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Ikona sv. Cyrila a Metoděje darovaná Velehradu pravoslavnými Rusy v roce 1869
(Foto P. Hudec)
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Olomouc 15. 1. 2012
Všem čtenářům milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista!
Drazí přátelé, členové Matice velehradské, upřímně vám děkuji za vaši lásku k Velehradu, za vaši práci, finanční podporu společného díla i za podporu duchovní. Každá
podpora je potřebná, zvláště si však cením vašich modliteb, kterými vyprošujete Boží
pomoc a přízeň nejen pro obnovu významného poutního místa, ale taky v duchovní
návaznosti na Stojanův Apoštolát svatých Cyrila a Metoděje, do kterého se modlitbou
za jednotu křesťanů zapojovaly desetitisíce lidí v řadě zemí, vyprošujete obrácení dnešního světa ke Kristu.
Velehrad se připravuje na oslavy 1150. výročí příchodu svatých bratří na Moravu.
Jsem rád, že toto výročí vzbudilo velký zájem politiků, vědců i umělců, že se chtějí zapojit opravdu mnozí. Mohu vám sdělit, že se připravují mezinárodní konference, výstavy,
soutěže, knihy a filmy, že jde o širokou spolupráci na mezinárodní rovině. Mám radost,
že přibývá těch, kteří oceňují zásluhy svatých bratří o naši kulturu, písemnictví, ale i právo, protože jako sv. Cyril pro nás vytvořil první abecedu, tak sv. Metoděj napsal první
zákoník.
Všechny ty plody však vyrostly z evangelia, které oni žili a nám hlásali. Modlete se,
prosím, aby připravované oslavy pomohly dnešním generacím přijmout evangelium a
jeho kulturu života, jeho civilizaci lásky. To pomůže Slovanům znovu najít naději. Tím
nejlépe vyjádříme svatým bratřím svou vděčnost.
							
							

+ Jan Graubner
arcibiskup olomoucký
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Činnost Matice velehradské v roce 2011
Vážení členové Matice velehradské a všichni čtenáři Ročenky,
rád bych vás seznámil s činností Matice velehradské za uplynulý rok. Nejprve uvádím
přehled realizovaných aktivit:
- Na své Valné hromadě 13. února uvítala Matice vzácného hosta, kterým byl prof.
P. Petr Piťha. Předestřel všem přítomným význam jubilea 1150 let od příchodu sv.
Cyrila a Metoděje, kterému jdeme vstříc. Hospodaření MV bylo schváleno a rovněž
činnost sdružení v rozsahu, který byl prezentován v Ročence Matice. Z jednání V.H.
jasně vyplynulo, že primárním úkolem Matice v následujících letech je příprava na
Jubileum v roce 2013. Důležitým faktem je stále užší spolupráce sesterských Matic pečujících o moravská poutní místa, vyjádřená osobní účastí jejich zástupců na
Valné hromadě. Vnějším způsobem je toto partnerství vyjádřeno budováním poutních cest.
- Víkend gregoriánského chorálu (1. - 3. dubna) oživil prastarou cisterciáckou tradici;
chór baziliky se opět zaplnil ke zpěvu večerních nešpor. Účastníkům kurzu se opět
věnoval Jiří Hodina.
- Velkým zážitkem pro diváky se stalo divadelní představení Moravské pašije Teátru
Víti Marčíka konané ve Slovanském sále Stojanova gymnázia 16. dubna.
-

Matice velehradská přivítala 4. července 143 pěších poutníků, kteří na Velehrad
doputovali ze Sv. Hostýna a velká část dokonce až ze Sv. Kopečku po nově vytvořené poutní trase. Vybudování Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje (VDCM)
poskytlo Matici příležitost uspořádat zde dvě přednášky. Dne 5. července promluvil k poutníkům v sále Kardinála Tomáše Špidlíka SJ prof. Petr Piťha o přípravě na
cyrilometodějské jubileum. V rámci tzv. malé pouti se v témže prostoru uskutečnil
přednáškový blok Centra Aletti s tématy Ikonografie sarkofágu kardinála Tomáše
Špidlíka SJ a jeho teologické poselství a Cyrilometodějské jubileum 2013 a velehradské
martyrion.

Div. představení V. Marčíka juniora v rámci pouti Matice (Foto P. Hudec)
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Svátek Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna je spojen s Poutí Matice, která má charakter nejen liturgické oslavy, nýbrž také svátku kultury. V odpoledních hodinách
zahrál dětem Víťa Marčík junior divadelní představení Pinocchio a následovalo odpoledne her. Večer zněla v Sále Tomáše Špidlíka Rilkeho mariánská poezie v podání
M. Pavlíkové za doprovodu violoncella M. Pavlíka.
Dne 27. 8. se v bazilice završila XI. pěší pouť na Velehrad, které se zúčastnilo osm
stovek poutníků. Matice připravila poutníkům zázemí ve Stojanově gymnáziu, kde
se stal dvůr s trávníkem opět skutečně rajským.
V rajském dvoře se z důvodů oprav nádvoří uskutečnil také pátý ročník hudebního
festivalu Šroubek (Mošny, Dagmar Andrtová, HUKL)
Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na sv. Hostýn konaná ve dnech 23. -25. září byla
prozářena sluncem a všudypřítomnými žlutými květy topinambur. Poutníci s poutním křížem procházející krajinou se stali skutečným znamením živého křesťanství
a putujícího Božího lidu. Jak v Napajedlích a Štípě, tak také na Sv. Hostýně se jim
dostalo vřelého přijetí.
Mimořádným kulturním zážitkem se stalo divadelní představení Oráč a smrt v podání Jitky Molavcové a Alfreda Strejčka (Překlad, divadelní úprava a režie Dušan
Robert Pařízek, hudba Jiří Pavlica) realizované ve Slovanském sále Stojanova gymnázia 31. října.
V témže prostoru se uskutečnil V. ročník výstavy mešních a košer vín Cisterciácká
pečeť. Opět na něm nejvíce bodovalo víno Samos dodané rakouským klášterem
Klosterneuburg, ovšem vyrobené z řeckých hroznů.

Cisterciácká pečeť ve Slovanském sále (Foto F. Ingr)
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Další činnost Matice je soustředěna do několika oblastí:
Poutnictví
- Poutní ruch na Poutní cestě růžence byl posílen iniciativou hradišťského děkana P.
Jana Turko, který zde organizuje každou první neděli v měsíci modlitbu růžence.
Poutní cesta byla pojištěna proti poničení živelními pohromami i vandalismem.
Před nádražím ČD ve Starém Městě bude instalována standardní turistická cedule
navádějící poutníky na začátek poutní cesty.
- MV byla přizvána k jednání v sídle Zlínského kraje (30. 6), které se týkalo záměru
Zlínského kraje podpořit poutní turistiku a pěší poutnictví. Podpora ZK spočívá v
masivní propagaci poutní pěší turistiky ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu
Východní Moravy a pomoci při zabezpečení kvalitnějších služeb poutníkům na trase mezi Velehradem a Sv. Hostýnem, eventuálně dalšími místy. MV tuto iniciativu
velmi ocenila. Současně vyzvala k respektování „poutnického étosu“. V rámci setkání byly nastíněny některé konkrétní problémy (např. značení tras).
- V závěru roku podnikla MV první kroky k vytvoření nové poutní trasy mezi Velehradem a Sv. Antonínkem u Blatnice. Svého partnera našla v Matici svatoantonínské.
Půjde -li vše dobře, bude poutní cesta otevřena v srpnu letošního roku.
Jubileum 2013
- Na základě vytvořené vazby s prof. Petrem Piťhou se Matice zasadila o šíření jeho
knihy Svatí Cyril a Metoděj. Velehrad - symbol a úkol. Následně přešla spolupráce
s prof. Piťhou k realizaci přednášek na Velehradě a vydání knihy Slyšte slovo a zpívejte píseň, která se stala oficiálním příspěvkem k Jubileu 2013. Matice inspirovala
vznik knihy, podílela se na její přípravě, propagaci (zde patří velký dík za pomoc
Matici svatohostýnské a Arcibiskupství olomouckému), financování i distribuci.
Informace o Jubileu 2013 jsou prezentovány na webu Matice, nadále je šířena jubilejní modlitba.
- V roce 2011 se podařilo shromáždit částku potřebnou ke zbudování nového náhrobku cisterciáků na velehradském hřbitově, k jehož zhotovení byl osloven kameník Petr Novák. Práce byly již zahájeny a Matice usiluje o to, aby byl akt přenesení
ostatků cisterciáckých mnichů do nově upravené hrobky součástí programu jubilejních oslav.
- MV dala podnět k vydání poštovní známky u příležitosti jubilea v roce 2013. Tuto
ideu dále rozvíjí Zlínský kraj.
- Dne 22. září 2011 se na Velehradě setkali zástupci v kořenu církevních institucí, které se podílejí na rozvoji Velehradu jako poutního místa. Cílem setkání bylo vytvořit
poradní, iniciativní a koordinační grémium, jehož prostřednictvím se všechny zúčastněné instituce vzájemně informují a vytvářejí společnou strategii rozvoje Velehradu v rámci svých aktivit, a to v době přípravy na jubileum v roce 2013. V roce
2012 tak bude možné vydat společný plán aktivit, bude spuštěn webový portál
poutního místa Velehrad aj.
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Podpora velehradské farnosti
- Matice finančně přispěla na zabezpečení provizorního chodu informačního centra
v nově zbudovaném Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje a rovněž uhradila
náklady za architektonický návrh řešení jeho interiéru. Právě informační centrum
se má v budoucnu stát také kontaktním místem pro členy Matice velehradské, a tak
má Matice zvláštní zájem na tom, aby byly zde poskytované služby na výši.
- Matice podporuje farnost také v souvislosti s pořádáním svých kulturních akcí. V
rámci jejich propagace a také tiskového apoštolátu Matice je prezentováno úsilí
farnosti o hmotnou obnovu Velehradu, která jde ruku v ruce s duchovní přípravou
na jubileum v roce 2013.
- Od svého vzniku v roce 2006 se Matici dostává naopak velké podpory ze strany
farnosti. Do konce roku 2011 měla své zázemí v objektu fary. Počátkem roku 2012
se Matice stěhuje do nových prostor ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.
Konečně tak získá své vlastní prostory, podpoří farnost úhradou nájmu a bude se
tak moci lépe podílet na oživení dlouhá desetiletí prázdného prostoru.
Podpora Stojanova gymnázia
- Matice přispěla gymnáziu částkou 30.000 Kč na nákup stolů a židlí. Rovněž nájem
prostor gymnázia využívaných Maticí při pořádání kulturních aktivit lze chápat jako
jistou formu podpory této instituce.
Kontakt se členskou základnou je udržován, na kolik je to možné, osobně, prostřednictvím korespondence (dopis před CM oslavami a Vánocemi, zásilka s Ročenkou) a prostřednictvím webu. Na několika místech se daří zprostředkovat kontakt s našimi členy
prostřednictvím důvěrníků, kteří nám pomáhají roznést poštu a významně tak zlevní
náklady spojené s jejím rozesíláním.
Počet členů Matice v loňském roce příliš významně nevzrostl. Na počátku roku nás
bylo 838 a v jeho závěru 874. Nezbývá než trpělivě vysvětlovat, že členství v našem
sdružení rozšiřuje možnosti vyjádření a rozvinutí osobního vztahu k Velehradu i forem
podpory tohoto místa. Spolky - třeba právě i ten náš - jsou páteří občanské společnosti
v době krize důvěry ve veřejnou sféru. Rovněž zamýšlenou duchovní obrodu národa v
rámci přípravy na Jubileum v roce 2013 nelze realizovat jen shora, ale tento zájem musí
mít svoji odezvu, podporu a protipohyb zdola. Povzbuďte k tomu, prosíme, křesťany,
kterým je odkaz sv. Cyrila a Metoděje drahý.
Za Výbor Matice velehradské
Petr Hudec (místopředseda)
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Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2011
Jarmila Háblová

Kontrolní komise MV zasedala v roce 2011 čtyřikrát, tak jak jí to ukládají Stanovy.
Zásadními tématy byla činnost sdružení a kontroly hospodaření. Kontroly hospodaření proběhly dvě a to 30. 11. 2011 za období leden až říjen 2011 a 17. 1. 2012 za
zbývající období roku 2011 včetně kontroly roční závěrky.
Při kontrole hospodaření za rok 2011 bylo zjištěno:
1. Běžný účet sloužící ke krytí činnosti MV vykazuje k 31. 12. 2011 zůstatek 699.566,78
Kč. Zůstatek souhlasí s výpisem z bankovního účtu vedeného u České spořitelny.
Stav je oproti minulému roku vyšší cca o 25.000 Kč.
2.

Při dílčí kontrole hospodaření 30. 11. 2011 byla provedena fyzická inventura pokladní hotovosti. Hotovost byla přepočítána, činila 1.399 Kč a souhlasila s údajem v
pokladní knize.
Stav hotovosti v pokladně k 31. 12. 2011 podle účetnictví činil 806 Kč. Peníze z
pokladny jsou průběžně odváděny na účet do banky.

3.

Byly ověřeny inventurní zápisy z inventarizace majetku, zejména zboží na skladě.
Inventurou zjištěné stavy souhlasí se stavy na skladových kartách, rozdíly nebyly
zjištěny a celkově odpovídají zůstatku na účtu 132 Zboží na skladě ve výši 57.890
Kč. U dlouhodobého majetku je vedena pouze inventární karta Mariánská poutní
cesta s hodnotou 2.577.283 Kč.

4.

Ke konci roku 2011 nemá MV žádné pohledávky ani závazky. Výjimkou je pouze vyplacená záloha ve výši 290.250 Kč p. Novákovi na práce na cisterciáckém náhrobku.
Závazky jsou pouze u nevyplacených mezd v celkové výši 17.170 Kč.
Vlastní jmění MV činí 3.316.326 Kč.

5.

Přehled výdajů a příjmů za rok 2011

Pečeť, víno, skleničky - košt, kanc. potřeby, občerstvení – VH, brigáda, toner
60.832
Prodaná trička, zpěvníky, knihy, mapy-pouť
14.174
Ubytování lektora, divadelníků
2.580
Poštovné, počítačové zpracování, ozvučení festivalu, vylepení plakátů
60.361
Pořádání festivalu, div. představení, hudba-košt (honoráře), nájemné
76.600
Tiskařské práce – ročenky, letáky, pozvánky, pozdravy, ostatní služby
120.452
Mzdy (Vojáčková, Hudec, Kučera), soc. pojištění
70.600
Bankovní poplatky, poplatek – živnostenské oprávnění
5.250
Pojištění Mariánské poutní cesty
12.803
Specifické výdaje – přísp.SGV na židle +stoly, tombola, přísp. na provoz Infocentra 		
		
78.000
Výdaje celkem
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501.652 Kč

Tržby z festivalu Šroubek
Tržby z reklamy při výstavě mešních vín
Tržby ze vstupného košt vín, Oráč a smrt, pouť MV, divadlo V. Marčíka
Tržba- kurz gregoriánský chorál, stravné poutníků
Tržby za prodaná trička, zpěvníky, knihy, mapy
Přijaté dotace (Vinařský fond, Zlínský kraj)
Přijaté dary (Kongregace sester SCM 300.000, Obec Velehrad 10 000 aj.)
Členské příspěvky
Úroky z běžného účtu
Výnosy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

5.025
10.000
84.704
13.050
17.200
31.570
383.090
246.278
74
790.991 Kč
+ 289.339 Kč

6. Byla zkontrolována průkaznost účetních dokladů, účelnost a efektivnost výdajů.
Nedostatky nebyly zjištěny.
7. V roce 2011 byly získány dotace ve výši 31.570 Kč na akci výstavy a koštu vín a to
od Vinařského fondu a Zlínského kraje. Obec Velehrad přispěla částkou 10.000 Kč
na kulturní aktivity MV.
8. MV sleduje informativně efektivnost jednotlivých akcí. Nejefektivnější letos vyšla
akce cisterciácký náhrobek (zisk 312.000 Kč). Příčinou je zejména opětovný dar
Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje (300.000 Kč) a nevyúčtování prací na náhrobku. Byla poskytnuta pouze záloha na práce ve výši 290.250 Kč.
U prodávaného zboží (zpěvníky, trička, knihy) byl v souhrnu dosažen zisk cca 5.800 Kč.
Kurz gregoriánského chorálu, festival „Šroubek“, divadelní představení V. Marčíka a
představení Oráč a smrt vykázaly všechny ztrátu, celkem 27.868 Kč. Ovšem zejména představení Oráč a smrt a festival Šroubek zajistily posluchačům silný duchovní
zážitek. Umístění festivalu do rajské zahrady kláštera a pěkné počasí podtrhlo umělecký dojem.
Výstava mešních vín a košt vín po započtení přiznané dotace skončila ziskem cca
6.000 Kč. Celková správa MV (kromě výše jmenovaných akcí) vykazuje zisk 31.686
Kč., což je lepší výsledek než vloni.
9. Aktuální stav členů MV je 871 osob, což je nárůst oproti loňskému roku 33 členů. Na
členských příspěvcích bylo za rok 2011 vybráno 246.278 Kč, což je oproti roku 2010
nárůst 20.429 Kč. Byly také vymáhány staré dlužné příspěvky.
10. Závěr
Účetnictví MV je vedeno úplně, průkazně a správně ve smyslu zákona o účetnictví.
Finanční hospodaření je dobré a účelné a respektuje cíle a záměry Výboru vycházející z
usnesení Valné hromady MV.
Kontrolní komise navrhuje, aby hospodářský výsledek za rok 2011 v částce
289.339,47 Kč byl použit na zvýšení vlastního jmění MV.
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Návrh činnosti Matice velehradské v roce 2012
12. 2.

Valná hromada Matice velehradské spojená s prezentací knihy prof. Piťhy o sv. Cyrilu a Metoději

11. 3.

ve 14.15 - Křížová cesta v bazilice vedená členy Matice velehradské

27. - 29. 4. Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě
30. 6.

od 9.00 do 12.00 - brigáda před poutí

4. 7.

vernisáž ilustrací Kláry Folvarské ke knize Slyšte slovo a zpívejte píseň ve
Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje (VDCM)

5. 7.

ve 13.30 přednáška prof. Jana Royta na téma Cyrilometodějská ikonografie ve VDCM

8. 7.

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

15. 8.

Pouť Matice, 10.00 mše svatá v bazilice, 14:00 divadlo Víti Marčíka jr. ve
VDCM a následující odpoledne her pro děti

25. 8.

vyvrcholení XII. pěší poutě na Velehradě (vklad Matice v poskytnutí zázemí poutníkům)

26. 8.

pěší pouť z Velehradu na sv. Antonínek po nové poutní cestě

31. 8.

hudební festival Šroubek – Vladimír Merta a další

27. - 29. 9. pěší pouť Velehrad - Sv. Hostýn
29. 9.

Den A. C. Stojana, 18.00 mše svatá v bazilice, prezentace této osobnosti
v bazilice

17. 11.

Cisterciácká pečeť – výstava a soutěž mešních a košer vín

každou první neděli v měsíci modlitba na Poutní cestě růžence se začátkem ve 13.15
na začátku trasy + v měsících květnu a říjnu třetí neděli v měsíci před hrubou mší
svatou
Výčet dlouhodobých aktivit:
o poutní cesta Velehrad - Sv. Antonínek
o Vydání knihy P. Piťhy o sv. Cyrilu a Metoději + její prezentace a distribuce
o Cisterciácký náhrobek
o úprava kněžského hrobu na velehradském hřbitově
o údržba kapličky Pražského Jezulátka
o publikační činnost
Vážení členové Matice. Ptáme se vás: jaká je vaše představa o činnosti Matice? Co vám
mezi aktivitami chybí nebo co by měla ze své činnosti vypustit? Vaše náměty můžete
zaslat na adresu Matice před zahájením Valné hromady, nebo můžete svůj námět přednést přímo v rámci ní, a to buď osobně (v rámci programu je na to pamatováno) nebo
písemnou formou a váš podnět bude přečten. Můžete také formulovat svůj dotaz, na
jaké téma by se mělo na Valné hromadě hovořit.
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VI. VALNÁ HROMADA

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ

12. 2. 2012
Program:
10.00
Pontifikální mše svatá v bazilice
11.30 - 12.30 Oběd pro členy a hosty MV v jídelně Stojanova gymnázia Velehrad (vstup do Stojanova gymnázia a Slovanského sálu se nachází napravo od průčelí velehradské baziliky).
11.30 - 12.55 Prezentace členů MV ve vestibulu Stojanova gymnázia
12.45
Prezentace knihy Slyšte slovo a zpívejte píseň prof. Petra Piťhy
(Slovanský sál)
13.30
Zahájení Valné hromady ve Slovanském sále
- přivítání (Mons. J. Peňáz)
- slovo otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera
- zpráva o činnosti Matice velehradské (Mgr. P. Hudec)
- zpráva o hospodaření Matice velehradské (Ing. J. Háblová)
- Představení nové expozice Velehrad na křižovatkách evropských dějin (prof. P. Pavel Ambros SJ, Centrum Aletti)
- Jubileum v roce 2013 (Mgr. Pavel Macura, sekretář CM komise,
vedoucí odboru kultury a památkové péče Zlínského kraje)
- krátká přestávka
- zdravice oslovených hostů
- příspěvky přihlášených do diskuse
- hlasování
- usnesení Valné hromady
16.30
Závěrečné požehnání (předpoklad)
13

Z farní kroniky vedené P. Josefem Cukrem SJ – rok 2011
Leden

8. 1. se konala ve farnosti tříkrálová sbírka. Vybralo se celkem 93.055 Kč.
23. 1. sloužil v bazilice pontifikální mši svatou biskup Josef Hrdlička u příležitosti pouti
k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů.

Únor

V prvním únorovém týdnu začala výstavba lešení pod kůrem baziliky.
5. 2. se na Velehradě ve Slovanském sále uskutečnil historicky první ples farnosti Velehrad. Program byl obohacen divadelně-tanečním vystoupením žen z farnosti
a k poslechu hrála hudební skupina místní mládeže VelBlue. Samozřejmostí byla
také bohatá tombola.
13. 2. v neděli nejbližší výročí úmrtí sv. Cyrila slavili věřící Zimní pouť. Mši sv. v bazilice
sloužil Mons. Josef Hrdlička. Kázání měl vzácný host - dr. Petr Piťha. Odpoledne
se ve Slovanském sále uskutečnila Valná hromada Matice velehradské.

Vystoupení žen z farnosti na farním plese (Foto F. Ingr)

Březen

12. 3. se uskutečnila pouť za obnovu rodin a kněžská povolání děkanátu Uherský Brod.
Liturgii předsedal Mons. Josef Hrdlička.
13. 3. proběhl Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě pod vedením Jiřího Hodiny. Účastníci kurzu doprovodili svým zpěvem nedělní liturgii.
20. 3. se vypravila skupina farníků do Olomouce, kde se účastnili v katedrále nedělní
mše svaté a následně navštívili expozice výstavy Olomoucké baroko.
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V polovině měsíce března byla zahájena obnova fasády a podkroví budovy fary. V bazilice se přesunulo lešení z hotové první třetiny hlavní lodi do její zbývající části. Rozebrány
byly i varhany na kůru a převezeny k opravě do dílen v Kutné Hoře; nahrazeny byly
digitálním nástrojem umístěným v kapli sv. Bernarda.

Duben
1. 4.
4. 4.
8. 4.

se na Velehradě uskutečnila pouť Schönstadského hnutí.
se v bazilice uskutečnila pouť Rodiny Nepoškvrnenej.
byla v bazilice na Velehradě slavena mše sv. k 1. výročí úmrtí kard. Tomáše Špidlíka SJ (zemř. 16.4.). Hlavním celebrantem byl o. arcibiskup Jan Graubner. Přítomní
byli i nuncius Diego Causero a brněnský biskup Vojtěch Cikrle s řadou kněží a
mnoho poutníků. V závěru mše svaté byly požehnány mozaiky, které vytvořil P.
Marko Rupnik SJ společně s dalšími čtrnácti umělci římského Centra Aletti.
9. 4. se na Velehradě uskutečnilo setkání absolventů Papežského misijního ústavu
pro misie slovanské na Velehradě. Zúčastnilo se ho přes třicet absolventů. Večer
se pak ještě ve Slovanském sále odehrálo divadelního představení Víti Marčíka
Moravské pašije. Nadto na Velehradě proběhla pouť za obnovu rodin a kněžská
povolání valašskoklobouckého děkanátu.
16. 4. slavil v bazilice děkovnou mši sv. za 50 let života P. Petr Přádka SJ za účasti spolubratří, rodiny, farníků a přátel. Promluvu při mši svaté měl provinciál Tovaryšstva
P. František Hylmar SJ.
19. 4. uspořádalo Stojanovo gymnázium křížovou cestu Velehradem, které se zúčastnili jak studenti gymnázia, tak také klienti obou ústavů, řeholní sestry a farníci.
30. 4. se uskutečnil výlet dětí a rodičů na Sv. Kopeček u Olomouce.
V dubnu byly předány k předčasnému užívání nově vybudované WC situované severovýchodně od baziliky. Oficiálně byla také dokončena realizační fáze projektu Velehrad
- Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání II. etapa (Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013), z něhož byly v
bazilice pořízeny silnoproudé rozvody a nové osvětlení.

Květen
1. 5.

byl v Římě blahořečen papež Jan Pavel II., který v dubnu 1990 navštívil Velehrad.
Z farnosti se do Říma vypravila rodina Olivova.
14. 5. požehnal o. biskup Josef Hrdlička novou cyklostezku a „Poutní cestu bl. Jana
Pavla II.“ z Tupes na Velehrad. Týž den se za jeho účasti konala pouť děkanátu
Holešov za obnovu rodin a duchovní povolání.
Byla zahájena rekonstrukce barokního mostu přes Salašku, která se protáhla až do listopadu.

Červen

4. 6. Pouť děkanátů Uherské Hradiště za obnovu rodin a duchovní povolání .
11. 6. v předvečer slavnosti Seslání Ducha svatého udílel v bazilice Mons. Jan Graubner svátost biřmování.
13. 6. byl za účasti ol. arcibiskupa Jana Graubnera, zástupců státní správy, partnerů projektu, dodavatelů, architektů a dalších hostů slavnostně požehnán Velehradský dům
sv. Cyrila a Metoděje, který vznikl rekonstrukcí bývalých hospodářských objektů
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kláštera sýpky a konírny. Návštěvníci Velehradu mohli hned po otevření navštěvovat knihkupectví, cukrárnu, informační centrum a výstavní sál s výstavou Velehrad
v dějinách. Archeologická výstava vznikla ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti a společnosti Archaia Olomouc o.p.s. za přispění Muzea jihovýchodní
Moravy a Zlínského kraje. Představovala na základě starších i právě probíhajících
archeologických výzkumů vývoj Velehradu a jeho nejbližšího okolí od Velké Moravy
přes založení cisterciáckého kláštera až do počátku 16. století. O několik dní později
byla v prostoru instalována výstava Velehradský ikonostas 1913.

Požehnání Velehradského Domu sv. Cyrila a Metoděje 13. 6. 2011 (Foto F. Ingr)
15. 6. se uskutečnily dvě prezentace archeologických objevů za velkého zájmu žáků
ZŠ Velehrad a nejširší veřejnosti, zejména obyvatel Velehradu a okolních obcí.
Účastníci exkurze měli jedinečnou možnost sledovat aktuálně probíhající archeologický výzkum. V centru pozornosti byla situace odkrytá při jihovýchodní
části baziliky před vstupem do expozice pozůstatků románského kláštera a dále
základy odkrytých středověkých hradeb. Odborný výklad podali zájemcům pracovníci Archaia Olomouc o.p.s. Zdeněk Schenk a Jan Mikulík.
19. 6. bylo v bazilice první svaté příjímání 13 dětí z farnosti
22. 6. se uskutečnil den otevřených dveří Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje.

Červenec
V letošním roce se cyrilometodějské oslavy neobešly bez komplikací vzniklých v souvislosti s probíhající obnovou poutního areálu. Aby bylo možné slavit v nádvoří liturgii,
byl zde navezen štěrk, který byl rozhrnut a upraven v celé ploše nádvoří. Vytrvalé deště
naštěstí ustaly krátce před zahájením Koncertu lidí dobré vůle a 5. července panovalo
slunečné počasí. Poutníci získali nové zázemí v podobě zbudovaných hygienických zařízení situovaných severovýchodně od baziliky.
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4. 7.

doputovalo na Velehrad ze Svatého Kopečka u Olomouce přes Sv. Hostýn 143
pěších poutníků. Poutníky vedl Mons. Jan Peňáz.
Při večerním Koncertu lidí dobré vůle vystoupil Hradišťan s Jiřím Pavlicou, americký zpěvák J. M. Talbot a další účinkující. V bazilice probíhal duchovní program
hnutí a komunit, který vyvrcholil půlnoční mší svatou.
5. 7. Pontifikální mši svaté v nádvoří předsedal
Mons. Jan Graubner. Byla zacílena na obnovu křestního slibu. Homilii s křestní tematikou měl Mons. Vojtěch Cikrle. Média
odhadovala účast poutníků na 25 - 30 tisíc.
Krátce po poledni byla v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ přednáška prof. P. Petra
Piťhy na téma Jubileum v roce 2013. Odpoledne byla v bazilice tradičně byzantskoslovanská liturgie, které předsedal Mons. L.
Prof. Piťha (Foto P. Hudec)
Hučko.
6. 7. slavili v bazilice společnou mši sv. biskupové Moravy a Čech
10. 7. proběhla Malá pouť. Mši svatou v bazilice celebroval v 10:00 Mons. Josef Hrdlička. Odpoledne se v Sále T. Špidlíka uskutečnil blok přednášek Centra Aletti s
tématy Ikonografie sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka a jeho teologické poselství a velehradské martyrion a příprava na jubileum v roce 2013.
30. 7. Z iniciativy Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovcích se uskutečnila třetí pouť
řeckokatolíků ze Slovenska na Velehrad. Spolek touto poutí navázal na tradici
poutí řeckokatolíků na Velehrad, která začala v roce 1946 pod vedením bl. prešovského eparchy Gojdiče. V rámci liturgické vzpomínky na sv. sedmipočetníky
se okolo dvě stě věřících zapojilo do oslavy našich věrozvěstů a jejich žáků. Archijerejskou sv. liturgii slavil vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparcha spolu
s vladykou Milanom Chauturom, košickým eparchou, a dalšími kněžími. Po sv.
liturgii se uskutečnila působivá akademie ke sv. sedmipočetníkům v podaní
smíšeného sedmdesátičlenného sboru a cyrilometodějský moleben. Následně
se stalo předmětem zájmu poutníků místo posledního odpočinku kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Osobnost kardinála Špidlíka představil poutníkům prof. Pavel
Ambros SJ a ikonografii sarkofágu a jeho teologické poselství sestra Luisa Karczubová z olomouckého Centra Aletti.
Velehradská mládež vyrazila na letní tábory, tentokrát do Pačlavic a Velkého Újezda u
Olomouce.

