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Na titulní straně - apsida velehradské baziliky, na vnitřní straně vztyčování úvodního kamenného bloku Poutní cesty růžence. (foto P. Hudec)
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Slovo předsedy Matice
Milí členové a členky Matice velehradské, milí příznivci
a přátelé poutního místa Velehrad, dostáváte do rukou už
třetí ročenku. Rok, který pokrývá, byl požehnán návštěvou Benedikta XVI. v naší vlasti. Před modlitbou Anděl Páně
tehdy řekl: „Morava je země
bohatá na mariánská poutní
místa, která zástupy věřících
navštěvují během celého
roku. ........ Je důležité naopak
neztratit ze zřetele ideál, který
vyjadřovaly tradiční zvyky, a
především by mělo být udržováno duchovní dědictví vašich
předků, aby bylo nejen zachováno, ale aby i odpovídalo
potřebám dnešní doby. V tom
vám pomáhej Panna Maria, do P. Peňáz (foto F. Ingr)
jejíž ochrany znovu svěřuji vaši církev a celý český národ.“
To platí i o posvátném Velehradě. Není to místo se staletou poutní tradicí (i když
přesně také nevíme, jaké to tady bývalo v době cisterciáků), ale od tisícího výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje se sem putuje ze všech stran. A k 1150. výročí už je pozván
papež. Přijdou i další poutníci, nejen od nás. Těšíme se na ně, ale hlavně na to, že se bazilika i celé okolí zaskvějí v nové kráse. Upřímně děkujeme všem, kteří se pro to obětavě
nasazují, a také štědrým dárcům z Norska, Evropské unie i Zlínského kraje a naší vlády,
Pro Matici by bylo pěkné, kdyby se počet jejích členů přiblížil jubilejnímu letopočtu. V
letošním roce bychom chtěli udělit členské číslo 863. Podaří se to? Proto vás všechny
zvu k získávání dalších, ať se z příznivců a přátel Velehradu stanou členové Matice. Víc
nás pak bude moci přispívat k tomu, aby s pomocí Boží bylo dědictví otců nejen zachováno, ale také odpovídalo potřebám dnešní doby.
Velehrad má význam národní, slovanský, evropský a celocírkevní. Jsem rád, že i tato
Ročenka to svými články pěkně vyjadřuje. Děkuji všem autorům a děkuji těm, kteří se
tolik snaží, aby bylo o čem dávat zprávy do ročenek. Těším se na setkání s vámi na Valné
hromadě a také na velké slavnosti, která nás v letošním roce čeká. Poprvé budeme moci
kráčet ze Starého Města na Velehrad po dokončené Poutní cestě růžence v čele s otcem
arcibiskupem...

P. Jan Peňáz, předseda výboru Matice velehradské
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Činnost Matice velehradské v roce 2009
Dne 29. 11. 2009 slavilo Občanské sdružení Matice velehradská své „třetí narozeniny“. Mohli bychom hledat paralely s tím, co již umí tříleté dítě. Je to věk, kdy „přestává
být v plenkách“.
V únoru přemýšleli
členové Matice na své Valné hromadě nad dalším
rozvojem. Byla to příležitost, seznámit se s projekty
na obnovu poutního místa
Velehrad. Míra zapojení se
Matice do obnovy odvisí
od šíře členské základny
– a tedy i výše finančních
prostředků, které bude mít
k dispozici. Proto vyzval
předseda Matice velehradské, P. Jan Peňáz k dalšímu
rozvoji členské základny. Valná hromada (foto F. Ingr)
„Nelze nikoho lámat a nutit
ke vstupu, nelze však ani lámat hůl nad nízkým počtem, ale zlomit v sobě jakýsi odpor ke
spolkům a sdružením. Zabolelo mě, když mi moji mladší spolubratři řekli, že do žádného
sdružení nevstoupí, že mnoho sdružení v církevních dějinách bylo problematických. Je však
zajímavé, že každá totalita, i ta hnědá i ta rudá nejprve rozpustila spolky.“ Jedním z konkrétních způsobů, kterými Matice obnovu Velehradu podpořila, byla půjčka velehradské farnosti ve výši 300.000 Kč, která byla poskytnuta na financování nákladných projektů (plánů).
V březnu byla v bazilice členy Matice vedena křížová cesta, ve které byly vzpomenuty
významné osobnosti a události spojené s Velehradem. Ve dnech 3. – 5. 4. se pod vedením
Jiřího Hodiny, který vedl letos i „papežské nešpory“ v katedrále sv. Víta u příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI.,
uskutečnil Víkend gregoriánského chorálu. Bazilikou zněly působivé chorály,
kterými kdysi chválili Boha
členové
cisterciáckého
řádu. V květnu uspořádala
Matice ve spolupráci s velehradskou farností přednášku P. Pavla Ambrose
SJ a Juraje Dolinského SJ
o historii jezuitského řádu
v Čechách na Moravě a na
Slovensku. Přednáškou byl
zahájen projekt Velehrad Pouť Matice (foto F. Ingr)
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Trnava, společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání (Program přeshraniční spolupráce),
díky němuž je nyní opravováno velehradské podzemí (lapidárium).
V červnu byla na Poutní cestě růžence osazena druhá část zastavení včetně úvodních kamenných bloků na začátku cesty.
K cyrilometodějským oslavám přispěla Matice důkladnou očistou poutního areálu (na brigádě se sešlo padesát brigádníků). V objektu gymnázia připravila Matice ve
spolupráci s farností výstavu fotografií prezentujících obnovu transeptu a presbytáře
baziliky z finančních mechanismů EHP (tzv. Norských fondů). Současně se finančně se
podílela na vydání knihy Petra Hudce Zapomenuté příběhy, která se rovněž dotýká
obnovovaných fresek. Matice dále 5. července uspořádala přednášku v kostelíku Cyrilka o historii této stavby.
Patnáctého srpna jsme na Velehradě slavili titulární slavnost baziliky - Nanebevzetí Panny Marie - a u této příležitosti se na Velehrad sjeli členové Matice na svoji pouť.
Dopoledne slavili poutníci liturgii v bazilice. Odpoledne se uskutečnilo divadelní představení pro děti. Lidové divadlo Tereza zahrálo dětem několik pohádek. Následoval program her pro děti a současně koncert dechovky Buchlovjané. Večer zahrála M. Slavíková
z lidového divadla Tereza několik balad pro dospělé diváky. Na Velehradě jsme se tak
opět mohli dotknout našich kořenů.
Poslední
srpnový pátek uspořádala
Matice již třetí ročník
hudebního festivalu
Šroubek, jehož dramaturgickým
cílem
je upozornit na méně
známé, ale kvalitní hudební interprety nejen
z folkového žánru na
místě, které symbolizuje zrod naší kultury.
Že se to daří, vyjadřuje jedna z reakcí
diváků, kteří se akce
zúčastnili: „Chtěl jsem
Skupina Hm . . . (foto F. Ingr)
Vám poděkovat za festival Šroubek. Jsme od Vyškova a byli jsme i loni a byli jsme nadšeni. Letos to taky nemělo
chybu. Myslím, že to je perfektní nápad uspořádat hudební festival Velehradě, před starobylými zdmi baziliky. To místo má jedinečnou atmosféru. Všechny tři skupiny se mi moc líbily.
Jitka Šuranská a Jiří Plocek, to byl festival radosti z hraní. Skupina Hm…, tak to je podle mě
extratřída, které se u nás málo co vyrovná. Už jsem je viděl jednou a opět mě dokázali svým
vystoupením strhnout. A Hukl byl taky perfektní. Moc se mi líbí citlivě zhudebněná poezie
Bohuslava Reynka a taky další autorské písničky.“
Prvního listopadu uspořádala Matice ve spolupráci s farností koncert vynikající hudební interpretky Dagmar Andrtové Voňkové, která patřila ke sdružení Šafrán. V sychravém podzimním počasí nabídla posluchačům „antidepresivum“ v podobě svého projektu Slunci ležím v rukou.
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Cisteriánská pečeť (foto R. Klimeš)
Do širšího povědomí lidí se zapsala mezinárodní výstava mešních a košer vín
Cisterciácká pečeť, která se uskutečnila v prostorech Stojanova gymnázia Velehrad
21. listopadu. Na společenské akci, které se zúčastnilo kolem 350 návštěvníků, převzali
vítězové jednotlivých kategorií ocenění z rukou olomouckého arcibiskupa Mons. Jana
Graubnera. Absolutním vítězem se stalo víno pocházející ze slovenské Pivnice Tibava,
jejíž vinohrady se nacházejí na svazích pohoří Vihorlat v těsné blízkosti hranic s Ukrajinou. Kromě soutěžních vzorků mohli návštěvníci v sobotu ochutnat také vynikající vína
moravských vinařů, od kterých se sešlo více než 40 vzorků. K příjemné atmosféře akce
přispěly i lidové písně v podání cymbálovky Cifra.
Matice se bude snažit obohatit nabídku kulturního a duchovního dění na Velehradě
i v následujícím roce. Toto její úsilí bude podpořeno finanční částkou ve výši 12.000 EUR,
které jsou vyčleněny na pořádání kulturních aktivit v rámci projektu Velehrad - Trvava,
společné kořeny jezuitské kultury a vzdělávání - II. etapa. Ačkoliv je nositelem tohoto
projektu velehradská farnost, Matice se smluvně zavázala, že se chopí kulturních aktivit,
které mají být v rámci projektu realizovány, neboť to odpovídá duchu jejích stanov.
Valnou hromadou byly kromě jednorázových akcí schváleny také aktivity dlouhodobějšího charakteru. Kromě budování poutní cesty k nim patří obnova kněžských
hrobů (dosud shromažďujeme potřebnou částku), soutěž o novou cyrilometodějskou píseň (termín uzávěrky prodloužen) a sochařská připomínka návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě. Ve věci poslední zmíněné aktivity Matice oslovila
ak. sochaře Otmara Olivu, aby nezávazně předložil svoji ideu. S předloženým textem
ideje Výbor seznámil protektora Matice, Mons. Jan Graubnera. Na dotaz, zda má Matice
nechat vypracovat detailnější studii, reagoval otec arcibiskup prosbou o zdrženlivost:
„Proto prosím Matici, aby počkala, až dozrají plány, které mohou působit změny v dosavad7

