ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

MATICE VELEHRADSKÁ - 2008

1

2

Nalevo, napravo
Nejprve se podívej nalevo, pak napravo, říkali nám, když nás připravovali na samostatnou cestu životem a my jsme měli bez úhony přejít rušnou silnici a v pořádku dojít
do školy.
Když se v řadě našich kostelů podíváme nalevo a napravo od oltáře, uvidíme obrazy
či sochy svatých Cyrila a Metoděje (někdy pravda přehozené).
Většinou je tam dali před sto až sto padesáti lety ke kulatému výročí jejich příchodu
k nám. Není to jen výzdoba, ale i výzva.
Člověk se musí dívat nalevo i napravo, aby bezpečně přešel rušnou silnici. Křesťan
se v dnešním uspěchaném světě musí dívat nalevo i napravo od oltáře a prosit o pomoc
oba bratry sv. Cyrila i Metoděje, protože oni pro nás mají pochopení. Přišli sem v době,
kdy místní lidé křesťanství už jakž takž znali díky iroskotské misii, ale ještě pro něj nebyli
získáni. Dneska lidé křesťanství ještě jakž takž znají, ale někdy na něj už moc nedají. Jak
je to podobné. Proto potřebujeme příklad a přímluvu obou věrozvěstů, kteří se pustili
do díla přes všechny překážky a beze všech výmluv.
U silnice i v kostele je potřeba dívat se na levou i pravou stranu. Na druhou stranu
se člověk nesmí dívat napravo ani nalevo, když jde o následování Krista, právě po vzoru
obětavých soluňských bratří. Opustili rodné Řecko s mírným podnebím a vydali se na
divoký sever a do neznáma. A nelitovali. To nám vzkazují z hloubi věků dnes, když často
ve svém okolí slyšíme: „Hlavně nic nepřehánět, vždyť se to nemusí brát tak vážně. Církev také v minulosti neudělala všechno
dobře.“ Přitom víme, že bez obětavých
křesťanských mužů a žen by nevznikla
naše evropská (a potažmo i světová) civilizace.
Naši apoštolové se podřídili církvi, neváhali a vždy poslechli a my jim nepřestáváme děkovat. Na znamení vděčnosti dávali naši předkové do kostelů
jejich sochy a obrazy.
Dnes jim můžeme poděkovat tím, že
uděláme něco pro zdůraznění Velehradu. Od útlých školních let toto místo
připomíná každému našemu občanovi
sv. Cyrila a Metoděje. Bude-li zde živo,
může jim připomenout, že i jejich dědictví je živé a že o ně máme dbát.
A jedna z možností, je udělat něco pěkného společně s dalšími bratry a sestrami z MATICE VELEHRADSKÉ.
Vás všechny v ní zdravím a další do ní
zvu.
P. Jan Peňáz,
farář ve Křtinách,
předseda Výboru MV
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Činnost Matice v roce 2008
Matice velehradská vstoupila do nového roku vydáním ročenky mapující činnost
Matice v roce 2007 (ke stažení na webu Matice), v níž nabídla svým členům také duchovní články a příspěvky věnující se dění na Velehradě. Činnost Matice dále zhodnotila
Valná hromada (VH), která se sešla ve Slovanském sále – místu, kde se v první pol. 20.
století odehrávala všechna setkání velehradských spolků a také unijní kongresy. Zúčastnil se jí rovněž protektor Matice, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, starostové obcí
a zástupci Zlínského kraje. Již na VH byly deklarovány dvě důležité skutečnosti, které
pozitivně ovlivnily rozvoj našeho občanského sdružení. Na setkání byli pozváni zástupci
partnerských Matic. Předseda Matice svatohostýnské, Aleš Dufek, uvedl: „Dnes jsem si na
základě tohoto setkání uvědomil, že Matice velehradská pro nás není konkurencí, nýbrž
partnerem.“ Právě s Maticí svatohostýnskou se podařilo navázat intenzívní spolupráci
vyjádřenou vybudováním poutní cesty Velehrad – Svatý Hostýn (viz. samostatný článek). Druhou důležitou skutečností rovněž avizovanou na VH, je zapojení se Matice do
obnovy poutního areálu. Dne 4. července 2008 podepsala Matice Velehradská Smlouvu
o partnerství a vzájemné spolupráci na podporu realizace
projektu "Velehrad - křižovatka kultur východní a západní
Evropy". Smluvními stranami
(partnery smlouvy) se stali: Arcibiskupství olomoucké, Římskokatolická farnost Velehrad, Zlínský kraj, Obec Velehrad, Obec
Modrá, Sociální služby Uherské
Hradiště, Stojanovo gymnázium
a Matice velehradská. Předmětem a účelem smlouvy je "vytvoření podmínek, celkové koncepce a realizace takových dílčích
projektů, které zajistí komplexní
stavební obnovu, rekonstrukce,
přestavby, dostavby a restaurování objektů a ploch poutního
místa Velehrad, jakož i vytvoření
nových produktů a služeb cestovního ruchu tak, aby bylo dosaženo úrovně poutního místa
celoevropského významu." Konkrétní podoba spolupráce bude
definována v následujících měsících. Přesto lze již nyní říci, že
budování Poutní cesty růžence
je významným příspěvkem k obnově areálu.
Budování poutní cesty
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Návštěvníci cyrilometodějských slavností již mohli spatřit prvních šest kamenných
skulptur, které se podařilo vztyčit na Poutní cestě růžence v závěru měsíce června. Bezprostředně po dokončení těchto prací byla zahájena druhá etapa budování díla, přičemž další zastavení na poutní stezce přibudou v červnu letošního roku.
Ve dnech 7 – 9. 3. uspořádala Matice na Velehradě Víkend gregoriánského chorálu. Kurzu se zúčastnilo zhruba pětačtyřicet účastníků převážně z jižní Moravy, ale nechyběli ani čeští a severomoravští frekventanti. Fakt, že převážná většina účastníků byla
mladšího a středního věku dokládá, že o gregoriánský chorál je zájem. Všem se obětavě
věnoval Jiří Hodina. Setkání bylo obohaceno o přednášku o cisterciáckém řádu, kterou
měla pro veřejnost prof. Kateřina Charvátová. Vyvrcholením setkání bylo zpívání nešpor
ve skvostných chórových lavicích baziliky a společné nedělní slavení liturgie s farníky.
V postním období vedla Matice Velehradská v bazilice křížovou cestu, která připomenula věřícím inspirativní osobnosti velehradské historie.
Další aktivity Matice byly zacíleny na období cyrilometodějských oslav. V měsíci
červnu byla dokončena úprava francouzské kapličky, přičemž Pražské Jezulátko získalo novou korunku. Týden před poutí se členové Matice zapojili do úklidu poutního
areálu. Dne 4. 7. uvítal velehradský poutní areál skupinku 101
poutníků, kteří pěšky připutovali
na Velehrad z Hostýna po nově vybudované poutní cestě. Poutníky,
mezi nimiž nechyběli ani manželé
Mestelanovi z Francie, vedl P. Jan
Peňáz, předseda Matice velehradské. Vyčerpaní poutníci s cyrilometodějskými křížky na krku dorazili k bazilice krátce před začátkem
koncertu.
Po půlnoci ze 4. na 5. července zůstala díky přispění Matice
po celou noc poutníkům otevřena Královská kaple s hrobem A.
C. Stojana. Zvenčí do ní mohli
po celou noc přicházet poutníci
a setrvávat zde před nejsvětější svátostí. Díky dobrovolníkům
z řad Matice byla ve dnech 4. – 5.
července otevřena jen zřídka přístupná kaple Cyrilka, která od roku
1929 ukrývá ikonostas. Právě tato
dřevěná stěna s obrazy se stala
předmětem přednášky řeckokatolického kněze P. Petro Beresche z Ukrajiny. Poutavá přednáška se setkala s velkým zájmem.
Matice poutníkům dále prezenP. Beresh při přednášce v Cyrilce
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tovala dílo poutní cesty na
výstavě v prostorách Stojanova gymnázia prostřednictvím rozměrných fotografií
a komentářů.
O tzv. Malé pouti 6. července Matice uspořádala
v kapitulní síni přednášku
zaměřenou na západní –
cisterciáckou
spiritualitu.
P. Václav Ventura v ní zdůraznil mimo jiné duchovní
rozměr práce, která má své
časové ohraničení (ora et labora).
15. srpna se na Velehradě uskutečnila pouť členů
Matice velehradské. Brzy
ráno slavila v bazilice mši svatou skupinka pěších poutníků, která pod vedením předsedy Matice, P. Jana Peňáze
vyšla velehradskou branou V. Marčík - představení pro děti
na Hostýn po nově vybudované poutní stezce. V 10:00 slavil liturgii společně s dvanácti kněžími z Čech a Moravy
otec biskup Josef Hrdlička za účasti několika stovek věřících. Odpolední program poutě
byl pestrý. Nabídl mnoho zajímavých aktivit zejména pro děti. Na malém divadelním
podiu vedle baziliky mohly děti zhlédnout pohádku Princ Bajaja, s níž za nimi přijel Teátr
Víti Marčíka. Následně mohly podniknout dobrodružnou cestu po celém velehradském
nádvoří a plnit zde připravené úkoly. Ve stáncích nabízeli své hezké výtvory klienti všech
tří velehradských ústavů. Následující hudební program narušil déšť. Večerní program se

Skupina Traband
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uskutečnil ve sklepení Stojanova
gymnázia.
Víťa
Marčík se představil dospělým
divákům inscenací Mystéria buffa
od italského dramatika Daria Fo.
31. 8. se na
Velehradě uskutečnil druhý ročník hudebního
festivalu Šroubek. Zhruba dvě
stovky návštěvníků si mohly poslechnout poeticCisterciácká pečeť
ké písně skupiny
HUKL, písně "posbírané mezi kostelem a hospodou" skupiny Traband a konečně lidové písně a balady
v podání Zuzany Homolové a Samo Smetany. Všechna tři uskupení si našla své příznivce,
a tak se hudební setkání Čech, Moravy a Slovenska stalo pěknou prázdninovou tečkou.
V listopadu uspořádala Matice již druhý ročník soutěže a přehlídky mešních a košer
vín s názvem Cisterciácká pečeť na počest cisterciáků, kteří na Velehrad připutovali 11.
listopadu 1205. V letošním roce bylo vystavováno 67 vzorků vína z 10 zemí a tří světadílů.
Zajímavostí byla například vína z Golanských výšin. Vzorky hodnotilo čtrnáct degustátorů pod vedením Ing. Pavla Vajčnera. Absolutním vítězem soutěže se stalo víno Samos,
výrobce Hofkirchner Weinvertrieb GmbH z Rakouska, které na výstavu dodal vystavovatel Benedictus Brno. Vítězům předal ocenění olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner
v rámci společenské akce, která se uskutečnila ve sklepení Stojanova gymnázia.
Poslední aktivitou, na níž se Matice organizačně podílela, byla listopadová přednáška o průběhu I. etapy opravy presbytáře a transeptu velehradské baziliky
z prostředků tzv. Norských fondů, která se uskutečnila v kapitulní síni. Přednášejícími
byli PhDr. Vratislav Nejedlý Csc. (NPÚ Praha) a ak. mal. restaurátorka RNDr. Milena Nečásková (Společnost Brandl s.r.o.) Přednáška spojená s obrazovou prezentací se setkala
se značným zájmem jak odborné, tak také nejširší veřejnosti.
Během roku se na pravidelných měsíčních setkáních scházel sedmičlenný Výbor
Matice a čtyřikrát se sešla Kontrolní komise.
V uplynulém roce vzrostl počet členů Matice z 360 na 661.
Největším neúspěchem Matice v loňském roce bylo zrušení exercicií pro nedostatek zájemců. Reakci na tuto i další skutečnosti naleznete v návrhu programu činnosti
pro rok 2009. Článek lze uzavřít slovy, jež kdysi zazněla z úst lvovského metropolity Ondřeje Šeptyckého a která na Valné hromadě zopakoval P. Pavel Ambros SJ: „Na Velehradě
je stejně přitažlivá minulost jako budoucnost.“
Petr Hudec
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Návrh plánu činnosti v roce 2009
15. 2. ve 13.00

Valná hromada MV ve Slovanském sále (Velehrad)

15. 3. ve 14.15

Křížová cesta ve velehradské bazilice vedená členy MV

3. – 5. 3.

Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě s J. Hodinou
(zázemí poskytne poutní dům Stojanov).

10. 5. ve 14.00

Přednáška o historii jezuitského řádu v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku s důrazem na přeshraniční region (ve spolupráci s ŘKF Velehrad). Přednášejícími budou Prof. P. Pavel Ambros
SJ, Th.D, vedoucí Katedry pastorální a spirituální teologie UPOL
a doc. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský SJ, PhD., historik, děkan Teologické fakulty Trnavské univerzity se sídlem v Bratislavě. Přednáška se
uskuteční v Salla terrena (v interiéru Stojanova gymnázia)

27. 6.
9.00 – 12.00

Brigáda členů MV před velehradskou poutí
(oběd zajištěn, motyku a lopatu s sebou)

2. – 4. 7.

Pěší pouť Hostýn - Velehrad
(hlavním organizátorem je Matice svatohostýnská)

4. - 5. 7.
1.00 – 6.00

Celonoční adorace v Královské kapli u hrobu A. C. Stojana
(navazuje na půlnoční mši svatou)

5. 7. ve 13.30

Přednáška v kapli Cyrilka s orientací na křesťanský Východ

15. 8.

Pouť členů Matice velehradské – 10.00 liturgie v bazilice, 14.00
divadelní představení, program pro děti

16. 8. – 22. 8.

IX. pěší pouť na Velehrad – (viz. samostatný článek)

28. 8.

Šroubek – III. ročník hudebního festivalu

26. - 28. 9.

Pěší pouť Velehrad Hostýn – „Obnova na nohou“
třídenní putování po nové stezce

1. 11.

Koncert v bazilice u příležitosti Památky věrných zemřelých

14. 11.

Výstava mešních a košer vín Cisterciácká pečeť spojená
s ochutnávkou. Sklepení Stojanova gymnázia Vel.

Aktivity delšího časového charakteru
-

Realizace II. etapy osazování zastavení Poutní cesty růžence a příprava třetí
etapy.
Oprava kněžských hrobů na velehradském hřbitově
Soutěž o novou cyrilometodějskou píseň
Sochařská připomínka návštěvy Jana Pavla II. na Velehradě v poutním areálu

Výčet aktivit není vyčerpávající. Aktualizace bude probíhat na webových stránkách Matice a v tisku (Oldin, Katolický týdeník).
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Přehled volných a zadaných zastavení Poutní cesty růžence
1

Zlínský kraj

2

ŘKF Staré Město u Uherského Hradiště

3

ŘKF Šumice

4

Dosud volné zastavení!!!

5

Rodina Smětákova, Kostelany nad Moravou + hledaný sponzor, který by uhradil
druhou polovinu ceny díla.