Srpen

15. 8. Titulární slavnost baziliky - nanebevzetí Panny Marie - jsme oslavili spolu s generálním vikářem Mons. Josefem Nuzíkem a gen. vikářem ostravsko-opavské diecéze P. Martinem Davidem. Tato slavnost byla rovněž poutí Matice velehradské,
která v tento den přichystala kulturní program.
17. 8. jsme oslavili v Kroměříži 60 let kněžství P. Karla Weichsela SJ
26. 8. se v rajském dvoře Stojanova gymnázia uskutečnil V. ročník hudebního festivalu
Šroubek.
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27. 8.

doputovalo na Velehrad mohutné procesí pěších poutníků v rámci XI. pěší pouti. Mši
svatou celebroval kardinál Miloslav Vlk, který se rovněž připojil k poutníkům v poslední etapě jejich putování. Odpoledne k poutníkům promluvil prof. P. Petr Piťha.
Světového setkání mládeže v Madridu se z naší farnosti zúčastnilo 16 mladých křesťanů,
přičemž 12 z nich se účastnilo také jezuitského předprogramu MAGIS.

Září
1. 9.

Začátek školního roku byl na Velehradě zahájen mší svatou v bazilice, kterou
celebroval nový spirituál Stojanova gymnázia P. Radim Kuchař.
10. 9. byla v bazilice pouť za obnovu rodin a kněžská povolání veselského děkanátu.
22. 9. jsme se rozloučili v bazilice s P. Karlem Weichselem SJ (zemř. 19. 9.) a P. Antonínem Holasem SJ (zemř. 14. 9.)
23. – 25. 9. se uskutečnila Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Sv. Hostýn. Zúčastnilo se jí 30 poutníků z Čech Moravy i Slovenska. Průvodcem na cestě jim byl
Mons. Jan Peňáz.
28. 9. se uskutečnil výlet dětí a rodičů do Traplic, kde toto společenství slavilo mši svatou v nově zbudovaném kostele.
29. 9. v den úmrtí A. C. Stojana se měli možnost žáci Stojanova gymnázia seznámit
s touto osobností v rámci prezentace Petra Hudce přímo v Královské kapli velehradské baziliky. Večer byla v bazilice slavena mše svatá celebrovaná Mons.
Vojtěchem Šímou.
Jak v bazilice tak také v poutním nádvoří pokračovaly opravy. Dokončena byla obnova
budovy fary (fasáda, schodiště, půdní vestavba). Severně od baziliky byla v ose východ západ vyzděna do nadzemní výše objevená středověká hradební zeď. Rovněž v této ose
při silnici procházející obcí je budována „ohradní zeď s nikami,“ která se má stát místem
prezentace barokních soch dříve umístěných na zdi směřující k bazilice. Konečně zmizely také pouliční stánky s občerstvením a nyní „v uličce“ probíhají stavební práce.

Říjen

8. 10. měli na Velehradě setkání bohoslovci z moravských a slovenských seminářů.
15. 10. byla v bazilice pouť za obnovu rodin a kněžská povolání děkanátu Zlín. Mši svatou celebroval Mons. J. Hrdlička.
26. 10. byla uspořádána další prezentace archeologických objevů na Velehradě, tentokrát zaměřená na objevené nárožní věže.
26. - 29. 10. proběhl VIII. celostátní kongres katechetů. Zúčastnilo se ho kolem 220 lidí.
Kongres se v letošním roce věnoval tématu „Křesťanská iniciace". Účastníci měli
možnost vyslechnout během kongresu celkem osm přednášek, které byly k tématu zaměřeny. Přednášky zazněly od následujících odborníků: doc. Dr. Ludvík
Dřímal, Th.D., Mons. doc. Aleš Opatrný, Th.D., ThLic. Jan Kotas, ThLic. Ing. Marie
Zimmermannová, prof. Dr. František Kunetka, Th.D., David Bouma, Th.D., Mons.
Jan Graubner. K programu patřila také skupinová práce rozdělená podle témat,
kdy se účastníci kongresu aktivně zapojovali do dialogu nad tématem, které si
sami vybrali. Každý den byla sloužena mše svatá v bazilice. Bohoslužby celebrovali naši čeští a moravští biskupové.
31. 10. bylo možné ve Slovanském sále SGV zhlédnout divadelní představení Oráč a
Smrt v podání A. Strejčka a J. Molavcové.
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Listopad

4. - 6. 11. se ve Stojanově gymnáziu uskutečnil festival duchovní hudby církevních škol.
Záštitu nad festivalem převzal a slavnostně jej zahájil biskup František Lobkowicz. V průběhu dvou koncertů měli návštěvníci možnost vyslechnout si domácí sbor Stojanova gymnázia, Velehrad, sbor AVE z Arcibiskupského gymnázia
v Kroměříži, smíšený pěvecký sbor jezuitského gymnázia v maďarském Miskolci
a sbory církevních základních škol - Holúbek z Uherského Brodu, Broučci z Valašského Meziříčí a pěvecký sbor Církevní základní školy ve Veselí nad Moravou.
Vyvrcholením festivalu byla nedělní mše sv. v bazilice se společným zpěvem.
11- 11. se díky iniciativě J. Rohela uskutečnila ve Slovanském sále Stojanova gymnázia
přednáška restaurátora Andreje Šumbery o relikviáři sv. Maura. Setkala se s mimořádným zájmem veřejnosti.
12. 11. Pouť děkanátu Vsetín za obnovu rodin a duchovní povolání
19. 11. proběhl ve Slovanském sále Stojanova gymnázia V. ročník výstavy mešních a
košer vín „Cisterciácká pečeť“.
27. 11. uspořádala místní skupina VelBlue tradiční Kateřinský koncert v Obecním domě
na Modré.

Prosinec

7. 12. proběhla ve Stojanově gymnáziu přednáška P. Radima Kuchaře s názvem Írán –
středověk s mobilem v ruce.
21. 12. oslovil velehradský sochař Otmar Oliva studenty Stojanova gymnázia svým svědectvím o zesnulém panu prezidentovi Václavu Havlovi. Zásluhou mladých lidí
pak také v poledne na jeho počest zněly zvony velehradské baziliky.
24. 12. na půlnoční mši zazněla „Valašská vánoční mše jitřní“ pod vedením MgA Filipa
Macka.
25. 12. předvedly děti Vánoční scénku s hudebním doprovodem skupiny VelBlue.
26. 12. se v bazilice uskutečnil tradiční Svatoštěpánský koncert. Hosty Hradišťanu byli
Barbora Valečková a Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad.
Díky neuvěřitelně teplému počasí mohly pokračovat v poutním areálu stavební práce
až do Vánoc, takže bylo provedeno dláždění plochy nádvoří od budovy prelatury až po
vstup do baziliky a zpřístupněn byl rovněž vydlážděný koridor, kde dříve stály stánky s
občerstvením.
Pisatel velehradské kroniky P. Josef Cukr SJ se dne 2. ledna 2012 dožil 95 let. Přejeme
jemu i sobě, aby se na nás skrze něj Pán Bůh ještě dlouho usmíval.
Z velehradské farní kroniky a dalších zdrojů uspořádala Petra Číhalová
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Velehrad viděný skrze osobu:
vzpomínka na návštěvu Václava Havla na Velehradě
Petr Hudec

Jakým způsobem vstoupil do života Václava Havla Velehrad? Krátce po svém zvolení prezidentem se rozhodl pozvat do Československa papeže Jana Pavla II. Papež jeho
přání rád vyhověl, neboť sám již řadu let o tuto možnost usiloval (rok 1985). Rozhodl
se ovšem začít svou pastýřskou cestu střední a východní Evropou po pádu totalitního
komunistického režimu na Velehradě. V řadách vládních představitelů i v dalších kruzích
vzbudilo jeho přání překvapení a nechápali, proč si zvolil vísku, o které mnozí z nich nikdy neslyšeli. Reakcí na to bylo rozšíření papežské návštěvy o pražskou a bratislavskou
zastávku. Mohli bychom říci: škoda, že se Havel s Janem Pavlem II. nesetkali na Velehradě jako dva poutníci, nýbrž v Praze jako prezident a papež. Velehrad nicméně vstupuje
významným způsobem do povědomí pana prezidenta ve světle papežovy velehradské
mise a zde pronesených slov.

Prezident Havel na Velehradě v roce 1992 (Archiv sester Božského Vykupitele)
Osobně se Václav Havel rozhodl Velehrad navštívit o dva roky později (27. 3. 1992).
Bezprostřední motivací jeho návštěvy ovšem nebylo přímé „přihlášení se k velehradské
tradici“, nýbrž návštěva spoluvězně, sochaře Otmara Olivy (vězněn v letech 1979 - 81).
Chtěli si dopovědět to, co dříve nebylo možné. Vzhledem k jeho zvolení prezidentem již
ovšem nešlo realizovat jeho návštěvu jako soukromou. Kolem příjezdu prezidenta na
Velehrad se proto rozpoutaly policejní manévry obvyklé při návštěvě státníka. Otmar
20

Oliva s humorem vzpomíná na slova šéfa Havlovy ochranky, že v kordonu policistů tvořících vnější ochranu nebude nikdo, koho by neznal z let předešlých.
V Olivově ateliéru se s cigaretovým dýmem vznášely velké ideje o uspořádání společnosti a přerodu Velehradu ve „středoevropský Vatikán“. V dalších měsících se ovšem
ukázalo, že ambiciózní plány a naděje spojované s Velehradem měly stejný osud jako
celá polistopadová euforie. Ve světle listopadových událostí, na Velehradě pak v souvislosti s návštěvou papeže, se zdálo, že je všechno dobré, či lepší, než jsme mysleli. Budeme-li parafrázovat každoročně o pouti čtená slova sv. Pavla, poklad víry byl čtyřicet let
vykrádán a znehodnocován. Neztratil se, je však ukryt v nádobě hliněné, bídě naší, bídě
velehradské. Hlínou - a to je zde eufemismus - jej obaluji i já, ne jen ti druzí. (V Písmu se
dočteme i vysvětlení, proč tomu tak je - 2 Kor 4,7). Výsměch „pravdoláskařům“ pak byl
často výrazem vlastní bolesti, touhy. Toto vysvětlení je možná smysluplnější, než analyzování vnějších příčin nerealizace nového architektonického ztvárnění velehradského
poutního areálu v 90. letech i dalších záměrů hmotných či duchovních.
V tomto tápání jak životně uchopit cyrilometodějskou tradici bylo ovšem možné
nalézt i slova naděje: „Buď Velehrad má nadčasovou vertikálu, nebo ji nemá. Cožpak neprošel tolikerým nepochopením, leckterými vnitřními protiklady, umrtvován vyjasňováním
vlastního významu, otupen střety těch, kterým byl lhostejný, ale také drásán napětími těch,
kdo si ho bytostně zamilovali? Velká díla se stavějí celé věky: oplakávání toho, že to či ono
není dokončeno, nás jistě nemá přivádět k pasivitě (či krátkozrakému mysticismu), nýbrž k
trpělivosti. A k vidění toho, co doopravdy existuje“ (M. Altrichter) Cožpak nelze označit nově
nabytou svobodu, příjezd papeže, zvolení vězně prezidentem za zázraky?
Vraťme se však ještě k události Havlovy návštěvy Velehradu. Milou vzpomínku představuje setkání s klienty ústavu Vincentinum, k nimž spontánně zamířil. Jedna z obyvatelek neváhala panu prezidentovi sdělit: „Nemyslete si, pane prezidente. My máme
také své problémy!“ Havel zamířil rovněž do baziliky, kde jej provedl P. Josef Hladiš SJ za
velké účasti lidu. Nakolik v něm mohla bazilika a Velehrad zanechat hlubší stopy? Mohli
bychom obecněji hovořit o celoživotním tázání se Václava Havla, nespokojováním se s
částečnými odpověďmi, jeho pochybnostech. Nyní už ví a věřme, že se setkal s Pravdou
a Láskou, které celý život hledal. Důležitější ale bude nepřehlédnout jednu důležitou
zkušenost mnohokrát akcentovanou kardinálem Tomášem Špidlíkem SJ. Její vyjádření
nalezl ve Wolkerově básni. Básník v ní na pobřeží hledá šest dní moře a nemůže je nalézt. „Ta moře viděl jsem a přece zůstal jsem slepcem a cizincem. Nestačí mlha pěn a ze snů
příboje, já chtěl jsem poznat víc, chtěl znát jsem to, co je, to moře skutečné, jež se mnou i
beze mne bije v skalnaté útesy hor a břehy Dalmácie.“
Podobně bychom mohli vykreslit obraz poutníka, který připutoval na Velehrad
a několik dní (kéž by se dnes našel někdo s takovou touhou) by procházel bazilikou,
navštívil vykopávky s románskými fragmenty, pročetl průvodce, snad i vyslechl výklad
či kázání, ale Velehrad (Velký hrad nitra) nenašel. Podobně nemusí Velehrad nalézt ani
velehradský farník každou neděli zasedající v kostelních lavicích. Co je to tedy vlastně
Velehrad?
Básník nachází moře až sedmého dne v očích námořníků, „kteří staví moře a z něho
jsou vystavěni.“ Václavu Havlovi tedy zprostředkoval Velehrad Otmar Oliva. Stovkám,
možná tisícům turistů, kteří si během deseti minut „proběhli baziliku s kamerou“ dala
zahlédnout něco z Velehradu „dělnice velehradského moře“, sestra Konstantina SCM,
která před sochou Božského srdce u baziliky spěchající turisty krátce zastavila. Podobně
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Václav Havel na návštěvě u sochaře Otmara Olivy (Foto J. Rohel)
pro mnoho lidí objevil Velehrad kardinál Tomáš Špidlík SJ, a přitom k tomu vůbec nedošlo na Velehradě. (Ostatně i k (nejméně) dvěma setkáním Havla a Špidlíka došlo v Římě).
To je zkušenost, kterou bychom si měli podržet a na ní stavět. Zde jsou slova jezuity
Pavla Ambrose: „Považuji za nejpřípadnější interpretaci nově vznikající velehradské tradice
interpretaci prorockou. [...] Prorocká kultura pokládá logickou a racionální argumentaci za
druhořadou, vede člověka k rozhodnutí přinést životní sílu a hodnotu tomu, co umdlévá. [...]
Jádro proroctví tvoří setkání, které je chápáno jako tajemství osob, a z něho vyrůstající nová
pevná forma života."

Pan prezident Havel nechal i na Velehradě kousek svého srdce. Tak o tom alespoň svědčí
jeho podpis v Pamětní knize baziliky velehradské
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Krůčky na cestách jednoty
Katolická církev a ekumenismus v roce 2011
Robert Svatoň

Všichni, kdo vzývají Ježíšovo jméno,
jsou vírou v Ježíše Krista a křestním
ponořením do jeho smrti spojeni nejen
s Božím synem, ale i navzájem mezi sebou. Avšak přes toto základní a nezrušitelné pouto existují mezi křesťany a
jejich společenstvími rozdělení, někdy
jdoucí až tak hluboko, že znemožňují,
aby se jednota mezi nimi plně vyjádřila u jediného Pánova eucharistického
stolu. Jak vypadaly v minulém roce některé ze snah, jimiž se katolická církev
pokoušela přispět k jednotě s ostatními
křesťany?

Detail beránka ze sarkofágu T. Špidlíka
(Foto P. Hudec)

Přestupové hnutí anglikánů do katolické církve
V polovině ledna obdrželi ve westminsterské katedrále v Londýně svěcení na římskokatolické kněze tři někdejší anglikánští biskupové, kteří několik dní před tím byli přijati do plné ho společenství katolické církve. Jeden z těchto kněží, Keith Newton, byl pak
jmenován do čela nové církevní struktury, jež současně vznikla. Jedná se o tzv. personální
ordinariát na území Anglie a Walesu, který dnes čítá tisíc věřících. Stalo se tak v souladu s
normami apoštolské konstituce Anglicanorum coetibus, kterou vyhlásil papež r. 2009.
Ordinariáty, jejichž vznik jmenovaný dokument umožnil, mají být tvořeny anglikány, věřícími laiky, zasvěcenými osobami, kněžími či biskupy, kteří se rozhodli vstoupit do
katolické církve a chtějí zároveň uchovat vlastní liturgické a duchovní dědictví. Konkrétně se jedná o církevní okrsky podobné diecézím, které jsou ovšem na rozdíl od diecézí,
jež jsou vymezeny územně, tvořeny osobami, které se do nich hlásí. Zatímco přestup
jednotlivých konvertitů z anglikánského společenství do katolické církve nebyl ani v
minulosti jevem zcela výjimečným (vzpomeňme na nejproslulejšího z nich, blahoslaveného kardinála Johna Newmanna), nová právní úprava počítá s možností přechodu i
celých skupin věřících anglikánské tradice.
Způsob, jakým takto katolická církev reagovala na přání skupin anglikánských věřících
stát se katolíky, však vyvolal různorodé reakce. Obavu o budoucnost vzájemných vztahů mezi katolickou církví a anglikánským společenstvím vyjádřili někteří představitelé anglikánské církve a i mezi katolíky se objevily názory, že takový krok odporuje té
podobě ekumenismu, ke které se jejich církev přihlásila na 2. vatikánském koncilu, tj.
ekumenismu chápanému jako dialog zahrnující oboustrannou „výměnu darů“.(1) Podle kritiků se jedná o uplatnění principu „ekumenismu návratu“,(2) který byl uplatňován
před koncilem, a který spočíval v představě, že jednoty křesťanů bude dosaženo prostě
návratem „zbloudilých synů“ zpět do lůna katolické církve, které jejich předkové lehkovážně opustili.
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O co se tedy v případě vytváření ordinariátů pro bývalé anglikány uvnitř katolické
církve jedná? Domníváme se, že jsme svědky přestupového hnutí spojeného s osobními
konverzemi, na které katolická církev reaguje krokem, který obsahuje i jistou dávku ekumenické vstřícnosti. Anglikánské společenství, které sdružuje církve anglikánské tradice
po celém světě, je mnohotvárné, a nikdy v něm nechyběl směr, který by zdůrazňoval
především liturgickou blízkost s římskokatolickou církví, ze které v 16. století vzešla anglikánská církev v Anglii. (3) V posledních dvou desetiletích byli věřící v anglikánských
církvích postaveni před určité kroky, které se prosadily ve vedení jejich společenství. Šlo
především o zavedení kněžského a biskupského svěcení žen, ale též o oficiální postoje
třeba k otázkám homosexuality. Někteří (ať už v Austrálii, Severní Americe, Indii, Anglii
nebo jinde) tato rozhodnutí nepřijali, přičemž nešlo jen o jednotlivce. Situace vyústila
v r. 1991 ve vznik tzv. tradičního anglikánského společenství jako sdružení pro-katolicky orientovaných anglikánských církví, které deklarovaly nezávislost arcibiskupovi
z Canterbury, jež je symbolickou hlavou všech anglikánů. Reprezentanti těchto církví
pak sami požádali o začlenění do katolické církve a byli několik let ve spojení s římskou
Kongregací pro nauku víry, dokud se nenalezlo řešení, které by bylo přijatelné pro obě
strany.
Celá záležitost má tedy svoji historii, kterou je třeba brát na vědomí dříve, než se
budeme snažit dělat ukvapená hodnocení. Ve vztahu k anglikanismu jsme tak svědky
přestupového hnutí některých skupin spíše tradičně zaměřených věřících, kteří dospěli
k rozhodnutí, že jejich místo je v katolické církvi. Postoj katolické církve k nim je tedy,
slovy samotného papeže „pokus odpovědět na specifickou výzvu“, jehož nosnost „se
teprve musí ukázat“.(4) Nejde tedy o model, se kterým by teď katolická církev chtěla
předstoupit před světovou ekuménu jako s neomylným receptem na jednotu.
Ačkoliv Řím vytváří podmínky pro přestup celých skupin věřících, nesmíme zapomenout na to, že každý jednotlivý věřící musí své odhodlání stát se členem ordinariátu
vyjádřit písemně.(5) Tato skutečnost klade celou záležitost do roviny osobního rozhodnutí, které je pro takový krok nezbytné. Nechybějí anglikáni, kteří se vyjádřili, že svůj
vstup do plného společenství s katolickou církví nechápou jako „zradu“ své domovské
církve, ale jako plod vnitřního vývoje jejich života víry, jako „součást své pouti, která
začala už křtem“,(6) jak popsal svůj krok i nový ordinář Keith Newton. Z tohoto hlediska
bychom mohli hovořit spíše o „konverzích“. Současně však nelze opomenout ani určitý
ekumenický rozměr, který se do rozhodnutí katolické církve vytvořit ordinariáty vtělil:
bývalým anglikánům je nabídnut prostor, v němž mohou uplatnit a pokud možno i dále
prohlubovat své původní liturgické, spirituální a pastorační tradice – jednota tady není
dosažena na úkor různosti, která je naopak pojímána jako „vzácný dar vyživující víru„ a
jako „poklad, který je třeba střežit“.(7) To jsou dary, které přijímá katolické církev za vlastní. Anglikánští věřící pak zase ze své strany a na základě své touhy vstupují do společenství s nástupcem apoštola Petra, čímž přijímají Kristův dar přítomný v církvi římské.
Na závěr dejme slovo samotnému koncilu. Koncilní dekret o ekumenismu jasně
prohlašuje, že „příprava a smíření těch jednotlivců, kteří touží po plném katolickém společenství“, tedy to, co nazýváme konverzí, se svou povahou od ekumenického díla liší.
Současně však tentýž text neméně přesvědčivě dodává, že v obou věcech není „žádný
rozpor, neboť obojí vychází z podivuhodného Božího řízení“.(8) Ekumenismu jistě odporuje „přetahování“ křesťanů z ostatních církví a církevních společenství do vlastních
řad, na druhou stranu bychom se však neměli stavět do role rozhodčích nad svědomím
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svých bratří a sester a nechat prostor svobodě působení Božího Ducha, neboť to nejsme
my, ale především on, kdo vytváří jednotu Kristovy církve.
Sjednoceni v církvi mučedníků
Když papež Jan Pavel II. ve své ekumenické encyklice z r. 1995 napsal slova o významu mučedníků pro jednotu křesťanů, vystihl jeden z nejhlubších důvodů naší ekumenické radosti a naděje. Křesťané mají podle něj „martyrologii již společnou“.(9) To znamená: ve všech společenstvích křesťanů jsou ti, kteří vydali Kristu svědectví radikální a
absolutní věrnosti až k prolití své krve. Jednota, která mezi Kristovými učedníky zde na
zemi navzdory rozdělením již existuje, ale která ještě není přivedena do své dokonalé
podoby, se už v plnosti rozvinula do své krásy ve společenství mučedníků, kteří završili
svůj život milosti v „nejopravdovějším možném společenství s Kristem“.(10)
25. června 2011 proběhlo v severoněmeckém Lübecku blahořečení tří katolických
kněží, Johannese Prasseka, Eduarda Müllera a Hermanna Langeho, obětí národního
socialismu, kteří byli spolu s evangelickým pastorem Karlem Friedrichem Stellbrinkem
popraveni uprostřed zuřící světové války na podzim r. 1943. Praseka a Stellbrinka spojovalo již za jejich života přátelství, všechny zmínění duchovní pak navíc byli stmeleni
společnou činností při rozšiřování kázání münsterského biskupa von Galena, který ostře
kritizoval nacistický režim. Jak dnes dosvědčují historikové, (11) byla to doba, která v prostředí Třetí říše dala vzniknout pozoruhodným a zcela výjimečným ekumenickým kontaktům, jejichž plody hluboce proměnily následnou poválečnou podobu snah o jedno-

Papež Benedikt XVI. na návštěvě evangelíků v Erfurtu 23. září 2011
(Foto http://www.katholisches.info)
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tu. Lübečtí mučedníci přitom nebyli jediní, kdo z tehdejších průkopníků ekumenismu
zaplatili za svoji odvahu životem.(12)
Jelikož lübečtí křesťané si tradičně připomínají oběť svých mučedníků – svědků křesťanské víry – společně, tedy katolíci dohromady s evangelíky, měla příprava i samotná slavnost blahořečení výrazný ekumenický akcent. Ačkoliv z pochopitelných důvodů mohli
být katolickou církví prohlášeni za blahoslavené pouze tři její kněží, nechyběli na oficiálním beatifikačním vyobrazení nikde portréty všech čtyř mužů dohromady. Rovněž tak
katolické mši a obřadu blahořečení, kterého se účastnili protestantští biskupové a faráři,
a který byl přenášen i v evangelickém dómě, předcházela společná vigilie v lübeckém
luteránském kostele.
Kardinál Walter Kasper, dnes již emeritní předseda Papežské rady pro podporu
jednoty křesťanů, ve své homilii označil německé mučedníky jako ty, kteří se odvážili
učinit krok přes tehdy úzké hranice konfesí a vysoké zdi, které dělily od sebe jednotlivá
vyznání, a jejichž prolitá krev se nakonec stala semenem dnešního ekumenismu. „Naše
ekuména je vystavěna na ekuméně mučedníků. (…) Potřebujeme ekumenicky smýšlející křesťany, kteří mají svou katolickou, evangelickou nebo pravoslavnou identitu a
vydávají o tom svědectví; jen jako takoví mohou učinit závažné kroky k sobě navzájem.“(13) „Prožitý a protrpěný ekumenismus pod křížem“, nám pak podle slov luteránského biskupa Gerharda Ulricha připomínají ten nejdůležitější princip jednoty: „Čím blížeji
přicházíme ke Kristu, tím více se přibližujeme sobě navzájem.“(14)
Papež v zemi reformace
Bylo to rovněž v Německu, kde se s nemalým ekumenickým zájmem očekávala
podzimní návštěva hlavy katolické církve Benedikta XVI. Již v srpnu publikovaly některé
významné osobnosti německého protestantismu otevřené dopisy adresované svému
„bratru v Římě“, které se týkaly jak otázek společně pojaté ekumenické evangelizace, tak
třeba vztahu křesťanů k islámu, ale které obsahovaly např. i výzvu, aby se papež pokusil
o rehabilitaci reformátora Martina Luthera. (15) Přičteme-li k tomu hlasy, jež spekulovaly
o tom, že by svatý otec měl při své návštěvě plošně vyhlásit za dovolené přijímání eucharistie pro manžele žijící ve smíšeném mezikonfesijním svazku, pak vidíme, že vkládané naděje byly nemalé, a to i navzdory tomu, že před samotnou návštěvou obě strany
daly najevo, že od setkání obdobného druhu, jakkoliv jedinečného, nelze očekávat nějaké spektakulární závěry.
Benedikt XVI. byl evangelíky přijat 23. září v Erfurtu, a bylo to vůbec poprvé, kdy
papež při návštěvě Německa vstoupil na evangelickou půdu. V kapitulním sále bývalého augustiniánského kláštera se nejprve setkal se zástupci rady Evangelické církve v
Německu, v konventním kostele pak promluvil při ekumenické bohoslužbě slova. Jelikož místo setkání je bytostně spjato s osobností Lutherovou – ten tady r. 1505 vstoupil k
augustiniánům a byl zde o pouhé dva roky později vysvěcen na kněze –, dotkl se papež
postavy reformátora i ve své řeči během setkání. Na čem podle něj Lutherovi nejvíce
záleželo, byla „otázka po Bohu, která se stala hlubokou vášní a hnacím motorem jeho
života a celé jeho cesty“.(16) Reformátorova ústřední otázka: Jak dosáhnu milostivého
Boha?, pronikla podle papeže Lutherovo srdce a vyjádřila jeho pojetí teologie, kterou
chápal nikoliv jako záležitost akademickou, ale jako osobní zápas o sebe samého, o
Boha a posléze s Bohem. Rovněž římský papež se touto otázkou cítil být „zasažen“ a
učinil z ní výzvu dnešnímu křesťanovi: „Otázka: Jak Bůh se hlásí ke mně, jak stojím já
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před Bohem – tato žhavá Lutherova otázka, se musí stále znovu a jistě v nové formě
stát také naší otázkou, nikoliv akademickou, ale skutečnou.“(17) Kromě tázání se po Bohu
zdůraznil pak Benedikt XVI. ještě kristocentrický důraz Lutherovy spirituality, který se
konkretizoval do pravidla, jímž reformátor vykládal Písmo: podstatné je to, co vede ke
Kristu. Za nejnutnější pro ekumenismus dnes papež označil fakt, aby věřící v Krista pod
tlakem sekularizace neztráceli to společné, co je jim svěřeno jako dar a úkol, totiž být
především křesťany. „To je ústřední ekumenický úkol, v němž si musíme navzájem pomáhat: hlouběji a živěji věřit.“(18)
Při ekumenické modlitbě, které předsedal evangelický biskup Nikolaus Schneider,
pak Benedikt XVI. nejprve předeslal, že naše jednota roste tím, když společně stále hlouběji pronikáme do Ježíšovy modlitby: „ať všichni jsou jedno“ (Jan 17,21). „V modlitbě
Ježíšově je vnitřní místo naší jednoty.“(19) Jejím základem je víra v trojjediného živoucího
Boha, o které máme za úkol společně svědčit, a to především konkrétní křesťanskou
láskou k bližnímu, jež se nasazuje na obranu hodnoty lidského života od jeho početí až
do smrti. Papež soustředil svoji promluvu opět velmi zřetelně na křesťanskou víru: tím,
že se do ní vžíváme a prožíváme ji, roste jednota mezi námi, Ježíšovými učedníky. Proto
Benedikt XVI. zavrhl pojetí ekumenismu jako „zvažování výhod či nevýhod“, připomínající jednání politiků: „Víra není něco, co si vymyslíme nebo vyjednáme. Je to základ, na
kterém žijeme.“(20)
Právě skutečnost, že papež ve své řeči upozornil na to, že ekumenismu nemohou
být vlastní způsoby obvyklé v diplomacii, a vyslovil se odmítavě k domněnkám, že by
měl přivést do Německa nějaký „ekumenický dárek“, způsobilo, že reakce nejen na evangelické straně nepřekypovaly nadšením. Papež podle kritiků nenavrhl žádný konkrétní krok, kterým by církve na ekumenické cestě měly vykročit, a navíc prý znehodnotil
ekumenický dialog tím, že jej snížil na „jakési vyjednávání“.(21) Pozornému posluchači
papežova projevu ovšem neuniklo, že právě dlouholetou práci společné luteránsko-katolické teologické komise, která byla v Německu ustanovena po návštěvě Jana Pavla
II. v r. 1981, a která se důkladně zabývala studiem reformačních a protireformačních
věroučných formulací, označil papež s uznáním za příklad „společného vžívání se do
víry a jejího prožívání“.(22) Navíc, říci naléhavě, že tím nejhlubším zdrojem jednoty mezi
křesťany je dohromady sdílená víra, a vyzvat k jejímu společnému promýšlení a žití, nelze v době, kdy nejeden hlas v ekuméně volá po tom, abychom jako křesťané různých
tradic zdůrazňovali spíše to, v čem se lišíme, vůbec pokládat za bezvýznamné.
Dva odkazy českému ekumenismu
Pro každého katolíka je ekumenismus něčím, co se promítá do konkrétního života
církve. Můžeme se ptát: Co pro jednotu křesťanů konám já? Spíše než o bilanci pastoračních plánů anebo zpytování svědomí bychom se na závěr pokusili stručně nastínit
inspiraci, kterou českému ekumenismu odkázali dvě osobnosti, jejichž úmrtí jsme byli v
říjnu loňského roku svědky.
V rozmezí několika málo dní se na věčnost odebrali dva katoličtí laici, Jiří Kaplan a
Václav Frei, jejichž životy byly ekumenickou myšlenkou prodchnuty zcela zásadně. Zejména díky prvnímu z nich pronikl do našich zemí duch ekumenické komunity z francouzského Taizé, kde bratři různých křesťanských vyznání sdílejí dar jednoty v mnišském společenství. Jiří Kaplan v době totality se svojí ženou organizoval doma i na jejich
chalupě jak společné ekumenické modlitby, tak i tajná setkání s francouzskými bratry,
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jichž se zúčastnil i zakladatel komunity br. Roger Schutz.
Václav Frei zase patřil k několika katolickým intelektuálům, kteří se počátkem 60. let
minulého století aktivně podíleli na organizování ekumenických seminářů v pražských
Jirchářích, během nichž se především s českými evangelíky společně promýšlely otázky
křesťanské víry a filozofie. Při jednom z těchto setkání pronesl V. Frei slova o tom, že pro
křesťana „ekumenické zaměření je duchovní samozřejmostí a věnovat se mu je totéž
jako na jistém úseku pokračovat ve vlastní cestě věrnosti k Bohu“. Úsilí o jednotu pro něj
znamenalo „náročné měřítko opravdovosti našeho křesťanského života“.(23)
Ekumenismus modlitby a života, rozvíjený osobními přátelstvími s křesťany různých vyznání tak zůstávají stále platnými výzvami pro každého z nás.

