ital, jezuita atd. má velký podíl na duchovní zásadě, že umění
a teologie se mohou setkávat, třebaže leckdy umělec o teologii uvažuje spíše spatra,
nebo teolog se, bohužel, uměním nepříliš zaobírá. Oběma je potřebné očišťování srdce:
vidět v druhém to, co je pěkné. Východní prvek Velehradu nestírá starodávnou kulturu předchozí cisterciácké tradice; naopak: je-li určitá tradice duchovní, dokáže pojmout
další rozličná charizmata – slouží-li ovšem našemu Pánu. Duchovní není nikdy nedosažitelným ideálem, ani abstraktním „kdyby“: jde o odhalení toho, co najednou vyrostlo.(6)
I leckteří innsbručtí profesorové v době unionistických sjezdů rádi jezdívali na Velehrad za kompetentní teologií.(7) Nikdo by si při své pokoře a znalosti místa, ale především z úcty k člověku (z níž vychází veškeré pravdivé teologizování) nepomyslel, že
přijíždí na nějaké Rudé náměstí nebo do byzantinské vesnice.
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Jako vhodnou analogii, třebaže v duchu určitého mikrokosmu, bych uvedl styl
typografie v našem jezuitském olomouckém nakladatelství Refugium. Přicházejí různí
lidé, kteří by si dokázali představit, že bychom dali na obálku srozumitelnou kopretinu,
nebo nějaké vůbec umění (a nemusí jít zdaleka o kýč), které je solidní a zralé. Nepřijímáme tyto výjevy proto, neboť neodpovídají společnému chození v téže ideji Refugia.
Nejde o soukromničení, izolování se od jiných důležitých vlivů, pakliže určité duchovně
nosné ideje musejí projít společnými pokušeními a zkušenostmi. Typografii současných
umělců na našich knihách spíše odpovídá událost maleb, které jsou vázány ke společně
zakoušeným hodnotám, sdíleným vzájemně. Jiným umělcům se poděkujeme, a vážíme
si jich. Ale tak význačná část přípravy knižního titulu, jako je „obálka“, není ledajakým
nahodilým prvkem, nýbrž odpovídá „prorostlé“ teologii slova a obrazu. Pokud se nemá
opožďovat slovo, nemůže být zchromlý ani obraz. Oba faktory se musejí důvěrně znát,
aby nevznikl „kočkopes“.
Je známo, že s námi po dlouhá léta osud nakladatelství žije olomoucký umělec
Jan Jemelka. Jeho „obálky“ vychovávají celou generaci (nejen mladých) lidí, kteří se
učí šmahem nenaletět povrchní a prvoplánové reklamě, která ráda říká zbrklé: toto je
toto. Jemelkovo dílo naopak vyučuje trpělivosti a rozlišování. Vyrůstá z modlitby a je
též duchovní proto, neboť žádá schopnost sednout si a uvidět. Jeho dílo nyní vstoupilo
na Velehrad. Podobně, jak to odpovídá „mistrovu stylu“, vešel na toto „posvátné místo“
nevtíravě, bez povyku.
Jeho vitráž v „lapidáriu“, v původní kapitulní síni, v kořenech baziliky, ustupuje radikálně do pozadí kopii paládia. Podobně jako skutečný malíř, je-li malířem(8) v sobě konzistentním, nekoná konkurenci již stávajícím formám, ale dbá o souznění, harmonickou
symfonii, tak i Jemelka nemíní přebíjet hlučnou expresivností to, když musel (takové
bylo „zadání“) zohlednit zmíněný předmět: pozlacený odlitek ze Staré Boleslavi, užívaný
někdejšími poutníky.
Kromě této transparentní mozaiky s paládiem (coby „kenotický chvalozpěv“ Matky)
Jan Jemelka vytvořil vitráž o třech částech: Cyril, Metoděj a Maria se Sluncem života
uvnitř žhavě milujícího srdce (nelekáme se těch radikálních výrazů?). Ve skutečnosti
zobrazení sleduje východní čtení děje: z hory Proměnění (Tábor) se totiž ubíráme do
mučivého Jeruzaléma „posledních dnů“, přičemž krása Ježíšova vítězství je i tady nezviklatelná. V události Jemelkovy vitráže proto nejdříve promluví (nikoli první, ale) „poslední“ Metoděj (zleva) a jako poslední dojde ke slovu ten, jenž dílo započal, Cyril. Svůj život
se rovněž snažíme číst „zprava doleva“, ze stavu umírání (v němž tkví vítězství vykoupení) nahlížíme zrození: proto se poslední stává biblicky prvním. Hospodin postupuje
od vítězství do našich dílčích mučivých křehkostí. Vše je možné díky milující, rozlévající
se a svítící něze Boží Matky, jež sjednocuje sourozence, rozmanitost charizmat, odlišné
interpretace téhož (i uměleckého) díla či způsoby nezaměnitelné krize, kterou každý odlišně vzhledem k druhému procházíme. Vitráž je nesmírně propracovaná. Obraz zrcadlí
cyrilicí napsaná osobní jména světců, jež jsou tak drahá našemu Pánu, a tím i (Pánově)
Velehradu.
Nejde o fantazírování příležitostných (případných) asociací, ale o zahlédnutí vnitřní
souvislosti. To, co je (ne to, co by nekonečně idealisticky mělo snad být), odpovídá Kristově realismu a inspiraci pro duchovní život. Tím není vysloven minimalismus (že něco
mohlo být doopravdy ještě lepší), ale přijetí toho, co právě nabízí Pán, abychom v tom
četli jeho slovo a poselství.
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Mozaika v komunitní kapli jezuitského Kolegia Maxima v Innsbrucku
Při vstupu k hlavní bráně baziliky nelze přehlédnout otevřenou náruč Ježíšova Srdce.
Nejde o to, že se k starodávnému chrámu postaví sovětský tank, načež o něm z nezbytí
povíme, že má také dost místa v jeho Srdci; ale to, co prochází duchovními kritérii, je odpovědně Božím dílem. Co je Boží, neklidně nekritizuje, neodkládá odlišnosti jako patvar
nepřítele, ale má hlubokou zúčastněnost na vnitřních dramatech „těch na onom místě
se nasazujících“, neboť toto vše bylo jednou zahlédnuto ve vlastním Ježíšově životě.(9)
Jde o dílo týmové, třebaže výraz společenství prochází rozličnými výkyvy. To, co žije
v Božím Srdci, žehná druhým.
Poznámky