6

Absolventi AG Kroměříž roč. 43 a 45

7

Věra Mášková

8

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner a biskup Josef Hrdlička

9

P. Radomil Kaláb a Heřma Kalábová

10

Arcidiecézní kněžský seminář v Olomouci

11

Kněží děkanátu Uherské Hradiště

12

Jiří Prachař

13

Františka Slívová, Šumice

14

Děkanáty Třebíč a Velké Meziříčí

15

Farníci a poutníci velehradští

16

Obec Velehrad

17

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

18

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje

19

Pěší poutníci z Horácka a Znojemska

20

Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova
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Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2008
Kontrolní komise uskutečnila v roce 2008 v souladu se Stanovami čtyři zasedání.
Zásadními tématy byla činnost sdružení a kontroly hospodaření. Kontroly hospodaření
proběhly dvě a to 21.11. za období leden až říjen 2008 a 16.1.2009 za zbývající období
roku 2008 včetně kontroly roční závěrky.
Při kontrole hospodaření za rok 2008 bylo zjištěno:
1. Běžný účet sloužící ke krytí činnosti MV vykazuje k 31. 12. 2008 zůstatek
301.768,92 Kč, je zde však zahrnut dar na poutní cestu ve výši 67.500 Kč, který
byl v lednu 2009 převeden na účet poutní cesty, kam patří. Po zohlednění této
operace se stav přibližně shoduje se stavem loňského roku, což svědčí o stabilním dobrém hospodaření MV.
2. Na poutní cestu bylo dle operativní evidence vybráno od počátku celkem
2.189.350 Kč, z toho v roce 2008 760.750 Kč, což odpovídá příjmům na zvláštním
bankovním účtu za oba roky. Nyní je hotovo 7 zastavení, z nichž 6 je přímo osazeno
u poutní stezky, 1 prozatímně umístěno v bazilice. Další zastavení jsou rozpracována s cílem dokončení a osazení dalších 7 zastavení před poutí 2009. Kompletní
dokončení 20 zastavení se plánuje v roce 2010. V roce 2007 bylo za práce zaplaceno
666.115 Kč, v roce 2008 845.678 Kč. Zůstatek na bankovním účtu poutní cesty k 31.
12. 2008 činí 644.458,57 Kč. Hodnota dosud hotového díla činí 1.087.400 Kč.
3. V listopadu byla provedena fyzická inventura pokladní hotovosti. Hotovost byla
přepočítána, činila 3.932 Kč a souhlasila s údajem v pokladní knize. Byl proveden
zápis o inventuře do pokladní knihy.
Stav hotovosti v pokladně k 31. 12. 2008 činil 475 Kč, peníze byly odvedeny na účet
do banky.
4.

Byly zkontrolovány inventurní záznamy majetku, pohledávek, závazků a zboží na
skladě. Zjištěné stavy souhlasí se stavy účetními, rozdíly nebyly zjištěny. Stavy bankovních účtů dle bankovních výpisů souhlasí se stavy v účetnictví, účetní stav pokladny souhlasí s vykázaným zůstatkem v pokladní knize a provedenou inventurou
hotovosti k 31.12.2008.

5.

Ke konci roku 2008 nemá MV žádné pohledávky ani závazky s výjimkou nevyplacené mzdy za prosinec ve výši 1.275 Kč.

6.

Mzdové náklady jsou doloženy dohodami o provedení práce a výkazy práce. Převzetí výplat mezd je podepsáno. Mzdy jsou řádně zdaněny.

7. Skladová evidence je vedena pro nakoupené zboží. Inventarizace byla provedena,
rozdíly nezjištěny.
8. Aktuální stav členů MV k 31.12.2008 byl 668 osob, na členských příspěvcích bylo
za rok 2008 vybráno 229.550 Kč, což znamená, že lidé přispívají více, než činí základní poplatek. Platby jsou sledovány v operativní evidenci podle jednotlivých členů. V předvánočním čase byli členové MV vyzváni k zaplacení, případně doplacení
dlužných příspěvků.
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9.

Přehled výdajů a příjmů za rok 2008

Pečeť pro vítěze Koštu, korunka pro Jezulátko, kanc. potřeby, občerstvení
Prodané trička, zpěvníky, knihy
Poštovné, počítačové zpracování
Pořádání festivalu –koncerty
Nájemné –košt, tiskařské práce
Výtvarné návrhy, doplňkové projekční práce, zaměření -poutní cesta
Ostatní služby, mzdy
Bankovní poplatky
Příspěvek na poutní stezku Velehrad – Svatý Hostýn
Výdaje celkem

47.649,00
13.380,00
32.773,00
49.340,00
74.952,50
249.725,00
56.120,50
5.283,00
80.000,00

609.223,00 Kč

Tržby z koncertu
Tržby z reklamy při výstavě mešních vín
Tržby ze vstupného –výstava mešních vín
Tržba- kurz gregoriánský chorál
Tržby za prodaná trička (75 ks)
Tržby za zpěvníky, knihy Poutní cesta
Přijaté dotace (min. kultury, Vinařský fond)
Přijaté dary
Členské příspěvky
Úroky z běžného účtu
Tržby celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

8.810,00
19.000,00
42.750,00
5.000,00
3.200,00
13.140.00
28.917,50
1.051.292,00
229.550,00
833,41
1.402.492,91 Kč
+793.269,91 Kč

10. Byla zkontrolována průkaznost účetních dokladů, odůvodněnost a nezbytnost výdajů. Všechny výdaje byly uznány za nezbytné.
11. V rámci listopadové kontroly hospodaření bylo rozhodnuto, že u příjmů a výdajů souvisejících přímo s určitou akcí, bude toto sledováno a vyhodnocováno a bude sledována efektivnost jednotlivých pořádaných akcí. Nejvýnosnější je zatím víceletá akce
poutní cesta, což odpovídá povaze díla. Prvotní shromáždění peněžních prostředků
musí předcházet platbám za práce na zhotovovaném díle. Z dalších akcí kurz gregoriánského chorálu vykázal zisk 300 Kč, výstava mešních vín po započtení přiznané dotace zisk cca 15.000 Kč, festival „Šroubek“ po započtení dotace z ministerstva
kultury vykázal ztrátu do 10.000 Kč, stejně jako divadelní představení pro děti. Ztrátu
z kulturních akcí však převýšila radost z vydařené akce a úspěch u diváků.
12. Závěr
Účetnictví MV je vedeno úplně, průkazně a správně ve smyslu zákona o účetnictví.
Finanční hospodaření je dobré, účelné a efektivní a respektuje cíle a záměry Výboru
vycházející z usnesení Valné hromady MV.
Kontrolní komise navrhuje, aby hospodářský výsledek za rok 2008 v částce
793.269,91 Kč byl použit na zvýšení vlastního jmění MV.
Za kontrolní komisi: ing. Jarmila Háblová, předsedkyně KK
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Nekrologium
Na této stránce uvádíme jména členů Matice velehradské, o jejichž úmrtí jsme byli
informováni. Kněží, kteří jsou členy Matice, slouží mši svatou každého 14. dne v měsíci
za všechny živé i zemřelé členy MV. Prosíme Vás o informace o případném úmrtí našich
členů v nadcházejících letech.
S. Veronika Jiřina Fialová SCM * 25. 2.1926 + 15. 2. 2007 Velehrad
S. Illuminata Božena Nerušilová SCM * 22. 12. 1915 + 30. 8. 2008 Velehrad
Jaroslav Račický - * 24. 8. 1944 + 25. 9. 2008 Dolní Bojanovice
P. Jan Pavlík SJ - * 23. 10.1920 + 28. 11. 2008 Brno

Z homilie P. Ambrose SJ
pronesené při pohřbu P. Jana Pavlíka SJ, 4. 12. 2008
„Nesl bolesti minulosti jako svoji osobní povinnost nezapomínat.“
„Žiji proto, abych nezapomínal.“
„Když jezdil svých stovky a tisíce
kilometrů, aby navštívil všechny v rozptýlení – v lidských příbězích nacházel pro sebe i pro
druhé, toho, který přichází.
A když zaznělo z jeho úst ono
„až se on ukáže, budeme mu
podobni, protože ho budeme
vidět tak, jak je.“ (1Jan ), mohli
jsme mu věřit. Nepochybně jej
známe jako muže váhání i čekání. Ale důležitější než čekání byl
pro něj ten, který přichází. Věren
tajemství Jana a Marie pod křížem, prožíval s nimi své všechny
lidské jistoty rozrývající osobní
„nevím“. Ale i onu nevyčerpaP. Jan Pavlík SJ (vlevo) a H. Kolvenbach SJ
telnou zkušenost „V tu hodinu
ji onen učedník přijal k sobě“. Setkání není planým slovem pro toho, kdo přizná: „Ale čím
budeme, není ještě zřejmé.“ Řekne své „nevím“ způsobem, kterým otevírá ikonostas svého
srdce tomu, kdo přichází. Existuje tajemství adventního člověka, jak nám o něm hovoří jeho
život, služba, oběť i smrt. Nespočívá jen v síle lidského čekání, nýbrž v doteku toho, který přichází z druhé strany. Tento „posvátný Velehrad víry“ nám svěřil, každému z nás osobně, když
k nám promlouvá slovy: „Strach nemá v lásce místo.“ Vždyť přichází ten, který se navždy ujal
mého „hořkého pelyňku“ i mého nevím.“
Modlitba členů Matice Velehradské:
„Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium
slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém
životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."
12

Projevy úcty ke sv. Pavlovi ve velehradské bazilice
Celá církev slaví aktuálně rok sv. apoštola Pavla.
Rovněž ve velehradské bazilice je význam tohoto
světce na několika místech zdůrazněn. Učiňme tedy
nyní malou virtuální návštěvu baziliky a pokusme
se na tato místa upozornit.
Svatému Pavlovi je zasvěcena jedna ze čtrnácti
bočních kaplí baziliky. Nachází se nejblíže křížení
lodí za pravou stranou chórových lavic. V kartuši nad obloukem kaple můžeme číst tento nápis:
Sacellum S. Pauli, Apostoli Doctoris Gentium
– Kaple sv. Pavla, apoštola, učitele národů. Po
stranách kartuše se nacházejí dvě alegorické postavy – Moudrost (prudentia) – žena se zrcadlem
a Spravedlnost (iustitia) – žena se zavázanýma
očima, mečem a váhami v rukou. Pohlédneme –li
z hlavní lodi na protější stranu baziliky, spatříme
zde oblouk kaple sv. Petra, která tvoří kapli sv. PavSv. Pavel ve vězení
la protějšek. Zde jsou alegorické ctnosti Statečnost
(fortitudo) – ženská postava v brnění se sloupem v ruce a Umírněnost (temperamentia)
– žena se džbánem. Dohromady představují tyto alegorické postavy čtyři tzv. kardinální
ctnosti. Barokní umělec B. Fontana přisoudil tyto ctnosti sv. Petru a Pavlovi a současně
tak vyjádřil jejich sepjetí. Tato skutečnost provází zobrazování sv. Petra a Pavla v celém
prostoru baziliky – jsou si protějškem - a současně k sobě patří. Tak tomu bylo i za jejich
apoštolského působení. Měli rozdílné názory, každý z nich byl úplně jiný a oba církev
velmi obohatili. S tím velmi dobře souzní velehradské dědictví – nikoli uniformita, nýbrž
universalita - směřování k témuž cíli, byť rozdílnými cestami.
Vzhledem k tomu, že kaple sv. Pavla patří ke čtyřem kaplím, které pohledově kryjí
chórové lavice, nemá vlastní oltář. V důsledku těchto vnějších podmínek je těžiště výzdoby kaple přesunuto do horní části, která je viditelná z lodi. Původní fresky od italského malíře Paola Paganiho zde byly v důsledku požáru v roce 1719 poničeny. Odborníci
spekulují, zda některé malby ve své současné podobě odráží alespoň základní Paganiho
kompoziční rozvržení. Jméno malíře obnovitele této kaple není známo. Malby nepatří
k nejkrásnějším v bazilice a jejich dnešní stav neodpovídá kvalitě v době jejich vzniku.
Pro nás však nyní bude - stejně jako pro barokního člověka – důležitější to, co výjevy
zobrazují, než samotná umělecká forma.
Kromě bohatého štuku zdobí kapli pětice maleb. Šavlova konverze je pominuta
a malby se již tématicky věnují Pavlovu apoštolskému působení. Barokního člověka nejvíce zajímalo, co vše musel světec při hlásání evangelia vytrpět. Malba na epištolní straně zachycuje Pavlovo kamenování v Lystře, k němuž došlo poté, co uzdravil ochrnutého
muže (Bible, Sk, 14, 19). Na výjevu obstoupila trojice silných mužů sv. Pavla a kamenuje
jej. Sv. Pavel si pravou rukou chrání hlavu a jeho tělo padá dopředu, ačkoli pravá noha
vyjadřuje vůli vstát.
Malba, která se na-chází nad výjevem kamenování, je dějově „nedokonavá“. Svatý Pavel má ruce za zády a spoutává jej voják. Před světcem stojí druhý svalnatý muž. Obnažu13