Poznámky:
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
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Detail Kristovy tváře ze sarkofágu T. Špidlíka (Foto P. Hudec)
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Koptští křesťané a Arabské jaro
Jaroslav Franc

Egyptská Alexandrie je dnes jen odleskem starobylé slávy tohoto města. Navždy
však bude spojena s mučednickou smrtí sv. Marka, a tím také s počátky křesťanství v
Egyptě. Alexandrijský patriarcha na stolci sv. Marka byl a je dodnes viditelným symbolem koptského křesťanství. Současný pravoslavný alexandrijský patriarcha a koptský
papež Šenut III. (od roku 1971) je hlavou největší křesťanské komunity v Egyptě, a to
Koptské pravoslavné církve, která zdůraznila svoji autonomii v 5. století. Dnes ji tvoří asi
10% egyptské populace, tedy asi 10 milionů vřících. Většinovým náboženstvím je zde
islám.

Vlevo je alexandrijský patriarcha Šenut III. a vpravo opat jednoho z koptských klášterů při
pravidelném středečním setkání koptského papeže s věřícími v káhirské katedrále sv. Marka.
(Foto archiv autora čl.)
V událostech roku 2011 označovaných jak Arabské jaro sehrál koptský papež významnou roli. Jeho vztah ke státním úřadům prošel od jeho zvolení patriarchou dramatickým vývojem. Počáteční konfrontační postoj k politické reprezentaci skončil jeho exilem (1981-1985) v klášteře sv. Bišoje v egyptské poušti, kam ho poslal prezident Sádát.
Po jeho smrti a nástupu nového prezidenta Mubáraka kladl koptský papež velký důraz
na vyjednání vhodných podmínek pro koptské křesťany diplomatickou cestou. Egypt30

ská ústava vymezuje zcela jasně prostor pro taková jednání: druhý článek prohlašuje
právo šaría za základ právního systému Egypta. Orientální a arabizovaná kultura Egypta
dlouhodobě pěstovaná dominantním islámem tento právní prostor zase vymezuje v
praxi. Na počátku Arabského jara v lednu 2011 bylo Šenutovi III. 87 let, i přes pokročilý věk byl a do dnes je vitálním a bystrým mužem. Brzy po zahájení protestů proti
prezidentu Mubárakovi jako symbolu špatně spravované společnosti byl osloven státní
televizí, aby se telefonicky vyjádřil k probíhajícím změnám ve společnosti. Protože jeho
vztahy s prezidentem Mubárakem byly dobré, podpořil setrvání stávajícího prezidenta
ve funkci a demonstranty vyzval k ukončení protestů, aby se život v zemi mohl vrátit
běžnému chodu. Podpořil však také požadavky demonstrantů a vyzval k dialogu mezi
vládnoucí stranou, demonstranty a v té době jedinou zformovanou opozicí – Muslimským bratrstvem. V závěru telefonátu pak vyjádřil účast nad ztrátami lidských životů
během protestů. Reakce na jeho slova byla velmi rychlá a velmi ostrá, a to nejen z Koptské pravoslavné církve. Nejvyšší představitel této církve je před místními státními úřady
považován za mluvčího všech křesťanů a tento status mu mnohdy přiznávají křesťané
všech místních denominací, a proto se také někteří křesťané pokoušeli distancovat od
jeho slov. Souhlas se setrváním prezidenta Mubáraka ve funkci totiž zcela nesouzněl s
hlasem ulice.

Katedrála sv. Marka v Alexandrii. U základů stavby je hrob světce - mučedníka.
(Foto archiv autora čl.)
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„Chléb, svobodu, lidskou důstojnost" stojí na transparentu vlevo. Protesty v Káhiře v lednu
2011 doprovázely v prvních dnech požadavky na změnu občanské společnosti. Brzy je následovala hesla nábožensky motivovaná.
(Foto archiv autora čl.)
Šenutův pohled však viděl dál. Správně tušil, že s rychlým odchodem stávající hlavy státu a předáním moci do rukou vojenských jednotek se stane Egypt ještě méně stabilním
státem, než jakým byl před začátkem protestů. A v nejisté situaci bude s velkou pravděpodobností křesťanská menšina nejohroženější komunitou v zemi.
Po částečném uklidnění situace a odstoupení prezidenta Mubáraka vydal koptský papež společně s biskupy oficiální písemné prohlášení, ve kterém hned v prvním článku
vzdal čest mladým lidem Egypta, kteří vydali vlastní krev za úspěch Bílé revoluce. Připojil
také kondolenci pozůstalým. Další slova adresoval armádě, která se ujala moci. Tu vyzýval k obnovení pořádku v zemi. Egypt podle něj může být občanským a demokratickým
státem. Je třeba nejen organizovat nové volby, ale také vymýtit ze společnosti chudobu,
korupci, nezaměstnanost a důsledně bojovat proti chaosu a vandalismu ku prospěchu
celého egyptského národa. Prohlášení je uzavřeno slovy: „Koptská církev se modlí za
celý Egypt, tuto zemi se slavnou historií v naději, že ji Bůh zachová v míru.“ Prohlášení
bylo tedy adresováno mimo oficiální a viditelné struktury církve. Osloveni byli mladí
lidé, kteří se ukázali být hybnou silou společnosti a armáda, která byla vyzvána k zachování řádu ve společnosti. Obavy, které zazněly v pozadí prvního telefonického rozhovoru Šenuta III. se však naplnily. Ve společnosti se začaly množit útoky proti křesťanům. V
březnu byl v káhirské čtvrti Helwan vypálen kostel, při útocích zemřelo deset křesťanů.
V dubnu se útoky na křesťany objevily v Abu Qurqas al -Balad v Horním Egyptě, opět s
oběťmi na životech. V květnu zemřelo po střetech 15 křesťanů v Imbabě v Gize. Největší
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ztráty na životech si vyžádal zářijový útok na demonstrující křesťany v Maspero v centru
Káhiry. Křesťané se stali viditelně nejzranitelnějším článkem ve společnosti.
Rok nejistoty a očekávání svobodných voleb ukončili křesťané oslavami Vánoc. Při té
příležitosti koptský papež jako každý rok 6. ledna vydal poselství pro následující rok
adresované tentokrát koptským křesťanům. Krátký text je inspirovaný slovy Písma „…
Ježíš procházel zemí, všem pomáhal…“ (Sk 10,38) Papež v něm nabádá křesťany, aby
nejen nepůsobili zlo, ale aby stejně jako vtělené Slovo především aktivně konali dobré. K tomu Šenut III. nabádá v několika podobách a zdůrazňuje jak křesťanský život ve
společnosti, tak i život v církvi, kde je třeba konat dobro a vydávat svědectví. A této činnosti také koptský papež žehná. Poslední slova shrnují hlavní myšlenku textu: „Bůh vás
stvořil podle svého obrazu. Buď dobrotivému Bohu díky. Proto buďte dobrotiví stejně
jako je váš nebeský Otec. Ne jen tehdy, když vás lidé požádají, abyste pro ně vykonali
něco dobrého, ale raději nečekejte, až vás poprosí. Kéž jste obdařeni citlivostí k poznání
toho, co učiní vaše bližní šťastnými a co je přivede k radosti. A tak budete také chodit a
pomáhat.“ Téměř po roce od významných událostí v dějinách země vydal alexandrijský
patriarcha poselství do nového roku 2012, ve kterém na jediném místě ani v náznaku
nezmínil změny ve společnosti, ale poukázal na důležité místo služby křesťanů egyptské společnosti. V jeho slovech zaznívá definice místa křesťanů v místní kultuře. Koptové by v této době změn a velkých očekávání neměli chtít výjimky a privilegia menšin.
Křesťané společnost nevyužívají, ale křesťané společnosti vždy slouží. K tomu potřebují
pouze stejné podmínky pro svobodný život, jaké jsou zaručeny všem občanům. Pokud
slova koptského papeže Šenuta III. padnou na úrodnou křesťanskou půdu, potom by
rok 2012 mohl být rokem svědectví a rokem služby společnosti.

I velehradská historie se může
prokázat kontakty s osobnostmi
z řad egyptských křesťanů. V. un.
kongresu se v roce 1927 zúčastnil
egyptský biskup pro chaldejskou
katolickou církev Msgr. Petr Aziz
Hoh a dokonce zde slavil v syrskochaldejském obřadu liturgii. Na
snímku z archivu ŘKF Velehrad
jej vidíme vlevo ve společnosti bl.
biskupa Josefata Kocylovského z
polského Przemyślu.
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Velehradský ikonostas 1913
Petr Hudec

Ve velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje byla v loňském roce
instalována výstava „Velehradský ikonostas 1913.“ Tvořila ji kolekce
obrazů ze zaniklého ikonostasu. Nejširší veřejnosti tak byla připomenuta významná kapitola velehradských dějin, kdy naši předkové
usilovali o „návrat“ slovanské liturgie na Velehrad a „sjednocení Slovanů ve víře“.
Hlavní obsah cyrilometodějské ideje spojené s kultem sv. Cyrila
a Metoděje představuje úsilí o obnovu jednoty církve. Z tohoto
důvodu byl na Velehradě rozvíjen v závěru 19. a v první polovině 20. století slovanský unionismus – úsilí o sjednocení Slovanů ve víře. Svého vrcholu
dosáhlo toto hnutí svoláním velehradských unionistických kongresů, které předznamenaly dnešní ekumenické snahy. Již první tři kongresy (1907, 1909, 1911) ukázaly, jak důležitou roli hraje v poznání a sebevyjádření východní církve liturgie, která „je tím nejdokonalejším a „nejoficiálnějším“ vyjádřením ducha, který oživuje každou tradici.“ (R. Taft)
Jejím slavením se rovněž zdůrazňovala jednota Kristovy církve v kráse různých obřadů
v době, kdy bylo pro většinu křesťanů latinství synonymem pro katolicismus. Na tradici
katolíků východního obřadu bylo mnohdy zapomínáno, „Východ byl Západem pohlcován“ a to nebylo zrovna dobrou motivací pro pravoslavné křesťany ke hledání jednoty
s katolickou církví. Aktéři velehradského unionismu v čele s A. C. Stojanem vnímali byzantsko-slovanskou liturgii jako živé dědictví sv. Cyrila a Metoděje z dob nerozdělené
církve, které se u východních křesťanů uchovalo. Byla hledána mysticko-svátostná spojitost mezi východní a západní církví.
Všechny tyto motivy, dále osobní vazby a úcta k vzácným hostům z křesťanského
Východu vedly cyrilometodějské horlitele k rozhodnutí, vytvořit ke slavení východní liturgie adekvátní podmínky pořízením liturgických potřeb, rouch a zejména ikonostasu,
neboť dosavadní provizorní podmínky neumožňovaly rozvinutí této liturgie v celé její
kráse a hloubce symboliky.
Realizace této vize se zhostil spolek Cyrilometodějské družstvo Velehrad, který se
rozhodl v roce 1912 pořídit do farního kostela (bazilikou až od roku 1928) „mobilní ikonostas“. Adaptace ikonostasu v latinském kostele si vyžádala zvláštní povolení papeže
Pia X. (1903 – 1914). Jeho vytvořením byl pověřen absolvent pražské akademie P. Eduard Neumann (nar. 1862). Malíř dodal ikonostas v závěru poutní sezony jubilejního roku
1913 před připravovaným, ale neuskutečněným unijním kongresem v r. 1914. Byl instalován v severní části příčné lodi baziliky. Současníci hodnotili instalaci takto: „Pohled
na ni jest pěkný, obrazy na ní jsou, zvláště některé prý krásné dle úsudku znalců, ale
v našem chrámu Páně ovšem soulad ruší.“ Válečné události, náročnost výstavby a následné demontáže, prostorové omezení farního kostela i věroučně-estetická hlediska se
podílela na tom, že měla tato adaptace v bazilice jepičí život. Veškeré problémy nakonec
vedly v roce 1929 k vytvoření stabilního ikonostasu v kostelíku „Cyrilka“.
Neumannův ikonostas vykazuje na jednu stranu inspiraci soudobým východním
uměním (V. M. Vasněcov), na druhou stranu zde došlo k několika závažným prohřeškům
proti východní tradici (jediný velkoryse řešený centrální vstup, místo tří vchodů, výraz34

né prvky realismu neodpovídající tradici klasických ikon, absence označení vyobrazení
světců jejich jmény). Jak po stránce techniky malby a teologických postulátů, tak také
v otázce konstrukce ikonostasu došlo pouze k povrchnímu seznámení se s východním
uměním a jedná se tedy spíše o „západní variaci na východní téma.“ Lze litovat, že k
vytvoření díla nebyl přizván umělec žijící tradici východního ritu.
Pomineme-li problematickou stránku díla, lze říci, že Neumannův ikonostas je v
rámci umělecké tvorby počátku 20. století tematicky ojedinělým a vysoce umělecky
hodnotným malířským dílem, ačkoliv lze mezi jednotlivými obrazy pozorovat kvalitativní rozdíly. S obrazem sv. Cyrila a Metoděje se měla možnost nejširší veřejnost seznámit
v souvislosti s vytištěním přípravné modlitby na Jubileum v roce 2013, kde byla použita
jeho reprodukce. Obrazy Krista a Panny Marie bývají využívány v bazilice při slavení byzantsko-slovanské liturgie.
Velehradský ikonostas z roku 1913 jako jeden z mála hmotných dokladů velehradského unionismu vyjadřuje na jedné straně upřímnou snahu unionistů dívat se východním směrem, na druhé straně však také fakt, že byli ve svém úsilí teprve krátce na cestě. I
to je zásluhou velehradského unionismu, že za dobu trvání těchto setkání se rozšířil počet vědeckých pracovníků, kteří studovali bohatství křesťanského Východu, z několika
málo jedinců na početné skupiny. Není pak také dílo kardinála T. Špidlíka velehradským
ovocem?
Dnes, kdy se aktuálně řeší nová úprava liturgického prostoru ke slavení východní
liturgie v Cyrilce, (kde adaptace ikonostasu v roce 1929 rovněž nebyla bez problémů),
představuje dílo velehradských unionistů jak důležitou inspiraci k rozvíjení cyrilometodějské tradice v současných podmínkách, tak také apel k důslednějšímu obrácení se
„tváří k Východu“.

Instalace Neumannova ikonostasu v bazilice (foto archiv ŘKF Velehrad)
35

Blahoslavený biskup, mučedník Mikuláš Čarneckyj a Velehrad
Petr Hudec

Již třetím rokem jsou v Ročenkách Matice publikovány příspěvky dokumentující skutečnost,
že se na Velehradě ve 20. století setkávali mučedníci a světci. Tato řada je rozšířena o medailony dalších dvou osobností.
Blahoslavený biskup, mučedník Mikuláš Čarneckyj, se narodil 14. prosince 1884
ve vesnici Sematkivci v Haliči. Přihlásil se na studium teologie ve Stanislavově (dnešní
Ivanofrankivsk na Ukrajině). Po vstupu do semináře byl v roce 1903 poslán biskupem
Chomyszynem na studia do Říma, kde získal doktorát z filozofie a teologie. Na kněze byl
vysvěcen 9. 10. 1909. O rok později se stal profesorem dogmatiky ve stanislavovském
semináři. S Velehradem udržoval styky od roku 1911, kdy se zúčastnil III. unionistického kongresu.
V letech 1914 – 1918 poznamenala vlast M. Čarneckého tragickým způsobem I.
světová válka, na jejímž konci došlo ke vzniku nových státních útvarů. Po rozpadu Rakousko-uherské monarchie v roce 1918 se staly 4 miliony východních Slovanů žijících
v oblasti Volyně, Podlesí, Bílé Rusi a vojvodství vilenského (nyní se jedná o pohraniční
teritoria Ukrajiny, Běloruska a Polska) občany nezávislého Polska. Tito křesťané byli původně převážně řeckokatolíci, kteří byli ovšem sto let před tím carským Ruskem včleněni do pravoslaví. Když se roku 1924 začali spontánně vracet do katolické církve, vyvstala
otázka, mají-li přijmout i latinský obřad, nebo zda si mohou ponechat svůj byzantskoslovanský ritus. Získat příznivě nakloněné východní křesťany pro plnou jednotu církve
bylo možné jen za předpokladu zachování jazykových a kulturních odlišností a zvyků.
Část polské katolické veřejnosti naopak spatřovala jediné správné řešení v jejich obracení na latinský obřad. Mezi církevní hierarchií nakonec převážil názor tolerance. Zde
se hovoří o tzv. nové unii, neboť toto smýšlení odpovídalo postoji, který byl přítomen
při vzniku Brestské unie. Od počátku byl přitom pociťován kritický nedostatek kněží v
těchto oblastech, kteří by obstarávali nově vzniklé farnosti. Jeden z největších zastánců
„nové unie“, polský biskup Przeździecki z Podlesí proto usiloval o získání kněží, kteří by
přešli na východní obřad se všemi typicky rusko-pravoslavnými liturgickými zvyklostmi.
Této výzvě se rozhodli postavit čelem jezuité a redemptoristé, přičemž obě řeholní společenství vytvořila ve východním Polsku východní větve svých řádů.
Právě k redemptoristům vstoupil již v roce 1919 i M. Čarneckyj a to v době, kdy se rýsovala vize vzniku východní odnože kongregace. Po složení řeholních slibů se vrátil Čarneckyj do Stanislavova, kde založil nový klášter. V roce 1926 byl svými představenými
pověřen k apoštolátu mezi pravoslavnými v Lucku, Pinsku a Podlesí, což do budoucna
určilo jeho další směřování. V roce 1927 se zúčastnil V. velehradského unionistického kongresu již jako čelný představitel praktických unionistických snah.
Nově se utvářející farnosti ve východním Polsku ovšem jurisdikčně spadaly pod
římskokatolické biskupy. Tato okolnost budila mezi řeckokatolíky značnou nedůvěru.
„Latinští“ biskupové z Lucku, Podlesí a Pinska proto podpořili přání řeckokatolíků, aby
došlo k „hierarchickému osamostatnění“ roztroušených řeckokatolických osad, které
měly získat svého biskupa. Obrátili se v této záležitosti na Svatý stolec, který jejich žádosti vyhověl v roce 1931. Úkolem stát se pastýřem křesťanů v rozptýlených byzantsko-slovanských farnostech byl pověřen dne 19. ledna právě Mikuláš Čarneckyj. K
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jeho vysvěcení na biskupa došlo
dne 8. 2. 1931 v Římě v kostele
sv. Alfonsa. Světiteli byli stanislavovský biskup Chomyszyn,
Bočys a Msgre Mele. Roku 1932
se biskup Mikuláš účastnil mezinárodního eucharistického kongresu v Dublinu a v roce 1936
un. kongresu na Velehradě.
Na Volyni biskup Čarneckyj
působil až do roku 1939. Jeho
činnost ukončil příchod komunistů, kteří z Volyně redemptoristy vyhnali. Do roku 1945 věnoval
všechny své snahy smíření v církvi a svým věřícím byl skutečným
pastýřem. Dne 11. dubna 1945
byl, tak jako všichni řeckokatoličtí biskupové na Ukrajině, uvězněn sovětskou tajnou policií. Rok
před výslechem i během něho
byl neustále mučen a ponižován.
Byl odsouzen na šest let nucených prací na Sibiři a později mu
přidali ještě dalších deset let. V
letech 1945 – 1956 prošel třiceti
různými sovětskými věznicemi a
pracovními tábory, a podstoupil
celkem 600 hodin vyšetřování
Biskup Mikuláš Čarneckyj na Velehradě v roce 1936
a mučení. I v této době se mu
(Archiv ŘKF Velehrad)
nicméně dařilo vykonávat tajně
pastorační činnost. Nesnesitelné
podmínky, v nichž žil, zruinovaly jeho zdraví natolik, že byl roku 1956 propuštěn a mohl
se vrátit do Lvova. Tam i přes svou nemoc, upoutaný na lůžko, pokračoval ve své pastorační činnosti a řídil ukrajinskou katolickou církev v katakombách. Přijímal návštěvy,
posiloval a povzbuzoval ve víře, modlil se a obětoval, a podařilo se mu tajně vysvětit
více než deset kněží. Zemřel ve Lvově 2. dubna 1959 ve věku 75 let. Papež Jan Pavel II.
jej blahořečil ve Lvově 27. června 2001 spolu s dalšími dvaceti šesti řeckokatolickými
mučedníky, pronásledovanými v době komunismu.
Literatura, internet:
Bl. Mikuláš Čarněckyj, mučedník (1884 - 1959) Dostupný z WWW: <http://cssr.cz/cz/template/70>
Nový biskup byzantsko-slovanského obřadu. In Apoštolát sv. Cyrila a Metoda pod ochranou
bl. Panny Marie. roč. XXII. březen 1931, č. 3., s. 77 – 80.
ČEMUS, Richard: Otec Jiří Novotný – rusipeta. In Bulletin Jezuité, rok 2003, roč. XII., č. 1.
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Leonid Fjodorov a Velehrad
Petr Hudec

Ruský exarcha, blahoslavený Leonid Fjodorov (Fedorov) se narodil v Petrohradě
4. 11. 1879. Po ukončení středoškolského studia vstoupil roku 1901 na pravoslavnou
Petrohradskou duchovní akademii. Za přispění katolického kněze Jana Ścisławského,
který působil v kostele sv. Kateřiny na Něvském prospektu, konvertoval ke katolictví.
Společně odjeli roku 1902 do Říma, kde vstoupil Leonid v kostele del Gesú 31. července 1902 do katolické církve. Následně studoval čtyři roky v semináři Leonianum v
Anagni. Koncem roku 1907 přešel do kolegia de Propaganda fide, aby zde pokračoval
ve studiu teologie. Po ukončení studií Fjodorov odjel do Lvova. Metropolita Šeptický
jej zde ustanovil prefektem vědeckého institutu Studion. Prvního un. kongresu se
na Velehradě zúčastnil ještě před svým vysvěcením na kněze, a to pod pseudonymem
Teodor Leonini. Přesto se zde aktivně zapojil do dění a referoval o poměrech v carském Rusku.
Výrazně se zapsal do dění v rámci třetího un. kongresu, na kterém v rozpravách
z části zastupoval nemocného lvovského metropolitu A. Šeptického. Velmi cenné a
autentické svědectví o kongresu nám poskytuje dopis Fjodorova adresovaný Šeptickému ze dne 18. srpna 1911. Mimo pravdivé a kritické zhodnocení kongresu bez příkras
je zde dokumentováno také liturgické slavení, které se uskutečnilo v nádvoří kláštera
30. července: „Velký vliv měla slavnostní Liturgie, kterou vysluhoval přeosvícený Epifanij s
koncelebrujícími 10 kněžími a dvěma jáhny (mnou a otcem Kmitěm) a samozřejmě podle
čistého obřadu bez haličské rádoby latiny. Shromáždilo se tam víc než 3000 lidí. Na konci
bohoslužby se rozdával antidor. Na příštím kongresu už budeme mít ikonostas, oficiálně
povolený sv. Stolcem. Stojan mě také poprosil o seznam všech věcí, nezbytných pro archijerejskou celebraci, takže na Velehradě budeme mít vše nezbytné, až po církevní bohoslužebné knihy.“ Liturgii, kterou Fjodorov popisuje, máme zachycenu na archivních snímcích.
Dokonce na nich můžeme rozpoznat pisatele dopisu po pravici biskupa v jáhenské
tunice.
Nadějný rozvoj unionistického díla motivoval Fjodorova přeložit z latiny do ruštiny
Acta druhého a třetího un. kongresu, aby se s nimi mohli seznámit pravoslavní křesťané.
V roce 1913 vstoupil v Bosanské Kamenici do nově vzniklého řeckokatolického řádu
studitů a přijal jméno Leontij. Po vypuknutí 1. světové války se Fjodorov vrátil do vlasti.
Zde byl brzy zatčen a poslán do vyhnanství do Tobolska na Sibiři. Po únorové revoluci
v roce 1917 byl Fjodorov osvobozen. V krátkém období náboženské svobody se stal
prvním exarchou ruské řeckokatolické církve pro Rusko. V březnu roku 1923 byl Fjodorov společně s dalšími řeckokatolickými biskupy a kněžími postaven před soud a
byl odsouzen na deset let vězení. (Apoštolát mylně informoval o smrti Fjodorova v roce
1924). Mimo krátká období, kdy byl na svobodě, byl vězněn na několika místech Ruska
– tři roky také na Soloveckých ostrovech. Zemřel 7. 3. 1935 ve Vjatku. U příležitosti posledního unionistického kongresu v roce 1936 byla za L. Fjodorova slavena bl. biskupem
Petrem Gojdičem panychida. Osud L. Fjodorova tak předznamenal již ve 30. letech 20.
století životní úděly řady osobností, které se na Velehradě setkávaly a které dnes církev
uctívá jako světce.
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Biskup Epifan Šanov ze Soluně slouží na nádvoří východní liturgii. Po jeho levici stojí v jáhenské tunice bl. Leonid Fjodorov. (Archiv ŘKF Velehrad)
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Předmluva Mons. Josefa Hrdličky
ke knize Slyšte slovo a zpívejte píseň
Matice velehradská připravila ve spolupráci s nakladatelstvím Poustevník jako součást přípravy na výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu knihu Slyšte slovo a zpívejte píseň, jejímž autorem je
prof. Petr Piťha. Na tomto místě publikujeme předmluvu knihy Mons.
Josefa Hrdličky.
Všichni dobře víme, že příchodu svatých Cyrila a Metoděje předcházel podnět, který vyšel z našeho prostředí. Vyšel z upřímné touhy poučit se a poznat pravdu nového,
křesťanského učení. Jak víme, Bůh této touze požehnal a pozvání věrozvěstů velkomoravským vládcem Rostislavem se stalo dějinným zlomem, po němž se začaly dít velké a
doslova dějinotvorné věci.
Myslím, že i vznik této knihy v sobě má tutéž touhu, která se rodí „zdola“ více než
jedenáct staletí poté. Lidé působící ve společenství Matice velehradské vyslovili silné
přání mít k dispozici dílo, které by – podobně jako tehdy na sklonku starověku – pomohlo srozumitelným způsobem oslovit lid, zejména děti a mládež. I to je jistě výrazem
doby, v níž cítíme, že někde „na dosah“ je ukryt „poklad v poli“ našich dějin, který všichni
potřebujeme novým způsobem nalézt, očistit, docenit, zužitkovat a také – rozmnožit.
Tušíme obrovskou sílu stejného Ducha, který v oné dávné době skrze oba věrozvěsty
zavanul dějinami rodící se Evropy a zanechal přetrvávající a dodnes živoucí stopy dobra
a jako maják vrhá proud světla do temných perspektiv budoucnosti. Tito bratři v síle
Ducha svatého dovedli objevit onen „dorozumívací kód“ k předání evangelia a najít pro
naše dávné předky skutečnou „mateřštinu víry“, kterou i my dnes hledáme, abychom
mohli předat toto dědictví.
I my toužíme najít způsob, který by pomohl překlenout propasti předsudků a neznalostí. Vysvobodil nás z vyvanutých stereotypů různých pokroucených výkladů, aby
do vakua nevědomosti nevstoupilo novodobé pohanství, které se snaží vytlačit a zpochybnit osvědčené hodnoty. To by pohltilo a strhlo národ do úpadku a prázdnoty. Máme
Boží slib, že Bůh „uděluje Ducha bez omezení,“ a tentýž Duch, který tehdy tvořil dějiny
s lidskou spoluúčastí tak mocnými skutky, vane i dnes ve stejné síle svého božství, a to
zejména tam, kde po něm voláme. Aby se i nám „rozhořelo srdce“ jako známým poutníkům do Emauz, zklamaným a rezignovaným, když jim Pán odhaloval smysl Písma.
Tak – opět z velehradského prostředí – vzešla touha a podnět mít inspirující dílo,
které by se mohlo stát rodinnou čítankou v našich domovech, kde rodiče vštěpují dětem to, co je samotné oslovilo a co se nejlépe předává „od srdce k srdci“ v rodinném
kruhu.
Když Bůh probudí ušlechtilou touhu, vždy zároveň nabízí vše k tomu, aby se mohla naplnit. Našel se zkušený autor, který nám už přiblížil tolik našich světců a krásnou
češtinou vyslovil s průzračnou srozumitelností hluboké myšlenky. Tato jeho kniha potvrzuje, co připomínal papež Jan Pavel II. blahé paměti, že opravdová víra vždy vytváří a
zanechává za sebou i ryzí kulturu. Je dobře, že jazyková stránka této knihy dokazuje, jak
zmíněná „mateřština víry“ souvisí s mateřským jazykem, který přechází právě v rodině z
rodičů na děti a provází je po celý život.
40