ních představách.“ Výbor se tedy shodl na tom, že nebude ve věci připomínky návštěvy
papeže Jana Pavla II. na Velehradě vyvíjet další aktivitu a počká, až se vlastník (arcibiskupství olomoucké), investor (ŘKF Velehrad), architekt a památkový úřad dohodnou na
řešení. Zdá se, že teprve následně může Matice podpořit tuto iniciativu jako ten, kdo se
bude podílet na jejím financování.
K závěru roku 2009 měla Matice velehradská 776 členů.
Od února 2007 do února 2010 pracovali ve Výboru Matice a Kontrolní komisi tito
bratři a sestry:
Výbor:
P. Jan Peňáz (předseda)
Zdeněk Tománek (místopředseda)
P. Petr Přádka SJ, farář velehradské farnosti
P. Karel Šenk, děkan uherskohradišťského děkanátu
s. Kateřina Němcová SCM, gen. představená Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
Ing. Josef Vaculík, někdejší senátor
Ing. Josef Indra, hlavní architekt Arcibiskupství olomouckého
(delegován otcem arcibiskupem)
Kontrolní komise:
Ing. Jarmila Háblová (předsedkyně K.K.)
P. František Brázdil SJ, řeholní kněz
Ing. Michaela Šojdrová, poslankyně
Bc. Martin Schreier, místostarosta obce Modrá
Mgr. Antonín Haloda, právník
Děkujeme všem za obětavou práci ve prospěch Velehradu.
K závěru roku 2009 měla Matice velehradská 776 členů.
Naši francouzští přátelé ze sdružení Poutní cesta křesťanskou Evropou nás informovali, že už mají postaveno celkem 14 kapliček v sedmi zemích Evropy. Velmi rádi vzpomínají na říjen 2007, kdy byla požehnána velehradská kaplička - 8. v pořadí a druhá v nových zemích Unie. Plánují přijet na požehnání Poutní cesty růžence v červnu letošního
roku.
Petr Hudec

Gregoriánský chorál (foto F. Ingr)
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Návrh plánu činnosti Matice v roce 2010
14. 2.

13.00 Valná hromada MV ve Slovanském sále (viz. samostatná
pozvánka)

7. 3.

14.15 Křížová cesta ve velehradské bazilice vedená členy MV
a následující beseda s místní členskou základnou

12. – 14. 3.

Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě s J. Hodinou a
J. Fárovou (Akce je určena všem amatérským zájemcům o tento druh liturgického zpěvu. V přátelském prostředí bude možné
osvojit si základy g.ch. pod vedením sympatických a empatických
lektorů. Zahájení bude v páteční večer v 18.:00, zakončení v neděli
po obědě. Vyvrcholením programu je sobotní společný zpěv nešpor v chórových lavicích baziliky a zpěv při nedělní liturgii. Zázemí
- ubytování, strava - poskytne poutní dům Stojanov). Podrobnosti
včetně přihlášky naleznete na stránkách Matice, nebo Vám je na
požádání zašleme).

13. 6.

Slavnost požehnání Poutní cesty růžence
10.00 liturgie v bazilice
12.00 pohoštění pro poutníky
12.30 – 14:00 beseda s autory poutní cesty
14.00 – 14:45 odjezd kyvadlovou dopravou na začátek poutní cesty ve Starém Městě
15.00 žehnání poutní cesty za účasti Mons. Jana Graubnera na
jejím začátku a pěší pouť na Velehrad (ev. doprava autobusem
zpět)
17.00 (předpoklad – Te Deum a slavnostní požehnání v bazilice)

26. 6.

9:00 – 12:00 Brigáda členů MV před velehradskou poutí (oběd zajištěn, motyku s sebou)

2. – 4. 7.

Pěší pouť Svatý Hostýn - Velehrad (Začíná v pátek v 9:15, první
nocleh je v pátek ve Štípě, druhý v sobotu v Napajedlích. Hlavním organizátorem je Matice svatohostýnská, která Vám poskytne
podrobnější informace na tel. +420 573 381 693, email: matice@
hostyn.cz)

5. 7.

13.30 Přednáška Petra Hudce v kapli Cyrilka: Vaněčka, Olšr,
Horáček – východní Tovaryši (Tři velehradští jezuité se rozhodli
v meziválečném období přijat východní obřad a tato jejich volba
dramatickým způsobem ovlivnila jejich život).

15. 8.

Pouť členů Matice velehradské – 10.00 liturgie v bazilice, 14:00
divadelní představení, program pro děti, 20:00 večerní představení pro dospělé
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16.–21. 8.

X. pěší pouť na Velehrad (viz. samostatná pozvánka)

27. 8.

Šroubek – IV. ročník hudebního festivalu – Marcipán a další

26.-28. 9.

Pěší pouť Velehrad - Svatý Hostýn – „Obnova na nohou“ třídenní putování po nové stezce s P. Peňázem (program bude
upřesněn)

31. 10.

Koncert v předvečer Slavnosti všech svatých (program bude
upřesněn)

20. 11.

Výstava mešních a košer vín Cisterciácká pečeť spojená s
ochutnávkou - sklepení Stojanova gymnázia Velehrad

Další aktivity
- Realizace III. etapy osazování zastavení Poutní cesty růžence
- Oprava kněžských hrobů na velehradském hřbitově
- Soutěž o novou cyrilometodějskou píseň (soutěž z loňského roku nebyla uzavřena)
- Podpora vzniku nové divadelní hry o Cyrilu a Metoději (Lidové divadlo Tereza)
- Nový náhrobek cisterciáků (aktivita je blíže představena na samostatném letáku)
- Úprava a údržba prostranství kolem sochy Pražského Jezulátka
- Publikační činnost (Ročenka Matice, Publikace Slováci na Velehradě, Poutní knížka vydaná u příležitosti svěcení Poutní cesty růžence, drobnější propagační tisk)

M. Slavíková - Lidové divadlo Tereza (foto F. Ingr)
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Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2009
U Kontrolní komise MV proběhla v roce 2009 v souladu se Stanovami čtyři zasedání.
Zásadními tématy byla činnost sdružení a kontroly hospodaření. Kontroly hospodaření
proběhly dvě a to 26. 11. za období leden až říjen 2009 a 16. 1. 2010 za zbývající období
roku 2009 včetně kontroly roční závěrky.
Při kontrole hospodaření za rok 2009 bylo zjištěno:
1. Běžný účet sloužící ke krytí činnosti MV vykazuje k 31. 12. 2009 zůstatek 15.489,35
Kč. Dále bude zůstatek zvýšen o převod z podúčtu poutní cesty o 10.000 Kč, na
který byla poukázána dotace ze Zlínského kraje.
2. Z podúčtu poutní cesty bylo v roce 2009 za práce zaplaceno 715.823 Kč, získáno
od dárců 363.000 Kč. Zůstatek na bankovním účtu poutní cesty k 31. 12. 2009 činí
379.350 Kč. V roce 2010 se předpokládá kompletní dokončení poutní cesty. Hodnota dosud hotového díla činí 1.641.300 Kč.
3. Při dílčí kontrole hospodaření 26. 11. 2009 byla provedena fyzická inventura pokladní hotovosti. Hotovost byla přepočítána, činila 10.980 Kč a souhlasila s údajem
v pokladní knize. Byl proveden zápis o inventuře do pokladní knihy.
Stav hotovosti v pokladně k 31. 12. 2009 podle účetnictví činil 3.551 Kč. Peníze z
pokladny při vyšším zůstatku jsou odváděny na účet do banky.
4. Byly ověřeny inventurní záznamy majetku, pohledávek, závazků a zboží na skladě.
Zjištěné stavy souhlasí se stavy účetními, rozdíly nebyly zjištěny. Stavy bankovních
účtů dle bankovních výpisů (viz bod l a 2) souhlasí se stavy v účetnictví, účetní stav
pokladny souhlasí s vykázaným zůstatkem v pokladní knize a provedenou inventurou hotovosti k 31. 12. 2009.
5. Ke konci roku 2009 nemá MV žádné pohledávky ani závazky za odběrateli a dodavateli. V závazcích jsou pouze nevyplacené mzdy za prosinec ve výši 1.275 Kč. Mzdy
jsou řádně zdaněny.
6. Skladová evidence je vedena pro nakoupené zboží. Inventarizace byla provedena, rozdíly nezjištěny. Hodnota zboží na skladě (trička, štoly, knihy, zpěvníky) činí
29.718 Kč.
7. Aktuální stav členů MV k 31. 12. 2009 je 776 osob. Na členských příspěvcích bylo za
rok 2009 vybráno 268.300 Kč, což znamená, že lidé přispívají více, než činí základní
poplatek. Platby jsou jmenovitě sledovány v operativní evidenci a v rámci vánočního pozdravu byli členové vyzvání k úhradě členských příspěvků. Přesto někteří
členové na členských příspěvcích dluží.
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8. Přehled výdajů a příjmů za rok 2009
Pečeť pro vítěze Koštu, kanc. potřeby, občerstvení VH
Prodané štoly, trička, zpěvníky, knihy
Poštovné, telefon, počítačové zpracování
Pořádání festivalu, koncerty
Tiskařské práce
Výtvarné návrhy, projekty
Mzdy
Bankovní poplatky
Ostatní drobné výdaje celkem
Výdaje celkem