je sv. Pavlovi horní polovinu těla. Vlevo
dole je ještě namalován řetěz s pouty.
Lze tedy říci, že se jedná o přípravu na
bičování, které se odehrálo ve Filipech.
Světec zde byl potrestán společně se Silasem za to, že uzdravil mladou otrokyni
s věšteckým duchem a její majitelé tak
přišli o zisk z věštění (Sk, 16, 16 – 24).
Protější malba dokumentuje věznění světce, které provázelo značnou
část jeho apoštolské činnosti. Byl vězněn v Jeruzalémě, ve Filipech, v Cesarei
a konečně v Římě. Světec sedí u zamřížovaného okna. Nohy i zbožně sepjaté
ruce mu poutají okovy. Za mřížemi je
vidět pochodující stráž.
Kamenování sv. Pavla v Lystře
K vyvrcholení životní pouti sv. Pavla došlo v Římě, kde byl za Neronova
pronásledování křesťanů sťat na ostijské silnici u Říma. Rovněž tato událost je v kapli
zachycena. Tělo světce zde klečí na kolenou se zkříženýma rukama na prsou. Hlava je
již oddělena od těla a dopadla na zem. Z krku prýští proudy krve. Nad světcem je zobrazen šlechtic, který popravu vykonal. Hlavu má otočenou zcela vpravo a komunikuje
s ženskou postavou, která je k nám otočena zády – jako by se jí chvástavě chlubil svým
činem.
Na klenbě je vyobrazen sv. Pavel, jak na oblaku za doprovodu andělů stoupá vstříc
nebeské slávě. „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. Nyní je pro mne
připraven vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán, ten spravedlivý soudce. A nejen
mně, nýbrž všem, kdo s láskou vyhlížejí jeho příchod.“ (2 Tim 4, 7 – 8)
V oblouku kaple nesou andělé světcovy atributy – knihu, korunu mučedníků, dva
palmové listy a meč. Dále je zde latinský nápis. Abychom mu dobře porozuměli, musíme se opět nejprve vypravit do protější kaple, neboť zde má nápis svůj začátek a týká
se tudíž jak apoštola Petra, tak také sv. Pavla: „In omnem terram exivit sonvs eivs, in fines
orbis terrae verba illi. Rom 10. “ Celý nápis v překladu zní: „Po celé zemi se rozlehl jejich
hlas, do nejzazších končin jejich slova.“ (Řím, 10, 18.) Pro kontextuální pochopení je vhodné uvést ještě větu, která se nachází v bibli před zde napsaným textem: „Víra je tedy ve
zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.“ Andělé tedy zvěstují nejen slávu apoštolů sv.
Petra a Pavla, nýbrž také stvrzují autoritu jejich nástupců a slávu celé církve.
Projevy úcty k sv. Pavlovi v bazilice se však nesoustřeďují pouze do jedné z bočních
kaplí. Socha tohoto světce je součástí skvostných barokních chórových lavic. Sv. Pavla
s mečem a knihou můžeme spatřit v poslední nice levé strany chórových lavic, která je
orientována směrem k východu s kostela. Sv. Petr je situován na obdobném místě na
protější straně chórových lavic.
Nejdůstojnější zpodobení světce se však nachází nalevo od kněžiště kostela. Naši
předkové cítili potřebu vytvořit kompoziční protějšek pro sousoší sv. Cyrila a Metoděje,
které bylo v první pol. 19. stol. instalováno na pravé straně od presbytáře. Bylo tedy rozhodnuto, že se na levou stranu pořídí sousoší sv. Petra a Pavla. V roce 1881 byla nejprve
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vytvořena dřevěná alabastrovaná plastika od tyrolského řezbáře Fr. Kiefessera. Toto sousoší bylo v roce 1909 nahrazeno prací Ferdinanda Neumanna,
čímž bylo dosaženo dokonalého souladu se sousoším sv. Cyrila a Metoděje.
Souvztažnost sousoší charakterizuje
P. František Cinek takto: „Dílo sv. Cyrila
a Metoděje ve Slovanstvu bylo zbudováno v duchu obecné křesť. jednoty, jejíž
střediskem a nerozborným základem je
římský stolec Petrův.“ Obdobně se vyjádřil ďakovský biskup Josef Jiří Strossmayer, který 27. 8. 1885 poklekl před
sousoším soluňských bratří a dlouze se
Sv. Petr a Pavel (F. Neumann)
zde modlil: „Všechen národ slovanský ctí
a vzývá ss. Cyrilla a Metoděje, o nichžto plným právem říci možná, že jsou národu slovanskému tím, čím ss. Petr a Pavel celému křesťanstvu jsou.“
Vlevo je situována socha sv. Petra. Světec vzhlíží vzhůru. Fyziognomie obličeje respektuje vžitý kánon, a tak je světec zobrazen jako starší muž s menším množstvím vlasů na hlavě. Vous muže je upraven do dvou pramenů. V pravé ruce drží sv. Petr dva klíče,
v levici evangeliář částečně halený drapérií. Svatý Pavel je zobrazen se středně dlouhými vlasy a dlouhým vousem splývajícím opět až na prsa. Má svraštělé čelo a pohlíží
v protikladu ke sv. Petrovi mírně dolů. Pravici má přitisknutou k hrudi a v levici drží meč,
kterým si přivinuje k tělu opět velmi bohatou drapérii.
Sousoší je sice proporčně a technicky dokonalé, ve srovnání s dynamickými barokními Fontanovými sochami v presbytáři však působí trochu strnule. Neumann se nicméně u sousoší sv. Petra a Pavla pokoušel o oživení. Jeho inovativní návrhy však byly
zamítnuty: „Račte mně poslati ty obrázky, dle kterých se mají sochy provádět. Musím to
modelovat, když si to dle těch obrazů přejete, ačkoliv sv. Pavel vypadá jako mumie obě ruce
k tělu přitlačené.“ Někdy máme pokušení idealizovat si minulost...
Aby byl výčet Pavlových velehradských zpodobení kompletní, musíme ještě zmínit
sochu, která je instalována v jedné z nik průčelí velehradské baziliky. Tuto sochu vytvořil
spolu s dalšími sedmi skulpturami kolem roku 1898 F. Neumann. Nové sochy nahradily
starší, méně propracované barokní plastiky, které byly postaveny na zeď, jež do roku
1990 stála naproti školy (nyní mateřské školky). V době příprav příjezdu papeže Jana
Pavla II. na Velehrad byla v souvislosti s úpravou prostranství zeď stržena a sochy byly
deponovány do farní zahrady. Snad bude brzy sv. Pavel společně s dalšími světci vítat
příchozí poutníky.
Petr Hudec
Literatura:
CINEK F.: Basilika velehradská po obnově 1935 – 1938. Brno 1939.
CINEK, F.: Velehrad víry. Olomouc 1936.
VYCHODIL, J.: Ostatky sv. Cyrilla Slovanův apoštola na Velehradě. Uherské Hradiště 1885.
VYCHODIL. J.: Popis památností velehradských. Velehrad 1925.
List F. Neumanna velehradskému faráři - 20. 9. 1908. SOKA Uh. Hradiště, FÚ Velehrad, i.č. 56,
fol. 36.
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Matice hledá talenty - nová píseň pro cyrilometodějské oslavy v roce 2013
Matice velehradská už nyní hledá způsoby,
jak za několik let přispět k důstojné oslavě
1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velehrad (roku 863). Jednou z forem
je připravovaná autorská písňová soutěž
s námětem slovanských věrozvěstů a jejich následovníků.
Víme, že píseň Ejhle, oltář již navždy zůstane velehradskou 'velepísní' a píseň Bože cos
ráčil hymnou. Dokáže se však k tomuto
tématu vyslovit i naše generace jazykem dnešní doby? Rádi bychom probudili
dosud dřímající talenty, a proto vyzýváme
všechny nadšené sestry a bratry, aby nám
zaslali texty nových písní ke cti svatých
apoštolů Cyrila a Metoděje. Ty potom budou zhudebněny renomovanými autory.
Kdo však chce, může poslat vlastní text i se svým nápěvem, nebo nápěvem, který
napsal některý z jeho známých či kolegů.
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií:
A: všeobecná píseň do kostela s doprovodem varhan
B: píseň pro společenství s doprovodem kytary
C: píseň pro pěší poutníky, která by se dala zpívat bez doprovodu
D: mešní píseň
U mešní písně je ještě třeba přihlédnout k dalším požadavkům:
- Strofy by měly mít sedm až deset sedmi až desetislabičných veršů.
- Před evangeliem by měla být jedna strofa, v které se bude opakovat Aleluja s použitím textu verše před evangeliem ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (možno parafrázovat ap.).
- K obětnímu průvodu dvě strofy, k přijímání 2-3 strofy, jedna na díkůvzdání a dvě na
závěr.
Všeobecné podmínky k mešní písni:
1. Mezi verši nebudou přesahy - jde o text pro zhudebnění, ne o báseň.
2. Autor bude ochotný ke korekturám textu, které se ukážou jako nutné při zhudebnění.
Průběh soutěže:
Soutěžní příspěvky je potřeba zaslat do 1. neděle adventní roku 2009 (tj. do 29.
11.) na adresu Matice velehradské.
Texty písní bez přiloženého nápěvu potom budou rozeslány skladatelům, kteří jej
doplní.
Základní kritéria pro přijetí práce jsou: dosud nezveřejněný vlastní text, dodržení
rozsahu a tématu, dodržení termínu a zaslání pravdivých údajů o autorovi.
Poté, v adventu roku 2010, budou kompletní písně předloženy k církevnímu schválení a pak nabídnuty farnostem i společenstvím k praktickému využití.
P. Jan Peňáz
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III. VALNÁ HROMADA
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
MATICE VELEHRADSKÁ
15. 2. 2009
Program:
10.00
Pontifikální mše svatá v bazilice
11.30-12.45 Oběd pro členy a hosty MV v jídelně Stojanova gymnázia
Velehrad
11.30-12.45 Prezentace ve vestibulu Stojanova gymnázia
13.00
Zahájení Valné hromady ve Slovanském sále
15.00
Závěrečné požehnání (předpoklad)
Vstup do Stojanova gymnázia a Slovanského sálu se nachází napravo od průčelí velehradské baziliky.
Autobusové spojení:
Tam: Uherské Hradiště aut. nádr. MHD 9.20, Staré Město Lidový dům MHD 9.24, Staré
Město Cukrovar MHD 9.27 (autobus nezajíždí k vlakovému nádraží – je třeba sejít od
nádraží dolů na křižovatku), Velehrad náměstí 9.44.
Zpátky: Velehrad náměstí 16.10, Staré Město žel. st. MHD 16.20, Staré Město Lidový
dům MHD 16.24, Uherské Hradiště aut. nádr. MHD 16.28.
17

„Objevuji pro sebe Velehrad v čase“
rozhovor s ak. mal. Milivojem Husákem
Autorem výtvarných návrhů pro Poutní cestu růžence spojující Staré Město (Veligrad) s Velehradem je ak. mal. Milivoj Husák (*1950), který žije
a pracuje v Lelekovicích u Brna. Poprosil jsem jej,
aby nám své dílo představil.
Jak jste se dostal k možnosti vytvořit na Velehradě Poutní cestu růžence?
Poutní cesta byla součástí koncepce úprav a staveb v exteriéru Velehradu, kterou vypracovali v r.
1992 architekti P. Todorov a M. Klement a která se
pak, z různých důvodů, nerealizovala. Znovuoživení této myšlenky přišlo kolem r. 2005, kdy obec
začala připravovat vybudování cyklistické stezky,
víceméně se kryjící s poutní cestou. Protože jsme
s Atelierem Tišnovka (pzn. Klement, Todorov) v letech 1999 – 2000 obnovili interiér kaple domu Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje a měl jsem již zkušenosti s prací s kamenem, rozhodli se svěřit výtvarné zpracování
mně. Jako u každé takové práce člověk prochází údobími spokojenosti i pochybování,
že toho vůbec není práv atd....
Máte k růženci osobní vztah?
Ano, už řadu let se jej s manželkou večer modlíme.
Co pro Vás znamená Velehrad?
Teď hodně; stal se jedním z míst, ke kterým mám vnitřní vztah, který stále pro sebe
v čase objevuji. I tím, že zde na něčem nezaslouženě pracuji. Dříve byl pro mne oním
„velebným“ Velehradem, nyní jej objevuji v onom mezičase obyčejného života.
U každého ze čtyř tajemství růžence je třetí zastavení abstraktní. Co Vás k tomu
vedlo? Přiznám se, že tato abstraktní zastavení se mi velmi líbí, protože nechávají větší prostor lidské fantazii, jestliže vypovídáme o tajemství. Není v tom však
úskalí? Vždyť v dnešní době mnoho lidí růženec nezná.
Neřekl bych abstraktní, spíše znaková, nebo nefigurativní. Vysledoval jsem, že každé třetí tajemství nemusí být nutně figurativní a nechtěl jsem opakovat ikonografické
stereotypy. Např. v tradičním zobrazení výjevu „seslání Ducha svatého“ je příliš mnoho
postav, což by se na tak malé ploše reliéfu těžko zvládalo i vzhledem k povaze materiálu. Jistě by bylo možné i lákavé pojmout celý cyklus jako znakový, nefigurativní, ale bál
bych se ztráty té základní sdělnosti.
Co bylo pro Vás při vytváření návrhů nejobtížnější?
Asi sjednotit formálně celý cyklus, vzdát se nějaké „originality“ a hledat formu, která
bude ve výsledku působit téměř jako nějaká anonymní práce; a aby to zůstalo pokud
18

možno přesné a přísné, co nejúspornější. Nešlo o navázání na barokní Velehrad, ale na
vrstvu starší.
Máte k některému ze zastavení zvláštní vztah, nebo které z nich je Vám obzvlášť
blízké?
K prvnímu ze slavného růžence, k prvnímu a pátému z růžence světla – jeví se mi
kompozičně nejlépe „sedící“ k tématu, které zobrazují.
Na Velehradě se nachází v kapli Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje vyobrazení soluňských bratří, které se liší od vžitých schémat. Co provázelo vnik tohoto díla
a jak na něj reagovaly samotné sestry?
Nový interiér kaple vznikl v letech 1999 – 2000 zároveň s přístavbou domu a úpravou celého domu podle projektů ateliéru Tišnovka. Dostal jsem úkol navrhnout a realizovat čelní obrazovou stěnu se svatostánkem, celkem 4 obrazy. Svatostánek je otevírací
obraz, pokrytý řeckým a staroslověnským zněním prvních slov evangelia sv. Jana - Prologu. Vždycky mě zaráželo, že sv. Cyril a Metoděj jsou zobrazováni jako monumentální,
smrtelně vážní starci, vždyť oběma mohlo být v době příchodu na Moravu okolo padesáti let. Udělal jsem je tedy jako mladé, silné muže v barevnosti byzantských mozaik.
Velký obraz nad svatostánkem by měl být jakousi metaforou dynamiky a plnosti toho,
co s nimi přichází. Tehdejší představená, s. Václava Dudová byla tomuto řešení velmi
nakloněna a mladší sestry také. Starší sestry si k němu hledaly cestu složitěji.
Na čem nyní pracujete?
Na výtvarném návrhu varhanní skříně, na návrzích nového presbytáře jednoho
kostela ve Slezsku, na grafickém návrhu pamětní mince pro předpokládané povýšení
žďárského klášterního kostela na baziliku minor. A pak se připravuji na svou červnovou výstavu v Olomouci, v pozoruhodné stavbě arch. Josefa Hoffmana – vile Primavesi.
Budou tam úplně odlišné věci – reflexe tématu slovo – obraz a paradox, založené na
odrazu světla na černé ploše.
Děkuji za rozhovor a přeji Boží požehnání pro Vaši práci.

Připravil Petr Hudec

Setkání na poutní cestě (zleva Z. Tománek, M. Klement, M. Husák)
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Poutní cesta Velehrad - Hostýn
Velehrad nemusí být "pouze" cílem. Toto poutní místo je také východiskem. Vždyť se mu říká
"moravský Betlém", neboť zhmotňuje zrod křesťanské víry Slovanů.
V loňském roce se podařilo vybudovat poutní stezku, která spojuje dvě významná
moravská poutní místa – Velehrad a Hostýn. Iniciativa vzešla od Matice svatohostýnské
a Matice velehradská se stala jejím přirozeným „partnerem na druhém konci“. Náklady
na pořízení uhradili sponzoři.
Celá trasa měří 58,6 km. Po cestě je rozmístěno 25 dřevěných přístřešků s informacemi
turistickými, poutnickými i náboženskými. Instalace připravil Dr. Jiří Troneček. Pro poutníka, který po této cestě půjde, je vydán průvodce na cestu. Připravil jej Dr. Josef Pala.
Obsahuje místopisné informace, mapky a další zajímavosti. Je v něm i místo na otisk
razítek, která na určitých místech poutník dostane. V obou cílech cesty si bude moci
po předložení razítek vyžádat pamětní list. Kontaktním místem pro Velehrad je Poutní
a exerciční dům Stojanov, na Hostýně je možné pamětní list získat na recepci v poutním
domě. Zde je také možné zakoupit si poutní knihu. Na Velehradě se prodává kniha na
Stojanově a v karmelitánském knihkupectví v poutním areálu. Cena průvodce je 50 Kč.
Dále je pro poutníky připraven zpěvníček na cestu.
Poprvé se po vybudované stezce putovalo ve směru Hostýn Velehrad ve dnech 3.
a 4. července. První den byl extrémně slunečný a druhý den překvapil zhruba sto padesát poutníků průtrží mračen. Pro ty, kteří nechodí na pěší poutě pravidelně, byla vzdálenost rozčleněná na dva dny putování na hranici fyzických možností. V závěru putování
pohltilo poutníky přeplněné prostranství velehradského poutního areálu a málokdo
příchod unavených poutníků zaregistroval. Přesto měla v Božích očích tato pouť velký
význam a pro všechny zúčastněné se stala nezapomenutelným zážitkem.
V letošním roce jsme bohatší o mnohé
zkušenosti a putování po stezce bude
pokračovat. Pokud se chcete připojit
k organizované skupině poutníků, kteří
budou po stezce putovat, nabízíme vám
tyto dvě možnosti:
2. – 4. 7. - směr Hostýn - Velehrad
(hlavním organizátorem je Matice svatohostýnská).

V cíli cesty - P. Jan Peňáz s poutníky
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26 – 28. 9. - směr Velehrad - Hostýn –
„Obnova na nohou“ (hlavním organizátorem je Matice velehradská).
Není vyloučeno, že budou realizována
další organizovaná putování. Nyní však
o nich nemáme informace. Jejich iniciování a zorganizování uvítáme. Veškeré
informace budou aktualizovány na webových stránkách Matice velehradské
a na webu: www.hostyn.cz.