Před každým čtením z této knihy by snad bylo vhodné pomodlit se z modlitby sv.
Cyrila slova, která i po tolika staletích znějí tak naléhavě: „Slyšte slovo, slovo, jež živí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo, jež vede k poznání Boha.“
Žijeme sice v době plné krizí a hrozeb, ale vnímáme a zakoušíme i Boží příslib velkých nadějí a očekávání. Vždyť „kde se rozmohl hřích, v míře daleko štědřejší se rozhojnila milost.“
Milému spolubratru Petru Piťhovi, ilustrátorce poetických kreseb Kláře Folvarské, všem,
kdo se jakkoli podíleli na vzniku této krásné knihy – a především čtenářům žehná
biskup Josef Hrdlička
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Rok biřmování – druhý rok přípravy na Jubileum 2013

Biřmování – svátost poslání a svědectví v plnění úlohy církve ve světě
Pavel Ambros
Druhý rok přípravy na Jubileum 2013 je na přání našich otců biskupů věnován svátosti biřmování. Můžeme si krátce připomenout jen některé body, které budou stručným shrnutím
upozorňujícím na stoupající význam této svátosti v životě křesťana.
Všechny svátosti tvoří jednotu: Jsou vyslovením slova spásy v různých předpokládaných životních situacích člověka (narození, dospívání, odpuštění hříchu, nemoc, lidská láska mezi mužem a ženou, umírání, život věčný). Toto slovo spásy vyslovuje Kristus
k člověku, který spásu potřebuje. Je vysloveno Kristem i v pastorační námaze církve,
které svátosti svěřil. Církev se ve svátostech nasazuje pro spásu člověka, aby jej každý
uslyšel. Tento sedmerý způsob (sedm svátostí) je vysloven již ve křtu svatém, nejdůležitější svátosti. Člověk je ponořen do Krista, je zbaven dědičného hříchu a přiveden do
života církve. V biřmování se do jisté míry stvrzuje již to, co bylo ve křtu učiněno. Výslovným způsobem se však zprostředkovává skrze vzkládání rukou a mazáním olejem pečeť
Ducha svatého. Tím je člověk zasvěcen do svého osobního poslání svědčit v tomto světě
o zmrtvýchvstalém Kristu. Slovo zasvětit znamená dva vnitřní postoje: jednak Bůh člověka uschopňuje, aby toho byl schopen, a dále člověk toto Boží obdarování vnímá jako
svoji vnitřní povinnost, je jím vázán. Zasvěcenec žije s novým vědomím toho, že patří
Bohu osobním a osobitým způsobem.
Starší generace si pamatuje, že svátost biřmování se nemohla po roce 1948 příliš
často udělovat. Po roce 1968 se stala příprava ke svátosti biřmování důležitou příležitostí setkat se s mládeží. Po roce 1990 hledáme přesně, co svátost biřmování má
znamenat. Stále zřetelněji se ukazuje, že nestačí příprava k přijetí svátostí, ale je třeba
přípravy ke křesťanskému životu. Diskutuje se v této souvislosti otázka věku, jako nejvhodnější okamžik dialogu mezi společenstvím církve, pastýři a těmi, kteří mají před
sebou naučení se křesťanskému stylu života. Ten z mnoha důvodů se stále zřetelněji
bude odlišovat od způsobu života většinové společnosti. Již při své první návštěvě
u nás na to upozornil papež Benedikt XVI., když hovořil o katolících jako tvůrčí a tvořivé menšině.
Pravdou zůstává, že biřmování bylo vždy velmi těsně spjato se křtem a tvořilo spolu
s eucharistií tzv. iniciační svátosti. O nich říká Lumen gentium:
Posvátný a organický ráz tohoto kněžského společenství se aktivně projevuje svátostmi a ctnostmi. Křtem jsou věřící včleněni do církve a křestním nezrušitelným znamením jsou pověřeni konat bohopoctu křesťanského náboženství. Když se znovuzrozením
stali Božími dětmi, mají závazek vyznávat před lidmi víru, kterou dostali od Boha prostřednictvím církve. Svátost biřmování je dokonaleji spojuje s církví a obdařuje zvláštní
silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru slovem i skutkem
jako opravdoví Kristovi svědkové. Účastí na eucharistické oběti, která je zdrojem a vrcholem celého křesťanského života, podávají Bohu božský dar a s ním i sebe samy. Jak
podáváním darů, tak svatým přijímáním mají všichni vlastní podíl na bohoslužebném
úkonu, ovšem ne stejně, nýbrž každý jinak. Když se pak občerství Kristovým tělem ve
svatém přijímání, projeví viditelným způsobem jednotu Božího lidu, kterou tato vznešená svátost výstižně naznačuje a obdivuhodně uskutečňuje. (LG 11)
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Původní pořadí, jak jej dnes většinou prožíváme, je změněno: křest – první svaté
přijímání – biřmování. Důvod je zřejmě historický: Na Východě mohl vkládat ruce jen
biskup (podobně jako při kněžském svěcení). Děti byly obvykle křtěny kněžími. Tím se
vytvořil časový odstup mezi křtem dětí a biřmováním, udíleným až v pozdějším věku
biskupem. Zachycuje to koncil v Elvíře (305), který je prvním známým církevním dokumentem, kde je časově rozlišen křest a vkládání rukou pro přijetí Ducha Svatého.
„Je-li někdo pokřtěný v nebezpečí smrti a přežije, musí být dopraven k biskupovi, aby
ho zdokonalil (perfici) skrze vkládání rukou“ (Denzinger, 120). „Vede-li komunitu jáhen
a křtí, musí přijít biskup, aby je zdokonalil vkládáním rukou.“ (srv. Denzinger, 121). Tak
zřetelně vyvstal rozdíl mezi oběma svátostmi. Tridentský koncil slavnostně definuje tuto
svátost, aniž by učil o bezvýhradné nutnosti této svátosti ke spáse, a aniž by popíral
těsnější sounáležitost křtu a biřmování. Podle tradiční nauky působí biřmování posílení
víry, dokonává křest a znamená pro biřmovance trvalý stav v církvi, protože nemůže být
biřmování opakováno. Skrze svátost biřmování jsou věřící dokonaleji začleněni do církve a vyzbrojeni zvláštní mocí Ducha Svatého. Přísnějším způsobem jsou zavázáni šířit
a bránit víru slovem i činem, stávají skutečnými Kristovými svědky. Otevírá velké pole
apoštolátu laiků.
1. Krátké shrnutí nauky o biřmování
Při křtu jsme obdrželi účast na vykoupení a počátek naší účasti na Kristově poslání,
zaměření růstu do Kristovy smrti. Velikonoční tajemství a dovršení Kristova poslání má
za následek seslání a darování Ducha Svatého světu i věřícím. K naplnění naší účasti na
vykoupení je zapotřebí biřmování – confirmatio – perfectio. To je dáno skrze dar Ducha
Svatého ve svátosti biřmování, která je úzce spjatá se křtem, ale zároveň od křtu odlišená. Katechismus katolické církve shrnuje nauku církve o svátosti biřmování těmito
slovy:
Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha Svatého, aby
nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, zpevnil náš svazek s Církví, aby nás mnohem pevněji připoutal k jejímu poslání a pomáhal nám vydávat
svědectví o křesťanské víře slovem doprovázeným činy. (KKC 1316)
Snad jen svátost pokání prošla v dějinách života církve do té míry velkými změnami
jako svátost biřmování. Dnes si tento důvod můžeme lépe představit, protože i uvnitř
katolické církve existuje mnoho entusiastických hnutí, která za stěžejní považují činnost
Ducha Svatého v přítomnosti. Charismatické modlitební bohoslužby, zakoušení různých darů Ducha Svatého a objevení osobních charismat nás přiblížilo k prvotní církvi.
Mnozí okouší něco, co nazývají křtem v Duchu, okamžik, v němž Bůh natrvalo dotvrzuje
to, co již dostali při křtu vodou. Ať zde existují bezpochyby různé výstřelky, samotnou
věc odmítat nemusíme. Utvrzení v milosti známe dobře i z tradičního prožívání křesťanství. Bylo však stále těžší rozeznat, co máme přičíst tomuto vkládání rukou (když chceme
od kněze, aby nám požehnal k něčemu, co chceme dělat), které se týká osobního života a charismatu jednotlivce, a co přiřknout vkládání rukou při biřmování. Často jej lidé
prožívali jako určitý rituál, který má cosi ovlivnit a poskytnout, co nelze získat jinak. Tato
představa totiž přispěla k tomu, že jsme čím dál tím méně rozuměli tomu, co svátosti
jsou a co je ve své podstatě i svátost biřmování. Svátost není časoprostorová bodovitá
Boží inkarnace zvnějšku, v níž je udílena milost pod znameními, stanovenými Kristem,
která je sice pro spásu rozhodující, avšak jako taková zůstává vně profánního vědomí.
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Dotýká se toho, jak člověk žije, mění jeho životní styl. O působení Ducha se nedovídáme
jen z nauky církve a v poučení, které nám církev předkládá v katechezích, kázáních a ve
výuce. Ale i z vlastního života křesťana. A to je pro obnovu života ze svátostí podstatné:
Nalézt živý vztah mezi milostí, kterou svátosti přinášejí, a milostí, kterou dává člověku
v životě osobní přítomnost Ducha Svatého v srdci věřícího člověka, která postupně proniká všechno, co člověk je a co člověk má.
V Písmu nejvíce hovoří o působení Ducha Svatého Skutky apoštolské. Přijetí daru Ducha Svatého je naplněním křtu, ale odlišuje se od něho. Máme jen texty Skutků apoštolů,
o které se můžeme plně opírat. Obyvatelé Samaří (Sk 8,14–17.20) přišli k víře a byli pokřtěni jáhnem Filipem. Duch Svatý „na nikoho z nich ještě nesestoupil“. Apoštolé pak přišli
a vložili na ně ruce, aby obdrželi Ducha Svatého. Tento dar je chápán jako účast na události
Letnic (srv. Sk 11,17). Dále se hovoří o přijetí Ducha Svatého pohany po Petrově kázání (Sk
10,44a). To vzbuzuje podiv a Petrovo rozhodnutí, že i oni mohou přijmout křest vodou ve
jménu Ježíše Krista. Konečně učedníci ani neslyšeli o nějakém Duchu Svatém, jsou jen
pokřtěni Janovým křtem. Je zde trojí rozlišení: Janův křest vodou, Pavel je křtí ve jménu
Ježíše, pak na ně vkládá ruce a sestupuje na ně Duch Svatý (Sk 19,1–7). Exegeté si kladou
otázku, zda tyto texty je možno jasně chápat jako biřmování, protože první text se může
chápat jako naplnění křtu začleněním do Církve skrze apoštoly, druhý text jako jasné Boží
prohlášení o tom, že i pohané mají přijmout křest a třetí text naznačuje úzké spojení křtu
s přijetím Ducha Svatého. Přesto však lze všechny texty přijmout jako podklad pro biřmování, protože ukazují specifický ritus vkládání rukou na znamení sestoupení Ducha
Svatého. Dále tyto texty ukazují na to, že Duch Svatý je plně plodný skrze apoštolský úřad
naznačující jednotu Církve a spojení jedince s Církví. Ještě více než přímé svědectví Písma
o ustanovení biřmování je asi důležitější všeobecné pozadí Písma o svědectví působení
Božího Ducha v životě věřícího a věřícího společenství, a v celých dějinách spásy.
Vezmu Vás z národů, shromáždím vás ze všech zemí a uvedu Vás do vaší země. Pokropím vás očistnou vodou a budete čistí…Dám vám nové srdce a nového Ducha vložím do vašeho nitra. (Ez 36,24nn).
Teologie Ducha Svatého – zaslíbení Ducha Svatého jako toho, kdo učiní učedníky schopnými vydat svědectví víře. Synoptická evangelia mluví různými způsoby, ale
ústřední je, že Duch Svatý bude dán učedníkům Krista jako obhájce, když oni budou pro
Krista v konfliktu s mocnostmi tohoto světa (Mk 13,9 – 11; Mt 10,16 – 20; Lk 12,8–12).
Podstatný základ biřmování můžeme vidět v Kristově křtu a pomazání Duchem Svatým
při křtu, což On sám charakterizuje při začátku svého kázání v Kafarnau: „Duch Svatý
mne pomazal a poslal mně kázat radostnou zvěst chudým…“ (Lk 4,18).
Hlavním a základním účinkem této svátosti je plné vylití Ducha Sv., jak bylo uděleno
apoštolům v den Letnic:
Ze slavení biřmování vyplývá, že účinkem této svátosti je zvláštní vylití Ducha svatého, jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den Letnic. (KKC 1302)
V důsledku toho biřmování přináší vzrůst a prohloubení křestní milosti: – hlouběji
nás zakořeňuje do Božího synovství, jež nám dává právo volat: „Abba, Otče“ (Řím 8,15);
– pevněji nás spojuje s Kristem; – rozmnožuje v nás dary Ducha svatého; – dokonaleji
nás spojuje s církví; – poskytuje nám zvláštní sílu Ducha svatého, abychom šířili a bránili
víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové, abychom statečně vyznávali
Kristovo jméno a abychom se nikdy nestyděli za kříž. „Uvědom si, žes dostal duchovní
pečeť, Ducha moudrosti a rozumu, Ducha rady a síly, Ducha poznání a zbožnosti, Ducha
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Boží bázně a uchovej si to, cos dostal. Bůh Otec tě poznamenal svým znamením, Kristus
Pán t utvrdil a vložil do tvého srdce Ducha jako záruku.“ (KKC 1303)
Dogmatici říkají, že se zdá být obtížné přesně odlišit křest od biřmování. Navíc praxe východních církví uchovává a střeží (někdy žárlivě, ale ne neodůvodněně) jiné pořadí iniciačních svátostí. Při křtu a biřmování je darovaný Duch Svatý pro dva rozdílné
a zároveň propojené účely: posvěcení jedince v jeho vztahu ke Kristu a k Církvi (křest),
poslání člověka žít pro druhé v Církvi i ve světě a vydávat svědectví – jde o křesťanskou dospělost, která se projevuje schopností k oběti (biřmování). Sv. Tomáš se pokouší
o syntézu, která vidí analogii mezi životem přirozeným a životem víry. I v duchovním
životě je početí, narození, růst, výživa a dospělost. Těmto etapám odpovídají svátosti
křtu, biřmování a eucharistie. Biřmování je chápáno jako posila, zdokonalení a duchovní
dospělost. Tomáš dále rozlišuje mezi schopnostmi darovanými při křtu a při biřmování.
Při křtu – dostáváme schopnost konat činy, které se vztahují na naši spásu. Při biřmování – schopnost dokázat se bránit nepřátelům víry. Může jít také o schopnost rozlišování duchů. Tento boj je součástí křesťanského duchovního života a je Tomášem chápán
pozitivně – vydat svědectví Kristu a následovat apoštoly, kteří po přijetí Ducha Svatého
vyznávají beze strachu svou víru. To se od dospělého křesťana očekává jakoby ex officio
(Summa theologiae, III,72,5 ad2).
Analogie života se nesmí přehánět, je zde i rozdíl a nepodobnost: Svátostný růst
duchovního života není striktně spojený s růstem přirozeným. Biřmování tedy není nutně požehnání pro pubertu! Jde o dospělost, v níž křesťan začíná poznávat a toužit po
modlitbě, po přesném rozlišování mezi dobrem a zlem v duchovním životě. Biřmování
vytváří v člověku nový objektivní stav duchovní dospělosti – schopnost oběti a osobní
odpovědnosti. Je zřejmé, že tato svátost, má ve vidění Druhého vatikánského koncilu
vztah k apoštolátu laiků:
Povinnost a právo apoštolátu pro laiky se odvozuje přímo z jejich spojení s Kristem jako hlavou. Neboť když byli křtem včleněni do tajemného Těla Kristova a biřmováním utvrzeni silou Ducha Svatého, sám Pán je pověřuje apoštolátem. Jsou posvěceni na královské kněžstvo a na svatý lid (srv. 1Petr 2,4–10), aby svou veškerou činností
přinášeli duchovní oběti a po celém světě vydávali svědectví Kristu. Svátosti, zvláště
nejsvětější eucharistie, jim udělují a živí v nich tu lásku, která je jakoby duše veškerého
apoštolátu...
Duch Svatý, který posvěcuje Boží lid církevní službou a svátostmi, uděluje věřícím
také zvláštní dary pro konání apoštolátu (srv. 1Kor 12,7). „Přiděluje každému zvlášť, jak
chce“ (1Kor 12,11), aby „každý sloužil druhým podle míry Božích darů“, aby tak byli „dobrými správci rozmanité Boží milosti“ (1Petr 4,10) k budování celého těla v lásce (srv. Ef
4,16). Z přijetí těchto charizmat, a to i prostších, vzniká pro každého věřícího právo a povinnost uplatňovat je v církvi i ve světě k dobru lidí a k budování církve. Charizmata se
mají uplatňovat ve svobodě Ducha svatého, který „vane, kam chce“ (Jan 3,8), a zároveň
ve spojení s bratry v Kristu, především se svými pastýři. Povinnosti pastýřů je posoudit
pravost charizmat a správnost jejich uplatnění, ne ovšem aby zhášeli Ducha, nýbrž aby
všechno zkoumali a podrželi, co je dobré (srv. 1Sol 5,12.19.21). (AA 3)
2. Křesťanské povolání ve světě
Křesťan – laik zakouší ve všedním životě stále znovu a znovu milost, když naplňuje
své poslání žít ve světě. Uprostřed pozemského, profánního a sekularizovaného světa
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prožívá své křesťanské povolání jako důvěrný dotek pomoci Ducha Svatého, který mu
poskytuje sílu a uchovává jeho schopnost prožívat uprostřed světa zaslibující věčnou
budoucnost. Kolik příběhů bychom mohli slyšet o této pomoci Ducha, kdy v tichu srdce
poznali křest v Duchu, totiž vnitřní ujištění, jak se správně rozhodovat a kde brát křesťanské inspirace pro vnitřně bohatý život.
Povolání v sobě nese dvě skutečnosti: božskou a lidskou. Boží plán je člověku představen a člověk ho následuje. Člověk je Kristem volán, aby svůj život vložil do křesťanského povolání. Je pozváním odpovědět na jeho vůli a uskutečnit jej uprostřed svých
bratří v otevřenosti, solidaritě a službě. Bůh jen zřídka zasahuje přímým způsobem do
života člověka. K pochopení toho, kým je v Božích očích, je veden člověk meditací. Je
uschopněn vnitřními dary Ducha pochopit svou vnitřní nakloněnost k tomu, co se svým
životem má dělat. Vytváří si představu o svém životě, porovnává se s provokacemi, které
přicházejí ze světa a které napomáhají interpretovat jako výzvu k povolání.
Křesťanské povolání se v současnosti chápe mnohem šířeji než dříve: je definováno
jako kvalita lidské a náboženské zkušenosti, jako uskutečňování projektu života. Předpokládá přesvědčení, vůli a odhodlání dosáhnout hodnot, které přesahují čas. Je jistou
autoritou v člověku, která mu umožňuje chápat spojitost mezi jeho vztahem k Bohu
a všedním životem. Jeho prvním povoláním je povolání k životu: V něm nalézt význam
svého života, práce, lásky, angažovanosti, včetně svých omezení sociálních, osobních,
zdravotních. Povolání ke křesťanskému životu je osobním povoláním ke spáse v Kristu
prostřednictvím církve. Svým křesťanským povoláním uskutečňuje společenství s Otcem prostřednictvím Krista v Duchu Svatém. Je nejvyšší možnou mírou seberealizace
člověka. Uskutečňuje se křtem, který člověka začleňuje do života církve a rozvíjí přijetím
biřmování.
Křesťanské povolání žije svojí vnitřní dynamikou a podmínkami: rytmem zrání,
osobním a komunitním rozlišováním, pastoračním zaměřením a stálým očišťováním.
Specifické povolání v církvi je charakterizováno radikalitou odpovědi člověka na dar
Boží a svým určením. Kněžské povolání je určeno především ke službě Božímu lidu, řeholní povolání k následování Krista podle evangelních rad, život zasvěceného člověka
– laika je prožíván v sekulárních institutech. Misionářské povolání a služby v církvi jsou
pak specifikací jednotlivých povolání v církvi.
Z teologického hlediska se povolání pohybuje mezi dvěma tématy, která dávají úplný pohled na člověka: stvoření a vykoupení. Člověk nemůže existovat bez komunikace.
Bůh se obrací k člověku slovem svého vnitřního dialogu. Tímto slovem se člověk stává
člověkem. Tam, kde se začne stávat rozhodujícím to, co Bůh chce, se rodí vztah ke slovu,
které Bůh skutečně vyslovuje a kterým oslovuje. Vlastním tématem povolání je láska
Boží, která nemá další vysvětlení. Neexistuje žádný jiný Boží projekt než tento: Aby lidstvo pochopilo sebe sama jako milované Bohem. Vztah mezi milujícím a milovaným je
obsahem povolání, tím se vrací k Bohu svobodným a osobním způsobem. Vydává se
Bohu tím, že se zcela klade do služby Bohem chtěné.
Žádná konkrétní činnost nemůže být zcela identifikována s láskou, žádná práce pro
Boha nemůže zcela vyčerpat lásku k Bohu. Nezáleží jen na vnější činnosti (manželství
i život celibátu mohou být zvoleny ze sobeckých důvodů).
Každý životní osud a úděl se může přečíst (být interpretován) láskou jako místo,
kde můžeme svědčit o Božím vztahu k nám. Platí to stejnou měrou pro každou povahu, prostředí a práci. Přístup k danostem života je hlavním polem, kde se povolání
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projevuje. Osobní čtení a přečtení života se nezabývá tolik obsahem (co člověk udělal
a co se stalo), ale způsobem (jak Bůh miloval). Bůh ztotožňuje podstatu svého bytí se
způsobem své existence. Lásku není možné ničím nahradit – buď je a člověk ji umí
číst, nebo není. Povolání je schopnost osobním způsobem zpečetit vyprávěním a prožíváním osobní účast na Božím životě takovým způsobem, že přivádí do vztahu lásky
i mnoho dalších.
Povolání je stálé se navracení se k pravdivosti: přijímáním Boží pravdy. Jestliže stvoření a vykoupení nesou v sobě znak Boží lásky, která nás stvořila a vykoupila, povolání
pomáhá objevit a znovu darovat tuto lásku člověku. První známkou osobního povolání
je otevřenost. Opakem je lež (vlastnictví pravdy). Nestačí opustit dům, pole, ženu atd.
a upnout se v chudobě na svoji knihu nebo lžíci. Povolání je stálé uvědomování si vztahovosti jako podstaty člověka. Vztah není pouze věcí sentimentu, psychologie nebo
sociologie. Vztah znamená myslet, chtít a jednat spolu s jiným, myslet na jiné, počítat
s nimi. Je to společné dílo.
Dovršením povolání je spása jako poznání Boha, které se uskuteční tehdy, když
člověk žije z odpuštění Božího a když odpuštění od Boha považuje za jediné možné
východisko. Základ povolání je v odpuštění. Je odpovědí na odpouštějící lásku. Zde se
rodí víry. Zde nacházíme to všechno, co dává význam a smysl všem věcem.
Z hlediska antropologického je povolání způsob a styl, určený specifickými motivacemi a hodnotami. Zde se jedná o zásadní rozdíl mezi povoláním – zaměstnáním, které
člověku dává obživu, a povoláním, které člověku dává jeho identitu.
Povolání je více než projekt života: znamená vyjít z daných schémat a jistot a otevřít
se perspektivě spolupráce s Bohem v dějinách spásy. Spíše než seberealizací je povolání
svěření se tomu, kdo je větší, než jsem já sám. Není uskutečněním lidských schopností,
ale uskutečněním toho, co nás přesahuje.
Povolání není však jen subjektivním stavem, ale vědomým začleněním se do života
církve ve službě bližním. Povolání se tedy projevuje i jako ochota sloužit druhým.
Křesťanské povolání obsahuje v sobě naše nejvnitřnější vnímání spolu s naším ryzím odpovídáním na vnitřní impulsy a apely. Tento vnitřní impuls vede člověka k prožívání života podle Božího plánu. Jeho původcem je Bůh a přináší se sebou i zvláštní
dary a náklonnosti. Z psychologického hlediska je vnímáno jako intuice, emotivní
hnutí, které je v člověku privilegováno. Tento vnitřní podnět tvoří základ naší motivace, která je však dynamická a tvůrčí, žádající si růst a zrání. Dar Boží si žádá především
přijetí ve víře. Věřit znamená především svěřit se tomu, co nám Bůh říká, nepodmíněným způsobem, celou svoji inteligencí, vůlí, srdcem. Dále to znamená uznat toho,
kdo se nám dává poznat. Konečně se projevuje postojem, který vidíme u Samuela: Byl
ochoten naslouchat (1Sam 3,10). Nebo který je vlastní Panně Marii, která prokázala
naprostou poslušnost (Lk 1,38).
Dále v sobě křesťanské povolání obsahuje takový projekt života, který intenzivně
vede člověka k tvůrčí spolupráci na tom, co do života dostal, nebo s čím se musí vnitřně potýkat jako se svojí nedokonalostí. Tento projekt života je zakotven z teologického
hlediska ve ctnosti naděje. Člověk předjímá, řídí a mění svůj život v závislosti na daru
povolání a jím rozvíjí i svoji osobnost. Je schopen se srovnávat s realitou života a vytvářet syntézu sebe a nového stavu. Tento projekt sebe je způsob, kterým člověk vědomě
spolupracuje na Božím povolání a vede ho ke sjednocení svého povolání se svojí osobností. Tento projekt života se zakořeňuje dále v hloubce rozhodování a každodenních
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motivů na rovině psychické a existenciální. Přijetí křesťanského povolání jen v rovině
podvědomé, čistě náboženské, vede často ke krizím v době psychického a osobnostního dozrávání. Zřeknutí se vlastního projektu života je možné jen v osobní lásce, která
neodnímá člověku vlastní zodpovědnost za svůj budoucí život, ale otevírá mu cestu
k novému životu, předobrazenému v Kristově kříži a vzkříšení.
Křesťanské povolání v sobě dále nese dynamiku obětujícího se cítění, lásky a služby. Bůh je vnímán jako milující osoba a to aktivním a privilegovaným způsobem, ke
které je možné se obrátit jen obdobným způsobem. Stává se cestou, jak dosáhnout této
lásky a jak milovat. Počáteční p odnět, který vede k osobnímu projektu života, je dovršen v osobním sebeodevzdání se a nabídnutím se ke službě. Rizikem může být pouze
funkční pochopení služby jako praktické odpovědi na lidské požadavky. Služba se má
stát ztělesněním lásky.
Kdo chce se učit žít ze svého biřmování, říká tím, že chce slyšet ve svém křesťanském životě tyto stvrzující podněty zaslíbení Ducha Svatého. Bůh totiž není jen původcem našeho křesťanského povolání, ale jeho průvodcem. Stojí vždy na naší straně
a vnímá náš zápas z naší strany, navíc zevnitř. Dává vysvětlení, tomu, co prožíváme
a co není v naší moci, vytváří hlubší společenství s těmi, kteří putují podobně jako já,
a dává nám vhled do vítězství Kristova kříže ve všech okamžicích, kdy se zdá, že síla
smrti a temnoty nakonec vítězí. Tím, že jsme posláni do života svědčit, je nám možno
zakusit Boží blízkost. Nic není v životě ve světě důležitější než prostý skutek života,
který přítomností Ducha dostává trvalou, a můžeme se odvážit říci, věčnou platnost:
pečetí Ducha Svatého.