49.030,00
16.437,00
23.306,00
23.600,00
151.042,00
288.240,00
38.000,00
5.434,00
18.032,00
613.121,00 Kč

Tržby z koncertu
Tržby z reklamy při výstavě mešních vín
Tržby ze vstupného - košt
Tržba- kurz gregoriánský chorál
Tržby za prodaná trička
Tržby za zpěvníky, knihy
Tržby za štoly
Přijaté dotace (ministerstva, Zlínský kraj)
Přijaté dary, příspěvek Obce Velehrad - festival
Členské příspěvky
Úroky z běžného účtu
Výnosy celkem

5.625,00
48.991,00
54.000,00
5.200,00
1.400,00
10.540.00
7.000,00
81.625,00
428.950,00
268.300,00
601,45
912.232,45 Kč

Výsledek hospodaření před zdaněním

+299.111,45 Kč

9.

Byla zkontrolována průkaznost účetních dokladů, účelnost a efektivnost výdajů.
Nedostatky nebyly zjištěny.
10. Účetnictví MV sleduje informačně efektivnost jednotlivých akcí. Nejefektivnější
zatím zůstává poutní cesta, což odpovídá povaze díla (zisk 186.435 Kč). U prodávaného zboží (zpěvníky, štoly, knihy) bylo dosaženo drobného zisku. Kurz gregoriánského chorálu, festival „Šroubek“ a představení pro děti vykázaly menší ztrátu,
což však bylo překryto radostí z vydařené akce a úspěchem u diváků. Výstava mešních vín po započtení přiznané dotace VF ve výši 30.000 Kč skončila ziskem téměř
11.000 Kč. Navíc velmi přispěla k dobrému jménu sdružení. Správa MV (kromě výše
jmenovaných akcí) a hospodaření s příspěvky vykazuje zisk 125.310 Kč.
11. Závěr
Účetnictví MV je vedeno úplně, průkazně a správně ve smyslu zákona o účetnictví.
Finanční hospodaření je dobré, účelné a efektivní a respektuje cíle a záměry Výboru vycházející z usnesení Valné hromady MV.
Kontrolní komise navrhuje, aby hospodářský výsledek za rok 2009 v částce
299.111,45 Kč byl použit na zvýšení vlastního jmění MV.
Za kontrolní komisi: ing. Jarmila Háblová, předsedkyně KK
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IV. VALNÁ HROMADA
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
MATICE VELEHRADSKÁ
14. 2. 2010
Program:
10.00
Pontifikální mše svatá v bazilice
11.30-12.45 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 ve vestibulu Stojanova gymnázia
13.00
Zahájení Valné hromady ve Slovanském sále
16.00
Závěrečné požehnání (předpoklad)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Krátký kulturní program
Přivítání předsedou
Modlitba
Schválení programu schůze, určení zapisovatele, mandátové a návrhové komise
Slovo protektora Matice (Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký)
Slovo předsedy Matice (P. Jan Peňáz)
Zpráva o činnosti a představení plánu činnosti v roce 2010 – Mgr. Petr Hudec, sekretář MV
Zpráva Kontrolní komise (Ing. J. Háblová, předsedkyně K. k.)
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Seznámení účastníků Valné hromady s průběhem volby Výboru a Kontrolní komise
Matice, představení kandidátů, doplnění kandidátky
Vlastní volba
Přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování lístků - přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min.)
Zdravice (oslovení hosté)
Příspěvky přihlášených do diskuse
Oznámení výsledků voleb - Usnesení Valné hromady
Píseň Bože cos ráčil - závěrečné požehnání

Autobusové spojení:
Tam: Uherské Hradiště - aut. nádr. MHD 9.20, Staré Město - Lidový dům MHD 9.24, Staré
Město - Cukrovar MHD 9.27 (autobus nezajíždí k vlakovému nádraží – je třeba sejít od
nádraží dolů na křižovatku), Velehrad - náměstí 9.44.
Zpátky: Velehrad - náměstí 16.02, Staré Město - žel. st. MHD 16.00, Staré Město - Lidový
dům MHD 16.14, Uherské Hradiště - aut. nádr. MHD 16.18.
Vzhledem k tomu, že Valná hromada je v roce 2010 volební, připojujeme ještě základní informace o volených orgánech:
Úkolem účastníků Valné hromady, kterých musí být v řádně svolaném termínu nejméně padesát, bude volba nového Výboru a Kontrolní komise Matice.
Výbor zajišťuje správu a řízení občanského sdružení. Je volen Valnou hromadou na
dobu tří let. Jeho členů je sedm, z nichž šest si volí Valná hromada a jednoho jmenuje
čestný předseda - protektor Matice Mons. Jan Graubner. Ze svého středu si Výbor volí
předsedu, místopředsedu a určuje zapisovatele. Schází se zpravidla jedenkrát měsíčně.
Kontrolní komise je pětičlenná a je volena Valnou hromadou na dobu tří let. Pouze
VH je odpovědná ze své činnosti. Žádný člen Kontrolní komise nemůže být současně
členem Výboru MV. Schází se nejméně jedenkrát za tři měsíce, schůzi svolává její předseda, kterého si zvolí komise ze svého středu. Kontrolní komise kontroluje hospodaření sdružení, plnění usnesení Valných hromad, zajištění ochrany majetku sdružení,
projednává stížnosti členů, provádí revize účetních knih, pokladní knihy a roční účetní
uzávěrky.
Členem Výboru nebo Kontrolní komise se může stát člen Matice, který dosáhl věku 18
let. V této souvislosti zveme členy Matice k přijetí těchto služeb. Zájemci mohou podat písemně kandidaturu nejlépe před Valnou hromadou nebo v jejím průběhu
před zahájením hlasování.
Podrobnější informace je možné nalézt ve stanovách Matice, které je možné si stáhnout
na našich internetových stránkách.
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Devadesátiny otce kardinála Tomáše Špidlíka SJ
Dne 17. prosince 2009 se dožil v plné duchovní a tělesné svěžesti devadesáti let
života otec kardinál Tomáš Špidlík SJ, velký příznivec a propagátor Velehradu ve světě. Vstoupil zde do jezuitského noviciátu (1940), studoval zde v těžkých letech druhé
světové války filozofii (1942–1945) - studium velmi těžké, mnohokrát přerušované válečnými událostmi, především ke konci války, kdy studenti musí pracovat při budování
zákopů, nejdříve pro německé vojáky, později pro rumunské a ruské vojáky. Velehraďan
duchem. Vždy se sem rád vrací a živě se zajímá o veškeré dění na Velehradě.
Při této příležitosti mu chceme popřát mnoho Božího požehnání s přáním
- Mnogaja ljeta.