IX. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD V SRPNU 2009
„RADOST PRO VŠECHEN LID“ (Lukáš 2,10)
DUCHOVNÍ TÉMA IX. POUTI: Sedm svátostí.
Vycházíme v 8 proudech ze všech světových stran, abychom se na Velehradě spojili
v mohutný proud vděčnosti za Slovo života, které našim předkům přinesli svatí Cyril
a Metoděj. Při pouti také prosíme za obnovení víry v našem národě.
Začínáme v předposledním prázdninovém týdnu a jdeme pěšky 22 až 36 km denně
s doprovodným vozidlem, které veze velká zavazadla (i unavené poutníky).
ZÁPADNÍ PROUD je nejdelší, česká část se jde po etapách, začíná se na Levém Hradci
v sobotu 14. února 2009 v 9.30 hod.
Pondělí 17. srpna 2009 v 15.15 z Netína, v úterý v 6.30 z Velkého Meziříčí (od špitálku), ve
středu v 6.30 z Tišnova, ve čtvrtek v 6.30 ze Křtin, v pátek v 6.30 z Milonic přes Klimentek
do Boršic.
SEVEROZÁPADNÍ PROUD: v neděli 16. 8. 2009 z Rad. Svratky, 17. 8. ve 12.00 z Vítochova,
18. 8. v 8.00 z Olešnice na M., 19. 8. v 6.30 z Boskovic, 20. 8. v 7.30 z Ruprechtova.
JIHOZÁPADNÍ PROUD jde v pondělí 17. srpna v 15.00 z Vranova nad Dyjí, 18. 8. v 6.30 ze
Znojma, 19. 8. v 6.30 z Miroslavi a také z Brna Bystrce, 20. 8. v 6.30 z Blučiny a také v 9.00 ze
Slavkova u Brna, v pátek v 6.30 z Věteřova přes Klimentek do Buchlovic.
JIŽNÍ PROUD: v pátek 21. 8. v 7.30 z Ratíškovic přímo do Boršic.
VÝCHODNÍ PROUD v sobotu 22. 8. ve 4.00 od kláštera v Uh. Brodě.
JIHOVÝCHODNÍ PROUD: 21. 8. v 7.00 z Ostrožské Lhoty do Buchlovic (a také z Veselí
n. M.).
SEVERNÍ PROUD: 19. 8. v 7.00 z Olomouce z kláštera SNPPM, 20. 8. z Kojetína, 21. 8.
z Cetechovic.
SEVEROVÝCHODNÍ PROUD: z Nov. Jičína se po nedělních etapách dojde přes Sv. Hostýn
na Slovácko.
SPOLEČNĚ ZAKONČÍME V SOBOTU 22. 8. 2009 RÁNO:
v 8.00 vycházíme z Buchlovic nebo Boršic, v 11.00 sraz na Velehradě a obnova zasvěcení
na nádvoří, ve 12.00 slouží v bazilice slavnou mši svatou otec biskup Tomáš Gális ze Žiliny,
který svou novou diecézi dal pod ochranu svatých Cyrila a Metoděje.
Co potřebujete:
Svačiny na 4 dny, spacák a karimatku, 100 Kč zápisného. Spát se bude vždy pod střechou.
Co si přejeme:
Aby tato pouť byla jako tenkrát v Betlémě „RADOST PRO VŠECHEN LID“ (Lk 2,10), jak zní její
motto, i pro poutníky i pro ty, kdo se s nimi setkají. Přejeme si také, aby se k nám přidaly
další proudy poutníků i z jiných míst naší vlasti
i ze zahraničí, zvláště ze Slovenska a ostatních
slovanských zemí
U koho se hlásit:
P. Jan Peňáz, 679 05 Křtiny 72, 516 439 189,
736 529 221, http://www.poutnik-jan,cz/.
P. Jindřich Bartoš, Mikulášské nám 13, 669 02
Znojmo, 515 224 694. P. Marek Dunda, 671 03
Vranov n/D 20, 515 296 384, http://www.fatym.
com/. jáhen L. Kinc, 592 64 Prosetín u Bystřice n.
P. 79, 516 463 315.
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Antonín Cyril Stojan – tvořivá prostota vášnivého důvěřivce
Michal Altrichter SJ
Při pohledu na Antonína Cyrila
Stojana si nemusíme stěžovat na
nedostatek historických pramenů: ať už písemných dokumentů
nebo osobních svědectví. Krátce si
představme tohoto olomouckého
arcibiskupa, věrohodného lidumila
a čilého organizátora – zvlášť pokud se snad dočkáme jeho položení „na oltář svatosti“.
První kroky. Narodil se 22. května
1851 v malé obci Beňov u Přerova. Jako šesté, poslední dítě byl
matčiným miláčkem. A přesto
nejvíce životních pokynů obdržel
od babičky. Babičky čtou svým
malým dětem o Pánu Bohu rády.
Jméno Antonín Paduánský Stojan
chápal jako celoživotní závazek:
dělat divy malými krůčky vpřed.
Jméno Cyril obdržel při biřmování. Život v řemeslnické rodině jej
přivykl na poctivost a pracovitost.
Nelíčená zbožnost se osvědčovala
při tíživé nemajetnosti. Ačkoli byl
na všech typech školy primus, byl
spíše pilný žák než nějak vyhraněný. Můžeme říci: k čemu byl postaven, s tím si věděl
rady. Nižší gymnázium absolvoval v národnostně složitém Příboře. Maturoval roku 1872
s vyznamenáním. Rozhodnutí pro kněžství bylo spojeno s objevem, že si ho takto vede
Boží Duch. Muž Boží, třebaže vše promýšlí, neztrácí se v detailech světa.
Seminarista. Můžeme shrnout: je stále činný, a to s tvořivou lehkostí. Co dělal, to tvořil,
říkávali o něm. Již tady nabývá na nevídaném rozměru počet aktivit – které však nejdou
na úkor poctivé seminární formace: od drobných besídek až po zajištění manuální výpomoci ve farnostech. Z přirozené komunikace vyrůstala osvěta. Známý „stojanovský“ humor byl odposlouchání toho, s kým se setkával.
Když přijel poprvé na Velehrad, zjihl a dlouho mlčel. Sám pak často vzpomíná, že
právě zde „ucítil smysl pro skloubení všech neřešitelných protikladů“. Centrem jeho
zbožnosti byla úcta k božskému Srdci.
Projděme si jeho jednotlivá kněžská místa. Obec Šilperk u Zábřehu, první kněžské
místo, ho naučila umění živě vyučovat základy. Další místo Příbor bylo bohaté na národnostní kontrasty, a to uprostřed kulturního ruchu.
V roce 1881 podnikl v rámci cyrilometodějské pouti cestu do Říma: potřeboval se
osobně dotknout vzácných míst. Podtrhněme tedy: smysl pro osobní dotek. V roce
22

1885, při slavnostech Jubilejního roku na Velehradě, neodděluje od sebe to, co je národní a světové. Zakládá pak společenství Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje.
Je ustanoven administrátorem obce Veřovice (cca 10 kilometrů od rodiště historika
Františka Palackého). Pak je administrátorem ve Svébohově. Tady se projevuje především coby citlivý katecheta při formaci konvertitů. Jako by byla v popředí věta, že celé
jeho kázání i veřejné vystupování je jedinou katechezí. Dále je farářem, a to po mnoho
let, v Dražovicích. Tady ho Pán zase formuje v ekonomických záležitostech, při rozsáhlých opravách. Ostatně shánění peněz bylo jeho celoživotním chlebem. Nelze hlásat
Krista bez rizika. Na Velehradě zase překvapí kladením důrazu na exercicie pro laiky.
Jak dokládají četná svědectví exercitátorů, Stojan mezi přednáškami nejednou míchá
polévku či zajišťuje slivovici pro hudebníky při liturgii.
V roce 1896 je na olomoucké teologické fakultě schválená jeho doktorská práce
O sjednocení národů slovanských s církví římsko-katolickou podle úmyslů sv. Otce Lva XIII.
Styl Stojanova sdělení tu náramně odpovídá způsobům papeže Jana XXIII.
Stojan zásadně odmítal protiněmeckou náladu. Učitelem mu tady byl moravský buditel František Sušil, který ho připravil na práci ve vídeňském parlamentu. Tam se Stojan
nasazoval především v sociální oblasti.
Vznikají desítky spolků. Obdivuhodné, co tu jenom napsal Stojan korespondence!
Je založena společnost Matice hostýnská. Aby mohly vzniknout pozdější unionistické
sjezdy, je zapotřebí: 1) dodávat impulzy z akademického světa, 2) vytvořit materiální
základnu díky Matici a 3) hovořit o ideji s kněžími, kteří jsou leckdy „kolísaví a unavení“.
První sjezd unionistický v roce 1907 na Velehradě pro něj představoval první ohmatávání možností. V roce 1908 je ustanoven proboštem kroměřížským. Poprvé se v Kroměříži začíná říkat, že Stojan zase „stojanoval“, totiž „rozjel další akci“. V roce 1909 probíhá
Druhý sjezd unionistický – ukazuje se, jak je obtížná organizace a společné vyhodnocování nedostatků. V roce 1910 zakládá časopis Apoštolát Cyrila a Metoděje. Téhož roku
(1910) je ustanovena Velehradská akademie. V roce 1911 probíhá Třetí unionistický sjezd.
Na něm se pojmenovávají závažné teologické otázky. V roce 1912 navštěvuje Řím, aby
mohla proběhnout Korunovační slavnost na poutním místě Hostýn, při níž je vsazena
na hlavu koruna Naší Paní.
V První světové válce se Stojan zasazuje o uprchlíky – jsou to Němci, Italové, lidé
četných národů. On všem říká: lidé dobré vůle. Po vzniku samostatného Československého státu je v roce 1918 zvolen zástupcem do Národního shromáždění. Charisma
jeho komunikace s lidmi bez rozdílů přináší veliké plody v nesnadné atmosféře rozbouřených náboženských nepokojů. V roce 1920 je jmenován kapitulním vikářem kardinála
Skrbenského. V roce 1921 je jmenován olomouckým arcibiskupem. Nádherné jsou jeho
pastýřské listy: jakoby myslel na všechny stavy a nikdy nemoralizuje. Nebojí se vzpomínat přátele ve Vídni, přiznat se k trampotám v zapadlé Lhotě. Jsou tady vzpomínaná
často slova apoštola Pavla: Nemají ničeho, ale všechno je jejich.