Biřmování na Velehradě v roce 2011 (Foto F. Ingr)
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Dary Ducha Svatého
Jiří Novotný

Dne 15. února si připomeneme 10 let od úmrtí P. Jiřího Novotného SJ (nar. 28. 2. 1921
v Olomouci, zemř. 15. 2. 2002 na Velehradě), starozákonního biblisty a znalce křesťanského
Východu. O Velehradu uvedl: „Tady jsem začal, sem se vracím.“ V Ročence uveřejňujeme jeho
katechezi ze dne 8. září 1998.
Dary Ducha Svatého můžeme přirovnat k perlám a drahokamům, jimiž se zdobí věřící, ovšem
způsobem duchovním a neviditelným stejně
jako neviditelný nám zůstává jejich dárce. Mají
však nesmírný vliv na toho, kdo je jimi obdarován, jak se to pak projevuje v jeho životě.
V prvním okamžiku nám přichází jistě na mysl
sedmero darů Ducha Svatého, kterých se dostává biřmovancům při přijetí druhé svátosti.
Ale za hlavní dar Ducha Svatého je nutno považovat nezaslouženou milost Boží, vlitou člověku při svatém křtu. Jak Pavel povzbuzuje Timoteje (1Tim 4,14; 2Tim 16), aby v sobě znovu
vzbudil tu milost, kterou získal vzkládáním rukou jeho, Pavlových, a presbyteria, tak se dnes
stále více v církvi zdůrazňuje potřeba obnovy
křestního slibu a s ním spojené oceňování miP. Jiří Novotný SJ na snímku z roku 1981
losti Boží, kterou nám křest přináší.
(Foto Archiv ŘKF Velehrad)
Podle Evagria Pontského (Centurie, 89) tato
křestní milost je hluboko zakořeněna v duši a nevytrácí se, nýbrž jen zatemňuje, když je
člověk vystaven těžkým pokušením. To se k ní může stále obracet o pomoc. Kromě toho
se jedná o milost, jež dává také účast na všeobecném kněžství křesťana. Toto kněžství
ho uzpůsobuje přinášet oběti Bohu milé. Služebnému kněžství je pak vyhrazena schopnost být prostředníkem mezi Bohem a lidmi.
Snad se přitom trochu zapomíná, že působení Ducha Svatého nezačalo až s příchodem Krista Pána. Již ve Starém zákoně je znám ruah, duch Boží, i když před novozákonním zjevením se nedá ještě mluvit o Duchu Svatém jako osobě Trojice Boží. Stačí otevřít
Písmo a hned na první stránce nás překvapí poznámka, že duch Boží, ruah, se vznášel
nad prvotními vodami.
Ale kdo je trochu seznámen se strukturou vzniku Písma, může vědět, že starozákonní působení Ducha je zaznamenáno poprvé teprve v knize Soudců, která z důvodů
chronologických se dnes řadí až za knihy Mojžíšovy. Tam duch Boží, duch Jahve, pudí
každého soudce k tomu, aby osvobozoval jednotlivé utlačované izraelské kmeny z otroctví okolních útočných národů či městských států, jež byly vždy hotovy si je podmaňovat a tím svádět k modloslužbě. Takové otroctví se stávalo čím dál tím nesnesitelnějším
do té míry, že lid volal k Hospodinu o pomoc a ten jim posílal osvoboditele, kteří se tam
nazývají soudci. I když ostatní soudce povolává posel či anděl Boží, o Jeftovi se píše výslovně, že na něm spočinul duch Hospodinův (Sd 11,29). Také Samsona se zmocnil duch
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Hospodinův, a to dokonce třikrát (Sd 14,6.19; 15,14). Jedná se tedy o první zkušenost
vyvoleného národa o působení Ducha Božího, ovšem jen v jednotlivých případech, kdy
zakročuje Bohem poslaný a jeho Duchem naplněný soudce a to jako osvoboditel.
V dalších dějinách vyvoleného národa se pak znovu vrací myšlenka osvobození,
jako když Mojžíš je poslán Hospodinem, aby vyvedl národ z egyptské roboty, provedl
pouští k očištění a nakonec přivedl do země zaslíbené. Že se přitom jednalo o působení ducha Hospodinova, je zjevno z toho, že těm sedmdesáti starším, kteří měli později
Mojžíšovi pomáhat při vedení národa, se dostala část ducha Mojžíšova, jak se o tom
píše v knize Numeri (Nu 11,17.25.29). Tedy osvobození, zde osvobození celého národa,
je zase dílem ducha Hospodinova.
Saul a David, povolaní ke službě královské, se po pomazání od Samuele úplně mění.
Saulovi to prorok Samuel výslovně slibuje: „Zmocní se tě duch Hospodinův a upadneš
do prorockého vytržení a změníš se v jiného muže“ (1Sam 10,6). Také o Davidovi se po
jeho pomazání na krále tvrdí: „Duch Hospodinův se Davida zmocňoval od onoho dne
i nadále“ (1Sam 16,13). Tak je oba naplňuje duch Boží, aby jim dodal odvahy a síly k úkolu, k němuž byli vyhlédnuti, totiž ke spravování lidu Božího a jeho vysvobození z nebezpečí útočných Filišťanů. Přináší jim to nebývalé sebevědomí a určitou radost. Bible to
zdůrazňuje kontrastem. Když Saul začal závidět Davidovi jeho vítězství nad Goliášem
a hledět na něho s nedůvěrou, „zmocnil se ho zlý duch od Boha a on uvnitř paláce běsnil jako posedlý.“ (1Sam 18,10) „Tu se začal Saul Davida bát, neboť s ním byl Hospodin,
kdežto od Saula odstoupil“, pokračuje Písmo (1Sam 18,12).
Po stopách Samuelových jdou i jeho současníci, synové proročtí, jejichž extasi a duchovní síle z ní pramenící neodolají ani vyslanci královští, ani sám král Saul.
Osvobozením, tentokrát od vlády model a pohanských bohů, je poznamenáno vystoupení Eliáše, který, nehledě na svou osamocenost, v síle Ducha bojuje proti moci
královské a proti stovkám kněží a proroků Baalových.
Tak působení Ducha Svatého je zprva chápáno jako zásah jeho dobrotivé Prozřetelnosti vůči lidu, který jen druhotně a ponenáhlu po delší úvaze si uvědomuje jeho
stvořitelskou moc.
Jak jsme se již zmínili, z tohoto chápání jeho nekonečné moci vzniká v době královské a v době babylonského zajetí se zapisuje vyprávění o stvoření světa, kdy Duch, vznášející se nad vodami, projevuje jednu ze svých prvních výrazných funkcí. Jistě se tam
o něm nepíše zbytečně. Hmota, jež podléhá změně, tlení a zničení, nemůže být věčná,
co jí vzbuzuje k existenci je právě Bůh, který je duch a svým působením ji také ztvárňuje.
Nejde tedy již o zásah Ducha v jednotlivých případech jako dříve, nýbrž o činnost se
všeobecným účinkem, o stvoření celého světa, světa opatřeného vším potřebným pro
člověka. Nejen široký prostor, který může obývat, kde se může pohybovat, z něhož čerpá vše nutné k životu, nýbrž i nebeský prostor, který mu zaručuje světlo k tomu nutné
a rozděluje čas, jak si to jeho přirozenost vyžaduje. Dostává se mu potravy pro sebe i pro
rodinu, pomoci která se má rozšířit po celém světě. Nechybí mu ani potrava řekněme
intelektuální, svět, nad kterým může přemýšlet a tím si získávat nástroje ke své činnosti,
a to nejen k užitku, nýbrž i k radosti, aby mu bylo na světě dobře a těšil se ze svého života. Prostě všeho nač jen může pomyslit a ještě více, co ani nedovede pochopit. Víme
to ze zkušenosti, protože od generace ke generaci se poznání a využití světa rozšiřuje
a prohlubuje. To vše ovšem zůstává na úrovni přirozené. S tím se však ani Starý zákon
nespokojuje. Přicházejí totiž proroci, sami naplnění Duchem, a ti vyciťují, že člověk má
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potřebu hodnot vyšších a touží po nich. Ze své intuice, podporované Božím vnuknutím,
nabízejí stravu tomuto hladu po darech duchovních.
Nejhloubavější z nich, Izaiáš, instinktivně chápe, že skutečným a privilegovaným polem působnosti ducha Hospodinova má být a bude samo nitro člověka. Nejprve ovšem
u jednoho vyvoleného Božího, jak tomu bývalo v minulosti. Proto očekává tajemnou
ratolest z kmene Jesseova (Iz 11,1 – 3), svého druhu miláčka Božího, „na němž spočine
duch Hospodinův“. Ačkoliv jako zdroj Duch je jediný, přece lidem rozdává ze svého bohatství a rozděluje mnohé dary. U Izaiáše aspoň člověku jednomu, jehož později nazvou
Mesiášem. Prorok těch darů vypočítává aspoň šest, jiní jich znají sedm. Tak na Mesiáši
„spočine duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a síly, duch poznání a bázně Hospodinovy“. O jednotlivých darech si povíme vzápětí, zatím se spokojme konstatováním, že
jde o vliv ducha Božího, který působí obrácení a zdokonalení člověka.
Další prorok Ezechiel tuto změnu konkretizuje. Nechává mluvit Hospodina: „Dám
vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.“ (Ez 36,26) Bůh vždycky vede člověka k novým metám.
Nejedná se již o nějaký dar nebo více darů, které přicházejí zevně. Duch Boží zde působí
v nejhlubším nitru člověka a činí ho citlivým k vedení Božímu a k významu jeho slov.
O tom, jak působí duch Boží se šíří dále kniha Moudrosti. Vždyť moudrost byla
jedním z těch darů, kterého měl být účasten Mesiáš. Nejprve si autor – a vkládá to
do úst moudrého Šalomouna – stěžuje, že „myšlení smrtelníků je nedokonalé a naše
uvažování pochybné“, ale pak přidává „kdo by poznal tvou vůli, jestliže bys mu nedal
svou moudrost a z výšin neposlal svého Svatého Ducha.“ (Mdr 9,14.17) Ví o něm totiž,
že je to Duch „myslící a svatý, jedinečný a přitom mnohotvárný, duch jemný, hbitý,
pronikavý, neposkvrněný, spolehlivý, neproměnný, milující dobro, činorodý, nespoutaný, dobročinný, lidumilný, pevný, bezpečný, klidný, všemohoucí, všeobzírající, prostupující všechny duchy rozumné, čisté a přejemné“ (Mdr 7,22 – 23). Když vypočítal
těchto třikrát sedm vlastností, pokračuje: „Je dechem Boží moci, čirým výronem slávy
Všemohoucího,... odleskem věčného světla, nezkaleným zrcadlem Božího působení
a obrazem jeho dobrotivosti“ (Mdr 7,25 – 26) To je ten Duch, kterého v Ezechieli Hospodin slibuje svým věrným, aby jim mohl dát nové srdce. Jedná se tedy o radikální
změnu v člověku, co do jeho nedokonalého a pochybného myšlení vlévá bezpečnost,
pevnost a klid.
Prorok Joel jde v tomto směru ještě dál a slyší Hospodina, jak slibuje. „Vyleji svého
Ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít
sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění. Rovněž na otroky a otrokyně vyleji v těch
dnech svého Ducha“ (Jl 3,1 – 2). Tedy ten Duch Boží se tu slibuje ne snad jednomu jedinci, ne pouze těm, kdo mají nějakou autoritu, jako ti starší v době Mojžíšově, nýbrž
naopak těm, kdo ve společnosti nic neznamenají, mladí, hoši a děvčata, ale i ti staří, se
kterými ta aktivní generace přestala již počítat. Tedy dává se všem, úplně všem.
Na tuto předpověď a výhradně na ni si vzpomíná svatý Petr, když začíná svou řeč
o Letnicích. Tam se pojednou objevil Duch Svatý. Nebylo to však zdaleka tak neočekávané, jak by se mohlo zdát. Vždyť Kristus Pán jim ho již několikrát předpovídal. Nesliboval
snad v dlouhé řeči po Poslední večeři, že jim pošle jiného Utěšitele, Ducha pravdy? Neposílal je po svém Nanebevstoupení zpět do Jeruzaléma, aby tam toho Ducha očekávali? Učedníky však přitom zajímalo jiné. „Kdy, Pane, obnovíš své království?“ Jinými slovy
řečeno, kdy my s Tebou budeme moci zaujmout naše ministerská křesla, která nám pro
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naši věrnost k Tobě už konečně patří? A Pán je posílá zpět do Jeruzaléma očekávat projev mnohem duchovnější.
A teď to skutečně přišlo. „Strhl se hukot s nebe, jako když se žene prudký vichr a naplnil celý dům, kde byli.“ (Sk 2,2) Přišel tedy vítr. Neznamená ruah, ten ruah, který se
vznášel nad původními vodami, nejen Ducha, nýbrž právě vítr? A teď najednou je slyšet
vítr, ne jakýkoliv vánek, nýbrž silný vichr. Objevily se také ohnivé jazyky. Oblomily se
i jazyky apoštolů, začali mluvit řečí, které rozuměli i cizinci. A čím byli v tom okamžiku ti
apoštolé? Nebyli to ti nevzdělanci, s kterými se ve vedoucích třídách nepočítalo? Nebyli
to bázlivci, kteří se ve večeřadle skrývali ve strachu před židy? Nebyli to právě ti všichni,
na které se vztahovalo proroctví Joelovo? Svatý Petr ve svém prvním listě (1Petr 1,12)
připomíná, že Duch Svatý byl poslán s nebes a teď si na Joelovo proroctví velmi dobře
vzpomíná a cituje ho doslovně. „Muži judští a jeruzalémští, poslouchejte mne pozorně...
Děje se zde to, co bylo řečeno ústy proroka Joela: A stane se v posledních dnech, sešlu
svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši mládenci
budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice
v oněch dnech sešlu svého Ducha a budou prorokovat.“ (Sk 2,14 – 18)
Neviditelné se projevuje viditelným. Otci se připisuje stvoření, o Synu, který se vtělil,
toho víme velmi mnoho a stále si to připomínáme během církevního roku. Duch Svatý,
Duch Kristův, se jeví v svých darech. Není snadné ho zachytit, protože ty dary se ukládají
v nitru lidském. Často nevystupují navenek, jsou skryty v srdci člověka. Tak je tomu především s darem milosti, který si mnohdy neuvědomuje ani ten, kterému je udělen.
Zato v prvních dobách církve hned po Petrově kázání se ukázalo, že Duch Svatý
skutečně zjevně působí. Tak jestli lidé považovali apoštoly za opilé, je to další známkou,
že jeho působení bylo zřejmé všem přítomným. Byl tu i dar evangelizace. Do té doby
se apoštolé skrývali za zavřenými dveřmi večeřadla ze strachu před židy. Teď Petr káže
s opravdovou odvahou. Ani v chrámě se kázat nebojí a před veleradou odpovídá tak
srdnatě, že to velekněze a ostatní členy velerady docela udivuje. Nevadí jim ani tresty,
kterým jsou podrobeni, dokonce se z nich radují. A když apoštolé (Sk 5,19 – 26) a zvláště
Petr (Sk 12,3 – 9), jsou uvězněni, anděl Páně je osvobozuje.
Pak po Petrově a Janově soudu před veleradou se mluví o druhém přijetí Ducha,
tentokrát všemi posluchači (Sk 4,31). V dalším pak na židokřesťany hlubokým dojmem
zapůsobilo, když Duch sestoupil na rodinu a ostatní členy domu pohanského setníka
Kornelia v Cesareji (Sk 10,44 – 47). Nedovedli si představit, že něco takového by se mohlo dít vně vyvoleného lidu, jemuž byla vyhrazena přislíbení mesiášské spásy. Ve všech
těchto případech Duch sestupuje na přítomné spontánně, aby projevil svou činorodou
přítomnost v církvi.
A nejen to. Ukázalo se, že vyvoleným členům církve, a v prvních dobách to byli
apoštolé, se dostalo výhrady udělovat dar Ducha ostatním členům církve. Jak byl ohromen v Samaří Šimon kouzelník, když viděl, že vzkládáním rukou apoštola Petra a Jana
na Samařské novokřtěnce sestoupil Duch Svatý. Jeho příchod byl tak zjevným, že nikdo
z přítomných o tom neměl pochyby, nejméně sám Šimon, který si takovou moc chtěl od
apoštolů odkoupit (Sk 8,17 – 19). Se špatnou se ovšem potázal, protože skutečně nadpřirozené dary se koupit nedají, ty se rozdávají zdarma, těm, kdo jsou toho hodni. Jeho
pokus se pak dostal do obyčejného slovníku jako simonie, totiž vykupování duchovních
statků penězi. V každém případě, jakmile si církev uvědomila, že takovou moc má, začala jí štědře užívat ve prospěch svých věřících.
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Nedá se v tom vidět nic divného, vždyť přece již Jan Křtitel předpověděl, že ten, který přichází po něm, bude křtít Duchem Svatým (Jan 13,3). Ostatně Kristus Pán sám slibuje svým učedníkům, že s nimi zůstane až do skonání světa (Mt 28,20). Tělesně ovšem
odešel, ale zůstavil církvi svého Ducha a ten, ačkoliv neviditelný, v ní skutečně působí
a lidé na to citliví si velmi dobře uvědomují oč se jedná. Ostatně neříkal Pán Samaritánce, že jeho věrní budou Pánu sloužit v Duchu a pravdě (Jan 4,23)? Vždyť Duch Svatý je
duší církve. Byli lidé, kteří chtěli rozlišovat mezi tělem a duší církve v tom smyslu, že její
tělo se projevuje v její organizaci s hierarchií v čele a zahrnuje v sobě i hříšníky, kdežto
její duše sestává z věřících, kteří milostí Boží jsou Pánu nejblíže, což hříšníky vylučuje.
Takové mínění se dá těžko držet, protože duše i u člověka představuje jednotící prvek
jeho osobnosti a v církvi by takovou úlohu na sebe těžko brali zmínění spravedliví, roztroušení po celém světě, byť byli sebe svatější. Takovým prvkem může být jedině Bůh,
v osobě Ducha Svatého.
K tomu přistupuje dar uzdravování. Sotva Petr s Janem uzdravili chromého u brány
chrámové, lidé vynášeli nemocné, aby na ně padl aspoň stín Petrův, kdežto jiní je snášeli
z jeruzalémského okolí a všichni byli uzdravováni (Sk 5,15 – 16). Nemluvě již o uzdravení
ochrnutého Eneáše v Lyddě (Sk 9,33–34) a vzkříšení k životu Tabity (řecky Dorkas) v Joppe (Sk 10,40).
Z těchto několika příkladů, a dalo by se v nich pokračovat, je zřejmo, že Duch Svatý
se projevil v církvi zvláštními dary, kterých využívali především apoštolé, ale i jiní věřící,
jak si to uvědomuje svatý Pavel, když píše k Efesanům (Ef 4,11). On tyto dary nazývá
charismaty. Podle pozdější úvahy se tato charismata liší od milosti Ducha Svatého tím,
že milost je dána věřícímu pro jeho vlastní posvěcení nebo pomoc v dobrém, kdežto
charisma se mu poskytuje ve prospěch druhých. Má jich využívat k duchovní výstavbě
církve svaté.
Nemůžeme nevzpomnět na výpočet darů u Izaiáše, přenechaných „ratolesti z kořene Jesse“ (Iz 11,1 – 3), o nichž jsme se již zmínili. Izaiáš mu připisuje ducha moudrosti,
rozumnosti, rady, síly, poznání a bázně Hospodinovy. Apoštol Pavel píše v listě Korinťanům (1Kor 12,8 – 10) a zmiňuje se o charismatech či „slovech“ moudrosti, poznání,
víry, uzdravování, mocných činů (dynameis), proroctví, rozlišování duchů, různé druhy
jazyků čili mluvení ve vytržení a jich vykládání. Na konci téže kapitoly (1Kor 12,28) to pak
překládá do života církve, kde působí apoštolé, proroci, učitelé, mocné činy (dynameis),
uzdravování, služba (diakonia), řízení a různé druhy jazyků. Vrací se k tomu v epištole
k Efesanům (Ef 4,11), kde vypočítává charismata apoštolů, proroků, zvěstovatelů evangelia, pastýřů a učitelů.
U Pavla můžeme tedy rozlišovat tři druhy darů Ducha. Nejprve čistě duchovní,
kde se odráží vliv Izaiáše, totiž dar moudrosti, pak poznání či rozumu, k čemuž přidává
dar víry. Následují zvláštní projevy Ducha, zdá se vlastní prvotnímu stavu církve, jako
uzdravování, mocné činy, jinak zázraky (dynameis), různé druhy jazyků a jejich vysvětlování (hermeneia) a pak rozlišování duchů. Nakonec se zmiňuje o darech, uplatněných ve službě církve, o apoštolech, prorocích, učitelích, zvěstovatelích evangelia,
o pastýřích, kterým je svěřeno vedení církve a nakonec o všech službách v církvi, čili
diakonii.
Mezi ty čistě duchovní počítáme tedy moudrost, poznání či rozumu nebo rozumnosti a víru. A poněvadž jsou jmenovány pod vlivem Izaiáše, měli bychom si nejprve
povědět o těchto darech Ducha.
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Moudrost je ovšem něco jiného a vyššího než chytrost nebo i poznání, rozum. Obyčejně se považuje za výplod nejvyšší schopnosti či vrstvy lidského rozumu, toho co Řekové nazývali hegemonikon, schopnost vedoucí, kterou je člověk může dosáhnout věci
nadpřirozených, věcí božských. Svatý Pavel ji nazývá pneuma, duch, na rozdíl od duše,
psyché a od těla, sarx. Tímto rozdělením se také třídí lidé, podle toho, čím jsou vedeni ve
svém životě. Ti tělesní hoví svému tělu a všem jeho požadavkům a rozkoším a přitom zanedbávají cokoliv vyššího, jež ani nedovedou chápat, a proto to považují za pochybené,
za bláznovství, a protože se to nesrovnává s jejich vlastním přesvědčením, jsou hotovi
takové duchovnější lidi i pronásledovat. Ostatně jsme slyšeli mnoho řečí o tak zvaných
nadstavbách, pro život společnosti úplně zbytečných, kterých je zapotřebí se zbavit.
Už svatý Pavel v prvních kapitolách prvního listu ke Korinťanům takovou situaci zná
a zaujímá k ní své stanovisko. Pro něho člověk duchovní, jehož mysl směřuje k věcem
božským, dovede soudit, tedy chápat, stanovisko těch nižších, kdežto ti mu nerozumí
a proto vzniká pronásledování. A takový se stává skutečně duchovním, protože je obdařen darem moudrosti.
Dar rozumu či poznání vidím u těch, kterým je dáno orientovat se ve věcech a situacích tohoto světa, který je obklopuje a uspořádávat jej ve prospěch svůj a svých bližních.
U lidí, kteří se jím řídí, se cítí odpověď na Boží příkaz, daný člověku při stvoření, aby
ovládl zemi a podmanil si ji. Takoví tedy jednají vlastně podle vůle Boží, ale nedovedou
se povznést do vyšších sfér. Známe je dobře a víme o jejich existenci, protože řídí naši
civilizaci vědou, technikou, politikou, zbraněmi a do jisté míry i uměním, a to na všech
úrovních, světové, státní, národní, krajové, obecní a rodinné. Nemůžeme popřít, že jim
k tomu byl dán dar Boží, ale můžeme konstatovat spolu s apoštolem, že velmi často
nejsou schopni proniknout svou myslí k chápání věcí vyšších.
Než se dostaneme k víře, o které apoštol v této souvislosti také mluví, všimneme si
dalších darů, vypočítaných u Izaiáše, protože ty se běžně citují, když se mluví o sedmeru
darů Ducha Svatého. Kromě moudrosti a rozumnosti se tam patří duch rady a síly, duch
poznání a bázně Hospodinovy.
Za ducha rady můžeme jistě počítat ten, který v člověku zesiluje jednu ze základních ctností, totiž opatrnost. Někdy ji nazývají i moudrostí, protože prostřednictvím ní si
člověk rozmyslí, co má činit a mluvit, dříve než skutek vykoná nebo slovo či řeč pronese,
aby svou neopatrností neupadl do hříšných extrémů. Vážní učitelé duchovního života
zde doporučují také tak zvanou „ostrahu srdce“, totiž pozornost nad průběhem myšlenek a okamžité odmítání myšlenek škodlivých nebo i zbytečných, protože ty se přirozeně vtělují do nepatřičných skutků a slov. Ke všemu tomu účinně pomáhá duch rady.
Další duch síly, hebrejsky gevúrá, řecky ischys (srv. liturgický text Hagios ischyros,
Svatý silný), překladatelé někdy uvádějí jako „ducha bohatýrské síly“, protože v kontextu
patří „výhonku Jesse“ tedy Mesiáši. Zřejmě se jedná o odvahu u toho, kdo se vydal na
cestu dokonalosti. Nevím, zda se velmi mýlím, když se zde zmíním o tak zvané panoplii,
totiž výzbroji, či „zbroji světla“ (Řím 13,12), kterou v listu k Efesanům nabízí svatý Pavel
svým křesťanským čtenářům, „aby mohli odolat svodům ďáblovým“ (Ef 6,11). Praví tam
totiž: „Stůjte opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangelia pokoje, se štítem víry, přilbou spasení a mečem Ducha, jimž je
slovo Boží“ (Ef 6,14 – 17). Ke všemu tomu jim pomáhá duch síly.
Duch poznání jistě pomáhá těm, kdo získali dar hlásání evangelia, o kterém si ještě
povíme. Nakonec bázeň Boží se vždy považuje za začátek moudrosti.
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Do této první kategorie darů duchovních jsme zařadili i víru. Mohli bychom o ní
mluvit i později, kdy si budeme všímat prostředků, jež pomáhají církvi v jejím životě.
Víra v Boha a Ježíše Krista spolu s nadějí a láskou, vlité ctnosti božské, kterých se nám
dostává již při křtu, jsou dary, které nám zaručují pevný základ našeho křesťanského života. Za jejich pomoci mladý křesťan, který si to pro svůj věk ani neuvědomuje, vstupuje
do života s odhodláním, jedná přirozeně podle vůle Boží a stejně přirozeně přijímá rady
a pokyny, které ho ke křesťanskému životu vedou.
V druhé skupině, kam jsme zařadili zvláštní projevy Ducha, uzdravování, mocné
činy, pak zázraky (dynameis), různé druhy jazyků a jejich vysvětlování (hermeneia) a nakonec rozlišování duchů, se podle našeho mínění odráží mimořádně privilegovaný stav
prvotní církve, kdy působení Ducha Svatého se projevovalo zřejmě k potvrzení pravdivosti učení apoštolů a hlasatelů evangelia.
Již jsme se zmínili v několika případech, kdy apoštolé, zvláště Petr, uzdravovali nemocné nebo neduživé. K tomu patří mocné činy, jako vymýtání zlých duchů a vůbec
zázraky, podobné těm, kterými Kristus Pán potvrzoval své Božské poslání.
Abychom uvedli jeden případ vymýtání duchů, obraťme se k šestnácté kapitole
Skutků apoštolských. Pavel tam působí ve městě Filipy a zatím co prochází po ulicích,
chodí za ním mladá otrokyně, která měla věšteckého ducha a stále volá: „Toto jsou služebníci nejvyššího Boha, zvěstují vám cestu ke spáse“. Pavel to snášel určitou dobu a pak
si zřejmě uvědomil, že se jedná o provokaci zlého ducha, a proto se k ní nakonec obrátil
a zlému duchu ve jménu Ježíše Krista poručil, aby dívku opustil. Tím ovšem ona ztratila
své věštecké schopnosti, zbyla z ní obyčejná služka a její páni ztratili zdroj příjmů, které
jim toto předpovídání přinášelo. Další zápletku a rozuzlení jistě všichni dobře znáte, jak
ti majitelé pohnali Pavla před městskou správu, jak on byl uvězněn, ale nakonec obrátil
svého žalářníka na víru a s celým domem pokřtil.
Jinak zázraky se v Novém zákoně uvádějí třemi výrazy, v původní řečtině to jsou
terata, dynameis, semeia, my bychom řekli činy podivné, činy mocné a znamení. Nejprve
na sebe zázrak upoutá pozornost okolostojících jako něco divného, co tu ještě nebylo.
Tak chtěl Herodes od Krista Pána, aby mu předvedl nějakou tu podívanou. Pán mlčky
odmítl, protože k tomu zázraky nečinil. Nečinil je ani proto, aby ukázal svou moc nad
zákony přírody. Při pohledu na zázrak si totiž člověk brzy uvědomuje, že se jedná o skutek, na který obyčejné lidské síly nestačí. Nazvali jsme je mocnými činy. Šimon kouzelník
si chtěl v Samaří od apoštolů takovou mimořádnou moc koupit za peníze. Kristus Pán
by si byl mohl touto schopností udělat velkou vladařskou kariéru, ale nevyužil toho,
protože proto na svět nepřišel. Zázraky pro něho byly znameními, jak je tímto slovem
velmi často, skoro výhradně, označuje svatý evangelista Jan. Těmito znameními se mělo
dát najevo, že v tom okamžiku nebo tou osobou chce k lidem mluvit Bůh a udělat je
účastnými svého zjevení, nutného ke spáse.
Největší dojem dělal bezpochyby na současníky Letnic dar jazyků, sám o sobě nepochopitelný ale tak halasný, že si ho museli všichni všimnout. I dnes straníci charismatického hnutí si ho velmi váží a při každé příležitosti si jej snaží vyvolat. Původně pomáhal
apoštolům sdílet se svým kázáním nejen se svými soukmenovci, nýbrž i s cizinci, jejichž
jazyk jim byl úplně neznámý. Z pozdějších projevů máme dojem, že ti, kterým se ho
dostalo, a zdá se, že jich nebylo málo, svým hlaholem naplňovali místo shromažďování
věřících. Z jedné strany tyto extatické hlasy svědčily o bohaté přítomnosti ducha Božího
v takové korintské církvi, o níž nám to Pavel vypráví, z druhé strany Pavel se hrozil toho
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nepořádku, který tím v církevním shromáždění vznikal a poznamenal, že cizí příchozí by
se tam cítil jako v přítomnosti blouznivců. Proto doporučuje užívat daru dalšího, daru
hermeneie čili vysvětlování.
Obdaření tímto darem měli srozumitelnými slovy vyjádřit, co ti druzí chtěli vlastně
říci. Svatý Pavel tvrdí (1Kor 1,4), že pět slov, vyjádřených jasně, má pro poučení přítomných větší cenu než tisíce takových, jakými se mezi sebou překřikují ti, co mluví jazyky.
Když prý tam přijde cizinec a slyší to vysvětlování, hned se ho to hluboce dotkne a vzbuzuje v něm myšlenky pokání. Dnes si takového daru váží především exegeté, kteří mají
za úkol vysvětlovat Písmo svaté a hlavně jeho méně srozumitelná místa. V naší době se
ovšem spoléhá více na poctivá a mnohdy namáhavá studia, i když věřícímu exegetovi
může tento dar také účinně pomoci.
Posledním darem je dar rozlišování duchů. V nové době na něho upozornil zvláště
svatý Ignác z Loyoly, který ve svých duchovních cvičeních nám zanechal dvě řady pravidel
na rozlišování duchů. Předpokládá tam, že v době exercicií člověk není ponechán sám
sobě, nýbrž že naň působí vnější síly duchovní, ať již Bůh sám a jeho anděl anebo naopak
duch zlý. Ta pravidla mají navést mysl na to, jak je rozlišit, aby člověk mohl sledovat dobro
a vyvarovat se zlého. Zlý duch totiž svádí k nedbalosti, pohodlnosti, rozkoši a přílišnému
sebevědomí. Duch dobrý naopak k opatrnosti, odříkání a pokoře. Duch dobrý se projevuje klidným k člověku ctnostnému, duch zlý ho však trápí, zneklidňuje. Hříšníka naopak duch zlý ukolébává, kdežto duch dobrý ho znepokojuje svými výčitkami. Můžeme
k tomu přidat, že darem rozlišování je toto zkoumání podstatně usnadněno.
Úvaha o darech Ducha Svatého nás tedy dovedla k vědomí, že jejich základ je
u křesťana položen již při křtu, kdy se mu dostává první a to nejpodstatnější milosti.
Pomáhají jí vlité ctnosti víry, naděje a lásky. Ostatní dary Ducha Svatého připisujeme
obyčejně účinku svátosti biřmování. Působí na nás prostě a skrytě a dnes jsme si chtěli
trochu podrobněji rozebrat jejich vlastnosti a účinky, abychom si uvědomili jejich rozsáhlé bohatství.
Tak můžeme končit slovy svatého Pavla: „Jsou rozdílné dary, ale jeden Duch, rozdílné služby, ale jeden Pán a rozdílná působení moci, ale jeden Bůh, který působí všechno
ve všech.“ (1Kor 12,4 – 6)