Snímek díla J. Jemelky je publikován na zadní straně obálky.
(1)
Hilarius z Poitiers, De Trinitate, 1,37 (Patrologia latina, 48).
(2)
Srv. Coreth, E., Das Jesuitenkolleg Innsbruck. Grundzüge seiner Geschichte, Herder, Wien 1991, s. 10n.
(3)
Srv. Bertelli, C., Die Mosaiken von der Antike bis zur Gegenwart, Bechtermünz Verlag, Augsburg 1996, s. 289n.
(4)
Srv. Leibold, G., In memoriam O. Univ. Prof. P. Dr. Vladimir Richter SJ (14. 7. 1925 – 24. 2. 2013), in Aa.Vv.,
450 Jahre österreichische Provinz der Gesellschaft Jesu (zvláštní číslo Zeitschrift für katholiche Theologie),
Echter, Würzburg 2013, s. 335n.
(5)
Srv. Baumann-Oelwein, C., Bewahre Kostbarkeiten. Die Denkmalpflege Stiftung in Nord- und Südtirol, Tyrolia – Athesia, Innsbruck – Wien – Bozen 1993, s. 138.
(6)
Srv. Muckermann, F., In Kampf zwischen zwei Epochen. Lebenserinnerungen, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1973, s. XV.
(7)
V knihovně „pod Alpami“ se nacházejí kompletní ročníky Acta velehradensis, které jsou nadále citovány v důležitých textech četných publikací na východní téma.
(8)
O skutečném malíři by se nikdy nenapsalo „velký malíř“ Pitorowicz, neboť jeho jméno (Pitorowicz) buď
všichni znají, nebo jeho styl je sám o sobě nezaměnitelný.
(9)
Srv. Coreth, E., Die Philosophie an der Katholisch-Theologischen Fakultät des Universität Innsbruck
1857–1957. in Aa.Vv., Ratio fidei amica. 100 Jahre Philosophiestudium an der Katholisch-Theologischen
Fakultät des Universität Innsbruck, Institut für christliche Philosophie, Innsbruck 2013, s. 11.
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Poutnictví