Antonín Cyril Stojan
z nás vyučuje statečnosti v protikladech našeho života;
z tomu, že v naději můžeme vidět také humornou podobu toho, čím se právě zabýváme;
z a vždy máme dávat důraz na vítěznou krásu Božího Slova mezi námi.
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Rozhovor s P. Petrem Přádkou SJ
Na Velehradě působí již od roku 2003 P. Petr Přádka SJ. Položil jsem mu tedy několik
otázek na téma aktuálního velehradského dění i směřování Matice velehradské.
Otče Petře. Ty jsi stál u zrodu Matice Velehradské. Jak hodnotíš po
dvou letech existence činnost tohoto občanského sdružení?
Já jsem reagoval na podnět otce arcibiskupa Jana, který se po mém nástupu na Velehrad několikrát zmínil
o tom, že by bylo velmi dobré založit
něco podobného jako je Matice na
Hostýně. A ta, až se bude stabilizovat,
že by mohla převzít na sebe některé
úkoly spojené s provozem tohoto
poutního místa. To byl samozřejmě
pro mě dobrý signál, a významný
podnět sehnat spolupracovníky.
Oslovil jsem tedy několik místních
farníků a po vzájemné dohodě vznikl tzv. přípravný výbor, který sestavil
Stanovy Matice a zaslal k odsouhlasení na MV ČR. No a pak už se připravovala 1. valná hromada, na které
bylo zvoleno současné vedení. Po 2
letech trvání je vidět veliký kus práce. Především MV dokázala dorůst
do počtu téměř 700 členů. Vykonalo
se množství krásných a hodnotných
P. Petr Přádka (Bílá sobota 2008 - foto F. Ingr)
věcí. Vedle kulturních akcí je zde především jedno už dobře viditelné dílo, které MV budovala a buduje: zastavení růžence na
poutní cestě na Velehrad. Jsem opravdu rád, že Matice tak krásně začala rozvíjet svou
činnost a pomáhat na Velehradě. Děkuji především členům Výboru a sekretáři za obětavou práci a nasazení se ve svém volném čase.
Na Velehradě nyní intenzívně probíhají opravy interiéru baziliky a další velká obnova
celého poutního areálu se chystá. Mohl bys členům Matice tyto aktivity představit?
Nerad bych předbíhal událostem, ale plány jsou skutečně takové, že do r. 2013 by
mělo dojít, k obnově celé baziliky včetně lapidária a celého areálu. Obnovena má být
i Cyrilka a budova bývalé sýpky a konírny, kde by se mělo kromě knihkupectví, cukrárny
a infocentra zbudovat i Velehradské muzeum. Připravena je výstavba velkokapacitních
WC. Projekty na vše jsou už připraveny nebo před dokončením. Peníze se snažíme získat
z dotačních titulů EU a také ze zdrojů státních, ať už ministerstva nebo kraje. Potřebujeme však nejen peníze, ale také hodně modliteb a obětí, aby se celé dílo zdařilo. A o to
prosím všechny členy Matice.
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Jak může Matice pomoct? Je nás nyní 660 a z členských příspěvků toho nejde
uhradit mnoho.
Jak jsem řekl už výše, především pravidelnou modlitbou za zdar díla obnovy na
Velehradě, ale také tím, že se každý člen pokusí získat další členy ve svém okolí. Když to
každý opravdu udělá, tak nás za rok bude 2x víc a za další rok další dvojnásobek. To už
bude číslo, při kterém se z členských příspěvků dá získat už jakýsi jistý základ k případným pravidelným investicím. Matice bude schopna řídit a financovat některé vlastní
projekty.
Jakou bude podle tebe Matice hrát roli v budoucnu? Co konkrétně bude jejím úkolem a posláním?
Myslím, že hlavním posláním Matice je a zůstane, jak se praví ve Stanovách, že sdružuje lidi, kteří mají a chtějí si udržet vztah k Velehradu a chtějí mu pomáhat, aby zde mohlo být zachováno a rozvíjeno dílo sv. Cyrila a Metoděje a Velehrad se rozvinul v nádherné
nejen národní, ale i evropské poutní centrum. Pro každého duchovního správce to je
a bude obrovská podpora, když ví, že se může ve své práci opřít o několik set nebo tisíc
sympatizantů, kteří ho podporují nejen modlitbou, ale případně i jinými způsoby v úsilí,
aby Velehrad byl místem, které lidé vyhledávají pro jeho krásu a duchovní bohatství.
Hodně často se mluví o tom, co se nedaří a co působí starosti. Co Ti jako velehradskému faráři naopak dělá radost?
Že zde je tolik lidí, kteří chtějí pomáhat, a nezištně pomáhají. A mám na mysli nejen
ty, kteří na Velehradě přímo bydlí, ale i ty, kteří sem dojíždějí, a někteří z velké dálky.
Jsem rád, že pro obnovu tohoto poutního místa nacházíme pochopení a podporu jak
u místního tak krajského úřadu. Těší mě, že jsou zde
mladí, kteří se zapojují do života farnosti a Matice. Vnímám, že zde stojíme na místě svatém, na kterém spočívá zvláštní Boží milost, že zde opravdu jsou kořeny,
duchovní kořeny našeho národa a jsem vděčný Bohu,
že zde mohu „utratit“ trochu svých sil a tak napomoci, aby zde lidé mohli nalézat Světlo, mohli se otevírat
vanutí Ducha a vnořovat do Tajemství. Pociťuji trvalou
radost z tohoto obrovského daru být tady, kde štafeta
víry byla Moravanům předána rukama Cyrila a Metoděje díky tomu, že jejich rodiště Soluň bylo zapáleno
ohněm lásky k Bohu působením apoštola sv. Pavla. Velehrad díky tomu stojí na přímé linii apoštolského působení prvotní církve. A to jej činí tak duchovně plným
a bohatým. Mám radost z každého, kdo se s pokorou
a důvěrou sklání před mocí a velebností Boží ve zdejší
bazilice a pokleká, aby si vyprosil Boží pomoc a ochranu na svých cestách životem. A děkuji všem, kteří pomáhají obnovovat Velehrad a činí ho duchovně přitažlivým svými modlitbami a oběťmi.
Otázky kladl Petr Hudec
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Kontroverze velehradského oltáře
Krásný, mohutný, velkorysý, předimenzovaný, zaclánějící, zabírající místo pro lidi –
velehradský oltář situovaný do křížení lodí baziliky. Rád bych o něm nyní napsal několik
řádek, neboť stále vyvolává v lidech emoce.
Nejviditelnější změnou, kterou přinesl do českých sakrálních prostor II. vatikánský
koncil, bylo otočení oltáře „tváří k lidu.“ Na Velehradě k tomuto architektonicky i liturgicky
velmi významnému zásahu došlo takřka dvacet let po zahájení liturgické obnovy. Nový
oltář vytvořil u příležitosti jedenáctistého výročí úmrtí sv. Metoděje akad. sochař Otmar
Oliva. Mladý umělec perzekuovaný komunismem se k této své první úpravě liturgického
prostoru dostal díky ing. arch. Tomáši Černouškovi. „On měl totiž dělat ten velehradský oltář.
Pozval si mě a velkoryse řekl, že si myslí, že bych to měl dělat já...Tak vznikla naše spolupráce.“
(1)
Rád bych zde relativizoval Pojslem uváděnou informaci, že se s touto myšlenkou přišlo
na poslední chvíli: „Významné události se nesledují v dostatečném předstihu a pak se spěchá
nejčastěji na úkor kvality pořizovaného díla. Tak tomu bylo i s menzou.“ (2) Doba od přípravy
po dokončení oltáře činila více než dva roky. Překotná byla spíš závěrečná fáze vlastní
realizace díla a důvody lze lépe pochopit, připomeneme-li si atmosféru doby.
Stejně jako oltář dokumentuje pokoncilní obnovu liturgie, jsou události spojené
s jeho vybudováním odrazem období normalizace. Není divu, že Oliva spatřuje v úspěšné realizaci díla Boží řízení. Vždyť byl propuštěn z vězení, kde byl z politických důvodů
v letech 1979 – 1980 vězněn a oltář mohl vytvořit přes nálepku „politicky nespolehlivého člověka“. Za Olivu se postavil na Černouškovo doporučení biskup Josef Vrana.(3)
Souboj s prorežimně a proticírkevně orientovanými pracovníky Památkové péče bylo
možné úspěšně svést díky osobní odvaze památkáře Ing. arch. Vladimíra Novotného,(4)
který vydal nezvratné povolení pro realizaci návrhu. Snahy o znemožnění realizace byly
zhmotněny v problému oltářní mřížky, s níž nemělo být žádným způsobem manipulováno. Nakonec došlo k jejímu posunutí východním směrem zhruba o jeden metr.
Při realizaci bylo nutné také svést souboj se státními podniky, které odmítaly převzít zakázku. Tohoto úkolu se s úspěchem zhostil Jiří Knap, který se významně podílel
na kamenických pracích: „Realizace provedení masivních leštěných mramorových schodů
vypouklých a vydutých tvarů je značným problémem. Osobní jednání v Jeseníku, ve Zlatých Horách a v Žilině dopadlo neúspěšně pro složitost tvarů leštěných schodů. Jednání
v kamenolomu Slivenci a na provozovně ČMPK ve Zlíchově dává naději na realizaci.“ (5) Tento kamenolom nakonec zakázku skutečně převzal. V dnešní době konkurence a zápasu o zakázky jsou již jen těžko pochopitelné mechanismy absurdního systému, který
„neměl kapacity“: „Vážený otče, naplánované setkání jsem absolvoval jak v Příbrami tak
i v kamenolomu ve Slivenci. Dohodnutou pozornost jsem předal. Při jednání zahrála svou
úlohu, a tak snad proto si vedení vymínilo, že se rozhodne až na Zlíchově dne 14. 2. 1983 za
účasti vedení podniku. Včerejší jednání (dohadování) trvalo čtyři hodiny. Závěr vyšel v náš
prospěch. Provozovna se zavázala objednávku převzít a zajistí plánovanou výrobu tak, jak
je vše navrhnuto.“ (6)
Obtíže však provázely i vlastní dodávku materiálu. Za stále ještě probíhajících prací
na oltáři v měsíci listopadu 1984 o tom zanechal svědectví P. Hrašák: „Termíny dodání
a dohotovení nebyly plněny, protože se objevovaly nečekané obtíže a překážky: výměny
vedoucích provozovny, odchod mistra do důchodu, nemoci pracovníků, úprava pracoviště,
atp. Budeme rádi, podaří –li se do zimy oltář postavit. Věřte, nečekal jsem takové těžkosti.“ (7)
26

V této souvislosti bylo zamítnuto provedení archeologického průzkumu v místech, kde
měl být nový oltář vybudován.
Liturgie svěcení oltáře plná starozákonních obrazů byla slavena čtvrtou neděli adventní 23. prosince 1984, přičemž světitelem byl olomoucký biskup J. Vrana. Kazatel
P. Remigius Janča ve své promluvě zdůraznil, že: „Oltář stojí na počátku kultury a civilizace...je v rozporu se sobectvím, které je hrobem každé kultury.“ (8) Vyzdvihl krásu baziliky jako
esence umění. „A přece bez oltáře by to nebylo posvátné místo. Bylo by to jako mrtvé snesené muzejní bohatství. Chyběl by zde duch; živý duch Kristovy oběti, která je také největším
bohatstvím církve.“ (9)
Obrovský krok, který církev učinila vstříc lidem po druhém vatikánském koncilu,
se pokusil vyjádřit Oliva tím, že nechal do prostoru transeptu (křížení lodí) pod kupolí
vyrůst mohutnou skulpturu rozbíhající se do všech stran. Sám autor spojuje toto řešení s obdobím vzniku za komunistické normalizace, kdy hledal pevný bod, o nějž by se
dalo opřít. V bazilice jej spatřoval právě v transeptu, jehož konstrukce vydržela i řádění
husitských vojsk. „Velehradská bazilika barokizováním někdejší pozdně románské stavby
má nový, silně monumentální ráz, zároveň se však znejasnila původní idea stavby: trojlodí,
transept, pětilodí. Umístit sem nový oltář znamenalo také nově určit ústřední bod odpovídající celému charakteru stavby, historické tradici i potřebám dnešní liturgie. Všechny tyto
požadavky splňovalo pouze centrální umístění oltáře v transeptu pod kupolí a vítězným
obloukem – tedy v místě nejzávažnějšího barokního zásahu. Takto situován je nyní oltář
opravdovým středem liturgického shromáždění.“ (10)

Pohled z kopule baziliky na oltář při slavení východní liturgie
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Zásah lze označit jako odvážný a nekompromisní, z čehož pramení jak působivost
a síla, tak také odmítavé postoje. Olivovi je vytýkáno, že oltář příliš naddimenzoval a překryl tak zcela křížení lodí.(11) Autor oltáře vzpomíná na reakci jednoho poutníka, který
mu po dokončení instalace rozhořčeně řekl: „Vy jste tím oltářem obsadil to nejkrásnější
místo v bazilice.“ Oliva mu odpověděl: „To jste vyjádřil krásně.“ Hledáme – li v sakrálním
prostoru středobod, není jím svatostánek, nýbrž oltář stojící na Velehradě na „tom nejkrásnějším místě.“ Zkusme přirovnat baziliku k obrazu (dnešního) světa a oltář k církvi.
Mít ji (jej) někde, kde nebude příliš rušit a takto neškodná (neškodný) bude společnosti
(kostelu) celkem i slušet?
Chceme –li poctivě pojmenovat problematiku slavení liturgie v bazilice (neboť problém nelze zúžit jen na oltář), musíme si uvědomit, že velehradský kostel si cisterciáčtí
mniši postavili pro svoji potřebu a pouze o velkých svátcích otevírali jeho prostory i laickým věřícím. Z tohoto důvodu zabírají celou přední část dlouhé hlavní lodě chórové
lavice, v nichž se mniši několikrát denně modlili a lavice pro lid (pořízené až v 19. století) se nacházejí až za nimi. Jak velký je rozdíl mezi poutním a konventním kostelem
si můžeme uvědomit například při srovnání Velehradu s Křtinami. Prostá věta, že po
zrušení cisterciáckého kláštera v roce 1784 se stal konventní kostel farním, tak ukrývá
velmi důležitý fakt změny v užívání stavby. Jestliže si tedy kněží někdy povzdychnou,
že nemají příliš kontakt s věřícími, neboť v těsné blízkosti oltáře jich sedí jen nemnoho,
„můžou za to vlastně cisterciáci“ a sotva by na tomto faktu něco změnilo přidání několika židlí navíc, kdyby byl oltář menší. Oltář je příliš velký, nakolik je bazilika příliš velká
pro velehradskou farnost. Opačně bychom mohli říci, že oltář svojí velikostí odpovídá
monumentalitě baziliky a Velehradu, jakožto poutnímu místu, kam míří tisíce lidí.
Velehradský oltář stále vyvolává emoce a je tak dílem nikoli konformním, nýbrž provokujícím, vybízejícím k dialogu. Co by si sakrální umění mohlo přát víc? Napadá mě
opět přirovnání ke Kristu, který přišel do židovského Chrámu s dokonale promyšleným
kultem a jeho názory byly shledány jako naprosto nepřijatelné.
Velehradský oltář je podle mne „zjevením“ lidsky neospravedlnitelným. Právě on
„dostal Olivu do Říma.“
Zkusme si tedy konečně toto dílo představit. Kardinál T. Špidlík SJ charakterizuje velehradský oltář jako lidský protipól nebe – „Zatímco bazilika je se svým nadpozemským
světlem obrazem nebe na zemi, Olivův
oltář je místem, kde jakoby puká tvrdá země,
z níž vystoupí balvan a my na něm přinášíme Bohu „plody země a práce našich
rukou. „Uprostřed nebe tu vyvstalo poselství
země.“ Tvrdé „dobývání chleba ze země“
však má být proměněno v pokrm a nápoj
duchovní. Teprve z tohoto poslání lze usuzovat krásu oltáře a celého světa. Není pravá
krása ta, u které se oko líbivě zastaví, ale ta,
která skromně usměrňuje pohled dál a výš.“
(12)
„Liturgický kámen nezná krasořečnění.“ (13)
Základ pro vlastní oltář tvoří trojstupPřípravná skica pro řešení velehradského oltá- ňová platforma, v jejíchž křivkách můžeře (T. Černoušek podle návrhu O. Olivy)
me spatřovat základy velkomoravských
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rotund, barokní tvarosloví, ale i proměnlivost světa. Vyvýšení oltáře nad okolní terén
poukazuje na totožnost mešní nekrvavé oběti s obětí Krista na Kalvárii. Samotný oltář
utvářejí tři vertikálně členěné kamenné pilíře (stipes), které symbolizují sv. Trojici – uvnitř
Trinity se odehrává oběť. Pilíře nesou obdélnou horizontálu menzy z bílého ruského
mramoru koelga o rozměrech 300 x 150 cm. Oltář – lat. altare – (od adolere – spalovat) má starozákonní, archetypální ráz. Celý oltář pak symbolizuje Krista: „On je náš kněz,
náš oltář, náš pravý a jediný Beránek.“ (14) Na oltáři jsou umístěny Olivovy svícny a kříž
(bez korpusu). Bývají bohužel alternovány jiným mobiliářem nižší výtvarné hodnoty.
Uspořádání liturgického prostoru doplňuje ambon, na kterém jsou vysochána písmena
řecké abecedy: alfa – omega. Vyjadřují, že Bůh je počátek i konec. „Tvarová a proporční
příbuznost ambony a menzy poukazuje na stejnomyslnou jednotu stolů Slova a Chleba.“ (15)
Protějškem ambonu je dřevěné sedes pro kněze. Schody oltáře a stipes jsou ze sliveneckého mramoru.
Otmar Oliva dosud neměl možnost celý oltář dokončit. Chybí zde různě nahrazovaný procesní kříž s korpusem Krista vyžadovaný v presbytáři aktuálními liturgickými
předpisy, „neboť z boku Krista, zesnulého na kříži, vzešlo obdivuhodné tajemství celé církve.“ (16) Dále zde schází autorsky sjednocený paškál, sedmipočetné svícny a věčné světlo,
místo něhož je nyní nad svatostánkem „blikačka.“
Na závěr bych rád uvedl slova papeže Jana Pavla II., který v roce 1990 před velehradským oltářem poklekl: „Tento svět, v němž žijeme, potřebuje krásu, aby nepropadl zoufalství. Krása jakož i pravda přináší do lidských srdcí radost.“ (17)
Petr Hudec
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Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
oslavila osmdesát let svého trvání
Datum 8. září 2008 bylo významným dnem pro Kongregaci sester
svatých Cyrila a Metoděje. Toho dne si totiž sestry (z nichž mnohé jsou
i členkami Matice velehradské) nepřipomínaly jen liturgický svátek
Narození Panny Marie, ale i osmdesáté výročí vzniku své řeholní rodiny, vyznačující se již od počátku své existence osobitým charismatem:
všechny své modlitby, práce a oběti věnuje na úmysl za sjednocení
křesťanů ve víře, zvláště mezi slovanskými národy.
.
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje je řeholní institut papežského práva. Na
Velehradě má své kořeny, centrum svého působení a v poslední době znovu i své hlavní
sídlo.
Vznik Kongregace je jedním z plodů oživeného unionistického hnutí koncem 19.
a začátkem 20. století, jehož mezinárodním i celocírkevním střediskem a ideovým pojítkem se stal Velehrad a duší olomoucký arcibiskup ThDr. Antonín Cyril Stojan (1851-1923),
neúnavný propagátor cyrilometodějské ideje jednoty křesťanů ve víře a iniciátor světových unionistických kongresů, které se pořádaly na Velehradě od roku 1907.
Na podporu svých unijních snah založil arcibiskup Stojan „Apoštolát sv. Cyrila
a Metoděje“, jehož prostřednictvím získal široce rozvětvenou základnu členů, kteří byli
ochotni modlitbou, prací i hmotnými oběťmi přispívat k dílu sjednocení. Měl v úmyslu
založit řeholní kongregaci, která by se plně zapojila charitativní a pastorační činností do
unijních snah církve. Arcibiskup Stojan však po krátkém dvouletém působení na olomouckém apoštolském stolci v roce 1923 zemřel.
Teprve rok po jeho smrti uskutečnila tento záměr odborná učitelka, sestra III. řádu sv. Dominika, Marie Růžena
Nesvadbová (1878-1963), která s neobyčejným zájmem
sledovala tehdejší unionistické proudy a ve Stojanově iniciativním cyrilometodějském hnutí, opřeném o Velehrad, viděla „znamení doby“ a Boží volání, které čeká na konkrétní
odpověď.
Zakládat a budovat řeholní společenství v letech po
první světové válce, plných nepokojů a politických, sociálních i náboženských bouří, nebylo snadné. Sestra Marie Růžena Nesvadbová však byla žena statečná, velkorysá, s mimořádnými organizačními schopnostmi; především však
byla ženou hluboké víry a důvěry v Boží pomoc, která dovedla pro své plány získat schopné a obětavé spolupracovníky i osobnosti velkého formátu. V těžkých začátcích nové
Matka zakladatelka Kongregace jí byl velkou oporou i pomocí její rodák Msgre
Marie
Růžena Nesvadbová
Dr. Jan Šrámek (1870-1956), tehdejší ministr zdravotnictví
a sociální péče Československé republiky a pozdější předseda československé vlády, který vzal na sebe úkol vyřídit církevní a státní souhlas pro
založení Kongregace sester cyrilometodějských a pečoval o její hmotné zabezpečení.
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V přípravném období v letech 1924-1928 se utvářela Kongregace z původně laické Cyrilometodějské družiny, která se pod vedením sestry Marie Růženy Nesvadbové
zaměřovala hned od počátku na plnění dvou charakteristických rysů budoucí Kongregace, a to na charitativní činnost a výchovu mládeže a na ekumenismus a misijní úsilí –
snahu církví Východu i Západu o naplnění posledního Ježíšova přání „Aby všichni jedno
byli“.
V charitativní činnosti – v péči o mentálně postižené děti – vyšla vstříc naléhavé
potřebě té doby u nás. Jako odborná učitelka přišla do styku s mentálně retardovanými dětmi, které žily na okraji lidské společnosti. Ve snaze ulehčit jim těžký úděl začala
pro ně budovat ústavy a třídy pomocné školy, v nichž se jim dostalo pečlivého ošetření
a přiměřené výchovy a výuky.
Při charitativní práci nezapomínala sestra Marie ani na druhý charakteristický rys
budoucí Kongregace: na ekumenismus. Již v září roku 1925 přebraly členky Cyrilometodějské družiny provoz exercičního a poutního domu Stojanov na Velehradě, který
byl založen arcibiskupem Dr. Antonínem Cyrilem Stojanem pro pořádání exercičních
a vzdělávacích kurzů pro laiky a pro ubytování poutníků a účastníků kongresů. Stojanov
se tak stal sídlem velkých unionistických kongresů konaných v letech 1924-1936, na které se sjížděli teologové a odborníci z Východu i Západu, aby hledali cestu ke sjednocení
církví ve víře. Jejich zásady a metody obnovy jednoty církve, postavené na vzájemném
poznávání, studiu a vyjasnění sporných otázek, sblížení, modlitbě a dialogu, ovlivnily
vývoj celé církve a pojetí ekumenismu na II. vatikánském koncilu.
Bohatá činnost Cyrilometodějské družiny se mohla rozrůstat jen díky obdivuhodné
obětavosti a nadšení členek – kandidátek budoucí Kongregace. V přípravném období
1924-1926 byly položeny dostatečné základy pro existenci a činnost zamýšlené Kongregace, proto sestra Marie Nesvadbová požádala v únoru 1926 Arcibiskupský ordinariát
v Olomouci, aby zřídil Kongregaci sester cyrilometodějských a potvrdil její Stanovy, které pro ně sestavil kanovník ThDr. Metoděj Marvan (1875-1943), docent církevního práva
na diecézním bohosloveckém učilišti v Brně, duchovní otec, rádce a zpovědník sester
v počátcích Kongregace.
Po delším jednání o některých bodech Stanov a po jejich nové úpravě ohlásila Arcibiskupská konzistoř v Olomouci panu prelátu Msgre Dr. Janu Šrámkovi jako zakladateli,
že bylo z Říma povoleno kanonicky zřídit Kongregaci sester cyrilometodějských se sídlem na Velehradě, a to výnosem Posvátné kongregace pro řeholníky ze dne 17. srpna
1927. Olomoucký arcibiskup Dr. Leopold Prečan pak formálním dekretem ze dne 8. září
1928 prohlásil Kongregaci sester cyrilometodějských za kanonicky zřízenou.
Za hlavní dům Kongregace byl původně určen řeholní dům na Velehradě č. 142, ale
kvůli komunikaci a dostupnosti úřadů a škol bylo požádáno, aby se jím stal řeholní dům
v Brně na Lerchově ulici č. 65; od roku 1930 tam bylo přeloženo sídlo generální představené i noviciát.
První generální představenou se stala Matka zakladatelka, sestra Marie Růžena Nesvadbová. Za jejího vedení se Kongregace dále slibně rozvíjela a rostla také na poli výchovy. Matka Marie se rozhodla v Brně vedle generálního domu vybudovat gymnázium
s internátem pro dívky – zejména pro dívky z venkova – aby i jim byla dána možnost
hlubšího vzdělání a křesťanské výchovy, v níž viděla Matka Marie nejen účinnou cestu
k ozdravění a posvěcení rodin, a tím i celého národa, ale i nejlepší službu příštím generacím. Sestry působily také jako katechetky na státních školách, přijímaly službu far31