Symbol Ducha sv. v nadstavci barokního oltáře velehr. baziliky (Foto P. Hudec)
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Cyril, Metoděj a Konstantin: 2013,
rok velkých objevů u křesťanských kořenů Evropy
Giorgio Franco Aletti, honorární konzul České republiky, Miláno

Dalo by se říci: Co je císařovo, dejte císaři a co je Boží, Bohu. Abychom porozuměli
tomu, co spojuje dohromady 1700 let Konstantinova ediktu a Cyrilometodějské jubileum, tedy události, které se budou slavit v r. 2013 v Miláně, popřípadě v České republice,
je zapotřebí vyjít právě z evangelia.
Uprostřed každodenního řízení záležitostí tohoto světa, které je motorem našich
nadějí a jistoty v našich problémech, nacházíme v Konstantinově ediktu příklad moudrosti.(1) Středem stvoření ovšem není společnost, nýbrž člověk. Motor má sice za úkol
uvést do pohybu stroj naší existence, ale je to člověk, který jej musí pozorně řídit po
správné cestě, aby si zachránil svůj život.
Již před 1150 lety nám dva bratři, kteří pocházeli z dnešního Řecka a byli formování
tam, kde v naší době leží Turecko, dosvědčili, co má Evropa dnes dělat, aby s jistotou čelila výzvě globalizovaného světa: dýchat oběma plícemi a usilovat o jednotu, poněvadž
rozpolcená rodina je jako dům postavený na písku.
Říká se, že společnost bez dějin nemá budoucnost. Jaké jsou však dějiny, kterým
nás učí tito dva spolupatroni Evropy? Jaké jsou naše kořeny?(2)
Působení Cyrila a Metoděje (3) se odehrálo na územích knížat Rostislava a Svatopluka, která měla za svá hlavní sídla Velehrad v dnešní České republice (přičemž se hovořilo
také o Mikulčicích a Starém Městě) a Nitru na Slovensku. Do těchto končin dorazili oba
bratři poté, co se vypravili z Cařihradu (dnešního Istanbulu v Turecku), prošli pravděpodobně (4) přes Soluň, dále údolím řeky Vardar, která protéká přes Skopje, a zamířili
směrem na sever podél údolí řeky Velké Moravy až (u Bělehradu v Srbsku) k Dunaji, odkud pokračovali až k dnešnímu Komárnu (Slovensko), vstupní bráně Velké Moravy. Po
prvních evangelizačních pokusech se ukázalo jako nezbytné cestovat na jih, a to až do
Říma. Během cesty (ačkoliv ještě není zcela doloženo, zda měli od počátku v úmyslu
cestovat do Říma nebo Cařihradu, anebo se chtěli jednoduše zastavit v Aquileji a Benátkách) se bratři poté, co prošli pravděpodobně přes Komárno, zastavili u dvora knížete
Kocla v Blatnohradu (německy Mosapurg, dnešní Zalavár v Maďarsku) ležícím na jihozápadním cípu jezera Balaton. Odtamtud procházela cesta do Benátek přes Ptuj (antické Poetovio v dnešním Slovinsku), Lublaň a konečně přes Sv. Jana na řece Timavo. Po
zastávce v Benátkách jsou podle badatelů na cestě do Říma nejčastěji jako další místa
uváděna Ravenna, Fano, Spoleto a Narni.
Pokud jde o druhou cestu do Říma, kterou uskutečnil už pouze Metoděj, ta měla
podle domněnek některých odborníků následující podobu: vedla východně od jezera
Balaton a tedy z Komárna směrem do Pětikostelí (Pécs v Maďarsku), odtud do Sisaku
v Chorvatsku, dále na jih do Záhřebu a pak do dnešního města Nin (na pobřeží Jaderského moře v Chorvatsku, kousek na sever od Zadaru), kde se nalodil do Ancony.
Dalšími místy, která se mohou dát do souvislosti s Metodějovým působením, jsou:
– Osvětimany (na severu od Hodonína, Česká republika), kde starobylé toponymum
vztahující se ke sv. Klementovi dává tušit, že zde bylo místo první školy-kláštera, který
založili Cyril a Metoděj za účelem výchovy mladých Slovanů a rozvoje jazyka;
– Ellwangen (mezi Norimberkem a Ulmem v Bádensku-Württembersku, Německo) je
sídlem kláštera, o němž se předpokládá, že v něm byl Metoděj uvězněn bavorskými bis57

kupy, kteří jeho hlásání pokládali za nezákonné a nesnesli, že oblast Moravy vymanil z jejich působnosti.
Z vězení byl Metoděj osvobozen zásahem papeže
Jana VIII., jenž vyslal jako svého legáta biskupa Pavla
z Ancony;
– Olomouc (Česká republika) se tradičně označuje za Metodějovo biskupské sídlo. Toto tvrzení je
ovšem daleko od toho, aby bylo s konečnou platností potvrzeno a přijato všemi vědci. Další domnělá
místa jsou ta, která jsme již zmínili jako možná hlavní
města Velké Moravy. Soubor posvátných budov byl
nalezen v Sadech u Uherského Hradiště (poblíž Starého Města) a tato lokalita je pokládána nejen za Metodějovo biskupské sídlo, ale též za místo posledního odpočinku apoštola Slovanů. Nicméně i v tomto
případě je určení předmětem sporů.
Na základě uvedených poznámek tedy můžeme navrhnout následující itineráře mající význam celoevropský. Bereme přitom v úvahu ideální spojení, které
počítá též s následným rozvojem dějinně-kulturní
povahy.
První itinerář, z Cařihradu na Velkou Moravu: Istanbul
(Turecko) – Soluň (Řecko) – Ohrid (Makedonie, místo rozšíření cyrilometodějské kultury dílem sv. Klementa z Ohridu, který byl žákem Cyrila a Metoděje)
– Plovdiv/Sofia (Bulharsko) – Niš (Srbsko) – Bělehrad
(Srbsko) – Komárno (Slovensko) – Hodonín/Mikulčice/Staré Město – Velehrad (Česká republika).
řezba sv. Cyril a Metoděj z kaza- Druhý itinerář, z Velké Moravy do Říma: Praha (Česká
telny kostela Panny Marie v Senici republika) – Nitra – Komárno (Slovensko) – Zalavár
(nazývaný též Blatnohrad či Mosapurg, Maďarsko) –
(Foto P. Hudec)
Ptuj/Lublaň (Slovinsko) – Aquileia/Benátky (Itálie) –
Ravenna – Ancona – Spoleto – Řím (Itálie).
Třetí itinerář, z Říma do Olomouce, zahrnuje především místa spojená s vězněním
a posledním úsekem Metodějova života, s otevřeností směrem k následujícím staletím
a k přítomné cyrilometodějské paměti: Řím – Milán (Itálie, město spojené s Prahou tím,
že ve středověku v Praze existoval klášter, kde se slavila liturgie v ambroziánském ritu)
– Salzburg (Rakousko, sídlo arcibiskupství, které se nejvíce postavilo proti misijnímu
působení Cyrila a Metoděje) – Ellwnagen (Bádensko-Württembersko, Německo, místo
kde byl Metoděj držen na nátlak bavorského kléru) – Praha (Česká republika) – Krakov
(Polsko, oblast cyrilometodějského hlásání) – Olomouc (Česká republika).
Toto je závazek velvyslanců a konzulů některých slovanských zemí pro nejbližší
roky. Koordinace je svěřena dvěma mimořádným osobnostem, Dr. Pavlu Vošalíkovi, velvyslanci České republiky ve Vatikáně a Gianvicu Camisascovi, honorárnímu konzulovi
Slovinska v Miláně.
58

Poznámky:
(1) Rok 313 je rokem Ediktu milánského, jímž se křesťanství dostalo svobody náboženského kultu. Císař Konstantin zvaný Veliký, který tuto svobodu podnítil, se nacházel v Miláně, což dalo slavnému dokumentu jeho jméno. Tentýž císař, když odpovídal
jednomu korespondentovi, který se dožadoval ujasnění ohledně skutečných důvodů
ediktu, komentoval dokument takto: „…Když jsme se my, Konstantin Augustus a Licinius Augustus, šťastně setkali blízko Milána a rozmlouvali o všem, co se týkalo veřejného
dobra a bezpečnosti, zdálo se nám, že největší prospěch budou mít obyvatelé z toho,
pokud se uspořádají především záležitosti týkající se náboženského kultu, a pokud se
také křesťanům, a stejně i všem, poskytne svoboda následovat náboženství, jež upřednostňují, aby tak nebeské božstvo, ať už je jakékoliv, mohlo být laskavé a přívětivé jak
vůči nám, tak ke všem našim poddaným. Uvážili jsme proto tímto spásným rozhodnutím a správným úsudkem, že se nesmí nikomu zakazovat svobodná schopnost přilnout
ať už ke křesťanské víře, nebo k jinému náboženství, které jakýkoliv člověk pokládá pro
sebe za nejvhodnější. Aby tak nejvyšší božstvo, jehož kult v naprosté svobodě zachováváme, nám ráčilo dát beze zbytku svou přízeň a dobrotivost. Proto se sluší vědět…, takže poté, co se zcela zruší císařská nařízení týkající se křesťanů, budou moci v naprostém
klidu všichni, kdo chtějí zachovávat křesťanské náboženství, tak učinit, a to bez jakékoliv
obavy nebo nebezpečí obtíží…“
(2) Papež Benedikt XVI. se vyslovil následovně: „Kéž starý kontinent nikdy nezapomene na křesťanské kořeny, které jsou v základech jeho putování, a pokračuje v tom, aby
čerpal z evangelia zásadní hodnoty, jež zajišťují spravedlnost a svornost“ (Generální audience 24. listopadu 2010).
(3) Určit na základě dávných pramenů místa v itinerářích naznačujících, kudy prošli Cyril a Metoděj, není vůbec snadné a vyžaduje ještě dále uvést do souladu domněnky přítomné ve vědecké literatuře. Například ještě dnes (srv. MARCIALIS, N., Introduzione alla
lingua paleoslava, Firenze University Press, Firenze 2007, s. 10 – 18) je otevřená debata
týkající se umístění Moravy, jejíž tradiční lokalizaci na územích, která se dnes nazývají
českými, moravskými, srbskými a slovenskými (srv. PICCHIO, R., Letteratura della Slavia
Ortodossa, Dedalo, Bari 1991, s. 112), zpochybnil r. 1971 Imre Bomba, jenž vznesl domněnku, že se země rozkládala mezi Jaderským mořem a řekou Drávou na jihu Dunaje.
Tento názor, ačkoliv ještě nepotvrzený a definitivně nedokázaný, je stále předmětem
diskuze. I přesto však lze určit nějaký „pevný bod“, z něhož můžeme vyjít při sestavení
domnělého „cyrilometodějského itineráře“, který umožní znovu prožít nejen dvě cesty
do Říma, které podnikli nejprve oba bratři společně a následně už jen Metoděj sám, ale
dá nám uvidět též další nejvýznamnější úseky jejich apoštolského působení (srv. Don
Francesco Braschi, ředitel oddělení slavistiky na Accademia ambrosiana, Milán 13. září
2011).
(4) Srv. LACKO, M., Cirillo e Metodio, apostoli degli slavi, La Casa di Matriona, Milano
1981.
Z italského originálu přeložil Robert Svatoň
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Homilie arcibiskupa Cyrila Vasiľa v Nitře 5. 7. 2011
Stejně jako čeští, rovněž slovenští křesťané se připravují na jubileum v roce 2013. U příležitosti cyrilometodějských oslav 5. července 2011 v Nitře se
k nim v homilii obrátil sekretář Kongregace pro východní církve, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Překračuje
pojetí sv. Cyrila a Metoděje jako národních světců
a jejich odkaz zasazuje do celoevropského kontextu. Z jeho slov tak můžeme čerpat obohacení i my.
Citujeme zde podstatnou část homilie.
Každý z nás už v živote vypĺňal nejaký dotazník.
Jeho súčasťou je uvedenie základných informácií: volám sa ..., narodil som sa..., moji rodičia sú...,
mojou rodnou rečou je..., toto je môj životný príbeh, ...., Odpovede na tieto jednoduché otázky
odrážajú a vyjadrujú našu identitu.
To, čo platí pre jednotlivca, je možné aplikovať
aj na skupinu osôb, a teda aj na cirkevné, a istým
spôsobom aj na národné spoločenstvo. Každé
Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ ve Vysokých
takéto spoločenstvo sa vytvára prostrednícTatrách (Foto J. Rohel)
tvom súhrnu istých identifikačných prvkov, či
už ide o symboly, udalosti, motívy, a najmä o historické postavy. […] Skutočná veľkosť
osobností sa ukazuje v ich schopnosti prekračovať hranice politickej, konfesionálnej,
denominačnej, i etnickej ohraničenosti, v schopnosti obstáť v skúške dejín. Takýmito
osobnosťami sú však svätí Cyril a Metod. […]
Povedali sme, že potrebujeme spájajúce, nie-konfliktné osoby a že nie je ľahké ich
nájsť. Je to pravda. Žiaľ, aj v prípade, keď takéto postavy máme, tak tu existuje riziko, že
si vyberieme len časť ich posolstva. Táto fragmentácia a selektívnosť je istým spôsobom
prirodzená, ale súčasne môže byť aj nebezpečná a to predovšetkým vtedy, ak by sme si
z odkazu jednotlivých postáv vytrhávali z kontextu len isté okrajové, sekundárne prejavy a ignorovali by sme, ba dokonca potláčali hlavné, nosné prvky.
V nedávnej minulosti sa to dialo dosť často a úmyselne a ani dnes nie sme imúnni
pred týmto pokušením. Tak boli Svätí Cyril a Metod, podľa potreby, raz označovaní za
symboly slovanskej družby či československej vzájomnosti, za literátov, za predstaviteľov byzantskej diplomacie, za tvorcov národného jazyka atď.
Účelové využívanie postáv sv. Cyrila a Metoda sa však nedá dlho maskovať a v konečnom dôsledku je kontraproduktívne. Presvedčil sa o tom na pamätnej velehradskej
púti v roku 1985 vtedajší minister kultúry, ktorého státisícový dav vypískal. Keď minister
začal hovoriť o tom, že ...Cyril a Metod ... urobili to, či ono, dav ho skandujúc neustále
opravoval "... Svätí .... svätí...Cyril a Metod", a keď minister pokračoval: "priniesli nám kultúru", pútnici zasa jednohlasne skandovali: "priniesli nám vieru ... vieru..." Áno, kultúra,
politika, diplomacia, písomníctvo, jazyk ... to všetko tu bolo, to všetko bolo pri misii sv.
Cyrila a Metoda potrebné a dôležité, ale nie prvoradé a nie podstatné. Prvoradé a pod60

statné bolo ohlasovanie viery a to spôsobom novým, príťažlivým, horlivým a vytrvalým.
Preto ich postavy najviac vystihujú termíny, ktoré vtedy zaznievali svorne z úst pútnikov:
svätosť a viera - keďže práve tieto vlastnosti najlepšie charakterizujú našich slovanských
apoštolov.
Iste, niekto by mohol namietať, že svätosť, viera a služba Bohu sú príliš vznešené
ideály že nie sú pre každého, že nie sú zdieľateľné všetkými. Bez týchto ideálov, by sme
ale nemohli celistvo pochopiť skutočný prínos sv. Cyrila a Metoda pre naše duchovné,
kultúrne a národné dejiny, nemohli by sme sa hlásiť k ich dedičstvu.
Právo
Predstavme si napríklad, že by sme chceli hodnotiť len taký „laický“ aspekt misie
sv. Cyrila a Metoda, akým môže byť túžba slovanských kniežat po usporiadaní zákonodarstva. Avšak - vo vízii sv. Cyrila a Metoda - ani zákonodarstvo nemožno odtrhnúť
od duchovného rozmeru. Už v Žití Konštantína čítame, ako Rastislav, knieža moravské,
žiadal v Byzancii učiteľa, ktorý by dal jeho národu „dobrý zákon“.
Ako interpretovali tento "dobrý zákon" svätí Cyrila a Metod? Dosvedčuje nám to
najznámejšia civilná právna pamiatka veľkomoravskej doby, tzv. Súdny zákonník pre
ľud - Zakon sudnyj ljudem: Jeho prvá veta znie: "Pred každým právom, sluší sa o Božom
práve hovoriť". […]
Vzťah k vede a kultúre
Obaja solúnski bratia – budúci Apoštoli Slovanov - boli osobnosťami, v ktorých dýchala klasická byzantská kresťanská kultúra. Predovšetkým sv. Cyril, nazývaný aj „Filozof“,
bol jedným z popredných predstaviteľov kultúry svojej doby. Skutočnú vedu a ozajstnú
múdrosť pre neho predstavovala filozofia, ktorú definoval ako: „poznávanie božských
a ľudských vecí, nakoľko sa môže človek priblížiť Bohu, (keďže filozofia) učí človeka, že
svojimi skutkami sa má stať obrazom a podobou toho, ktorý ho stvoril“ (ŽK IV).
Ak dnes laický svet hovorí o neprekonateľnej priepasti medzi vierou a náboženstvom na jednej strane a rozumom, či vedou, na druhej strane, teda o akoby neprekonateľnom konflikte medzi fides et ratio, Sv. Cyril práve naopak videl vo vede, predovšetkým v takom poznávaní, ktoré privádza dušu k múdrosti, uskutočňovanie Božieho plánu
o človeku.
Solúnski bratia boli dedičmi antickej gréckej kultúry, ktorej pokračovateľkou bola
stredoveká Byzancia. Ani ten najzaťatejší zástanca radikálneho laicizmu nemôže poprieť význam tohto antického dedičstva pre celú európsku, ba svetovú kultúru. Preto
je paradoxné, že sa dnes neraz chce popierať dôležitosť prostriedku, skrze ktorý sa nám
dochovala táto kultúra, ktorá tak bola vložená do kolísky rodiacej sa modernej Európy,
ako ju poznáme dnes. Bolo to totiž práve kresťanstvo, ktoré prenieslo najpozitívnejšie prvky duchovného dedičstva antiky do moderného európskeho sveta a z gréckorímskeho stredomorského prostredia ho transplantovalo do celého geopolitického
priestoru, ktorý dnes nazývame Európou. Západoeurópsky svet, ktorý vznikol fúziou
početných barbarských kmeňov, si vybral latinský jazyk aby tak mohol čerpať z antickej
múdrosti prefiltrovanej cez kláštorné skriptóriá a kapitulárne školy. V tomto kontexte sa
idea Cyrila a Metoda vytvoriť nové písmo pre Slovanov a preložiť do ich reči Sväté Písmo
a liturgické formuláre mohla javiť ako prevrat dovtedajšieho osvedčeného poriadku,
ako nebezpečný vynález s nepredvídateľnými dôsledkami.
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Obrana slovanského písma, jazyka a liturgie – v Konštantinopole, Benátkach i Ríme
- sa tak stála akýmsi manifestom, magnou chartou práva každého národa a každého
jazyka chváliť Boha. […]
Dialóg s islamom
Svätí Cyril a Metod však nie sú zaujímaví len pre ich prínos pre evanjelizáciu Slovanov. Ešte pred príchodom k našim predkom sa stali protagonistami aj kultúrno-politického stretu s islamským, svetom. Ich skúsenosť je zaujímavá už aj preto, lebo problém
kultúrnej, politickej a duchovnej schopnosti (alebo, žiaľ, skôr neschopnosti), odpovedať
adekvátnym spôsobom na expanziu islamu, na jeho demografické, politické a kultúrne
výzvy je jednou z naliehavých otázok, ktoré stoja pred dnešnou Európou. Možno na
Slovensku si tento fenomén ešte dostatočne neuvedomujeme, ale je len otázkou čase,
kedy s ním budeme aj my nástojčivo konfrontovaní.
Byzantská ríša, občanmi ktorej boli sv. Cyril a Metod, po stáročia čelila podobným
problémom – nakoniec v tomto súperení podľahla a bola vymazaná z mapy sveta. Životopisný spis Žitie Konštantína nám dosvedčuje, že Sv. Cyril, počas svojej misie k Arabom
nevstúpil na pôdu politickej polemiky, ale prenášal diskusiu do oblasti morálky a teológie, dokazujúc morálnu, duchovnú a doktrinálnu prevahu Kristovho zákona. Dnešný
tzv. Západný svet sa pokúša demokratizovať viaceré tradične islamské krajiny, exportom demokracie na krídlach stíhačiek a za zvuku bômb, dokazujúc však takto iba svoju
vojenskú prevahu, ale už sa neodváži ponúknuť, ako prameň obrody pre všetky národy
a kultúry kresťanský pohľad na človeka a jeho dôstojnosť.
Sv. Cyril pri svoje misii medzi Arabmi takúto obavu nemal a z jeho slov, zaznamenaných životopiscom môžeme cítiť ideu univerzalizmu a búrania bariér v mene nášho
spolupatričnosti do rodiny Božích detí, ktorí skrze Krista, v Duchu Svätom vzdávajú skutočný kult Bohu-Otcovi. Tento univerzalizmus vychádza z Kristovho posolstva a preto
prekonáva rozličnosť jazykov, rás, národov a politických zoskupení.
Ekumenický rozmer
Osobitnú pozornosť by si zasluhoval ekumenický rozmer diela sv. Cyrila a Metoda.
Títo synovia konštantínopolskej cirkvi, boli vo svojom živote, vo svojej misii aj vo svojom
oslávení spojení s rímskou cirkvou a pritom sú považovaní za vzor života a apoštolátu
aj v pravoslávnych cirkvách. Ako šíritelia Božieho slova, ako jeho prekladatelia do ľudových jazykov sú cenení aj v cirkevných spoločenstvách, ktoré sa zrodili z Reformy, pretože svojim dielom anticipovali jej charakteristické pozitívne znaky. V najhlbšom zmysle
slova sú teda svätcami, v ktorých sa prejavuje katolicita Cirkvi. Tento katolícky rozmer
Cirkvi sa prejavuje v aktívnej spoluzodpovednosti a veľkodušnej spolupráci všetkých
v prospech všeobecného dobra. (Cf. Slavorum Apostoli 19).
Otvorenosť voči iným národom
Misia sv. Cyrila Metoda sa odohrával v búrlivom období druhej polovice 9. storočia.
Historické obdobie v ktorom žili sv. Cyril a Metod je charakterizované prienikom nových
národov na európsku politickú a spoločenskú scénu.
- Veľké ríše – východorímska s centrom v Konštantínopole a Západná, franská ríša
Karola Veľkého, s obavami pozorovali na svojich hraniciach rast nových, mladých politických celkov túžiacich presadiť sa na širšej politickej scéne. Prvá reakcia veľmocí bola
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Arcibiskup Cyril Vasiľ SJ se svými velehradskými přáteli na Gerlachovském štítu ve Vysokých
Tatrách (Foto J. Rohel)
poznačená nedôverou, strachom a neskôr túžbou po ovládnutí. Vojenské ovládnutie
však vôbec nebolo jednoduché. Preto sa Západ utiekal k politike kultúrneho ovládnutia,
ktoré je najlepším prostriedkom na „pacifikáciu“ a spoločensko-politickú okupáciu.
- Mladé národy však chápali nevyhnutnosť konfrontácie s predchádzajúcimi politickými jednotkami, a preto hľadali také spôsoby spolužitia, ktoré by im dovolili zachovať
si vlastnú kultúrnu a politickú autonómiu.
V tomto kontexte pracujú sv. Cyril a Metod, s evanjeliovou priezračnosťou, unikajúc
z politických zápletok a straníckych rozbrojov. Nikdy sa nemienili stať politickou hračkou mocných tohto sveta. Ich spôsob evanjelizácie, nazývame dnes inkulturáciou. V duchovnom zmysle, je to vlastne zaštepenie nového ušľachtilého výhonku do divokého
stromu - výsledkom sú plody, ktoré spájajú najlepšie charakteristiky oboch. Vo vízii sv.
Cyrila a Metoda mali slovanské národy plné právo zaradiť sa medzi vtedajšie kultúrne
národy Európy, ba mali to urobiť tak, aby si zachovali vlastnú tvár a charakter.
Pred viac ako 1150 rokmi mal knieža Rastislav veľkú národnú politickú a duchovnú víziu: držať sa kresťanského zákona, vychovávať a vzdelávať svoj ľud, zabezpečiť mu
takú samostatnosť, ktorá by bola vzorom aj pre iné národy.
Dnes stojí pred našou spoločnosťou otvorená otázky: Aké kritériá a hodnoty budeme uplatňovať pri našom zaraďovaní sa do stále viac globalizujúceho sa sveta? Aké
bude miesto našej vlasti na medzinárodnom fóre? Zachováme si vlastnú tvár a charakter, alebo sa necháme zmiesť zo scény pod tlakom ekonomických výhod či hrozieb,
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ktoré k nám prichádzajú z nadnárodných fór a vyžadujú aby sme si nechali postupne,
krok za krokom odkrajovať z našej politickej kultúrnej a duchovnej samostatnosti?
Podobná otázka sa otvára osobitným spôsobom aj pred cirkvou, jej hierarchiou
a inštitúciami. Akým spôsobom uskutočňujeme novú evanjelizáciu, akú víziu máme pre
rozvoj inkulturácie Kristovho evanjelia v meniacom sa svete?
Rastislavov projekt v našich dejinách stroskotal. Rozbil sa na ľudskej zlobe a závisti. […]
A predsa, napriek tomu všetkému, však vklad sv. Cyrila a Metoda do našich dejín bol
tak silný, že prekonal a prekonáva všetky tieto nepriazne ľudí, osudu i histórie a je tu prítomný dodnes. Ba nielen u nás a pre nás. Svätí Cyril a Metod sú dnes uznávaní dokonca
ako spolupatróni Európy. […]
Pred časom som mal možnosť zúčastniť sa v jednom talianskom chráme odhalenia nových vitráží zobrazujúcich sv. Cyrila a Metoda. Ozrejmil som si pritom niekoľko
skutočností. Čo je to vlastne vitráž? Prvá spontánna a jednoduchá odpoveď by bola: je
to obdivuhodné umelecké a technické dielo, ktoré dovoľuje svetlu slnka preniknúť do
vnútra budovy. Prenikajúce svetlo oživuje farby, osvetľuje vnútorný priestor, dáva mu
život, mení ho.
Kristus o sebe hovorí: Ja som svetlo sveta, a byzantská veľkopôstna liturgia nám
zasa pripomína, že: Svetlo Pánovo osvecuje celý svet.
Kristus osvecuje svoju Cirkev. Na vitrážach figúry svätcov dovoľujú svetlu prenikať dovnútra, zaplavujú chrám svetlom. Svetlo oživuje postavy svätých a farebné figúry svätcov
nám dovoľujú aby sme „videli svetlo“. Naše oči nie sú schopné pozerať sa priamo do
slnka, ale keď sa pozeráme na vitráž, vidíme postavy a vnímame svetlo, bez toho, aby
sme mohli oddeliť jedno od druhého.
Podobne môžeme chápať životy svätých v dejinách Cirkvi a národov. Prostredníctvom ich životov, cez ich príklad, vnímame svetlo Kristovo. Je to Kristus, ktorý osvecuje
svoju Cirkev svojim svetlom, ale koná tak skrze životy svätých, ktorí sú svedkami a nositeľmi svetla.
Svetlo však preniká cez vitráže v oboch smeroch. Cez ne osvecuje slnko vnútro
chrámu, cirkvi. V noci, keď je svet ponorený do tmy zasa, zvnútra osvetleného chrámu
cez vitráže, cez figúry svätcov, preniká svetlo navonok. Aj tí, ktorí stoja mimo osvetleného chrámu, ktorí sú takpovediac vo "vonkajšej tme", môžu cez tieto žiariace postavy zachytiť niečo zo svetla vyžarujúceho z Božieho domu. Toto si uvedomujem aj pri dnešnej
oslave svätého Cyrila a Metoda. V Pochvale Cyrilovi Filozofovi, ktorú zložil jeho učeník sv.
Klement, čítame:
„Hľa, zasvitla nám, milovníci Krista, svetložiarna pamäť preblaženého otca nášho
Cyrila, nového apoštola a učiteľa všetkých krajín, ktorý pobožnosťou a krásou zasvietil
na zemi ako slnce, osvecujúc celý svet lúčmi trojosobného božstva. ... Žehnám tvoju
presvetlú tvár, ožiarenú Svätým Duchom, ktorou zasvitlo mojej tvári svetlo Božieho poznania a vykorenila sa lesť mnohobožstva. Žehnám tvoje zlatožiarne oči, ktorými bola
odňatá naša nerozumná slepota a zasvitlo svetlo poznania Božieho.“
Svätí Cyril a Metod ďakujeme vám za to, že ste nám sprostredkovali svetlo!
Dedičstvo Otcov zachovaj nám Pane!
Převzato z: http://www.radiovaticana.org
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Obnova velehradského poutního areálu v rámci projektu
Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy

Asi každý návštěvník Velehradu pozorně sleduje, co se to děje v centru naší obce.
Celé historické jádro se dostává do nové podoby. I když si na konečný stav ještě nějaký
čas počkáme, mnohé už lze vidět nyní.
V minulém roce se nám podařilo uvést do provozu dvě budovy. Prvním je novostavba sociálního zázemí (WC) vedle Cyrilky na pozemku farnosti, druhým Velehradský
dům sv. Cyrila a Metoděje (zrekonstruovaná bývalá sýpka a konírna). Tam se už úspěšně
rozvíjí Poutní prodejna a cukrárna, fungovat v záběhovém režimu začalo i infocentrum.
Čekáme ještě na technické a provozní vybavení místností a sálů, aby se zcela mohlo rozběhnout plné využití budovy. Ukončená je také rekonstrukce farní budovy. Dokončuje
se rovněž nová parková úprava ploch za gymnáziem na jižní a západní straně.