Cyrilometodějské poutní stezky
Mons. Jan Peňáz

Zlínský kraj začal jednat se všemi Maticemi o prodloužení poutních cest v rámci kulturních cyrilometodějských stezek. Myslím, že naše i ty sesterské Matice potřebujeme
odbornou pomoc, že bychom to nebyli schopní udělat ani sami ani spojením všech našich sil. K tomu bylo potřeba silnějšího partnera, a tím je kraj a EU, která k tomu poskytla
dotace. Je také jasné, že Matice dosavadní tři úseky organizovaly, ale všechna zastavení
měla dárce: osoby fyzické i právnické, a to církevní i světské včetně Zlínského kraje.
Myslím opravdu, že my Matice nic neztrácíme, jen získáváme.
Počítá se, že ze Sv. Antonínka se poutní cesta prodlouží až do Šaštína. Bude to 7 nových
zastavení směrem na Veselí a Strážnici až ke hranicím se Slovenskem a do Skalice, zde by se
cesta rozdělila na dvě větve, jedna do Mikulčic, druhá do Kopčan (v budoucnu se právě zde
uvažuje o mostě pro pěší přes Moravu) a pak by se spojila v Gbelích a prozatím ukončila v
národní bazilice Patronky Slovenska. Dál by se mohlo pokračovat buď do Nitry a na východ
až na Kyjevskou Rus, a nebo na jih více směry: do Říma, do Soluně nebo Konstantinopole.
Všechny dosavadní cesty dál budou naše, ale dostanou jednotný název „Cyrilometodějské poutní stezky“, číslo jedna bude na Velehradě a odtud budou vycházet dvě
řady, jedna směrem severním - Sv. Hostýn bude mít zastavení č. 21, Svatý Kopeček č.
40 - a směrem jižním - Sv. Antonínek bude mít č. 13 atd. To vše bude zaneseno do všech
map, Zlínský kraj na svém území pořídí nové značení v terénu. Vyjde jednotný průvodce se soupisem zázemí. A mohlo by se uvažovat i o prodloužení směrem severním do
Čenstochové a na další místa v Polsku. V moci Zlínského kraje a jeho partnerů je vytvořit
infrastrukturu. Jen poutníci ale vdechují myšlence život, a to je náš úkol.
Díky lidem, kteří nám v této snaze pomáhají, díky Bohu, že nám je poslal jako spolupracovníky v tomto díle, které se odvažuji nazvat mírně misijním. Pořád platí všeobecně
lidské: Co se hýbe, to je ještě živé, co žije, to se hýbe. Pouť, kde je církev v pohybu, může i
ostatním ukázat, že nepatříme jen do muzea anebo do debat o restitucích, ale že žijeme,
že jsme opravdový putující lid Boží, živé Tělo Kristovo, abych použil nejnovějších výrazů,
které použil i 2. vatikánský koncil a bral je z Bible.

Informace o poutích v roce 2014

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a
letos zvláště:
za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech
kající pouť Velehrad - Sv. Antonínek 28. - 29. června
(nocleh v Ostrožské Lhotě, hlavní celebrant nedělní mše svaté v 10:30 P. Jakub František
Sadílek OFM) přihlášky: hanna@reichsfeld.cz)
Svatý Hostýn - Velehrad 2. - 4. 7. 2014 už po sedmé
Přihlášky: Matice svatohostýnská: matice@hostyn.cz
Svatý Antonínek - Velehrad 4. 7. 2014
(vychází se v 6.00, možnost přenocování na Velehradě,
informace: maticesvatoantoninska@seznam.cz)
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Velehrad - Svatý Hostýn - Svatý Kopeček 15. – 19. 8. 2014 (4. moravská Compostela)
Přihlášky do 1. července 2014: Matice velehradská: info@velehradinfo.cz
Do přihlášky: jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo
Je třeba nahlásit také, zda chcete spát i na Velehradě noc před poutí a na Sv. Kopečku na závěr pouti. Poplatek na doprovodná vozidla bude 50 Kč. Spát se bude v Napajedlích a ve Zlíně v tělocvičnách, na Sv. Hostýně v poutním domě, v Pavlovicích v Centru
rodiny a na Sv. Kopečku (v případě zájmu).
Velehrad - Svatý Hostýn 26. - 28. 9. 2014 už po páté
Přihlášky:
Matice velehradská: info@velehradinfo.cz, další informace www.maticevelehradska.cz

na poděkování sv. Cyrilu a Metoději,
s prosbou, aby jejich dědictví
opravdu žilo a letos zvláště:
za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech

Duchovní téma: Věřím ve svatou církev obecnou
Začátky proudů:
Neděle 17. 8. 2014
Pondělí
Uterý
Středa
Čtvrtek
Sobota