ních sester, zřizovaly mateřské školky, domovy důchodců i pečovatelskou službu. V roce
1933 rozšířila Kongregace své působení na Slovensko.
Německá okupace v letech 1939-1945 těžce poznamenala rozvíjející se činnost
mladé Kongregace. Nejdříve bylo postiženo gymnázium v Brně, které bylo pro vojenské účely zabráno německým vojskem hned po okupaci. V roce 1941 musel být předán
Němcům Stojanov, byli v něm ubytováni chlapci organizovaní v „Hitlerjugend“. Sestry
zůstaly dětem vařit a uklízet, nechtěly nechat dům a kapli bez dozoru. V roce 1942 byl
určen okupační správou pro ubytování německých dětí i ústav pro mentálně postižené
děti. Sestry se s nemocnými dětmi musely vystěhovat do dlouhodobě neobývaného
volného traktu velehradského kláštera, který jim poskytli jezuité. Po odchodu Němců
v květnu 1945 se v budově Stojanova i ústavu usadili sovětští a rumunští vojáci, na krátkou dobu je vystřídal i vojenský lazaret. Zpustošené domy se podařilo opravit natolik, že
od července téhož roku opět sloužily původním účelům.
Po osvobození z nacistické nadvlády se Matka Marie spolu se sestrami pustila se
svou typickou odvahou a horlivostí do práce jak na poli charitativním, tak i výchovném.
Činnost Kongregace se rozvíjela mnohostranně až do roku 1948 – nástupu komunistického režimu, který byl ostře zaměřen proti církvím a jejich činnost plánovaně ničil:
církevní školy byly zrušeny, kláštery zabrány, sestry internovány v soustřeďovacích táborech, některé vyšetřovány a vězněny.
Výměrem Okresního velitelství národní bezpečnosti v Uherském Hradišti v květnu
1949 bylo zakázáno konání duchovních cvičení na Stojanově. Do uvolněných prostor
Stojanova přestěhovala sestra Marie Nesvadbová z hlavního domu v Brně 25 mentálně postižených dětí. Díky tomu se stal dům
ústavem sociální péče a ne hotelem, jak
o to usiloval Místní národní výbor.
Koncem července 1950 byly sestry s postiženými dětmi z ústavu na Lerchově ulici
v Brně vystěhovány do Jiříkova - Filipova
u Rumburka v severních Čechách. Sestra
Marie v této situaci požádala arcibiskupský
ordinariát o přeložení generálního i noviciátního domu na Velehrad. Tam se také
spolu s novickami přestěhovala. Nejdříve
bydlela v ústavu pro mentálně retardované
děti na Hradišťské ulici č. 142. Po zabrání
této budovy v roce 1952 pro základní školu
odešla na Stojanov. Postižené děti byly převezeny do bývalého minoritského kláštera
v Krnově a o pět let později přemístěny i se
sestrami do zámecké budovy v Jindřichově
u Krnova.
Sestrám bylo zakázáno přijímat dorost.
Mohly pracovat pouze v ústavech pro mentálně postižené děti a v domovech důchodSestra Magdaléna Lekešová (1910 - 1988) po- ců pod přísným dozorem stranických vemáhá při opravě střechy baziliky v roce 1970 doucích. Začátkem roku 1960 byly všechny
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charitní ústavy zestátněny a v červnu 1961 musely staré a nemocné sestry, včetně generální
představené sestry Marie, opustit Velehrad. Byly
převezeny do Charitního domova pro řeholnice
v Bílé Vodě u Javorníka. A právě zde, v internaci,
dne 12. března 1963 sestra Marie Růžena Nesvadbová, zakladatelka Kongregace, zemřela.
Slavnostní rekviem za zemřelou vykonal v Bílé
Vodě pražský biskup František Tomášek. Po obřadech bylo tělo zesnulé převezeno na Velehrad
a prelátem Františkem Cinkem pochováno na
místním hřbitově.
Krátký zlom v politické a náboženské situaci
nastal v letech 1968-1971, kdy bylo možné přijímat řeholní dorost a sestry se nakrátko mohly
veřejně zapojit do pastorace. V té době působil
na Velehradě - Stojanově ThDr. Reginald Dacík
OP (1907-1988), duchovní otec, rádce a formáSestra Terezie s dětmi
tor sester v duchu II. vatikánského koncilu.
S nastupující „normalizací“ bylo opět zakázáno přijímat řeholní dorost, proto byla Kongregace nucena přijímat a formovat nové sestry ilegálně. Tyto sestry nenosily řeholní šat, žily
v malých společenstvích dvou až tří sester v rodinných domcích nebo státních bytech a pracovaly v různých zaměstnáních, protože pobyt
mezi sestrami působícími v ústavech jim byl
většinou znemožněn. Sestry z ilegálně vytvořených komunit se mezi sebou stýkaly, byly také
v tajném kontaktu s řádovými představenými
a magistrami.
Až po roce 1989 se mohly sestry Kongregace vrátit zpět ke svému poslání a činnosti, a to
jak v oblasti pastorační (katechetky, pastorační
asistentky), tak v oblasti výchovy. V roce 1991
byly Kongregaci v rámci restitucí církevního
majetku vráceny obě budovy na Lerchově ulici, a sestry tak mohly opět začít naplňovat své
poslání ve vzdělávání a výchově dětí. Po proveSestra Gabriela na letním táboře dětí
dení rozsáhlých úprav zřídila Kongregace v buz velehradské farnosti
dově na Lerchově ulici č. 65 Cyrilometodějskou
církevní základní školu, zařazenou v září 1991 do sítě základních škol (v tomto školním
roce 2008/2009 navštěvuje základní školu na 550 žáků ve 23 třídách; mnozí z nich denně dojíždějí z různých částí Brna i jeho blízkého okolí). Ve školním roce 1996/1997 zahájila vyučování v někdejší budově řádového dívčího gymnázia na Lerchově ulici č. 63
Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium (nynější Cyrilometodějské
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gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, které v současném školním roce
2008/2009 navštěvuje asi 480 studentů v 16 třídách, a to nejen z Brna, ale téměř z celé
Moravy). Na obou školách působí deset sester sv. Cyrila a Metoděje: šest sester jako
učitelky všech tří stupňů, dvě jako vychovatelky v družině a dvě ekonomky.
V roce 1990 byl přemístěn hlavní dům Kongregace z Bílé Vody do Brna, Bílého ulice
č. 9. Ale v roce 1993, kdy byla na generální kapitule vytvořena Česká a Slovenská provincie, byl ustanoven hlavním domem Kongregace opět řeholní dům na Velehradě č. 142.
Brno se stalo sídlem České provincie a Bratislava Slovenské provincie (v roce 2004 bylo
slovenské provinční sídlo přeneseno do Turzovky). Řeholní dům na Velehradě č. 142 byl
určen též za noviciátní dům pro obě provincie a přestěhovaly se tu starší sestry, které
dosud žily v pohraničí. K tomuto přemístění mohlo dojít až na jaře roku 2000, protože
se musela nejprve vybudovat na Velehradě nová základní škola a uprázdněnou budovu
bylo třeba přistavět a zrenovovat. Dnes žije v hlavním domě 43 sester, z toho je 32 sester
důchodového věku, o které pečuje šest mladších sester, čtyři sestry juniorky a jedna
novicka.
Také budova Stojanova byla po rekonstrukci vrácena svému původnímu účelu. Domov pro osoby se zdravotním postižením provozuje svou činnost pouze v rozšířených
traktech. Stojanov je jediným domem, kde sestry cyrilometodějky mohly žít a pracovat
nepřetržitě od začátku Kongregace až dodnes. V nynější době tvoří stojanovskou komunitu devět sester: dvě sestry jsou zaměstnány v Domově pro osoby se zdravotním
postižením, šest sester pracuje v Poutním a exercičním domě a jedna jako kostelnice
v bazilice.
Od roku 1997 působí sestry též v Melitopolu a Čechohradě na jihovýchodní Ukrajině, kam přešly po dvouleté činnosti v Rusku (1995-1997).
Sestry z kongregace SCM
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Čtrnáct velehradských zastavení
(pro soukromou i společnou modlitbu křížové cesty)
Pane Ježíši Kriste. Ty jsi prošel křížovou
cestou, která se završila tvým ukřižováním. Chceme si nyní připomenout tyto
okamžiky, které nám přinesly spásu. Tvoje putování provázela četná setkání s lidmi, z jejichž postojů se dodnes můžeme
poučit.
Srdcem poutního místa Velehrad je bazilika, která má půdorys ve tvaru kříže. Také
zde se odehrály nejen okamžiky plné
Boží milosti, ale také chvíle bohapusté.
Na Velehradě se setkávali mučedníci, ať
už krvaví, nebo nekrvaví. Připodobnili
se svým životem k Tobě. Jen někteří patří do společenství svatých; inspiraci pro
náš duchovní život si však můžeme vzít
ode všech zmíněných.

1. Ježíš odsouzen
V dubnu roku 1950 vtrhli do velehradského kláštera příslušníci Státní
tajné bezpečnosti a odvezli velehradské
jezuity do internačního tábora v BohoKříž (O. Oliva)
sudově. Většina řeholníků byla odsouzena na mnoho let vězení. Rozsudek zněl
často: „velezrada.“ Oni však byli naopak věrní Kristu.
Pane, dej, ať také já dokážu rozlišit, jakým způsobem se mám zlu postavit.

2. Ježíš na sebe bere kříž
Ve druhé polovině 19. století se stal Velehrad cílem tisíců poutníků, kterým bylo
potřeba se soustavně pastoračně věnovat. Mnoho řádů odmítlo přijat starost o Velehrad. Přání kardinála Fürstenberka nakonec vyhovělo v roce 1890 mnohými kritizované
Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité chápali sami sebe jako pokračovatele v díle svatých Cyrila
a Metoděje. Práce pro Velehrad jim přinesla nejen radost, ale také mnoho obětí a nakonec i věznění.
Pane, dej mi sílu brát svůj kříž jako pokání za sebe, ale i za druhé.

3. Ježíš padá pod křížem
Na Velehradě žije mnoho lidí zdravotně a mentálně postižených. Mnozí z nich se
zapojují do života farnosti a navštěvují bohoslužby. Nesou si svůj každodenní kříž,
ale nezasluhují si pouze náš soucit. Můžeme si vzít příklad z jejich radosti, vděčnosti
a důvěry.
Pane, pomoz mi pochopit, že kříž je nutnou záležitostí v životě křesťana i celé církve na
cestě k věčnosti.
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4. Ježíš se setkává se svou Matkou
Sestra Marie Růžena Nesvadbová založila v roce 1928 Kongregaci sester svatého
Cyrila a Metoděje, která má svými modlitbami a prací přispívat ke sjednocení rozdělené
církve. Sestry se staraly o mentálně postižené děti, pracovaly ve školství a vedly poutní
a exerciční dům Stojanov. Nástup totalitních režimů však jejich úsilí omezil nebo zcela
znemožnil. Za války se sestry staraly o Hitlerovu mládež ubytovanou na Stojanově. Komunisté se pokusili kongregaci zničit zcela a některé ze sester věznili. Sestra představená Marie se vrátila z Brna, kde byl noviciátní dům, na Velehrad. Zde mohla zůstat do roku
1961, kdy se musela vystěhovat do Bílé Vody, kde zemřela.
Pane, dej, ať nečekám na ideální podmínky, ale snažím se společnosti pomáhat v situaci, která právě nastala!