Atriový charakter nových hygienických zařízení (Foto P. Hudec)
Veliké stavební úpravy probíhají na nádvoří a plochách okolo baziliky. Nové vydláždění
v současné chvíli sahá od mozaiky Panny Marie k hl. vchodu baziliky, vydlážděná je i ulička mezi farou a školkou. Největším překvapením pro mnohé je však asi nově vyrůstající
budova podél hl. cesty naproti obecnímu úřadu. Jde o ohradní zeď s nikami, na kteréžto
budou na pilířích ze strany nádvoří umístěny kamenné barokní sochy zatím spočívající
na farní zahradě. Do léta, dá-li Pán Bůh, budou dokončeny i práce na nástupu do podzemí baziliky a spojovací cesta od Cyrilky k tomuto místu.
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Pohled na plochu poutního nádvoří v průběhu dláždění (Foto P. Hudec)
Veřejnost laická i odborná byla na podzim minulého roku seznámena se zajímavými historickými nálezy této centrální části obce. Unikátním nazvali archeologové nález
hranolové věžice vedle fary. Průběh ohradní zdi původního kláštera nám nyní stále bude
připomínat kamenná zídka jdoucí asi 50 cm nad zemí podél baziliky směrem východozápadním.
V letošním roce budou zahájeny ještě práce na generální opravě kostela Zjevení
Páně (Cyrilky) a fasádě baziliky. A mnoho dalších drobných věcí k tomu.
Věřím, že už letos na hlavní pouti bude vidět mnoho z té krásy, kterou se snažíme rekonstrukcemi a úpravami vytvořit. Děkuji všem, kteří nás podporují svými modlitbami a
oběťmi a příp. také finančně. Obnova tohoto místa je společným dílem nás všech.
Zájemci mohou dění v bazilice a před ní on-line sledovat na:
www.farnostvelehrad.cz
							
P. Petr Přádka SJ, farář
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Nové archeologické objevy v areálu bývalého cisterciáckého
kláštera na Velehradě
Zdeněk Schenk a Jan Mikulík

V souvislosti s realizací projektu „Velehrad – centrum kulturního dialogu západní
a východní Evropy“ byl pracovníky společnosti Archaia Olomouc o.p.s. zajišťován od
září roku 2009 záchranný archeologický výzkum stavby. Archeologickému dohledu byly
podrobeny všechny zemní práce v rámci jednotlivých stavebních objektů. Ty byly realizovány jak v podzemí baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, přilehlé
křížové chodbě a kapitulní síni klášterního konventu, tak při architektonickém řešení
ploch celého areálu. V roce 2009 se výzkum soustředil do míst před západním průčelím.
Zde Jan Nevěřil již v roce 1904 při rozsáhlém odvodňování kostela odkryl objekt předsíně – paradisium (ráj), který byl přistavěn k západnímu průčelí pozdně románského klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie kolem poloviny 13. století. Nově se podařilo
odkrýt masivní základy dvou opěráků roznášejících původně stropní konstrukci předsíně. V případě jižního se zachovala nadzemní pískovcová patka sloupu. Výzkum dále prokázal, že se v prostoru před západním průčelím pohřbívalo již v době před výstavbou
paradisia. V současné době - v souvislosti s probíhajícími povrchovými úpravami Stojanova nádvoří - došlo před stávajícím barokním průčelím k vyznačení půdorysu nejen
původní linie západního pozdně románského průčelí klášterního kostela s ústupkovým
portálem, který byl v rámci pozdně barokní přestavby zkrácen, ale zároveň zmíněné
předsíně. Ta byla zřejmě odstraněna v souvislosti s pozdně renesančními přestavbami
v závěru 16. století, neboť na barokní rytině od Kristiana Hirschmentzla z roku 1667 nebyla již zobrazena.
Stavební úpravy prostor pod bazilikou a v křížové chodbě byly zahájeny v prosinci
roku 2009. (Práce probíhaly v rámci projektu Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání - Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká
republika 2007 -2013). Spočívaly především v odkryvu stávající sítě drenážního systému
za účelem revize a obnovy funkčnosti. Na tyto práce navazovalo celoplošné snížení pochůzí úrovně terénu v prostorách pod bazilikou. Napříč všemi kryptami byl dále veden
liniový výkop pro uložení inženýrských sítí pod nově pokládanou cihelnou podlahou.
Kostrové pohřby odkryté v severní části ambitu během výzkumu v roce 2010 lze rámcově datovat do období vrcholného středověku 13. -  14. století. Z antropologického
rozboru vyplývá, že se jedná o hroby nejen mužské, ale i ženské a dokonce jeden dětský.
Tato skutečnost zřejmě souvisí s povolením papeže Alexandra IV. z roku 1261, kdy dochází ke změnám v přístupu k pohřbívání ve velehradském klášteře. Cisterciácký konvent následně získává celou řadu darů od drobné šlechty, ve snaze zajistit si možnost
pohřbu u kláštera pro sebe i členy své rodiny.
V průběhu jara 2011 byl prováděn archeologický výzkum v rámci terénních úprav
Stojanova nádvoří. Pod starou dlažbou byla odkryta síť pozdně barokních kanálů odvádějících dešťovou vodu od budovy prelatury (dnes internát Stojanova gymnázia, Velehrad). Síť této důmyslné kanalizace se ukrývá nehluboko pod dlažbou nádvoří, které je
každoročně místem setkání tisíců poutníků v rámci červencových cyrilometodějských
oslav. Pod chodidly příchozích se nachází téměř 1,5 m mocné souvrství, které se vytvořilo od chvíle příchodu prvních cisterciáků do údolí říčky Salašky v listopadu 1205
do doby josefínských reforem, kdy byl cisterciácký klášter v roce 1784 zrušen a období
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následujícího. Z doby založení kláštera pochází tenká uhlíkatá vrstvička, která nasedá
přímo na podloží tvořené naplavenými sedimenty říčky Salašky. Tento požárový horizont vznikl v době před zahájením stavebních prací, kdy byl vymezený prostor vyžďářen
a terén upraven pro potřeby stavby. Intenzivní stavební činnost dokládá velké množství
kamenického odpadu, který byl tvořen drobnými a středně velkými úlomky pískovce.
Stejně tak v odpadních vrstvách přítomná železná struska pochází z doby výstavby, kdy
bylo zapotřebí nejen neustáleho přísunu kamene, ale také železa. To ostatně koresponduje i s písemnými prameny, které se k roku 1238 zmiňují o tom, že markrabě Přemysl
odkázal pro účel výstavby samotného kláštera a jeho budov všechnu železnou rudu
nacházející se v zemi moravské.
V létě uplynulého roku se záchranný archeologický výzkum soustředil do prostoru nově budovaného vstupu do lapidária. Za zcela zásadní lze považovat zachycení
pozůstatků zděných staveb z období vrcholného středověku. Jde především o část severní a jižní zdi vymezující původně krytý kamenný koridor o šířce 4,80 m. Ten propojoval samotnou kvadraturu s východní částí klášterního areálu, kde se nacházel opatský dům, kaple, nemocnice a hospic. Se vznikem koridoru, do kterého se vstupovalo
nejspíše z parlatoria, lze počítat nejdříve v první polovině 14. století. Ze strany jižní a
severní byly ke kamennému koridoru postupně přistaveny další stavby, do kterých
se vcházelo z interiéru chodby, jak tomu napovídají dva zazděné vstupy. Zánik této

Obr. 1 Pohled od východu na odkrytou část hranolové věže (foto. Z. Schenk)
68

výstavby spadá do závěru 15. století, čemuž odpovídají nálezy drobných ražeb z doby
vlády Jiřího z Poděbrad nalezené v destrukční planýrce staveb. V předmětné ploše
výzkumu byly dále zachyceny základy staveb renesančního a především barokního
stáří. Jmenovitě jde o torzo cihelných základů altánu, cihelný kanál a o masivní základ
barokní kašny.
K nejdůležitějším objevům učiněným v rámci záchranného archeologického výzkumu probíhajícího v letech 2009 – 2011 patří zcela určitě odkrytí části původního
opevnění bývalého cisterciáckého kláštera. Původně byl areál kláštera obehnán kamennou hradbou, která byla v nárožích zesílena věžemi. Poprvé byl průběh severní
hradby spolu s částí klášterního hřbitova a základy interpretovanými jako objekt lázní archeologicky zachycen v roce 1993 dvěma zjišťovacími sondami Jiřího Kohoutka.
K plošnému odrytí severní obvodové hradby v délce 100 m však došlo až v létě loňského roku. Její šířka se pohybovala od 1,6 do 2,5 m. Konstrukci hradby tvořilo řádkované zdivo. K její výstavbě byly použity bloky pískovce pojené velmi kvalitní vápenopísčitou maltou. V současnosti je průběh severní hradby prezentován nadezděním,
částečně v pochůzí úrovni. V dějinách archeologického průzkumu na Velehradě byla
vůbec poprvé odkryta hranolová věž, která stála v severozápadním nároží klášterního
opevnění. Již v roce 1907 označil Jan Nevěřil za jeden z cílů budoucího výzkumu lokalizaci zmiňované věže. Od té doby uplynulo 105 let. V září 2011 byly shodou okolností
její pozůstatky nalezeny pod stánkem s občerstvením v uličce mezi farou a mateřskou
školou. Po jeho odvozu a následném stržení staré dlažby se vyrýsovala část pravoúhlého půdorysu této středověké věže (obr. 1).
Její tvar byl do jisté míry překvapením, neboť se zde doposud počítalo jen s věžemi kruhového půdorysu. Nadzemní zdivo věže bylo zachováno až do výšky jednoho
metru. Ve spodní části bylo tvořeno pískovcovým soklem se zkosenou horní hranou.
Na něj nasedaly mohutné pískovcové kvádry a dále zdivo z lomového kamene. Masivní
základy věže sahaly do hloubky dvou a půl metru od úrovně současného terénu. Ze
stratigrafického hlediska vyplývá, že k výstavbě věže mohlo dojít okolo poloviny 13.
století. Jižní část věže je ukryta pod dvorkem a garáží fary. Do budoucna je plánováno
odkrytí celého půdorysu věže v souvislosti s vybudováním nové garáže, rekonstrukcí
farní zdi a dvora. Tím by se naskytla možnost prezentovat tento zcela unikátní vrcholně
středověký fortifikační prvek všem návštěvníkům Velehradu. Prozatím je půdorys věže
vyznačen odlišnou skladbou dlažby v místě nálezu.
Další věž byla odkryta v říjnu 2011 v zahradě situované východně od baziliky. Stalo
se tak po 105 letech od velkoplošného výzkumu J. Nevěřila v místech opatského domu.
Tato věž stojící původně v severovýchodním nároží opevnění měla kruhový půdorys
o průměru 10 metrů. V roce 1937 byl na její koruně postaven otevřený zahradní altán.
V roce 1952 došlo v těchto místech k výstavbě kotelny zahradnictví. Od té doby byla
kruhová věž považována za zcela zničenou. Letošní výzkum vyvrátil tuto domněnku.
Odstraněna byla pouze její západní strana, větší část stavby se dochovala. Struktura zdiva nadzemní části je téměř shodná se stavební konstrukcí hranolové věže (obr. 2). Obě
věže byly nespíše postaveny ve stejné stavební etapě.
V listopadu 2011 se podařilo před stávající pozdně barokní bránou z roku 1769 vedoucí do prostoru internátu Stojanova gymnázia odkrýt základy původní brány, kterou
se vstupovalo ze západní strany do areálu kláštera. Poblíž se nacházelo přemostění říčky
Salašky. Šířka původní brány prve zobrazené na rytině z roku 1667 činila 10 m.
69

Obr. 2. Dokumentace odkryté nárožní kruhové věže částečně zničené stavbou kotelny
(foto: Z. Skalička)
Z movitých archeologických nálezů objevených během výzkumu lze vedle početných zlomků středověké a novověké kuchyňské keramiky uvést rovněž zlomky skleněných pohárů či množství zvířecích kostí. Ty představují zajímavý doklad ne zcela
běžné skladby jídelníčku klášterní komunity v raně novověkém období. Pozoruhodný
soubor renesančních knižních kování nalezených v terénních vyrovnávkách v místě
domu opata je již pouhou připomínkou na velké množství duchovních knih, kterými
představený cisterciáckého kláštera disponoval. Zlomky nejčastěji zeleně glazovaných reliéfně zdobených kachlů s tapetovým motivem pocházejí z kamen ze závěru
16 století. Ty vytápěly místnosti opatského domu, v němž se v oné době pohyboval
realizátor pozdně renesančních přestaveb kláštera opat Ekard ze Schwoben (1587 –
1595). V místě opatského domu se rovněž podařilo nalézt několik stříbrných mincí ze
16. a 17. století, které pocházejí z mincoven v Kutné Hoře, Kremnici, Vídni či Salzburgu.
Nálezy zlomků skleněných okenních terčíků jsou dokladem výplní oken opatského
domu. V průběhu výzkumu se na několika místech areálu bývalého cisterciáckého
kláštera podařilo shromáždit značné množství pozdně románských a gotických prvků
mozaikové dlažby. Zcela ojedinělý nález pak představovala dlaždice s reliéfním vy70

obrazením draka uzavřeného
v kosoúhelném geometrickém
tvaru, v rozích dlaždice doplněného rostlinnými ornamenty (obr. 3).
Samotný drak ve středověkém pojetí znázorňoval
symboliku zla, zosobnění samotného ďábla. V případě velehradského exempláře má drak
detailně propracovanou tlamu
s ostrými zuby, na hlavě špičaté
ušní boltce a výrazné nozdry a
oči. Na těle má blanitá křídla,
nechybí ocas a silné pařáty
s drápy. Naprosto precizní a téměř až naturalistické provedení motivu draka naznačuje, že
jeho předlohou byla nejspíše
gotická knižní iluminace. K zajímavým kovovým nálezům patří také jezuitský církevní medailon pozdně barokního stáří
s vyobrazením sv. Františka Xaverského a sv. Ignáce z Loyoly
(obr. 4). K jeho nalezení došlo Obr. 3. Dlaždice s reliéfním motivem draka
v místě, kde původně stával (foto. Z. Schenk)
opatský dům.
V průběhu výzkumu měli nejen samotní velehradští občané ale zároveň všichni
zájemci o historii možnost na vlastní oči spatřit odkryté unikátní archeologické situace. V souvislosti se znalostmi o opevňování nejen klášterů, ale zároveň hradů a měst
v období kolem poloviny 13. století lze označit odkryv dvou středověkých věží a severní
obvodové hradby za významný nejen v rámci České republiky, ale ve středoevropském
měřítku vůbec. I když se opevnění velehradského kláštera nedochovalo ve své původní
podobě, v době své slávy sneslo srovnání s opevněními ostatních cisterciáckých klášterů
středověké Evropy, jakými byl kupříkladu Vyšší Brod v Čechách, rakouský Heiligenkreuz,
německý Ebrach, francouzský Morimond, Fontenay, či klášter Santa Maria de Poblet ve
Španělsku.
V době svého největšího rozkvětu představoval cisterciácký klášter na Velehradě
nejen důležité duchovní centrum jihovýchodní Moravy, ale s největší pravděpodobností také velmi dobře opevněný strategický bod. Výstavba takového opevnění krátce po
polovině 13. století mohla souviset se strategickými plány a stavební aktivitou podporovanou nejspíše ze strany samotného českého krále Přemysla Otakara II.
Neblahé důsledky vojenských tažení na Moravu ze 40. a 50. let 13. století jsou všeobecně známy. Pro zajímavost vznik kamenných hradeb města Uherské Hradiště spadá
dle písemných zpráv až mezi léta 1315 – 1342.
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Záchranný archeologický výzkum realizovaný v posledních letech na půdě posvátného
Velehradu prokázal, jak velký a dosud zdaleka nevyčerpaný potenciál má toto místo,
kterým kráčela historie, nejen z pohledu duchovního, ale zároveň vědeckého.

Obr. 4. Jezuitský církevní medailon s vyobrazením sv. Ignáce z Loyoly a sv. Františka Xaverského nalezený v místě opatského domu (foto. Z. Schenk)
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Moudrost kajícníka
Tomáš Špidlík SJ

V dubnu si připomeneme druhé výročí úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Jedním ze způsobů, jak s ním můžeme zůstat v úzkém kontaktu, je skrze jeho dílo. Na tomto místě publikujeme ukázku z jeho knihy La sophiologie de S. Basile, OCA 162, Pontificium Institutum
Orientalium Studiorum, Roma 1961, jejíž překlad do češtiny se připravuje v nakladatelství
Refugium.
„Bloud si v srdci říká: ,Bůh tu není.‘ Všichni kazí, zohavují, na co sáhnou, nikdo nic
dobrého neudělá“ (Žl 14,1). V těchto slovech Písma se zrcadlí všechna tragédie hříchu.
Člověk přestal myslet na Boha, obrátil se ke stvořeným bytostem, a tak si sám přivodil
zhoubu. Je tedy třeba vynaložit veškeré úsilí, „aby člověk opět nabyl přesvědčení, že
existuje Bůh, spravedlivý soudce, a člověk opravdu uvěří, že Bůh existuje... a pojme ho
bázeň“. Pro hříšníka „počátek poznání je bázeň před Hospodinem“ (Př 1,7). Ona je cestou
začátečníků, mlékem pro děti, jedinou cestou, kterou může pošpiněná duše dojít k pevnější stravě, a nakonec rozkvést láskou. Bázeň Boží očišťuje duši i tělo. Duše proniknutá
takovýmto pocitem odmítá každý skutek zapovězený božskými příkazy a je očištěna
od vášní. Tělo je touto spásnou bázní proniknuto jako hřeby: oko, ruka i srdce nebudou
moci napříště jednat jinak než v souladu se svrchovanou úctou k Bohu.
V hříšném jednání se člověk nadul pýchou, scházela mu schopnost zamyslet se,
rozumně uvažovat. Nyní však začíná přemýšlet a upřímně rozpoznávat svou stávající
situaci. Odvrací se od omylu a opět se zaměřuje k pravdě. Je tudíž zcela správné, že
bázeň je vzhledem k hříšníku nazývána „počátkem poznání“ (Př 1,7). Tentokrát však plody poznání, moudrosti, nejsou sladké a lahodné. Znovu můžeme slyšet Boží hlas, nyní
však je hrozivý, výhružný, až se člověku strachem třesou kosti v těle. Člověk by byl nicméně nerozumný, kdyby onomu hlasu nenaslouchal, a je naopak moudrý, jestliže mu
naslouchá. „Očekávání nějaké hrozivé události samozřejmě vyvolává strach. Obáváme
se šelem i vládců, představíme-li si, jaké zlo nám mohou způsobit. Jestliže tedy někdo
skutečně věří Pánovým hrozbám a očekává-li ustavičně jejich strašlivé naplnění, bude
se obávat Božích soudů.“ Tento opakovaný důraz na bázeň Boží je pro Bazilovo dílo tak
charakteristický, že je o něm zmínka i v jedné liturgické ódě na Bazilovu počest: „Posílen
bázní Boží, která je počátkem moudrosti, dostal jsi křídla moudrosti vyšší...“
Ani my se to nerozpakujme opakovat: bázeň Boží je pro hříšníka počátkem moudrosti. Již víme, že moudrost je ctnost, která vidí věci světa v jejich vztahu ke Stvořiteli
a Pánu, a že je také k tomuto svrchovanému předmětu poznání zaměřuje. Aby bázeň
byla spásná, musí mít tentýž charakter. „Jedinou spásnou bázní, jedinou, která posvěcuje, je ta, kterou v sobě vyvoláme úmyslně a vědomě, a není takovou ta, která se nám
v duši objevuje jako vášeň.“ Ve hříchu nás neodolatelně přitahovaly stvořené věci a bytosti, nyní nás často děsí. Tak je tomu se šelmami, lidmi, démony, různými životními
událostmi. V naší duši se objevuje bázeň, ovšem podobná vášni. Tato bázeň ale nikterak
neznačí, že svůj zrak pozvedáme k Bohu. Bát se smrti, mít strach z lidí, nechat se děsit
démony, to vše nakonec znamená, že stvoření opět připisujeme větší důležitost, než
má, a že ho považujeme za nezávislé na Bohu. Jsme tak ve stejné situaci jako při hříchu.
Naproti tomu bázeň blahodárná musí vznikat úsudkem, musí být vyvolána vědomě
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a úmyslně, neboť je plodem reflexe a víry. Je založena na rozumu, jehož je předmětem,
a je zaměřena na samotného Boha a jeho soudy, které jsou předmětem každé moudrosti. Tyto motivy uvádějí všichni asketičtí spisovatelé, když doporučují bázeň Boží. Jeho
spis O soudu Božím je jich plný.
Uveďme také, že bázeň, zcela jako moudrost, jejímž je počátkem, je bezprostředně
ctností praktickou, činnou. Člověk, který je bázní obdařen, neudělá nic, co by nebylo ve
shodě s božskými příkazy. Představa neúprosného soudce pomáhá, jako jakási brzda,
zadržovat naši žádostivost a vír vášní. „Ti, které pronikly hřeby, již nevládnou svým tělem, a tak duše, pokud ji do hloubky naplní bázeň Boží, uniká všem zmatkům působeným špatnými vášněmi.“
A konečně bázeň, která je spásná, se rodí z poznání pravdy; pravda pak pozvolna probouzí lásku, neboť je poznáním Boha, který je svrchované Dobro, a tak je strach
prostoupen nadějí a radostí. Bez této důvěřivé víry by nás pouhá bázeň zbavila odvahy
a sklíčila. 10. pravidlo ze sbírky Malé řeholní pravidlo nejprve hříšníkovi připomíná poslední soud a vybízí ho k nenávisti k bývalému životu, poté se ho snaží pozvednout na
duchu a poukazuje na důvěru: „Ať je hříšník plně přesvědčen o odpuštění svých chyb
skrze Kristovu krev: ať věří v sílu milosrdenství a plnost Boží dobroty. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh.“ Bazil připomíná evangelijní pravdu, je pevně přesvědčen o její platnosti: Bůh odpouští všechny hříchy, včetně těch nejtěžších, jestliže se
z nich přiměřeným způsobem kajeme. „Takové je druhé křídlo diptychu,“ píše D. Amand,
„na prvním křídle čteme: všechny hříchy jsou krajně závažné. Na druhém pak je napsáno: Bůh odpouští všechny hříchy, včetně těch nejtěžších, jestliže se z nich vhodně
kajeme.“
Bazil svým mnichům neustále opakuje příkazy evangelia: Čiňte pokání! (Mt 4,17;
Mk 1,15). Přinášejte plody hodné obrácení! (Lk 3,8). Kdo by nedbal na tento úkol, přikázaný Janem Křtitelem i samotným Kristem, bude odsouzen k věčné smrti. Nyní je
čas pokání i odpouštění hříchů. Okamžikem smrti čas pro dobré skutky vyprší a nastane chvíle neúprosného Božího soudu. Právě v tomto duchu se nese začátek kodexu
křesťanského života, který představují Moralia. Často se s ním můžeme setkat také
v celém Asketikonu, kde Bazil s oblibou cituje verš žalmu: „Nenávidím klam, hnusí se
mi, miluji tvůj zákon“ (Žl 119,163).
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Jsme naším Pánem povoláni
(Náhrobek kardinála Špidlíka)

Luisa Karczubová, Centrum Aletti Olomouc
Jedním z posledních témat kardinála Tomáše Špidlíka, k němuž se obzvláště vracel,
bylo povolání. Přibližuje-li se moment setkání s Pánem tváří tvář, pozornost se zaostřuje
už jen na samotnou bránu Života: na vysvětlování, cizelování detailů není čas. Pokud
autor považoval v posledních měsících svého života za podstatné právě téma povolání,
byla to jinak řečeno otázka, kudy vede cesta k harmonickému naplnění lidského života,
zapuštěného do Božího Ducha.
Můžeme si být jisti pevným bodem: nezpochybnitelným příklonem nebe ke všemu, co
je lidské. Jak říká Maxim Vyznavač, „syntéza je před-stanovena na počátku“(1): tedy člověk je povolán k tomu, aby tvořil s Bohem celek, skrze „tavicí pec“. O jaký druh „srůstu“
se jedná? Paradoxní, osobní. O propojení omezeného s neomezeným, měřitelného s
nezměřitelným, popsatelného s nepopsatelným, měnlivého se stabilně věrným: stvoření se Stvořitelem. Všechen život a kreativita pochází z ochoty umírat s Kristem, přičemž
dobrovolnost je privilegiem lidské velkorysosti. K jakému horizontu vede taková cesta?
Až k plnosti věků, kdy bude syntéza (stanovená na počátku) v Kristu viditelná a štěstí
nezvratné. Jaký úžas nad přátelstvím a něhou Boží vůči člověku!
Otec Špidlík o takovémto povolání (2) uvažoval v širším a užším slova smyslu. Je tu
všeobecné jediné křestní pozvání ze strany Ducha ke zralé lásce člověka (nikoho nevyjímaje), a to cestou neopakovatelného individuálního prožívání této lásky (druhy povolání – námaha lidská). A Bůh s námi střed cesty – dramatické srůstání – intenzívně prožívá.
Origenes (3) tuší, že sympatie Boha k člověku jdou nad naše nejvelkorysejší představy.
Kdo totiž proniká do tajemství vtělení Slova, otevírají se mu důvěrněji také záhady Písma a skrytý význam celého stvoření (s každým totiž Bůh opakuje příchod do světa, svůj
porod v lidském srdci). Kdo nadto proniká do tajemství kříže a ticha Kristova hrobu, otevírá se mu esenciální zdůvodnění každé věci. A kdo pronikne nejhlouběji – do tajemství
kříže – „pochopí“ dokonce důvod, pro který Bůh na počátku všechno stvořil.(4) Už nyní je
srůst poznání a lásky dynamicky bezedný, co teprve po definitivním návratu Domů.
Otec Špidlík považoval za klíčové pro bytostné naplnění člověka nalezení jeho neopakovatelného jádra (génia), nenahraditelné esence, pro kterou byl povolán k životu
a kterou je jedinec povinen rozvíjet v individuálně nalezené cestě: vše ostatní, byť horečnatě činěné, pokud není toto základní povolání patřičně opečováváno, je útěkem od
tajemství růstu života.
Zmiňme v této souvislosti dvě díla, provázaná s otcem Špidlíkem, která cestu člověka od před-stanovené syntézy, přes srůstání, až k nalezené perle krásně vystihují:
Papežská vatikánská kaple(5) Redemptoris Mater(6) jako extenzívní rozpoložení podstatných témat života (kardinál Špidlík vytvářel tematickou koncepci díla); a jeho náhrobek(7) ve velehradské bazilice coby intenzívní zkratka-šperk vyjadřující dosažený Domov
– Nebeský Jeruzalém.
V papežské kapli je teologicky vyobrazeno VŠE: kompletní dějiny spásy. Každá podrobnost vypovídá o stálé přítomnosti Boha mezi lidmi kvůli jejich naroubování na pravý život. Univerzální katechismus lidského pravého štěstí.
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Náhrobek velehradský je naproti tomu obrazovou miniaturou dějin spásy, zkratkou
sdělení, jak ono naroubování na pravý život individuálně provést. Neopakovatelný příběh lásky realizovaný v nalezeném povolání.
Jak že je tu ve zkratce ikonograficky (8) vyjádřeno realizované povolání kardinála
Špidlíka, potažmo každého člověka? Po celém náhrobku se vine pás mozaikových vyobrazení, přičemž čelní stěna vystihuje ve třech miniaturách gradaci dynamiky povolání (před-stanovená syntéza – srůst boholidského – zralost): miniaturní mozaiky 1. Boží
Moudrosti (předpoklad); 2. Povolání apoštolů (modus) a 3. Josefa egyptského (nabytý
cíl). Proč takový výběr a sousled biblických scén?
1. Anděl Boží Moudrosti naznačuje, že
svět je stvořen, udržován a rozvíjen Boží
ideou, plnou života. Lyra (9) v rukou anděla
Moudrosti naznačuje harmonii působící ve
stvoření, stále (až do konce světa) tvořící
věci nové (10). Pravdivost všeho se ověřuje
radiací života, nikoliv uměle stanoveným
programem, který má být za každých okolností dodržován, bez ohledu na puls života.
Bůh má všechno ve svých rukou, aneb „syntéza je před-stanovena na počátku“.
2. Obraz Povolání apoštolů uprostřed čelního pásu náhrobku chce poukázat, že Bůh
svojí nabídku člověku nevnucuje, neznásilňuje „dobře zamýšleným“, stojí o lásku zralou,(11) maximální, diskrétní a svobodnou. Působí proto na člověka jemně, kontextuálně,
s úctou k individuálnímu příběhu, a s takovou ochotou k přizpůsobení se lidskému, že
je člověk naplněn úžasem. Tvoří nové věci tak, že se na člověka obrací vroucím celobytostným slovem, ukazuje mu svou odhalenou tvář a člověk této erupci důvěry nemůže
neodpovědět. Takto započatý dialog mezi Bohem a člověkem se završuje v Nebeském
Jeruzalému, který na mozaice vykukuje v podobě okraje příbytku Otce – apoštolové
se ptají: „Kde bydlíš?“ A Kristus jim ukazuje nad sebe: příbytek Otce, ke kterému mají
společně, cestou celoživotního sdílení, postupně doputovat. Jedná se tedy o přechod
od pouze lidského uvažování k rozumění Božím věcem, které pak mají sílu dovést přímo
do příbytku Otce.
3. A na konci pásu se nachází třetí vyobrazení: setkání Josefa a jeho bratří. Jak se má
ke zbytku sdělení, v hlavní linii náhrobku? Jde tu o vyjádření nabyté životní moudrosti.
Jinak řečeno: vše, co se v životě přihodí, je zahrnuto do Božího plánu, byť se zdá sebe
méně pochopitelný. Ve všech vyvstalých událostech je ukrytý tajemný Boží plán (stanovený od věků), který v plnosti pochopíme až teprve na konci lidského putování, zpětně,
„po události“, nikoliv na počátku (uprostřed aktuálních dramat). Zvraty Josefova života
to vyjadřují velice příznačně: po všech bolestných zradách, i od těch nejbližších – bratrů,
Josef při setkání s nimi na konci života není zahořklý, zlý, nedůvěřivě opatrný, ale paradoxně těší ty, kdo ho zradili, odpouští, a to ne v síle lidského umu, ale proto, že „rozumí“
zpětně běhu svého života, tomu, jak pouze Bůh umí vše, i zlé přepólovat na dobro, vrhneme-li se do jeho náruče, která přetavuje strusku ve zlato.
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Takže 1. je-li na počátku všeho Boží Moudrost, která o vše pečuje; 2. dotklo-li se
našeho nitra nezapomenutelné setkání s Pánem, často v podobě něhy; 3. jsme poté
schopni číst (byť lidským okem těžko pochopitelné) události jako stálé vyznávání lásky
Pána svému tvoru, své „nevěstě“, kterou si utvořil z krve vlastního Srdce.
To je povolání člověka, objevit v řeči stvoření, v příchozích událostech a životních
setkáních zlatou žílu – své vlastní jméno před Bohem, které je neopakovatelné, a poté
cestou takto darované identity (darovaného jména) projít ohněm, tříbícím zlato, domů,
do Nebeského Jeruzaléma.
Slovem i obrazem (také velehradského náhrobku) se učíme, „ŽE“ se povolání člověka uskutečňuje ve službě; ono „JAK“ vyplouvá napovrch individuálně, postupně, nashromážděnou životní zkušeností ve společném putování s Pánem.