Radešínská Svratka, Bohuslavice u Hlučína.
Vranov nad Dyjí; Vítochov, Netín
Znojmo; Olešnice na Moravě, Velké Meziříčí, Sebranice
Brno-Bystrc; Olomouc
Slavkov u Brna; Skalica na Slovensku, Ostrožská Lhota,
Ratíškovice
Uherský Brod; Buchlovice, Boršice

V sobotu 23.8. 2014 na Velehradě

10.30 obnova zasvěcení,
11.30 mše sv. - slouží probošt Pavel Pacner
15.00 přednáška, požehnání a rozloučení
Když putujete do poutních svatyní s celou rodinou, hlásáte evangelium,
řekl papež František 5. 5. 2013 v Římě

Srdečně zveme, zvláště na poslední den.
S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.
Přihlášky, informace:
Mons Jan Peňáz,
www.poutnik-jan.cz,
P. Marek Dunda, www.fatym.com,
jáhen Ladislav Kinc,
www.rovecne.farnost.cz
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Českou cestou do Cách 2014

až na dotek plínek Pána Ježíše a košile jeho matky podle Karla IV. každých 7 let
Mons. Jan Peňáz
Město Cáchy, německy Aachen z latinského Aquisgranum - Lázně božstva Grána,
leží na samém západě Německa, v místech, kde se jeho hranice stýkají s Belgií a Nizozemskem.
Hlavním bodem města je osmiboký chrám Panny Marie, který dal postavit císař Karel Veliký kolem roku 800. Uložil do něj tzv. Látkové ostatky - košili Panny Marie, plenky
Pána Ježíše a jeho bederní roušku a plátno z mísy, na které byla položena hlava sv. Jana
Křtitele.
Náš otec vlasti Karel IV. zahájil přístavbu kněžiště ve stylu Svaté kaple v Paříži. Dnes
je tato takzvaná Chórová kaple větší než původní chrámová loď a na první pohled připomíná pražskou katedrálu. Do Cách se od nás putovalo už předtím, ale první pravidelná pouť se konala v roce 1349, Karel IV. se jí osobně zúčastnil a byl při ní (podruhé)
korunován na římského krále. Už tenkrát rozhodl, že se bude putovat jednou za 7 let
a jen tehdy se ostatky budou dávat k uctívání. Určil také, že z jeho říše se bude chodit dvěma směry, a to Českou a Uherskou cestou. A lidé (nejen) od nás to pravidelně
dodržovali. Putování zakázal Josef II. a totalitní režimy jej úplně znemožnily. Uherskou
cestu obnovili maďarští poutníci už v roce 1993 a pak v roce 2000, kdy přijelo několik
autobusů. Po České cestě se poprvé od Josefa II. poutníci vypravili pěšky až v roce 2007.
Z Velkého Meziříčí vyšli 25. dubna, v Praze dostali požehnání od pana kardinála a těsně
před Cáchami se 1.6. spojili s těmi, kdo přijeli autobusy, takže do poutního chrámu Páně
vešli společně, uctili ostatky a prožili celou pouť. S pomocí Boží a pod ochranou Panny
Marie a andělů strážných ušli 1048 km,

Kardinál František Tomášek a cyrilometodějští poutníci
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Kardinál Duka s cyrilometodějskými poutníky