T. Špidlík v Olomouci v září 2009 (foto L. Karczubová)
U příležitosti významného životního jubilea předal otci Špidlíkovi člen Výboru, farář velehradské farnosti P. Petr Přádka SJ, štolu, na které jsou vyobrazeni soluňští bratři sv. Cyril
a Metoděj - celoživotní průvodci Tomáše kardinála Špidlíka.
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Homilie Benedikta XVI.
při slavení 90. narozenin otce kardinála Tomáše Špidlíka
dne 17. 12. 2009 v kapli Redemptoris Mater v Římě
Drazí přátelé,
dnešní liturgií vstupujeme do poslední etapy adventu, která nás vybízí k zintenzívnění naší přípravy, abychom s vírou a radostí slavili Narození Páně a s vnitřním úžasem
přijímali Boha, který se stává bližním člověka, každého z nás.
První čtení nám prezentuje starého Jákoba, který shromažďuje své děti, aby jim
požehnal: je to velmi intenzivní a dojemná událost. Toto požehnání je jakousi pečetí
věrnosti smlouvy s Bohem, ale také prorockou vizí, která hledí kupředu a uděluje poslání. Jákob je otcem, kterému se, prostřednictvím jeho ne vždy přímých cest dějinami, dostává radosti, shromáždit kolem sebe své děti a vytyčit budoucnost jim a jejich
potomstvu. Dnes jsme slyšeli především slova určená kmenu Judy, u kterého vyzvedává jeho královskou moc, představovanou lvem, a také Davidovu vládu, znázorněnou
žezlem, vladařskou holí, což je narážka na příchod Mesiáše. V tomto dvojím obraze tak
prosvítá budoucí tajemství lva, který se stává beránkem, králem, jehož vladařskou holí
je Kříž, znamení pravé královské hodnosti. Jákob vzal postupně na vědomí primát Boha,
pochopil, že jeho cesta je řízena a nesena věrností Pánovou, a že nemůže odpovědět
jinak než úplným přilnutím ke smlouvě a k Božímu plánu spásy.
Úryvek z Matoušova evangelia nám podává „rodokmen Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova“ (Mt 1,1), zdůrazňuje a dále rozvíjí věrnost Boha příslibům, které
On uskutečňuje nejenom prostřednictvím lidí, ale spolu s nimi a někdy – jako v případě Jákoba – i cestami klikatými a nepředvídanými. Očekávaný Mesiáš, jenž je obsahem
příslibu, je pravým Bohem, ale také pravým člověkem, Synem Božím, ale také Synem,
narozeným z Panny, Marie z Nazaretu, posvátného těla Abrahamova, v jehož potomstvu
budou požehnány všechny národy země (srv. Gen 22,18). V tomto rodokmenu jsou kromě Marie připomenuty také čtyři další ženy. Nejsou to však Sára, Rebeka, Lea, Ráchel,
tedy velké postavy dějin Izraele. Jsou to paradoxně čtyři pohanky: Rachab, Rut, Batšeba,
Támar, které zdánlivě „narušují“ čistotu rodokmenu. V těchto pohanských ženách, které
se objevují v rozhodujících bodech dějin spásy, však prosvítá tajemství církve pohanů,
univerzalita spásy. V těchto pohanských ženách se zjevuje budoucnost, univerzálnost
spásy. Jsou také hříšnicemi, a tak se v nich objevuje i tajemství milosti. Nejsou to naše
skutky, které vykupují svět, nýbrž Pán, který nám dává pravý život. Jsou to právě hříšnice, ve kterých se zjevuje velkolepost milosti, kterou máme všichni zapotřebí. Tyto ženy
nicméně, dávají příkladnou odpověď na věrnost Boha, projevují víru v Boha Izraele. Vidíme tak prosvítat církev pohanů, tajemství milosti, víru jako dar a jako cestu ke společenství s Bohem. Matoušův rodokmen není pouhý seznam pokolení. Jsou to dějiny, které
uskutečňuje v první řadě Bůh, ale spolu s odpovědí lidstva. Je to rodokmen milosti a
víry. A právě na absolutní věrnosti Boha a pevné víře těchto žen stojí uskutečňování
příslibů daných Izraeli.
Jákobovo požehnání dobře zapadá do dnešní krásného jubilea 90. narozenin drahého kardinála Špidlíka. Jeho dlouhý život a jeho jedinečná pouť víry dosvědčují, jak
Bůh vede toho, kdo se Mu svěřuje. Prošel však také bohatým myšlenkovým vývojem
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a vždy s nadšením a s hlubokým přesvědčením tvrdil, že centrem veškerého Zjevení
je Trojosobní Bůh a že člověk, stvořený k jeho obrazu, je v důsledku toho podstatným
tajemstvím svobody a lásky, jež se uskutečňuje ve sdílení: samotném způsobu bytí
Boha. Toto sdílení neexistuje samo pro sebe, ale vychází – jak neúnavně hlásá východní
křesťanství – z božských Osob, které se svobodně milují. Svoboda a láska, konstitutivní
prvky osoby, nejsou pochopitelné prostřednictvím racionálních kategorií, takže osobě
nelze porozumět jinak než v tajemství Krista, pravého Boha a pravého člověka, a ve společenství s Ním, což se stává přijetím „boholidství“ do samotné naší existence. Kardinál
Špidlík, věren tomuto principu, utkal během let teologickou vizi, jež je živá a v mnoha
aspektech originální. Organicky se v ní sbíhají křesťanský Východ a Západ a vzájemně
se v ní obohacují svými dary. Jejím základem je život v Duchu; princip poznání - láska;
studium - iniciace duchovní paměti; dialog s konkrétním člověkem - neodmyslitelné
kritérium a jeho kontext, totiž stále živé tělo Kristovo, kterým je Jeho církev. S touto teologickou vizí je těsně spjato uplatňování duchovního otcovství, které kardinál Špidlík
praktikoval a nadále vykonává. Mohli bychom dnes říci, že dnes se kolem něho při slavení božských tajemství shromáždilo „malé duchovní potomstvo“, Centrum Aletti, které
pěstuje jeho cennou nauku, z níž těží plody nových intuicí a nového bádání také prostřednictvím umělecké tvorby. V tomto kontextu se mi zdá, že je obzvláště krásné zmínit
svazek mezi teologií a uměním, jenž vyplynul z jeho myšlení. Uplynulo totiž deset let od
doby, kdy můj ctihodný a milovaný předchůdce, Boží služebník Jan Pavel II., konsekroval
tuto kapli Redemptoris Mater a přitom prohlásil, že „toto dílo je výrazem teologie obou
plic, z níž může církev třetího tisíciletí čerpat novou vitalitu“. Papež pak pokračoval: „Obraz Redemptoris Mater (Matky Vykupitele), který září ze středu hlavní stěny, nám klade
před oči tajemství lásky Boha, který se stal člověkem, aby dal nám, lidským bytostem,
schopnost stát se dětmi Božími… (a to je) poselství spásy a radosti, které Kristus, narozený z Marie, přinesl lidstvu“ (Insegnamenti XXII, 2, str. 895).
Vám, drahý kardinále Špidlíku,
přeji z celého srdce hojnost Pánových milostí, abyste nadále osvěcoval moudrostí členy Centra Aletti
a všechny jeho duchovní syny. Při
následujícím slavení posvátných
tajemství každého svěřím mateřské
ochraně Matky Vykupitele a budu
vyprošovat od božského Slova, které přijalo naše tělo, světlo a pokoj,
zvěstované andělům v Betlémě.
Přeložil P. Milan Glaser SJ
Zdroj: http://www.radiovaticana.
cz/clanek.php4?id=12185