5. Šimon pomáhá Ježíši nést kříž
Ačkoliv se chtěl jezuita Rudolf Vašíček stát misionářem v Číně, vyhověl přání biskupa, zůstal v republice a v roce 1947 se stal velehradským farářem. V roce 1948 byl odsouzen na 3 roky do vězení za čtení pastýřského listu. Před zatčením Stb se mu podařilo
uniknout, neboť obyvatelé nedalekých Tupes se vzbouřili a vytvořili k jeho ochraně domobranu. Páter Vašíček je však nechtěl vystavovat represím, a tak z obce tajně uprchl. Po
poradě se svým provinciálem se na Velehradě dobrovolně vydal úřadům. Byl uvězněn
a na svobodu se dostal až po dvanácti letech.
Pane, dej mi, prosím, osobní odvahu zastat se člověka, který je v úzkých!

6. Veroničin skutek lásky
Na Velehradě působí již několik desetiletí dvě kongregace sester svatého Cyrila
a Metoděje a Božského Vykupitele. Trpělivě se starají o klienty Vincentina a děti ubytované na Stojanově nebo snášejí úděl stáří, neboť samy již nemají sílu, aby pomáhaly
druhým jinak, než modlitbou.
Pane, dej, ať mi nikdy nechybí soucit a statečnost!

7. Druhý pád
Řeckokatolický řeholník, biskup a mučedník, blahoslavený Pavol Peter Gojdič, 6.
eparcha prešovský si zamiloval Velehrad. Často sem přijížděl a účastnil se zde unionistického dění. Po nástupu nacismu na Slovensku ostře kritizoval Tisův režim a jeho protižidovské tažení. Za komunismu byl v roce 1950 zatčen a řeckokatolická církev byla
administrativně zrušena. Byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu k doživotnímu vězení, ztrátě všech občanských práv za údajnou velezradu a špionáž. Zemřel na následky
mučení a krutého věznění v den svých 72. narozenin 17. července 1960 ve vězení v Leopoldově. Obdobný osud potkal také redemptoristu, otce Metoděje Dominika Trčku.
Papež Jan Pavel II. prohlásil oba mučedníky 4. listopadu 2001 za blahoslavené.
Pane, chraň nás před zlem, které má dnes novou přitažlivou podobu!

8. Ježíš potkává jeruzalémské ženy
Od 70. let dvacátého století byl nucen náš národ žít v tuhém normalizačním režimu. Nakolik se podobalo jednání lidí plačícím jeruzalémským ženám? K nenásilnému,
nicméně výmluvnému protestu proti tomuto stavu se rozhodli lidé v roce 1985, kdy na
Velehrad zavítal 5. července kardinál Augustin Cassaroli.
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Pane dej, ať dokážeme nad sebou plakat uzdravujícím pláčem a ať také sami sobě dokážeme odpustit!

9. Ježíš padá potřetí
Svatý Metoděj chtěl strávit svůj život v samotě athosské hory jako mnich. Byl však
společně se svým bratrem Konstantinem poslán na Moravu. Po několika letech působení mezi Slovany odcházejí společně do Říma obhájit své pastorační působení před
papežem. Metoděj se vrací ozdoben biskupským palliem, ale bez svého bratra, který
v Římě zemřel. Cestou zpět byl zajat pasovskými biskupy, kteří se na něj zlobili, že sklízí
duchovní plody na území, kde latinští kněží již po tři generace působili. Když se vrátil
na Moravu, našel ji uprostřed politických zmatků. Po smrti svatého Metoděje v roce 885
byli jeho žáci vyhnáni z Moravy.
Pane, prosím tě za naše nepřátele, dej jim svou milost a nám dobrou vůli odpouštět.

10. Ježíše svlékají ze šatů
Již od roku 1054 je církev bolestně rozdělena, stejně jako byla ve dvě půli roztržena
Kristova nesešívaná suknice. O jednotu křesťanů se mimořádně zasloužil moravský arcibiskup Antonín Cyril Stojan, který zemřel v pověsti svatosti. Jeho působení ocenil papež
Jan Pavel II. při své návštěvě na Velehradě v roce 1990: „V naší době, době rozdělené
Evropy, v době rozdělení církve, svědectví apoštolů Cyrila a Metoděje znamená výzvu
k jednotě....Zde na Velehradě, přijal tuto výzvu Antonín Cyril Stojan, podněcovatel známých unionistických sjezdů, prvních kroků k modernímu ekumenismu.“
Pane, dej, ať dokážu přispět k jednotě křesťanů vytvářením atmosféry lásky ve svém
bezprostředním okolí.

11. Ježíš je ukřižován
Trámy jsou přibíjeny k sobě hřeby, až vznikne celý dřevěný krov. V roce 1970 se
pustil jezuita Rudolf Vašíček společně s farníky a dalšími dobrovolníky z okolí do opravy
střechy velehradské baziliky. V bezvýchodném období normalizace se jejich úsilí stalo
pro křesťany symbolem budoucnosti církve. Než však byly všechny práce dokončeny,
byl otec Vašíček 1. 5. 1972 z Velehradu odvolán do Švábenic na Hané. Na jeho úsilí navázal kněz Stanislav Hrašák.
Pane, přijmi i moje bolesti jako můj dar, jako mou oběť.

12. Ježíš na kříži umírá
12. ledna nad ránem roku 1421 vtrhli do velehradského kláštera husitští vojáci
a začali jej drancovat. Většina řeholníků se zachránila útěkem. Opata Jana však společně s dalšími čtyřmi bratry upálili na stupních oltáře. V barokním období byli tito
řeholníci uctíváni svými spolubratry jako světci. Svědčí o tom dosud freska na klenbě
baziliky. Ideály husitů se v mnohém nelišily od původního reformě kritického myšlení
cisterciáků v prvních desetiletích existence řádu. Problém však spočíval v tom, že husité se rozhodli své názory prosazovat ohněm a mečem a cisterciáci se svým ideálům
v mnohém vzdálili.
Pane dej, ať jsme věrní tvému učení a ať dokážeme tolerovat názory, které se s našimi
postoji neslučují. Vždyť tebe neukřižovali ateisté, ale právě lidé věřící.
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13. Ježíš sňat z kříže
Konstantin Cyril byl svým nadáním předurčen k oslnivé politické a učenecké kariéře.
Vyhověl však přání císaře Michala a odešel se svým bratrem Metodějem na Moravu hlásat evangelium Slovanům. Ačkoliv podléhali východnímu patriarchovi, neváhali přijít
do Říma vysvětlit své úmysly římskému papeži, a tak navždy vytvořili symbolický most
mezi Východem a Západem. Svatého Konstantina však tato cesta stála život. V Římě vážně onemocněl a vstoupil do kláštera na Aventinu, kde přijal řádové jméno Cyril a krátce
na to zemřel v náručí svého bratra.
Pane, dej ať pochopím, že pravá seberealizace není v rozporu se smyslem pro oběť!

14. Ježíš je uložen do hrobu
Monsignor Jan
Šrámek měl odvahu
hájit křesťanské zájmy jako politik a stál
u zrodu České strany
lidové. V roce 1921
se stal členem československé vlády. Nechtěl se smířit s mnichovským diktátem
a ve vysokém věku
dobrodružně uprchl
do Londýna, kde stál
v čele československých exilových vlád.
Po válce se stal mísHrob Msgr. Šrámka (O. Oliva)
topředsedou vlády
a jako poslední podal demisi v roce 1948. Jeho obavy z nástupu komunismu se naplnily,
neboť byl ještě téhož roku uvězněn. Konec života strávil v internaci v Roželově. Zemřel
v roce 1956 v pražské nemocnici pod cizím jménem. Komunisté ignorovali jeho poslední přání, aby byl pohřben na Velehradě. Stalo se tak až v roce 1991, kdy jeho ostatky byly
exhumovány a uloženy na velehradském hřbitově.
Pane, ať se dovedu zříci všeho, co by mi bránilo na cestě do tvého věčného království!

Závěr
Smrtí Kristovou vše nekončí. V tomto smyslu říká svatý Pavel: „Nevstal-li Kristus, vaše
víra nemá cenu, protože pak jste ještě ve svých hříších, a jsou ztraceni i ti křesťané, kteří
už zesnuli. Máme-li naději v Krista jen v tomto životě, pak jsme nejubožejší ze všech lidí.
Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli.“ (1Kor 15,17-22)
V roce 1990 nastává duchovní vzkříšení Velehradu. Naději zmrtvýchvstalého Krista zde
zvěstuje papež Jan Pavel II. Stále pracujeme na obnově naší církve, stále jsou tu dílčí úmrtí
a nová zmrtvýchvstání. Děkujeme za příklad mnoha křesťanů, jejichž život je spojen s Velehradem. Dej, ať se Ti podobáme nejen ve smrti, ale také ve vzkříšení. Amen.
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Dýchat oběma plícemi
– krátký přehled tradic křesťanského Východu

Pavel Ambros SJ

Cyrilometodějská tradice zosobněná postavou Božího služebníka Antonína Cyrila Stojana nás připravila k tomu, abychom
přijali s radostí myšlenku Jana Pavla II. „dýchat oběma plícemi“. Podle Stojana spočívá ve „stálém 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“. Podívejme se v krátkém přehledu na
křesťanský Východ v celku, nejen na svět slovansky mluvící.
Křesťanským Východem myslíme ty místní církve, které vznikly ve Východořímské říši kolem dvou velkých měst: Antiochie
v Sýrii a Alexandrie v Egyptě. Protože měly pro své postavení zvláštní prestiž, měly jejich liturgie a obyčeje velký vliv na
Reliéfy sv. Cyrila a Metomístní církve, které byly v oblasti jejich vlivu. Antiošská tradice
děje na vratech pravose vlivem politického rozdělení rozvětvila na západosyrskou
slavného kostela v Gra(v hranicích Římské říše) a východosyrskou (mimo tyto hranibarce (Východní Polsko)
ce, především v Persii). Není zanedbatelný ani vliv Jeruzaléma
– třetí církve. Posvátné postavení svatého města jako dějiště
našeho vykoupení z něj učinilo velké centrum poutnictví a klášterního života a jeho liturgické obyčeje se rozšířily do celého světa. Tradice těchto tří církví – Antiochie, Alexandrie a Jeruzaléma – tvoří základní zdroje, z nichž se vyvinul východní obřad. V průběhu
4. a 5. století s růstem významu Konstantinopole do postavení vedoucí patriarchální
diecéze na Východě rozrostl počet východních tradic ještě o tradici byzantskou, která
je východiskem pro všechny slovanské pravoslavné církve. Když císař Konstantin v roce
330 přemístil sídlo své říše do Byzance, stala se Konstantinopole Novým Řím a její biskup, (dvorní) prelát Římské říše, získal postavení s velkou politickou důležitostí v církvi
i ve státě. Svrchovanost církve v Konstantinopoli na Východě brzy schválila celá církev.
Jak se dalo očekávat, nově získaná výjimečnost Konstantinopole vedla k rozvíjení a obohacování starých tradicí Byzance. Obyčeje Antiochie a Jeruzaléma sehrály rozhodující
úlohu při konečném utváření velkolepého byzantského obřadu. Tento obřad se rozšířil
po většině křesťanského Východu i do slovanských krajin a v současnosti se s ním setkáváme po celém světě. Poslední východní tradice je tradice arménská. Arménie byla prvním křesťanským státem vůbec. Ke konci 4. století se arménská církev stala nezávislou
na arcibiskupovi v Cézareji v Kapadocii a její liturgie, vysluhovaná v národním jazyku,
byla později přizpůsobena byzantskému a latinskému vlivu.
Alexandrijská tradice vidí v evangelistovi sv. Markovi, Petrovu učedníku, zakladatele církve v druhém největším městě Římské říše po Římu v Alexandrii. Existovala
zde slavná antická škola s knihovnou, významná a vlivná židovská menšina. Hlavní
město Egypta mělo velký politický a kulturní vliv na celý Egypt, východní Lýbii a palestinskou Pentapolis. Alexandrie byla proslulým centrem řecké helénistické kultury
s katechetickou a teologickou školou. Většina obyvatelstva si však uchovávala svazky
s původní domácí kulturou starého Egypta, takže pod skořápkou helénismu zde stále
žila kultura koptská. Egypt se stal kolébkou mnišského života (sv. Antonín Poustevník,
sv. Pachomius).
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Západosyrská (antiošská) tradice zahrnuje obyvatelstvo celé Syrie i Palestiny, kde
se mluvilo z větší části syrsky, následně i v Perské říši. Skutky apoštolů ji považují za
velmi důležitou křesťanskou obec: zde poprvé byli Ježíšovi učedníci nazváni jménem
křesťan (srv. Sk 11,19-26), a byla východiskem i cílem první a druhé misijní cesty apoštola Pavla (Sk 13,1-3, 14,26-28; 15,35-40; 18,22). Antiochie, třetí město Římské říše co
do velikosti, byla hlavním městem provincie Sýrie. Měla značný vliv na Sýrii, Libanon
a všechny kraje, které sousedily s Perskou říší, ale s daleko menší autoritou než měla
Alexandrie nad Egyptem. Až do koncilu v Efesu (431) měla rovněž jurisdikci nad církví na
ostrově Kypru, a nad Jeruzalémem až do doby koncilu v Chalcedonu (451), který vyhlásil
Jeruzalém za nezávislý patriarchát. Slavná antiošská exegetická škola se velmi zasloužila
o rozvoj křesťanské nauky.
Východosyrská (chaldejská) tradice je původně tradicí křesťanů v Perské říši, kteří byli potomky Aramejců, kteří mluvili a psali syrsky. Podle legendy společné kořeny
většiny z nich sahají do 1. století našeho letopočtu, kdy učedníci sv. Apoštola Tomáše,
Mar Addai a Mar Mari, vytvořili prosperující církev, která se pak během 4. století rozšířila
z území dnešní Sýrie přes Irák, Irán až do Indie. Ve skutečnosti již od 2. stol. získali víru
z Antiochie a Edessy. Trvale je přítomen v této tradici vliv perského mudrce Afráta (přibližně 280-345) a sv. Efréma („harfy Ducha svatého“, přibližně 306-373) spolu se školami
v Edesse a Nisibisi. Její bohatá misijní činnost vedla k zakládání klášterů, škol a diecézí
v centrální Asii, dokonce až v Číně a Indii (apoštol sv. Tomáš).
Byzantská tradice je velmi těsně spjata s dějinami hlavního města Východořímské
říše, později Byzantské říše, s Konstantinopolí. Již v 5. století konstantinopolský patriarcha začal uplatňovat svoji autoritu v provincích Pontus, Kapadocie a Asie. Jako první
evropská provincie, která se dostala pod autoritu Konstantinopole, byla Trácie, později
značná část území dnešního Balkánu a celá Kyjevská Rus. Rozšiřování byzantské tradice je těsno spojeno s rozšiřování politického a kulturního vlivu Byzance, s vojenskou
expanzí a misionářskou činností (6.–11. stol. po Kr.). Výchozím kulturním prvkem byla
řečtina a řecká kultura, která vstupovala nenásilně do národních kultur (inkulturace).
Po pádu Konstantinopole (1453) a politickém roztříštění východní Evropy do různých
politických a národních celků a pod tlakem dlouhotrvajícího tureckého ohrožení, začaly
vznikat autokefální (samostatné) církve, tvořené společenstvím víry, udělováním svátostí a kanonickými normami, zaručujícími nezávislost vnitřního řízení a administrace
života církve, včetně volby nejvyšší hlavy.
Arménská tradice je podle českého arabisty Aloise Musila pro Arménii typická
schopnost přátelit se a získat přízeň vzájemně soupeřících velmocí. Často byla rozdělena do sféry vlivu Persie, Římské říše nebo Byzance a tato životní geopolitická nutnost
vedla k zajišťování holé existence nebo výhod. Arménská křesťanská tradice se odvolává
na apoštoly Bartoloměje a Tadeáše, kteří jsou považování za první hlasatele křesťanské
víry. S vytvořením arménského písma počal velký rozvoj arménské literatury. Liturgie,
mnišský život a spiritualita převzala mnohé prvky tradice antiošské a byzantské. Velmi
proslulá je arménská sakrální architektura. Protože se arménská církev neúčastnila chalcedonského koncilu (451), rozhodla se nepřijmout jeho vyznání víry, protože je považovala za příliš blízké nestorianismu.
Jediná Kristova církev se projevuje zcela legitimně v různých podobách a formách.
Pestrost a mnohočetnost východního křesťanství je plodem rozmanitosti dějin, v nichž
působí Bůh sám. Druhý vatikánský koncil to říká těmito slovy: Církev „vlohy, schopnosti
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a zvyky národů, pokud jsou dobré, podporuje a přejímá, a co přejímá očišťuje, posiluje
a povznáší“ (LG 13). Důvody různosti jsou již dány sborem dvanácti apoštolů, kteří stojí
na počátku jednotlivých místních církví, křesťané organizovali postupně své struktury
podle struktur Římské říše, byli vnímaví k mnohosti kultur a jednotlivé komunity se přetvářely vyznáním víry. Všechny tyto rysy shrnuje přehledná tabulka:

Východní církve z hlediska jejich historického vzniku
Centrum

Alexandrie

Tradice
(obřad)

alexandrijskokoptská

Vyznání

„nechalcedonské“
„chalcedonské“

Antiochie

alexandrijskoetiopská
západosyrská
(antiochijská)

„nechalcedonské“
„nechalcedonské“

„chalcedonské“

východosyrská
(chaldejská)

„nestoriánské“

Nesjednocené
církve s Římem

Koptská pravoslavná
církev v Egyptě
Řecký pravoslavný
patriarchát Alexandrie
a celé Afriky
Etiopská pravoslavná
Tewahedo církev
Syrská pravoslavná církev
(jakobité)
Malankarská syrská
pravoslavná církev
Řecký pravoslavný
patriarchát Antiochie
a celého Východu

Svatá apoštolská katolická
asyrská církev Východu

Sjednocené církve
s Římem

Koptská katolická církev
Řecko-melchitská
katolická církev
Etiopská katolická církev
Syrská katolická církev
Malankarská syrská
katolická církev
Řecko-melchitská
katolická církev
Maronitský patriarchát
Antiochie a celého
Východu
Chaldejská církev Východu
Syrská malabarská
katolická církev

Konstantinopol

byzantská

„chalcedonské“

Konstantinopolský
ekumenický patriarchát
Řecký pravoslavný
patriarchát Alexandrie
a celé Afriky
Řecký pravoslavný
patriarchát Antiochie
a celého Východu
Jeruzalémský řecký
pravoslavný patriarchát
Ruská pravoslavná církev

Řecko-melchitská
katolická církev

Apoštolský exarchát pro
katolíky byzantského
obřadu v Rusku*
Běloruská řeckokatolická
církev*
Ukrajinská řeckokatolická
církev
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Centrum

Tradice
(obřad)

Vyznání

Nesjednocené
církve s Římem

Srbská pravoslavná církev

Rumunská pravoslavná
církev
Bulharská pravoslavná
církev

Gruzínský pravoslavná
církev
Kyperská církev
Řecká (pravoslavná) církev

Polská autokefální
pravoslavná církev
Albánská autokefální
pravoslavná církev

Arménie
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arménská

„nechalcedonská“

Pravoslavná církev
v českých zemích a na
Slovensku
Pravoslavná církev
v Americe
Arménská církev

Sjednocené církve
s Římem

Rusínská řeckokatolická
církev
Slovenská řeckokatolická
církev
Apoštolský exarchát pro
katolíky byzantského
obřadu v České republice*
Maďarská řeckokatolická
církev
Řeckokatolická církev
v bývalé Jugoslávii
Apoštolský exarchát pro
katolíky byzantského
obřadu v Srbsku a Černé
Hoře
Apoštolský exarchát pro
katolíky byzantského
obřadu v Makedonii
Rumunská řeckokatolická
církev
Apoštolský exarchát
pro katolíky byzantskoslovanského obřadu
v Bulharsku

Apoštolský exarchát
pro řecké katolíky
byzantského obřadu

Albánská řeckokatolická
církev
Italo-albánská
řeckokatolická církev

Arménská katolická církev

Srovnávací statistika nekatolických východních církví
Oriente
cristiano
1962

Handbuch
der
Ostkirchen
1984

2.500.000

6.000.000

9.000.000

12.000.000

130.000

150.000

1.000.000

1.500.000

?

270.000

1.350.000

2.710.000

100.000

300.000

565.000

750.000

60.000

80.000

Ruská pravoslavná církev

54.000.000

50.000.000

Srbská pravoslavná církev

7.000.000

8.000.000

Rumunská pravoslavná církev

16.300.000

17.000.000

Bulharská pravoslavná církev

6.500.000

6.000.000

Gruzínská pravoslavná církev

3.000.000/
750.000

2.000.000

Kyperská církev

416.000

440.000

Řecká (pravoslavná) církev

7.914.000

8.000.000

Polská autokefální
pravoslavná církev
Albánská autokefální
pravoslavná církev
Pravoslavná církev v českých
zemích a na Slovensku

400.000

500.000

255.000

?

50.000

150.000

Pravoslavná církev v Americe

?

1.000.000

1.590.000

3.500.000

Rok a pramen

Koptská pravoslavná církev
v Egyptě
Etiopská pravoslavná
Tewahedo církev
Syrská pravoslavná církev
(jakobité)
Malankarská syrská
pravoslavná církev
Svatá apoštolská katolická
asyrská církev Východu
Konstantinopolský
ekumenický patriarchát
Řecký pravoslavný patriarchát
Alexandrie a celé Afriky
Řecký pravoslavný patriarchát
Antiochie a celého Východu
Jeruzalémský řecký
pravoslavný patriarchát

Arménská církev

Filipi 1996/
PS 2000
nebo OPS
2004

Roberson
2005/
Regensburg
2006

?/
7.000.000
12.000.000/
18.000.000
420.000/
260.000
1.500.000/
1.250.000
115.000/
?
3.500.000/
5.000.000
400.000/
280.000
750.000/
1.000.000
260.000/
260.000
50.000.000/
90.000.000
8.000.000/
9.000.000
20.000.000/
20.000.000
8.000.000/
7.000.000

9.000.000/
12.000.000
30.000.000/
18.000.000
500.000/
500.000
1.500.000/
750.000
400.000/
150.000
3.500.000/
3.110.000
250.000/
150.000
750.000/
750.000
130.000/
15.000
90.000.000/
70.000.000
8.000.000/
7.000.000
18.800.000/
20.000.000
6.500.000/
8.000.000
3.500.000/
1.000.000
500.000/
400.000
10.000.000/
8.000.000
1.000.000/
500.000
600.000/
500.000
71.000/
30.000
1.000.000/
1.000.000
6.000.000/
6.000.000

3.000.000
442.000/
450.000
9.000.000/
8.000.000
1.000.000/
700.000
160.000/
800.000
55.000/
?
1.000.000/
1.000.000
4.000.000/
6.000.000
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Statistika katolických východních církví

Rok a pramen

Koptská katolická církev
Etiopská katolická církev
Syrská katolická církev
Malankarská syrská katolická
církev
Maronitský patriarchát
Antiochie a celého Východu
Chaldejská církev Východu
Syrská malabarská katolická
církev
Řecko-melchitská katolická
církev
Apoštolský exarchát pro katolíky
byzantského obřadu v Rusku
Běloruská řeckokatolická církev

Oriente
cristiano
1962

Handbuch der
Ostkirchen
1984

Annuario
pontificio
1990/1995

Annuario
pontificio
2000/2005

82.000
59.000
80.000

100.000
90.000
80.000

152.000/190.000
119.000/141.000
100.000/109.000

198.000/253.000
202.000/225.000
137.000/124.000

124.000

200.000

282.000/310.000

446.000/403.000

850.000

1.500.000

190.000

270.000

2.176.000/
3.304.000
470.000/313.000
2.887.000/
3.155.000
1.024.000/
1.099.000

3.124.000/
3.107.000
322.000/359.000
3.400.000/
3.699.000
1.251.000/
1.342.000

1.350.000
398.000

500.000

3.000

1.000

-

-

35.000

3.500.000 (1944) +
830.000 v zahraničí

708.000/
5.093.000
268.000/
493.000
391.000/
238.000

5.160.000/
4.269.000
663.000/
597.000
211.000/
225.000

272.000/
279.000
49.000/
49.000

278.000/
269.000
49.000/
16.000

Ukrajinská řeckokatolická cÍrkev

4.340.000

Rusínská řeckokatolická církev

779.000

680.000

Slovenská řeckokatolická církev

306.000 (1948)

350.000

Apoštolský exarchát pro katolíky
byzantského obřadu v ČR

-

-

Maďarská řeckokatolická církev
Řeckokatolická církev v bývalé
Jugoslávii
Apoštolský exarchát pro katolíky
byz. obřadu v Srbsku a Č. Hoře
Apoštolský exarchát pro
katolíky byzantského obřadu
v Makedonii
Rumunská řeckokatolická církev
Apoštolský exarchát pro katolíky
byzantsko-slovanského obřadu
v Bulharsku
Apoštolský exarchát pro řecké
katolíky byzantského obřadu

250.000

270.000

56.000

60.000

-

-

-/23.000

-

-

-/11.000

1.573.000 (1948)

1.500.000 (1948)

-/2.012.000

1.391.000/
742.000

9.480 (1948)

15.000

15.000/
20.000

15.000/
10.000

2.800

3.000

2.350/2350

2.340/2.340

-/
1.100
61.000/
62.000
143.000/296.000

2.400/
3.200
62.000/
62.000
362.000/368.000

Albánská řeckokatolická církev

400 (1945)

Italo-albánská řeckokatolická
církev
Arménská katolická církev

70.400

60.000

97.000

100.000
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-/7.000

-

Poznámky:
centrum – hlavní město, které sehrálo rozhodující vliv pro utváření té či oné tradice
tradice/ obřad – liturgické, teologické, duchovní a disciplinární dědictví, odlišující se
kulturou a dějinnými okolnostmi jednotlivých národů a které se vyjadřuje způsobem
prožívání víry místní církve
vyznání – vyjádření toho, co křesťané věří; vyznání vznikala v kontroverzích o velkých
tajemstvích víry Nejsvětější Trojice, osoba Ježíše Krista, lidská a božská přirozenost, úloha Matky Boží v dějinách spásy apod.
chalcedonské vyznání víry – vyznání víry přijaté na Chalcedonském koncilu (451), který definoval základní křesťanské dogma o dvou přirozenostech, lidské a božské v jediné
osobě Ježíše Krista, dnes je nazýváme pravoslavnými církveme
nechalcedonské vyznání víry – dnes především nestoriáni (božská a lidská přirozenost jsou jen duchovně spojeny, Panna Maria je jen rodičkou člověka Ježíše, není Matkou Boží) monofyzité (v Ježíši je jen jedna božská přirozenost), dnes je nazýváme orientálními církvemi nebo také starobylými východními církvemi
církve nesjednocené s Římem – východní církve, které nejsou v plném společenství
s biskupem města Říma, papežem, a které neuznávají jeho primát
církve sjednocené s Římem – východní církve, které žijí v plném společenství s papežem, uznávají jeho primát a uchovávají a rozvíjí východní obřad/ritus

Informační zdroje:
SACRA CONGREGAZIONE PER LA CHIESA ORIENTALE. Oriente cattolico. Cenni storici e
statistiche. Città del Vaticano, 1962, Apendice II.
NYSSEN, W. – SCHULZ, H.-J., Handbuch der Ostkirchenkunde. Düssledorf : Patmos Verlag,
1984, sv. 1, s. 10-43.
FILIPI, P. Křesťanstvo. Historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. Brno : CDK,
1996, s. 19-44.
PS – KRYŠTOF (PULEC), arcibiskup. Pravoslavný svět. Přehledné dějiny patriarchátů a místních církví. Prešov : Pravoslavná bohoslovecká fakulta PU v Prešově, 2000.
PS – KRYŠTOF (PULEC), arcibiskup. Orientální pravoslavné církve. Prešov : Pravoslavná bohoslovecká fakulta PU v Prešově, 2004.
Catholic Near East Welfare Association. In http://www.cnewa.org/generalpg-ver1.
aspx?pageID=109.
Das Ostkirchliche Institut Regensburg. In http://www.oki-regenburg.de/.
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Je dobré připomenout:
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). Mnohem více než povinností je však pozvání: k modlitbě každého 14. dne v měsíci, na Valnou hromadu, kulturní, duchovní a společenské akce, brigády. Za každého živého i zemřelého člena MV
se modlí více než 70 kněží každý čtrnáctý den v měsíci. Každý člen MV dostává ročenku
MV a je přes rok informován o pořádaných akcích. 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.
Jak uhradit členské příspěvky? Osobně na Valné hromadě 15. února, poštou, platbou
z účtu. Číslo účtu Matice: 1419526399/0800. Pokud uvedete do variabilního symbolu
Vaše členské číslo, usnadníte nám rozeznání Vaší platby. Důležité však je zejména Vaše
jméno.
Proces přijímání: Zájemce o členství v Matici vyplní přihlášku a odešle ji na adresu
Matice (uvedena na poslední straně). Přihlášku na požádání zašleme a je možníé si ji
stáhnout na internetových stránkách Matice. Na základě přihlášky Vás zaregistrujeme a
pošleme Vám členskou kartičku s přiděleným číslem a dalšími informacemi.
Kde nás najdete: Matice má svůj skromný prostor v objektu fary naproti průčelí velehradské baziliky.
Každý měsíc se na Velehradě schází sedmičlenný Výbor Matice, jehož předsedou je nyní
P. Jan Peňáz. Čtyřikrát do roka se schází Kontrolní komise v čele s Ing. Háblovou, která
zejména sleduje dobré hospodaření. Čestným předsedou – protektorem Matice je olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner.

Valná hromada Matice 17. 2. 2008
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Osazování prvních šesti zastavení Poutní cesty růžence 20. 6. 2008
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ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ
Ročenku je možné si stáhnout na internetových stránkách MV.
Na titulní a vnitřní straně: růžencové zastavení „který na nebe vstoupil“.
Pro vnitřní potřebu – Neprodejné!
Vydáno v lednu 2009 nákladem 1000 ks
Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice
Adresa: O. s. Matice Velehradská
Stojanovo nádvoří 206
687 06 Velehrad
tel: 572 420 144
č.ú.1419526399/0800
www.maticevelehradska.cz
info@maticevelehradska.cz
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