Náhrobek kardinála Tomáše Špidlíka SJ ve velehradské bazilice (Foto Archiv Centra Aletti)
Poznámky:
(1) Maxim Vyznavač, Epistola ad Thalassium presbyterum, 60, in PG 90,612.

(2) Špidlík, T., O povolání. Několik užitečných úvah, Refugium, Olomouc 2011.

(3)„Pokud sestoupil na zem, pak pro soucítění s lidským rodem. Trpěl našimi bolestmi ještě před utrpením na kříži, ještě před přijetím našeho těla. Kdyby totiž netrpěl,
nepřišel by sdílet náš lidský život. Nejprve trpěl, pak sestoupil. Avšak jakého druhu
je ono utrpení, které vůči nám zakoušel? Je to utrpení lásky. Netrpí pro nás možná v
určitém smyslu také samotný Otec? Tak jako Syn Boží „nesl naše bolesti“, tak sám Bůh
snáší „naše chování“. Ani Otec není netečný.“ In Origenes, Homilia in Ezechielem, 6,
in GCS 8,384–385.
(4) Srv. Maxim Vyznavač, Centuria, 1,66, in PG 90,1108ab.
(5) Lze prohlédnout na vatikánském webu, srv. http://www.vatican.va/redemptoris_mater/index_en.htm.
(6) Karcubová, L., Boží slovo v kapli Redemptoris Mater, in Fórum pastorálních teologů VII.
Jak vykládat Písmo svaté, Refugium, Olomouc 2008, s. 200–238.
(7) Rupnik, I.M., Sarkofág otce Tomáše Špidlíka, Refugium, Olomouc 2011.
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(8) „Pro porozumění ikoně (analogicky: Slovu Božímu, obrazu – pozn. autora) je důležité
neopomíjet žádný z jejích tří podstatných rozměrů: teologické pozadí, vědecké poznání a uměleckou hodnotu. Přehlížíme-li některý z nich, plný význam ikony se uzamyká.
Opomíjíme-li teologii, ikona se stává pouze historickým dokumentem nebo památkou,
nositelkou hodnotných informací pro historii či folklór, ale ztrácí svou duchovní sílu. Pomíjíme-li prvek vědecký, ohrožuje nás nekomunikativní subjektivismus, který mnohdy
neodlišuje podstatné od vedlejšího. A když opomíjíme umění, zrovna tak ikonu nepoznáme. Avšak vyžaduje-li náboženský předmět nejvyšší uměleckou dokonalost, neznamená to, že by všechna díla byla výrazem kultury na jejím vrcholu: i umění takzvaně
„primitivní“ může vyjadřovat hloubku myšlenky.“ Srv. Sendler, E., Ikona – obraz Neviditelného, Refugium, Olomouc 2012, s. 12.
(9) „Jako hudebník ladí lyru a umně spojuje hluboké tóny s vysokými a ty, co jsou uprostřed, ještě s dalšími, a vytváří tak jedinou harmonii, podobně drží Boží Moudrost celý
svět jako lyru a spojuje to, co je ve vzduchu, s tím, co je na zemi, a to, co je na nebi, s tím,
co je ve vzduchu, a dává částem navazovat na celky a všechno provádí svým pokynem a
svou vůlí tak, že vytváří jeden světový řád plný krásy a harmonie.“ Srv. Svatý Atanáš, Proti
pohanům, 42, in PG 25,83–87.
(10) Srv. Zj 21,5.
(11) „Odposlouchali jsme v Boží blízkosti způsob, jímž se plněji můžeme s Pánem setkávat.“ Z připravované knihy M. Altrichtera „Umění důvěrnosti. Vyprávění o řeholním životě.“

Výjev setkání Josefa a jeho bratří ze sarkofágu T. Špidlíka (Foto P. Hudec)
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Pouť je oživená budoucnost
Jan Peňáz

Všichni asi známe oživenou historii. Jedni se oblečou do francouzských uniforem,
jiní do ruských, seženou staré zbraně, naučí se povely v cizí řeči a vydají se ke Slavkovu,
přesně na ta místa, kde bojoval Napoleon. Jinde si zase můžete sednout za hrnčířský
kruh a pod dohledem mistra pracovat s hlínou a doma pak pít kávu z vlastního hrnečku.
Lidé jsou rádi, že osobně prožili to, o čem se učili v dějepise anebo viděli ve filmech.
I na poutě a poutnictví se dnes mnozí dívají stejně. Slyšeli jsme, že se kdysi chodilo
až do Mariazell, tož se tam vydáme taky. A půjdeme pěšky, pouze místo na slámě budeme spát na karimatce, místo žebřiňáků s ranci a koši nás bude doprovázet dodávka
s krosnami a konzervami. Zpíváme a modlíme se jako dříve, dokonce máme i jakási poznávací znamení. Zprávy sice neposíláme po poštovních holubech, ale SMS několikrát
za den.
Víme, co pro naše předky znamenal Velehrad, chápeme, proč jim byl tak drahý
a v této době chceme kráčet v jejich šlépějích. Proto podporujeme velehradskou baziliku, velehradskou farnost, velehradské dění i putování.
Oživená minulost. Mladí toho někdy mají plné zuby, oni řeknou plné brýle, ale prostě toho mají dost. I další lidé řeknou: „Dejte nám s tím pokoj, nějaké dějinné zkušenosti,
žiji teď a tady se chci mít dobře!“ Hlavně přítomnost.
Teď netrvá věčně. Teď se nám daří a nemusí to tak být pořád. Co bude pak? Jaká nás
čeká budoucnost? Jak to dopadne tady? A co bude potom?
Pouť je ale svým způsobem oživená budoucnost. Na cestě jsou lidé zvláště pěší
dost unaveni. Přesto si řeknou: Nějak tam dojdem, snad aspoň dolezem. A pak jsou
šťastni, v cíli se cítí opravdu jako v ráji. K tomu samozřejmě přispívá i nádherná výzdoba
poutních chrámů. Někdy jsou však i nemile překvapeni. Těšili se na cíl, představovali si
to po svém a najednou vidí, že na poutním místě je to jinak. Možná, že v první chvíli
nezakryjí své zklamání, ale pak nelitují. A jak z nich spadne únava, už se těší na další
pouť.
To všechno ukazuje, že je pravda, když se říká, že na zemi jsme jako na pouti, že život je delší, nebo kratší ale pěkný pozemský výlet. A ten musí mít cíl, který je vždycky tím
hlavním. Každá cesta má cíl. To jen moderní blud tvrdí, že cesta sama o sobě je prý cílem.
Pravdu má moderní píseň, kde se zpívá, že každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti. To je cíl a každá pouť nám to pomáhá pochopit a snad nás i vnitřně k tomuto cíli
přibližuje, protože člověk se vzdává domácích jistot a hmotného pohodlí a vše podřídí
cíli. A živě se těší na jeho budoucí dosažení. Proto je každá pouť oživená budoucnost.
Pěší poutníci se v dnešní době vracejí domů auty nebo autobusy, už není dost času,
aby i nazpět šlapali pěšky. Přesto se poutníci dříve těšili i na návrat. A ti, kdo s nimi nemohli jít, je vítali celí šťastní, protože byli rádi, že se zase vidí, že se shledali. Základní
modlitbou křesťanů je modlitba Páně. V ní vyznáváme, že ten nejvyšší je náš Otec, tam
přiznáváme, že víme, že je na nebesích. Když směřujeme k němu, jdeme k Otci, a kde je
otec (a matka) tam je domov. My se tedy po životní pouti vracíme domů, kde se máme
zase všichni shledat.
Ať nám to připomene každá pouť, krátká i dlouhá, ať pěší nebo s pomocí vozidel
anebo kombinovaná. Ať nám to připomene každé poutní místo, i náš milovaný Velehrad.
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Magna charta poutníka
Poutnictví se dostává v poslední době velké podpory ze strany veřejné správy a turistických
agentur, což lze velmi ocenit. Ti, které propagace poutnictví zaujme, se budou možná ptát,
v čem je poutnictví jiné než každá jiná pěší chůze z bodu A do bodu B. Nabízíme tedy náš
pohled.
-

-

-

-

-

-
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Ten, kdo vykročí, není ještě poutník:
Jsou turisté, kteří toho chtějí co nejvíce vidět, odbočují za každou památkou, musí
zdolat každý kopec a slézt do každé strže.
Poutník je ovšem více zaujat cílem.
Jsou tuláci, kteří jdou, kam je nohy nesou
a nemají žádný plán ani cíl. Pro poutníka
ale neplatí heslo moderních básníků, že
cesta je cíl. Každá cesta má cíl. „K čemu je
cesta, která nevede ke chrámu.“
Jsou sportovci, kteří chtějí pohybem prospět svému tělu a přitom dopřát i svým
očím pěkný pohled a vědí, že jít přírodou
je daleko hezčí než dělat okruhy po stadionu či potit se v tělocvičně při umělém
osvětlení. Poutnictví má ale jiné zacílení.
Poutník v sobě nese kus turisty, tuláka,
sportovce, přírodovědce, ochranáře, milovníka památek i krajiny, ale neztrácí ze
zřetele cíl; nerozmělňuje své putování.
O tom, zda jsme opravdu na pouti, rozhoduje cíl.
Poutník nic nežene do krajnosti. Ani vzdálenosti, ani rychlost. Nezáleží už tolik na
tom, zda jde celou cestu pěšky anebo se kousek sveze, zda to, co potřebuje k jídlu
a přespání, si nese na zádech anebo kupuje či dostává darem. Důležité je dosáhnout cíle, i když někdo může po svých ujít jen pár stovek posledních metrů.
Poutník zpravidla nejde sám a samotu nevyhledává, i když ji umí vychutnat a tichu
se nebrání. Poutníci jdou rádi spolu a jsou ochotni společně mlčet i společně zpívat.
Poutníka motivují k pouti vnitřní důvody, které vnímá jen on sám, případně jeho
blízcí. Obecně se dá říci, že na pouť se chodívá:
o na znamení pokání
o s prosbou za sebe a své blízké
o s přáním nalézt cestu či směřování ve svém dalším životě
o s poděkováním za krásu přírody, kterou procházíme, i za schopnosti, které nám
umožňují vydat se na cestu, a hlavně za vyslyšené prosby a obdržené dary.
Pro poutníka je pouť příležitostí zpomalit tak, aby byl jeho čas měřen krokem
a modlitbou. Pouť tak napomůže ke zlepšení tělesného i duševního stavu.
Kdo se vydá na pouť, vydává se tím zároveň ze svých jistot do určité nezajištěnosti.

-

-

Přitom zjišťuje, že ačkoliv jistot ubylo, radost zůstává. Zažívá, jak jeden druhému pomáhá, jak jsou všichni na sobě v tom dobrém slova smyslu závislí. Proto také platí,
že pouť je od srdce k srdci.
Poutník si přeje, aby byla jeho cesta nejen soukromým, nýbrž i veřejným vyznáním
víry a tedy i pozváním pro ostatní. Nestydí se nést viditelné znamení, dokonce se
k němu hrdě hlásí. (Když se dnes při poutích vracíme k předříkávání, ke společnému
zpěvu písní, když neseme vpředu kříž a každá skupina má svou vlajku, a nevyhýbáme se městským ulicím, mnozí jsou ochotni si nás splést s prvomájovým průvodem.
Zažili pouze nadiktované manifestace a neuvědomují si, že mnohé tyto projevy
byly ukradeny z dávných poutí).
Poutník vyjadřuje svým putováním zkušenost křesťanů, že jsme zde na zemi „na
cestě“, jak se o tom zpívá v jedné křesťanské písni: „Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti.“
(Text vznikl redakcí myšlenek poutníka Mons. Jana Peňáze a jeho souputníků)

Účastníci pěší pouti Velehrad – Sv. Hostýn na kopci u Jalubí (Foto P. Hudec)
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Moje první pěší pouť na Velehrad
Michaela Klímová

Ano, první, pokud nepočítám putování na Activ8 před třemi roky. Tenkrát jsme
ovšem vycházeli z Brna, samá mládež, a trasa byla kratší a jednodušší.
Za tu dobu, co spolupracuji s FATYMem, jsem toho o pěších poutích slyšela a četla
opravdu hodně. A nejen odtud. Po půl roce jsem ale měla pocit, že vím ještě příliš málo,
a po roce a půl nebylo možné vzít si dovolenou ve zkušební době v práci. Po dvou a půl
letech, tedy letos, jsem ale došla k závěru, že už bych to mohla zkusit. Sice se mi ani trochu nechtělo, šlapat 150 km v horku a možná i v dešti, ale nakonec převážily argumenty,
že to všechno je možné krásně obětovat na různé úmysly, že na pouti potkám přátele,
které jsem třeba už dlouho neviděla, a poznám nové lidi. A tak jsem si zjistila ještě nějaké praktické informace a v úterý časně ráno se ve Znojmě připojila ke skupině poutníků,
která vyšla den před tím z Vranova nad Dyjí.
Jen jsem došla k děkanství, abych odevzdala krosnu do doprovodného vozidla, byla
mi „svěřena do péče“ šestnáctiletá Hanka, která se účastnila poutě poprvé. Já sice také,
ale většina účastníků už mi nebyla neznámá a na Hančině místě bych také byla určitě
za pomoc vděčná, a tak jsem nic nenamítala. V kostele sv. Mikuláše jsme spolu s dalšími
„prvopoutníky“ přijaly z rukou znojemského děkana Mons. Jindřicha Bartoše poutnické
kříže.
Cesta vedla silnicemi, polňačkami, lesními cestami, poli i loukami. Během ní jsme
si povídali, seznamovali se, zpívali, modlili se breviář, růženec či Korunku a pan děkan
nám každý den předčítal něco zajímavého z Bible, o Bibli a pár praktických rad pro
lektory. To umožňoval mikrofon s megafony. O hladký průběh úseků, které vedly po
silnicích, se starali dobrovolníci v reflexních vestách s píšťalkami a praporky. Provázela
nás skupinka „cyklopoutníků“ a kromě Avie, která vezla zavazadla, též devítimístné
auto „Frajárka“, jehož služeb mohli využít unavení poutníci. V obcích, kterými jsme
procházeli, jsme se obvykle zastavili v kostele, a mnoho obětavých lidí pro nás připravilo občerstvení. Šlo s námi několik kněží, ochotných posloužit svátostí smíření či
duchovním rozhovorem. Zapojila jsem se do „poutnické hitparády“ a s dalšími mladšími poutníky dala dohromady scénku na večerní program. Počasí jsme si opravdu
vymodlili. Nebylo sice nejpříjemnější jít ve třicetistupňovém vedru, ale pořád lepší být
zpocený než promoklý deštěm a následně nachlazený. Ovšem velikou obětí snad pro
všechny byla skutečnost, že v kulturním domě v Miroslavi, kde jsme z úterka na středu
nocovali, nebylo možné osprchovat se. Ten den při mši svaté též přijali požehnání
novomanželé.
Každý den přinesl zajímavé zážitky. Z Medlova jsme měli procesí s Nejsvětější svátostí. V Hrušovanech u Brna jsem obdržela SMS od bratra ze západního proudu poutníků – tou dobou dleli ve Vranově u Brna. Úsek mezi Hrušovany a Blučinou, kde byl další
nocleh, se pro mě stal nejkrušnějším. Kdo to zažil, ví, jak pálí zapařená třísla. Voda v
blučinském bazénu je sice ochladila a zásyp s kalciovou mastí přes noc pomohly, takže
jsem nemusela využít služeb „Frajárky“, ale, mohu-li radit, holky, berte si na pouť prádlo
čistě bavlněné, pokud nechcete dopadnout jako já!
I čtvrtek byl pestrý. Těšany – povídání o Společenství čistých srdcí, jehož členkou
jsem přesně tři roky, a rozhovor před kamerou. Hned vedlejší obec, jejíž název mi vypadl: I naslouchání může být projevem vděčnosti. Na dvacet minut jsem se zapovídala
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s paní, která mi ochotně doplnila vodu. Hostěrádky – tradiční fotbalový zápas mezi soluňáky a mariankami. Dambořice – kolik myslíte, že váží zhruba 120 poutníků i s batohy? Je to přesně 8540 kg! Žarošice – pozdrav Panny Marie na tomto krásném poutním
místě, společné focení, milé setkání se slavkovskými poutníky, kteří se k nám přidali,
stejně jako již ráno brněnští, a na rozloučenou s poutní svatyní stará tklivá písnička,
kterou jsem předzpěvovala spolu s panem děkanem. Vedle něj stačilo jít čtvrt hodiny, a
už jsem myslela, že mi bránice smíchem nevydrží. Též mě potěšilo, že mezi poutníky se
našel ještě jeden dominikánský terciář. Večer ve Věteřově – po mši svaté milé setkání s P.
Josefem Šedivým, novým velmistrem řádu Křížovníků s červenou hvězdou, s nímž mám
společný obor, který jsme studovali na vysoké škole.
V pátek na Klimentku jsme se setkali s poutníky z Velkého Meziříčí a okolí. Odtud
jsme šli na nocleh do Buchlovic nebo do Tupes. Poslední noc byla v Buchlovicích trochu
méně klidná, protože obrovský průvan lomcoval okny i dveřmi, ale přesto věřím, že to
se přihnal Duch svatý a ne bouřka, protože i v sobotu ráno jsme vstali do slunečného
dne.

Hlavní proud pěších poutníků XI. pěší potě na Velehrad u cyrilometodějského kříže na prahu
Velehradu (Foto P. Hudec)
Poslední úsek cesty z Buchlovic na Velehrad jsme podle zvyku zuli opánky a kráčeli bosi. Též jsem, stejně jako další „prvopoutníci“ měla přinést kytičku či věneček
pro Pannu Marii. Rozhodla jsem se vrátit se pomyslně do dětských let a uvít věneček.
Mělo to své výhody – nemusela jsem ho nést v ruce, ale i nevýhody – když jsem při
modlitbě „Sláva Otci“ sklonila hlavu, jak jsem zvyklá, věneček se poroučel na zem. V
bazilice jsem ho symbolicky sňala z hlavy a položila před oltář spolu se všemi svými
myšlenkami.
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Slavnou mši svatou celebroval Mons. Miloslav Vlk. Na jejím konci řady členů Společenství čistých srdcí rozšířilo takřka 20 dalších mladých lidí – Bohu díky! Občerstvení na
rajském dvoře, přednáška, svátostné požehnání a cesta domů autobusem s brněnskými
poutníky už byly „třešničkou na dortu“.
Možná se zdá, že ty dny byly idylkou. Ano, přinesly mnoho krásných zážitků, ovšem
byly to pro mě zároveň ty nejtěžší dny z celých prázdnin. Ani ne tak po fyzické stránce
– spálený krk, namožené svaly, zapařená třísla, puchýře na chodidlech a vykrystalizovaná sůl na propocené sukni jsou zanedbatelné maličkosti. Obtížnější to bylo po stránce
psychické a duchovní. Tato pouť mi připomněla mou vlastní slabost. Uvědomila jsem
si, že v mnohých směrech jsem neskutečně rozmazlená – chovala jsem se hůř než děti,
které šly s námi. Tolikrát jsem polykala nadávky a slzy zlosti a bezmoci! Tolikrát mě přemohla únava a netrpělivost! Pokušitel se dokáže rafinovaně vetřít i na takové duchovní
akce a pěkně si smlsnout. Jak se musel radovat z mé ostré výměny názorů s jedním z
organizátorů! Určitě ale už méně z následného smíření s ním i naším Pánem. Ještě že
Bůh píše i po takových křivých řádcích! Tak se nenechte odradit, ať už jde o pouť nebo
cokoli jiného!
Převzato z: www.signaly.cz

Bosá poutnice u hrobu kardinála T. Špidlíka SJ (Foto P. Hudec)
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12. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD
na poděkování za vše,
co nám svatí bratři Cyril a Metoděj přinesli
a s prosbou, aby v našem národě jejich dědictví
opravdu žilo.
Duchovní téma: Devět plodů Ducha Sv.

Trasa:
V pondělí 20. 8. 2012
se vychází z Vranova nad Dyjí, z Vítochova u Bystřice nad Pernšt., ze Sebranic u Litomyšle, z Bílovce u Ostravy a ze Žďáru n. S přes Netín
V úterý 21. 8.
ze Znojma, z Olešnice na Moravě, z Blahutovic a Velkého Meziříčí
Ve středu 22. 8.
z Miroslavi, z Boskovic, z Dřevohostic, z Brna-Bystrce, z Olomouce a Tišnova
Ve čtvrtek 23. 8.
z Blučiny, z Ruprechtova, z Křenovic u Kojetína, ze Slavkova u Brna, ze Skalice na
Slovensku a ze Křtin, odpoledne z Ostr. Lhoty a Ratíškovic
V pátek 24. 8.
z Věteřova, z Cetechovic, z Bzence, z Polešovic, z Veselí n. M a Milonic
V sobotu 25. 8.
z Uherského Brodu, z Uh. Hradiště, z Buchlovic a z Boršic u Buchlovic
V sobotu 25.8. 2012 v bazilice
10.30 obnova zasvěcení,
11.30 mše sv. – slouží o. biskup Vojtěch Cikrle
16.00 rozloučení
Srdečně zveme všechny na celou pouť anebo jen na kousek, zvláště ten poslední.
Přejeme si, aby tato pouť byla jako tenkrát v Betlémě

„RADOST PRO VŠECHEN LID" (Lk 2,10)

V neděli 26. 8. je možné jít dál po nové poutní stezce až na Sv. Antonínek, kde
v 10.30 bude stezka požehnána a poděkujeme Bohu za úrodu.
To vše, dá-li Pán Bůh, a budeme živí a zdraví!
S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné
vozidlo. Spíme vždy pod střechou.
Přihlášky, přesné časy a další informace:
Mons Jan Peňáz, Křtiny 72, 736 529 221, www.poutnik-jan.cz,
P. Marek Dunda Th.D., Vranov n/D 20, 515 296 384, www.fatym.com,
jáhen Mgr Ladislav Kinc, Prosetín 79, 516 463 315, www.rovecne.farnost.cz

Z Levého Hradce vychází už XXXI. pěší pouť 18. 2. 2012 v 9.30 a z N. Jičína
26. 2. ve 13 hod.
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Poutní cesta Velehrad - Sv. Antonínek
Matice velehradská a svatoantonínská se rozhodly navázat na dosud
zbudované poutní trasy Velehrad - Sv.
Hostýn - Sv. Kopeček a vytvořit větev,
která spojí Velehrad s dalším, velmi
malebným poutním místem. V rámci
všech zbudovaných poutních tras tak
budou propojeny mimořádné osobnosti
moravského křesťanství P. Šuránek, A. C.
Stojan, T. Špidlík, V. Hasmandová, A. Zelíková, I. Stuchlý. Poutní trasa má potenci pokračování do Šaštína přes Strážnici,
Skalici a Kopčany.

Kaple sv. Antonína Paduánského
(Foto P. Hudec)

„Již několikrát, vždy 1. května, přišlo procesí
poutníků vambeřických ze západního Slovenska na Velehrad. Zastaví se vždy cestou
do Vambeřic na Velehradě, Svatém Hostýně
a na Svatém Kopečku. Vodívá je je vdp. Karol
Žeko, děkan z Jablonice, a výborný zpěvák
a předřikávač Pavel Pinkava, který už 24krát
byl na Velehradě.“
(Z Pamětní knihy farnosti velehradské,
rok 1927)

Poutní cesta povede krásnou moravskou krajinou. Délka trasy je zhruba 24 km.
Předpokládá se vybudování dvanácti poutních zastavení - dřevěných přístřešků
s tabulemi obsahujícími informace jak náboženského, tak také kulturního, zeměpisného, geologického a přírodovědeckého charakteru.
Předběžný itinerář rozmístění zastavení:
1. Velehrad
2. Začátek Poutní cesty růžence za humny Starého Města
3. Staré Město u Uherského Hradiště - Kostel Sv. Ducha
4. Zastavení při řece Moravě u plavebního kanálu
5. druhé zastavení při řece Moravě
6. Kostelany
7. Kunovský les
8. Ostrožská jezera
9. Ostrožská Nová Ves - centrum obce u kostela
10. zastavení v polích v údolí mezi Ostrožskou Novou Vsí a Ostrožskou Lhotou
11. Ostrožská Lhota
12. Sv. Antonínek
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Zbudování trasy je společným dílem Matic velehradské a svatoantonínské.
Významným partnerem projektu je Zlínský kraj a Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy – instituce, které se zasazují o rozvoj pěšího poutnictví v našem
regionu.
Hledáme dárce, kteří by si „adoptovali“ jednotlivá zastavení, aby se nám dílo
podařilo realizovat. Cena jednoho zastavení je 30.000 Kč. Jméno dárce (jednotlivec,
společenství, instituce) je vždy na zastavení uvedeno.
Optimistický odhad dokončení díla je v srpnu letošního roku.
Již letos budeme po nové (respektive obnovené) poutní cestě putovat oběma
směry:
Ze Sv. Antonínka na Velehrad: 25. 8.
Z Velehradu na Sv. Antonínek na Děkovnou - dožínkovou pouť: 26. 8.
Děkujeme za jakoukoliv formu podpory.
Více informací naleznete na webu Matice velehradské.

Pěší poutníci u Velehradu (Foto P. Hudec)
87

Pohled na vydlážděné Stojanovo nádvoří v lednu 2012 (Foto P. Hudec)

Pohled na budovanou ohradní zeď s nikami v lednu 2012 (Foto P. Hudec)
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PŘIHLÁŠKA
ke členství v Matici velehradské
Jméno a příjmení .........................................................................................................................
datum narození ............................................................................................................................
bydliště ............................................................................................................................................
................................................................................................ PSČ ...................................................
povolání* .........................................................................................................................................
tel.*................................................ e-mail* ....................................................................................
farnost* ........................................................... děkanát* ............................................................
(* hvězdičkou označené údaje jsou nepovinné, přesto je doporučujme vyplnit)

1.
2.
3.
4.

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

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



Bankovní spojení: název účtu: Občanské sdružení Matice velehradská
číslo účtu: 1419526399/0800 (Česká spořitelna)
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Je dobré připomenout - základní informace o Matici velehradské
Členem Matice se může stát křesťan, který již dosáhl věku 15 let. Povinností člena
je platit min. 200 Kč ročně jako členský příspěvek (studenti 100 Kč). 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 je v bazilice sloužena každého 14. dne v
měsíci mše svatá a činí tak také mnozí kněží členové Matice velehradské mimo Velehrad.
Každý člen MV dostává naši Ročenku a je přes rok dopisem informován o pořádaných
akcích. Mnoho informací během roku rozesíláme pomocí internetu. Pokud Vám od nás
tyto zprávy nechodí, máte o ně zájem a máte zřízenou e-mailovou adresu, napište nám:
info@maticevelehradska.cz
Vítáme podněty, aktivity (navrhnout, podílet se na realizaci). V době krize institucí
je jistě odvážné být členem nějakého sdružení. Ptáte – li se po smyslu členství (vždyť k
Velehradu můžu mít vztah soukromě – nač tedy nějaké spolky?), odpovědí může být
třeba i tato Ročenka. Její vznik byl podmíněn existencí členské základny. Stejně tak i
mnoho aktivit, jež Matice podniká, obohacuje a oživuje Velehrad.
Prosíme o Vaši iniciativu v získávání nových členů. Na požádání Vám zašleme nejen
přihlášku, ale také tuto Ročenku pro potencionální nové členy. Proces přijímání: Zájemce o členství v Matici vyplní přihlášku a odešle ji na adresu Matice. Přihlášku na požádání
zašleme a je možné si ji stáhnout na internetových stránkách Matice. Na základě přihlášky Vás zaregistrujeme a pošleme Vám členskou kartičku s přiděleným číslem a dalšími
informacemi.
Jak uhradit členské příspěvky? Osobně na Valné hromadě 13. února, poštou, platbou z účtu. Číslo účtu Matice: 1419526399/0800. Uvádějte, prosíme, do variabilního
symbolu Vaše členské číslo, usnadníte nám tím rozeznání Vaší platby. Důležité však je
zejména Vaše jméno.
Každý měsíc se na Velehradě schází sedmičlenný Výbor Matice a čtyřikrát do roka
také Kontrolní komise. Čestným předsedou – protektorem Matice - je olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner.

Foto na vnitřním přebalu:
vepředu: Hlavní poutní průvod XI. pěší poutě na Velehrad a společná liturgie v bazilice slavená kardinálem Miloslavem Vlkem
vzadu: Rozestavěná „ohradní zeď s nikami“, průzor oknem na stavební plochu, Velehradský
dům sv. Cyrila a Metoděje (Foto P. Hudec)
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ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ 2011
Ročenku je možné si stáhnout na internetových stránkách MV.
Pro vnitřní potřebu – Neprodejné!
Vydáno v lednu 2012 nákladem 1500 ks
Tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., Olomouc
ISBN: 978-80-7412-070-1
Fotografie na obálce: P. Hudec
Adresa: O.s. Matice velehradská, U Lípy 302, 687 06 Velehrad
tel: (+420) 572 420 144
č. ú. 1419526399/0800
(tvar čísla pro platby ze zahraničí:
IBAN: CZ73 0800 0000 0014 1952 6399)
www.maticevelehradska.cz info@maticevelehradska.cz
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