Kardinál T. Špidlík SJ na Jubilejním
kongresu v roce 2007 na Velehradě
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Advent svobody na Velehradě
Sedmnáctý listopad 1989 přinesl pád totalitního komunistického režimu v Československu. Jsou dobře popsány události 17. listopadu a následujících dní v Praze. Jak se toto
období zapsalo do dějin Velehradu? Je vůbec o čem psát?
V tisku se u příležitosti připomínky dvaceti let od znovunabytí svobody oprávněně
uvádělo, že zatímco v Praze bylo cítit, že režimu již dochází dech a bylo zde možné leccos podniknout, v okresních městech a na vesnicích měly úřady vše „mnohem víc pod
kontrolou“.
Přesto se i na Velehradě
uskutečnila již 1. září
2009 „manifestace svobody“ v podobě výstavy
Otmara Olivy a Jiřího
Rohela. Velehradský sochař Oliva a lékař Rohel
se rozhodli uspořádat
první společnou výstavu uměleckých artefaktů inspirovaných křesťanskou spiritualitou v
nynějším Hotelu Mlýn
– tehdy velmi zchátralém. Rozsahem nevelká
O. Oliva a J. Rohel na vernisáži v roce 1989 (Fotot A. Vlk)
expozice sochařských
prací O. Olivy a fotografií J. Rohela znamenala průlom do cenzurních praktik. Byla svobodně vystavena díla jednoznačně odporující kulturní politice komunistického režimu.
Pořadatelé obešli běžný schvalovací postup a povolení vystavovat v prostorách místního Svazu zahrádkářů a ovocnářů získali od nic netušícího MNV. Ačkoliv byla výstava po třech dnech uzavřena, přece bylo zásadního efektu dosaženo již vernisáží, které
se zúčastnili mnozí disidenti, duchovní a četné osoby nesouhlasící s kulturní politikou
režimu. Snaha výstavu rychle zakázat tak jen podtrhla demonstraci estetických, hodnotových a občanských postojů řady lidí. (Tato výstava byla připomenuta 5. 9. 2009 v
autentických prostorech Hotelu Mlýn. Oba umělci zde opět prezentovali svá díla za velké účasti veřejnosti. V rámci výstavy byl vydán pozoruhodný katalog Opus velehradensis
– znamení naděje).
Na události krátce před 17. listopadem vzpomíná sestry Václava: „Na 12. listopad
1989 se připravovalo svatořečení Anežky České. Z celé republiky se chystalo 10.000 poutníků
na tuto slavnost do Říma. Nebylo ovšem jednoduché vyjet. Podmínkou byla italská a rakouská víza, 100 DM na každou osobu, které se musely předložit atd. Ani se nám nesnilo, že
bychom se pouti mohly zúčastnit. V září 89 mně volala naše sestra z Prahy, že nejmenovaný
dárce z Německa pro každou z nás složil požadovaný obnos a že si máme určitě vyřizovat
doklady. Tak začala honička. Italské velvyslanectví bylo náporem žádostí v šoku, takže přistoupilo na společná víza. Vše dopadlo dobře a my jsme 9. listopadu 1989 mohly vyjet. (Jel s
námi i nynější biskup Mons. Josef Hrdlička, tehdejší farář v Liptáni u Krnova). Byli nám dáni
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„spolehliví řidiči“, patřičně prověření… O tom, co následovalo, je napsáno hodně od mnoha
fundovaných lidí, ale chci se zmínit ještě o konci cesty.
Vracely jsme se zpět pozdě večer 15. listopadu. Na hranicích v Mikulově začaly problémy.
Šéf celnice na mne začal křičet, že se vracíme o den později, než máme uvedeno v celním
prohlášení a že musíme ještě za každou osobu zaplatit 400,- Kčs (kolek). Celníci se vrhli do
zavazadlových prostor autobusu. Jelikož jsme navštívily v Římě Velehrad, vezly jsme mnoho
náboženské literatury a při poslední zastávce ve Vídni jsme doplnily ještě další balíky s Novým zákonem ve slovenštině, které jsme chtěly dát sestrám vykupitelkám do Vincentina. Rozezlenému panu celníkovi jsem řekla, že než skončí noční směna, budu ráno na hranici se 45
kolky. To, že s ním nijak nesmlouváme, ho tak šokovalo, že ukončil další prohlídku a propustil
nás. Bylo to právě ve chvíli, kdy jeho lidé požadovali otevření balíků s knihami. Nová světice
fungovala na sto procent. Dne 16. listopadu brzy ráno jsem v trafice v Uh. Hradišti nakoupila
kolky. Paní prodavačka se divila, proč takové množství. Stručně jsem jí to vysvětlila, ona nazvala komunisty několika lidovými dobytčími jmény a s tím jsme se rozloučily. Na hranicích
celníci posměšně sledovali, jak olizuji všech 45 kolků a dolepuji je na celní prohlášení. Druhý
den večer 17. 11. jsem si vzpomněla, že se takto naštěstí, již chovali naposledy.“
Zatímco v Praze se 17. listopadu daly události rychle do pohybu, na Velehradě začaly první informace o „sametové revoluci“ probleskovat s několikadenním zpožděním.
Když se na mši svaté sloužené ve všední den zmínil tehdejší velehradský kaplan P. Josef
Glogar o tom, že se v Praze daly události do pohybu, po mši za ním přišli polekaní farníci
a divili se, co to říká. Obávali se, že jej komunisté zavřou. Nakonec se ukázalo, že byl
pouze lépe informován než oni.
Velehrad vstoupil do Adventu, který se nesl ve dvojnásobném očekávání. Tím velehradským evangeliem (radostnou zvěstí) se stala informace, že na Velehrad zavítá papež Jan Pavel II. To už je ovšem událost, kterou si bude možné připomenout v Ročence
Matice datované rokem 2010.
Dne 31. prosince 1989, po děkovné mši sv. v basilice, vrátily sestry z Kongregace sv.
Cyrila a Metoděje společně s odvážnými muži z Modré a Velehradu bustu otce arcibiskupa Stojana do vestibulu Stojanova, kam patřila. (Celou dobu totality byla umístěna
vzadu ve stojanovské kapli a na její místo byla dána busta K. Gottwalda, kterou děti
jednoho dne neúmyslně rozbily. Pak byl celý prostor zakryt nástěnkou, na které se pravidelně obměňovala politická témata).
Církev ovšem čekal proces nikoli návratu, ale hledání, jak v nových podmínkách
existovat. To je téma, za kterým ani dnes nelze udělat tečku.
Petr Hudec

Poznámky:
Informace o výstavě v roce 1989 byly převzaty z průvodního slova ke katalogu výstavy
Opus Velehradensis - Znamení naděje (J. Zapletal) a rovněž fotografie zde publikovaná
(s laskavým svolením O. Olivy). Vzpomínky na duchovní atmosféru v místní církvi mně
poskytli s. Václava Dudová SCM a Zdeněk Tománek.
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Moskevský patriarcha Alexij,
Olivier Clément a Fairy von Lilienfeld a jednota církví
Kdo se zajímá o křesťanský Východ, nemůže nechat bez povšimnutí smrt tří významných
osobností dobře známých na Západě, jejichž odchodu želí i katoličtí věřící. Moskevský
patriarcha Alexij II. zemřel 5. 12. 2008, francouzský pravoslavný teolog Olivier Clément
a evangelická profesorka východní teologie Fairy von Lilienfeld zemřeli v roce 2009. Pozorně jim naslouchali všichni, kdo nosí v sobě touhu po úplné jednotě křesťanského Východu. Není nezajímavé, že všechny dobře osobně znal a za své přátele považoval náš
otec kardinál Tomáš Špidlík SJ. Jejich krátké připomenutí v ročence Matice velehradské
je zároveň povzbuzením k další modlitbě za jednotu křesťanů, jak je vlastní velehradské
tradici.
Abychom osobnost Alexije II. (vlastním jménem Alexej Michajlovič Rüdiger)
alespoň trochu přiblížili, musíme se zmínit o velké změně, kterou prožila ruská společnost a Ruská pravoslavná církev. Po rozpadu Sovětského svazu na počátku 90. let
minulého století vznikla Ruská federace. Alexij II. významně přispěl k obnově ruského
národního sebevědomí a nové vážnosti Ruska v zahraničí. V úzké symfonii s prezidentem Putinem a Medvěděvem začal novou epochu velmi úzkého vztahu mezi církví a
státem. Celé nové vzedmutí Ruska po pádu komunismu ve východní a střední Evropě
je doprovázeno v církevním prostředí novým důrazem na věrnost vlastním tradicím
spojených často s nedůvěrou vůči změnám, které jsou spojeny s proměnou Ruské
pravoslavné církve. Proto nepřekvapí velmi zdrženlivý postoj i vůči ekumenickému
hnutí, které je mnohými v Rusku považováno za nebezpečnou herezi. Alexij II. musel
vést Ruskou pravoslavnou církev ve velmi choulostivé době, kdy se před pravoslavnými věřícími objevily nové výzvy pastorace, složité vztahy uvnitř pravoslavných církví
na bývalém území Sovětského svazu a přítomnost ruských věřících mimo její hranice
i přítomnost nového, asijského obyvatelstva v Rusku. Sjednocení Ruské pravoslavné
církve s Ruskou pravoslavnou církví v zahraničí (církví, která vznikla z řad ruské emigrace po bolševické revoluci v roce 1917) bylo možné i díky velké trpělivosti Alexije
II. Pod jeho vedením vznikly velmi důležité dokumenty Synody Ruské pravoslavné
církve o sociálním učení (2000) a o vztazích k jiným křesťanským konfesím. Po roce
2002 se několikrát velmi hluboce zatřásly vztahy mezi Ruskou pravoslavnou církví a
Svatým stolcem v důsledku nového uspořádání struktury katolických biskupství v
Rusku a podpory činnosti Ukrajinské řeckokatolické církve na Ukrajině.
Patriarcha Alexij II. byl patnáctým patriarchou Ruské pravoslavné církve. Narodil
se v estonském Tallinu 23. 2. 1929 ještě v době, kdy bylo Estonsko nezávislé. Jeho
rodina měla německé kořeny, patřila však již dlouhou dobu k živému jádru ruského
pravoslaví v Pobaltí. Jeho otec se dobře znal S. Bulgakovem, N. Berďajevem a G. Florovským. Jeho povolání a formace se však uskutečnila až po druhé světové válce na
Duchovní akademii v Petrohradě, kde se setkal i se současným olomouckým pravoslavným arcibiskupem Simeonem, který se v roce 2007 osobně účastnil jubilejních
slavností k 100. výročí prvního velehradského kongresu. V roce 1961 se stal biskupem a pracoval v ústředí Ruské pravoslavné církve, v sekretariátu zahraničních vzta20