Na pouť do Cách šli s trojím poselstvím:
1. poděkovat za svobodu a za to, že už padly hranice mezi evropskými zeměmi.
2. konat pokání za všechny války a křivdy, ke kterým došlo dávno i nedávno na
obou stranách.
3. prosit za obnovu křesťanských kořenů Evropy, protože nechceme, aby
uschly.
L.P. 2014 budou ostatky uctívány od 20. do 30. června. Rádi bychom tam zase šli se
stejným poselstvím, ke kterému v letošním roce rodin přidáme ještě jeden bod:
4. za posvěcení rodin a rodiny v těžkostech.
Papež Jan Pavel II. si přece přál, aby církev dýchala oběma plícemi, na obě strany,
směrem východním i západním. Do Cách, tedy na západ, se chodí jednou za sedm let
a z Velkého Meziříčí to je 1050 kilometrů. Na Velehrad chodíme každý rok a odtud ( i ze
Znojma a Vítochova) je to 150 km, tedy za sedm let taky 1050 km. Takže tenhle rytmus
západ – východ bychom měli dodržovat.
Právě při pouti na Velehrad se zpívá: Čeká nás Matka (bazilika je zasvěcená Panně Marii),
čeká nás Pán, Cyril a Metoděj a starý chrám. Platí Platí to i o Cáchách: Čeká nás Matka,
čeká nás Pán, Karel Veliký a starý chrám ( z roku 800). A protože nás tam čekali, tak jsme
tam došli. S pomocí Boží.
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Letošní pouť však bude mít více částí, protože už není možné tam jít najednou. Po
české části převezme štafetu převezme francouzské sdružení Poutní cesta křesťanskou
Evropou, které postavilo poutní kapličku u nás na Velehradě (byla osmá, loni v jubilejním roce v Nitře postavili už 25. v pořadí).
Bylo by to na 7 týdnů
1. týden - od 5. května: Křtiny - Praha - 250 km, lidé se mohou postupně přidávat
2. týden - až od pondělí 12. května: z Prahy na hranice - 190 km, počítáme, že bude
více lidí, zakončíme v neděli 18.5. společnou děkovnou poutí u Panny Marie ve Fahrenberg, prvním poutním místě asi 12 km za hranicemi, kam by přijeli poutníci autobusem,
pro většinu návrat
3. týden - od 19.5. by šla malá hrstka do Bambergu - 150 km na propojení s Francouzi z Poutní cesty křesťanskou Evropou
4. až 6. týden - od 29.5. do 16.6. - Francouzi pokračují (případně s několika Čechy)
z Bambergu do Bad Muenstereifel v Severním Porýní - cca 464 km
7. týden - Bad Muenstereifel - Vicht 57 km, Vicht - Aachen 16 km - k Francouzům se
přidávají Češi, poslední den přijedou poutníci možná i autobusem, všichni by šli poslední úsek pěšky.

Kardinál Miloslav Vlk a cyrilometodějští poutníci
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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.
Mnohem více než povinností členů Matice je pozvání - k modlitbě každého 14.
dne v měsíci, na Valnou hromadu, kulturní, duchovní a společenské akce, brigády. Za
každého živého i zemřelého člena MV je v bazilice sloužena každého 14. dne v měsíci
mše svatá a činí tak také mnozí kněží členové Matice velehradské mimo Velehrad. Každý
člen MV dostává naši Ročenku a je přes rok 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 můžu mít vztah soukromě – nač tedy nějaké spolky?), odpovědí může být
třeba i tato Ročenka. Její vznik byl podmíněn existencí členské základny. Stejně tak i
mnoho aktivit, jež Matice podniká, obohacuje a oživuje Velehrad.
Prosíme o Vaši iniciativu v získávání nových členů. Na požádání Vám zašleme nejen
přihlášku, ale také tuto Ročenku pro 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 (737 413 411)
Adresa:
		
		
		
		
		

Matice velehradská,
U Lípy 302, 687 06 Velehrad
tel.: 733 742 404
č. ú. 1419526399/0800
(tvar čísla pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ73 0800 0000 0014 1952 6399)

		
		

info@maticevelehradska.cz
www.maticevelehradska.cz
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PŘIHLÁŠKA
ke členství v Matici velehradské
Jméno a příjmení .........................................................................................................................
datum narození ............................................................................................................................
bydliště ............................................................................................................................................
................................................................................................ PSČ ...................................................
povolání* .........................................................................................................................................
tel.*................................................ e-mail* ....................................................................................
farnost* ........................................................... děkanát* ............................................................
(* hvězdičkou označené údaje jsou nepovinné, přesto je doporučujme vyplnit)

1.
2.
3.
4.

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

Datum: .................................................... Podpis: .......................................................................
Přihlášku odešlete na adresu:
Občanské sdružení Matice velehradská
U Lípy 302
687 06 Velehrad
Každému přihlášenému bude zaslána kartička s členským číslem, které použijte jako variabilní symbol při platbě složenkou nebo převodem na bankovní
účet.



Bankovní spojení: název účtu: Občanské sdružení Matice velehradská
číslo účtu: 1419526399/0800 (Česká spořitelna)
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Vitráž Jana Jemelky vytvořená pro Velehrad o třech částech: Cyril, Metoděj a Maria se Sluncem života uvnitř žhavě milujícího srdce

Svatí Cyril a Metoděj ak. malíře Otty Stritzka
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ROČENKA MATICE VELEHRADSKÉ 2013

Vydala Matice velehradská vge spolupráci s nakladatelstvím Refugium
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IBAN:
CZ73 0800 0000 0014 1952 6399)
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