hů. Jako leningradský (dnešní Petrohrad) metropolita se stal protagonistou oslav
milénia pokřesťanštění Rusi v r. 1988 i narovnání vztahů mezí církví a státem v éře
Gorbačova. 7. 6. 1990 byl po smrti patriarchy Pimena zvolen patriarchou Moskvy a
celé Rusi. Na samém počátku rozhodl o kanonizaci Jana z Kronštadtu, známého mystika, spisovatele a organizátora charitativních děl. Alexij II. byl především pastýřem:
„Nejdůležitějším úkolem je síla duchovního života církve. Abychom se k ní přiblížili,
musíme se nechat vést novým Řádem naší církve, v níž je pozornost upřena na sobornosť (konciliaritu). Před námi stojí úkol znovuobnovení mnišského života v Rusku,
který byl vždy rozhodující pro duchovní a morální život ruské společnosti.“ Významně
se zasadil ve prospěch náboženské svobody v Rusku a obnovy vlivu ruského pravoslaví. Musel řešit velmi složité otázky napětí mezi Ruskou a Ukrajinskou pravoslavnou
církví, mezi domácí a zahraniční církví a otázku legálního postavení církve v Rusku.
Stál na počátku procesu kanonizace ruských mučedníků 20. století, při otevření a
obnově mnoha chrámů a klášterů a mohutné pastorační iniciativě vůči ruské mládeži. Kvůli uznání autonomie církví v Estonsku a na Ukrajině jsou vztahy s ekumenickým patriarchátem v Konstantinopoli velmi napjaté. Patriarcha Alexij II. pořádal od r.
2000 každoroční setkání s kněžími a usiloval o jejich lepší vzdělání a formaci. Zavedl
pravidelnou nedělní školu a výuku katechismu ve farnostech formou duchovního
doprovázení a křesťanské iniciace. Kněz je v jeho pojetí obrazem Boha, musí být připraven ke službě pastýře, liturga a především duchovního otce. V r. 2003 reformoval
Alexij II. Duchovní akademii v Moskvě a upravil studijní plány tak, aby více zohledňovaly hloubku teologie, naléhavost Písma, hrdost z poznání dějin a pastorační potřeby nové doby. V r. 2007 vyhlásil velkou evropskou iniciativu obrany křesťanských
hodnot jako oblast možné spolupráce mezi konfesemi. V současné době má Ruská
pravoslavná církev 156 eparchií (diecézí), 29 000 farností, 769 klášterů, 197 biskupů a
30 500 kněží. Je přítomná v 51 zemích světa.
Pravoslavný teolog otevřenosti Olivier Clément (17.12. 1921–15.1. 2009) zemřel
v Paříži v kruhu svých blízkých. Jak řekl ve svém životopise: „nemám rád, když se o
mne mluví. Zdá se mi, že jediná věc, o které cenu hovořit má, je změna srdce, které
umožňuje směřovat do budoucnosti... Chci hovořit jen o Ježíši Kristu. O tom, jak mne
hledá. Jak mne hledal a našel.“ Je považován za velkého teologa, spisovatele, autora
vytříbené duchovní poezie, za příklad ekumenického ducha. To vše koření v jednom
jediném: zkušenost toho, že mu Bůh odpustil, že je Bohem milován a že je středem
Boží pozornosti, zcela ovládala jeho život i teologii. A protože byl silně zakořeněn
v Bohu, stal se osobním přítelem mnoha velikánů 20. století, s nimiž vedl otevřený
rozhovor (Rozhovory s patriarchou Athenagorem, komunita v Taize). Jan Pavel II. se
rozhodl svěřit mu tradiční meditaci křížové cesty v Římském koloseu, proto v roce
1998 jeho slovo zaznělo papežovými ústy. Pro dnešní svět se stal především svědkem
zmrtvýchvstalého Krista a přesvědčivým příkladem toho, jak je možno být křesťanem
ve 20. století. Své křesťanství chápal jako neodvolatelnou nabídku z Boží strany, které
se nikdy nezřekl a která tím, jak ji přijal za svou, vdechla ráz veškerému jeho jednání.
Narodil se v roce 1921 v jižní Francii, k víře došel konverzí v dospělém věku ve 40.
letech minulého století. Stal se pravoslavným věřícím ve Francii pod konstantinopolskou jurisdikcí. Osobně se vypořádával se svými pochybnostmi, které do něj naoč21

Dřevěný růženec (Grabarka, vých. Polsko, foto P. Hudec))

koval neklid ze zdánlivých odpovědí kulturního světa prosluněného francouzského
středozemí. Prostřednictvím Nikolaje Berďajeva a Vladimíra Losského se setkal s ruskou náboženskou filozofií. Objevil v ní životní sílu – vizi člověka ve světě proměněného božími energiemi. Viděl dobře člověka ponořeného do šera či temnoty, zkušenost prozářené krásy i možnosti úplného osvobození člověka z toho, co jej zotročuje.
Křesťanství je v pojetí Oliviera Clémenta možností návratu k přirozenému světu, totiž
k jednotě stvořeného a Stvořitele jako přirozeného světa, kde člověk může najít sílu
znovu být dítětem. Byla to myšlenka Božího obrazu přítomného v každém člověku
jako jeho živá pravda a základ jeho individuální svobody. Tím, co podle něj ohrožuje
člověka, byl nihilismus, který nás dnes zcela pohltil a uvrhl na rovinu odosobněného
jednání a vnímání, ovládaného otroctvím masmediálního pojetí pravdy jako informace, která se opakováním stává pravdou. Naprostá ztráta schopnosti současného
člověka vidět sebe jako součást světa Stvořitele ho přivádí na rozcestí, k hrůznému
bodu zapomenutí ptát se na jeho vůli.
Ti, kteří se s ním měli možnost v životě setkat, získávali bližší pochopení toho,
co tím myslel. Obrazem toho je mi zapalování svící na Bílou sobotu, kdy se světlo šíří
chrámem, kde hoří jen zažehnutá velikonoční svíce. Mnohé z toho je nám pak uchováváno v knihách, které po sobě zanechal. Proto stojí za to je otevřít a číst. Karmelitánské nakladatelství vydalo překlad díla Tři modlitby (1997). V nakladatelství Refugium vyšly v následujícím roce Pohledy do budoucnosti (rozhovory Flaminie Morandi
a Micheliny Tenace v rozhovoru s pravoslavným teologem Olivierem Clémentem) a
22

Tělo pro smrt a slávu a Malé uvedení do teopoetiky těla (2004) ve vynikajícím překladu Jiřího Stejskala.
Moskevský patriarcha Kyril ve své kondolenci, kterou napsal do Německa po
oznámení smrti známé luterské teoložky Fairy von Lilienfeld († 12. 9. 2009), mimo
jiné řekl: „Musíme na ni pamatovat jako na dlouholetou přítelkyni Ruské pravoslavné
církve. Prof. Dr. Fairy von Lilienfeld navštívila Rusko mnohokrát a velmi dobře rozuměla těžkostem ruského pravoslaví v době nesvobody. Mnozí biskupové i věřící, kteří
stáli zcela na okraji, se s ní důvěrně znali a oceňovali možnost hovořit s člověkem
velkých zájmů. Hovořila o Rusku ještě v době, kdy Ruská pravoslavná církev hovořit
nemohla.“ Narodila se v Rize 4. 11. 1917, vyrůstala ve východním Prusku ve známé
rodině barona Haralda Ferdinanda von Rosenberga. Provdala se krátce po vypuknutí
druhé světové války, její muž zahynul jako námořník a již nikdy se neprovdala. Po
vyhnání po druhé světové válce, kdy zemřela rovněž její jediná dcera, začala studovat v Jeně filosofii, slavistiku a filologii, později teologii, která ji otevřela zcela novou
cestu evangelické farářky. V roce 1965 byla povolána na univerzitu v Erlangen, kde
se věnovala církevním dějinám a ruské pravoslavné teologii a kde působila až do
odchodu do důchodu. Její pozoruhodný životní osud jí přinesl velká osobní strádání,
bolest a utrpení, z druhé strany jí otevřel cestu do odborného světa v rovině evropské i světové. Pomohla celému protestantskému světu v Německu lépe porozumět
křesťanskému Východu.
Věčnaja pamjať!
Pavel Ambros

Dřevěný kostelík ve východním Polsku (foto P. Hudec)
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Blahoslavený Metoděj Dominik Trčka CSsR
Dne 23. 3. 2009 si církev připomněla 50 let od smrti bl. Metoděje Dominika Trčky, jehož jméno je mimořádným způsobem spojeno i s Velehradem.
Blahoslavený Metoděj Dominik Trčka se narodil
6. 7. 1886 ve Frýdlantu nad Ostravicí ve Slezsku.
Vstoupil do juvenátu redemptoristů a 25. 8. 1904
složil řeholní sliby. Na kněze byl vysvěcen v roce
1910. Stejně jako jezuité, rozhodli se redemptoristé odpovědět na potřebu doby a vytvořili východní větev svého řádu. Tento krok odpovídal
pastorační potřebě v oblasti východního Slovenska a zejména Polska, kde byl kritický nedostatek kněží pro řeckokatolické věřící. V roce 1919
tedy M. Trčka odešel společně s O. Stanislavem
Nekulou do Lvova. Zde se snažili osvojit si spiritualitu Východu a naučili se sloužit svatou liturgii ve východním obřadu. Od r. 1921 působil
Trčka v klášterech redemptoristů ve Stropkově
a v Michalovcích na východním Slovensku. Poprvé připutoval Trčka z tohoto působiště na Velehrad již v roce 1921 a účastnil se unionistické
M. Trčka a F. Cinek na Velehradě na VII. porady vedené ještě A. C. Stojanem. Lze říci, že
un. kongresu v roce 1936 (archiv ŘKF od té doby putoval na Velehrad takřka každý rok.
Na Velehrad vodil také poutníky z Podkarpatské
Velehrad)
Rusi a východního Slovenska. Poprvé takto připutoval s 86 poutníky a osmnácti kněžími 31. července 1926. Nechyběl ani na dvou
unionistických kongresech v letech 1924 a 1936. Celý svůj řeholní život zasvětil službě
Bohu a řeckokatolíkům na Slovensku. Po schválení samostatné řeckokatolické provincie redemptoristů v roce 1946 se stal jejím viceprovinciálem. Během násilné likvidace
řeckokatolické církve v době komunismu byl odsouzen na 12 let vězení. Zemřel na následky mučení v Leopoldově 23. 3. 1959. Papež Jan Pavel II. ho s dalším mučedníkem řeckokatolickým biskupem Peterem Pavolem Gojdičem beatifikoval v Římě 4. 11. 2001.
Vzhledem k přítomnosti M. Trčky, biskupů P. Gojdiče, V. Hopka a M. Čarneckyje, J.
Kocylovského, ruského řeckokatolíka L. Fjodorova a dalších osobností na Velehradě
hovoří P. Pavel Ambros SJ o tom, že se Velehrad stal místem setkávání mučedníků – krvavých i nekrvavých. Odkaz těchto mužů je významným impulzem k formování nové
velehradské tradice.
Petr Hudec
Literatura:
HROMNÍK, Milan: Náš mučedník Metoděj Dominik Trčka. Kostelní Vydří 2007.
MANDZÁK, Atanáz: O. Metod Dominik Trčka, CSsR : mučeník pre Krista. Michalovoce
2001.
K Trčkově přítomnosti na Velehradě viz CINEK, F.: Velehrad víry. Olomouc 1936.
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Sté výročí konání II. unionistického kongresu v roce 1909
Před sto lety v roce 1909 byl svolán II. unionistický kongres, který navazoval na
obdobné úspěšné setkání v roce 1907. Uskutečnil se ve dnech 31. 7. – 3. 8. 1909. Na
přípravách kongresu měli hlavní podíl A. C. Stojan, F. Grivec z Lublaně a Jezuita P.
Adolf Špaldák. Sjezd byl svolán v zájmu: „nepředpojatého vyjasňování pravdy v duchu dědictví slovanských prvoučitelů“ (1). Právě tím se unionistické kongresy staly
výjimečnými. Kontakt křesťanů Východu a Západu neprobíhal obvyklým konfrontačním způsobem, nýbrž formou dialogu - nejprve se dobře poznejme, vytvořme osobní vztahy a pak teprve hovořme o tom, co nás rozděluje.
Záštitu nad setkáním učených teologů převzal olomoucký arcibiskup F. Bauer. K
nejvýznamnějším osobnostem kongresu patřil lvovský metropolita Ondřej Šeptický, který byl zvolen jeho předsedou, dále např. P. Aurelio Palmieri O.S.A. a kustod
vatikánské bibliotéky F. Franco. Poprvé byla zastoupena také pravoslavná církev, a
to protojerejem Aleksijem Malcevem a Vasilijem Goekenem, kteří působili v Berlíně.
Druhou novinkou byla organizace setkání. Byly vytvořeny čtyři sekce (západní, východní, všeobecná teoretická a všeobecná praktická). Tím bylo umožněno lépe hospodařit s časem a dostat se k jádru problémů. Jednotlivé skupinky pak přednášely
návrhy svých rezolucí.
Unionistický sjezd neměl pouze charakter učených debat, nýbrž také liturgického
slavení, vždyť v liturgii se „uchovává identita a kontinuita každé církve“ (2). Východní liturgie, kterou slavil 1. srpna v nádvoří O. Šeptický, se účastnilo velké množství
poutníků. Její působivost zesílil zpěv bohoslovců, kteří nacvičili odpovídající liturgické zpěvy. Do liturgie byli účastníci bohoslužby uváděni komentáři ceremoniáře
P. Františka Pospíšila a pro lepší porozumění „duši Východu“ byla vydána také kniha
seznamující s byzantsko-slovanskou liturgií.
Zkušenostní - liturgické - poznávání Východu mělo být doplněno soustavným
studiem východní řecko-slovanské církve. Za tímto účelem vzešel z druhého un.
kongresu podnět k založení vědecké společnosti Akademie velehradská, k čemuž
došlo následujícího roku. Akademie vydávala v následujících letech časopis Acta
academiae Velehradensis, který dosáhl vysoké odborné úrovně.
O úspěchu sjezdu svědčí jak pozitivní, tak také negativní reakce z katolického
Západu i pravoslavného Východu. Velehradský unionismus se stal ve světě respektovanou veličinou. Před první světovou válkou se uskutečnil ještě další sjezd v roce
1911. Po válce bylo na tuto tradici navázáno dalšími setkáními v letech 1924, 1927,
1932 a 1936.
Nejbytostněji se unijní kongresy dotýkaly zřejmě řeckokatolické církve. Na Velehradě mohla zakoušet skutečné přijetí a podporu ze strany římskokatolíků. Stále totiž
zaznívaly názory, že pravá jednota s římskokatolickou církví spočívá v přijetí latinského obřadu. Můžeme dnes obdivovat vzdělanost a vzájemnou „propojenost“ teologů,
kteří na Velehradě navázali těsné vazby a přátelství. Osobní zkušenost (vždyť pro Slovany je personalismus tak důležitý) rozšířila jejich chápání katolicity (všeobecnosti)
církve. Konečně pro ně znamenala také posilu pro nadcházející období vlády totalitních režimů.
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Společné foto účastníků II. un. kongresu (archiv ŘKF Velehrad)

Čeho bylo setkáními dosaženo? Přestože nelze přímo označit viditelný výsledek, lze
říci, že se unionistické kongresy se staly důležitým stavebním článkem při přípravě
druhého vatikánského koncilu, který „nespadl z nebe“, nýbrž církev k němu dozrála.
„Máme na mysli onu jednotu, jejíž kýžené dosažení bylo prvním důvodem, proč se
po dlouhou dobu konaly na Velehradě unionistické sjezdy, jež byly předznamenáním budoucích šťastných událostí.“ (3) V tomto smyslu ocenil velehradský unionismus také papež Jan Pavel II. při své návštěvě Velehradu v dubnu v roce 1990 (4) a
nejnověji také papež Benedikt XVI. v rámci promluvy před modlitbou Páně na letišti
v Tuřanech dne 27. září 2009.

1. CINEK, František: Arcibiskup dr. Antonín Stojan, život a dílo. Olomouc 1933, s. 653.
Viz též CINEK, František: Velehrad víry. Olomouc 1936, s. 444 – 446.
2. AMBROS, Pavel: Svoboda k alternativám – Kontinuita a diskontinuita křesťanských
tradic. Olomouc 2008, s. 675.
3. Pavel VI. Antiquae nobilitatis (apoštolský list věřícím Československa z 2. 2. 1969,
kap. 115, čl. 55) In Cyrilometodějské papežské dokumenty z let 869 – 1985, s. 117.
4. Srov. Návštěvy Jana Pavla II. u nás. Promluva Jana Pavla II. při slavení eucharistie na
Velehradě 20. 4. 1990. Kostelní Vydří 2007.
Petr Hudec
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Cyrilometodějská tradice v promluvách papeže Benedikta XVI.
Papež Benedikt XVI. se při své návštěvě v České republice ve dnech 26. - 28. září 2009 několikrát dotknul i cyrilometodějské tradice, ať už přímo, či nepřímo. Pojďme si nyní tato
pro Velehrad důležitá slova připomenout a čtěme je velehradskýma očima.
Uvítací obřad - Praha, letiště Stará Ruzyně, 26. září 2009
Jestliže celá evropská kultura byla hluboce formována křesťanským dědictvím,
platí to obzvláště pro české země, neboť díky misijnímu působení svatých Cyrila a
Metoděje v 9. století získal staroslověnský jazyk poprvé psanou podobu. Tito apoštolové slovanských národů a zakladatelé jejich kultury jsou po právu uctíváni jako
patroni Evropy. Stojí pak za zmínku, že tito dva velcí svatí byzantské tradice se zde setkali s misionáři původem z latinského Západu. České země byly historicky a územně
– tím, že se nacházejí v srdci evropského kontinentu na křižovatce severu a jihu, východu a západu – místem setkávání různých národů, tradic a kultur. Nelze popřít, že
to, co někdy bylo příčinou třenic, se dlouhodobě ukázalo jako plodné setkání. Odtud
pramení rozhodující role českých zemí v intelektuálních, kulturních a náboženských
dějinách Evropy: občas byly bitevním polem, častěji však mostem.
Promluva k představitelům politického a občanského života a k diplomatickému sboru, Pražský hrad, 26. září 2009
Pro křesťany má pravda jméno: Bůh. A dobro má tvář: Ježíš Kristus. Křesťanská
víra, už od časů svatých Cyrila a Metoděje a prvních misionářů, skutečně sehrála rozhodující roli v utváření duchovního a kulturního dědictví této země. Obdobně ji musí
sehrávat nyní i do budoucna. Velké bohatství duchovních a kulturních hodnot, které
se vyjadřují jedny ve druhých, nejen utvářelo identitu národa, ale také jí poskytovalo
rámec potřebný k vykonávání role soudržnosti v srdci Evropy. Po staletí bylo toto
území místem setkávání mezi různými národy, tradicemi a kulturami. Tato země poznala, jak všichni víme, i bolestná období a nese jizvy tragických událostí, které vzešly
z nedorozumění, válek a pronásledování. Je však také pravda, že křesťanské kořeny
pozoruhodně živily smysl pro odpuštění, usmíření a spolupráci, který umožnil lidu
této země nalézt mír a který byl znamením nového začátku, nového sjednocení, obnovené naděje. Není to právě tento duch, který současná Evropa potřebuje?
Anděl Páně, Brno, letiště, 27. září 2009
Milí bratři, milé sestry!
Blížíme se ke konci tohoto slavnostního obřadu a polední čas nás zve k modlitbě
Anděl Páně. Jsem rád, že se ji mohu pomodlit zde, v srdci Moravy, v krajině bratrsky
sjednocené s Čechami, v zemi vyznačující se po mnohá staletí křesťanskou vírou připomínající počátky odvážné mise svatých Cyrila a Metoděje.
Je tomu nyní už 20 let, kdy se Jan Pavel II. rozhodl navštívit střední a východní Evropu po pádu totalitního komunistického režimu. Chtěl začít svou pastýřskou cestu na
Velehradě, v centru slavných unionistických kongresů jako předchůdců ekumenismu
mezi slovanskými národy, známém v celém křesťanském světě…Občas s jistou nos27

Papežská mše svatá na letišti v Tuřanech (foto P. Hudec)

talgií zjistíme, že rytmus moderního života má snahu setřít některé stopy minulosti
bohaté na víru. Je důležité naopak neztratit ze zřetele ideál, který vyjadřovaly tradiční zvyky, a především by mělo být udržováno duchovní dědictví vašich předků, aby
bylo nejen zachováno, ale aby i odpovídalo potřebám dnešní doby.

Promluva na ekumenickém setkání, Praha, Arcibiskupský palác, 27. září 2009
Čerpáme důvěru z vědomí, že poselství církve o spáse v Ježíši Kristu je vždy
starobylé a vždy nové, prosycené moudrostí minulosti a překypující nadějí pro budoucnost. Když Evropa naslouchá dějinám křesťanství, naslouchá svým vlastním dějinám. Její představy spravedlnosti, svobody a sociální zodpovědnosti, stejně jako
její kulturní a právní instituce ustanovené, aby uchovávaly tyto pojmy a předávaly je
budoucím generacím, jsou formovány křesťanským dědictvím. Vskutku, její paměť
minulosti živí její úsilí o budoucnost.
Z tohoto pohledu jasněji chápeme, proč křesťané musejí se všemi připomínat
Evropě její kořeny. Není to proto, že by ony kořeny již dávno uschly. Naopak! Je to
proto, že stále – sice jemně, ale úspěšně – dodávají kontinentu duchovní a morální
výživu, jež mu umožňuje vést smysluplný dialog s lidmi jiných kultur a náboženství.
Právě proto, že evangelium není ideologií, nesnaží se uzavřít vyvíjející se společensko-politické skutečnosti do strnulých schémat. Spíše přesahuje proměnlivosti tohoto světa a vrhá nové světlo na důstojnost lidské osoby v každé době. Milí přátelé,
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prosme Pána, aby nám vložil do duše odvahu podílet se o nadčasové pravdy vedoucí
ke spáse, které formovaly a budou dál formovat společenský a kulturní pokrok tohoto kontinentu.
Promluva na setkání s akademickým světem, Vladislavský sál Pražského hradu,
27. září 2009
Bylo to právě bohaté dědictví klasické moudrosti přizpůsobené a vložené do
služby evangelia, co první křesťanští misionáři přinesli těmto zemím a položili za základ duchovní a kulturní jednoty trvající dodnes…Co se stane, bude-li naše kultura
stavět pouze na módních argumentech, s malým odkazem na skutečnou historickou
intelektuální tradici, nebo na názorech, které jsou nejhlučněji prosazovány a nejvíce
sponzorovány? Co se stane, oddělí-li se naše kultura od svých životodárných kořenů
v úzkosti, aby si zachovala radikální sekularismus? Naše společnosti se nestanou rozumnějšími ani tolerantnějšími ani přizpůsobivějšími, ale spíše křehčími a uzavřenějšími a se stále větší námahou budou rozlišovat, co je pravdivé, vznešené a dobré.
Projev na rozloučenou, Praha, letiště Stará Ruzyně, 28. září 2009
Včera, na Moravě, kde započali své apoštolské poslání svatí Cyril a Metoděj, jsem
uvažoval, v modlitbě a děkování, nad počátky křesťanství na tomto území, a pochopitelně, ve všech slovanských zemích. Církev v této zemi byla opravdu požehnaná
pozoruhodným zástupem misionářů a mučedníků, stejně jako světců kontemplativního života, mezi nimiž chci zvlášť připomenout svatou Anežku Českou, jejíž kanonizace, právě před dvaceti lety, předznamenala osvobození země od ateistického
útlaku.
Zdroj: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/travels/2009/index_repubblica-ceca_en.htm
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Vykupitelky Velehradu
V srpnu roku 2009 se uzavřela jedna kapitola velehradských dějin. Z Velehradu odešly po
51 letech služby řeholnice z Kongregace sester Božského Vykupitele. Následující článek
je ohlédnutím za jejich požehnaným působením.
Kongregace sester Božského Vykupitele byla založena 28. 8. 1849 Alfonzou
Marií Eppingerovou v Niederborne v Alsasku v diecézi Štrasburg. V roce 1875 začala tato kongregace působit na Slovensku v Nových Zámkoch. Po vzniku Československa byla v roce 1924 vytvořena Československá provincie. V roce 1950, kdy
měla kongregace 445 sester ve 36 komunitách, byla její činnost násilně zastavena
komunisty.
Velehrad se stal domovem sester „vykupitelek“ 18. 3. 1958. Možnost působit na
tomto místě dostaly sestry jako „dar“ za dobrou práci v továrně ve Františkově nad
Ploučnicí. Na Velehradě vystřídaly vykupitelky krátce působící sestry z řádu sv. Karla
Boromejského (od roku 1952), které sem byly přemístěny společně se svými klienty
z ústavu Vincentinum v Břevnově. Brzy se ukázalo, že dar Velehradu byl současně výzvou k velké oběti. S ošetřovatelským povoláním se musely sestry seznámit teprve
na místě, neboť dříve působily zejména jako učitelky a vychovatelky. Boromejky jim
přitom nemohly předat své zkušenosti, neboť k setkání sester vůbec nedošlo. Klientů Vincentina bylo asi 160 žen a 60 mužů, z nichž dvě třetiny byly na invalidních vozících. Postupně se počet klientů zvyšoval na 382. Mnohým bylo smutno po „jejich
sestřičkách - boromejkách“, které musely násilně opustit Velehrad. Mnozí odmítali
novým sestrám pomáhat, ačkoliv tak dříve činili. Postupně si však k sobě našli cestu.
Velmi k tomu přispěla trpělivost a láska, s níž sestry o obyvatele Vincentina pečovaly. Velkým povzbuzením byla pro sestry možnost účastnit se bohoslužeb v bazilice,
a nakolik to bylo možné, zapojily se také do farního a poutního dění.
Na Velehrad přišly vykupitelky v počtu asi 31 sester. Se zvyšujícím počtem klientů se zvyšoval počet sester na 94. Toho času byla provinciální představenou sestra Mária. Oktávia Majzonová,
která přijela se sestrami z Františkova a pracovala zde až do
své smrti v roce 1963. Novou
provinciální představenou se
stala sestra Mária Leonóra Pinterová. Až do roku 1975 byl Velehrad provinciálním domem
sester. V roce 1975 byl „provincialát“ přemístěn do Rohova.
V období tzv. Pražského
jara mohlo přijmout v srpnu
1969 řeholní roucho deset
Sestry vykupitelky v průvodu o Božím Těle v roce 1970 nových sester a byl otevřen
(archiv ŘKF Velehrad)
noviciát. Druhá obláčka sester
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následovala v říjnu a další
bylo možné realizovat ještě v březnu 1970. Utužující se období normalizace
ovšem znamenalo, že
sestry, které byli oblečené
po 1. dubnu 1971, musely
v roce 1972 odložit řeholní
roucha a pracovat v civilu.
Vykupitelky
vydaly
na Velehradě svědectví
o tom, co to znamená „zapřít sám sebe“, „ztratit svůj
život pro Krista, a tak jej
nalézt“ (srov. Mt 10, 39). Sestry Benedikta, Lutgarda, Boromea, Pia, Božena, BerchmaJe to úplně jiný způsob na (archiv sester)
seberealizace, než jakému
rozumí naše společnost. Můžeme se učit z jejich smyslu pro oběť. Samy sestry hovoří
takto: „Veríme, že i naše na pohľad bezvýznamné a skryté služby sú vtkané do Božieho plánu spásy i skrze obety chorých zverených do našej starostlivosti.“ (1)
Velkou posilu pro sestry představoval P. František Pevný SJ, který je asi dva roky
duchovně vedl. Jeho zásluhou došlo v roce 1970 k úpravě ústavní kaple v pokoncilním duchu. Řeholnice prožily na Velehradě těžké období komunistického útlaku,
ale také „svítání“ v roce 1985 a radost ze znovu nabyté svobody při návštěvě papeže
Jana Pavla II. v roce 1990. V tomto roce vedení provincie rozhodlo, že se část sester
přemísti na Slovensko. Velká část sester vykupitelek se tedy v prosinci roku 1990
vrátila na Slovensko. Sedmnáct sester zde zůstalo pracovat. Velehrad však zůstává
navždy v srdcích všech sester, které zde působily.
V roce 1992 sestry bolestně zasáhlo rozhodnutí politiků vytvořit samostatné republiky Českou a Slovenskou. V tomto smyslu napsal Ján Čarnogurský do kroniky
sester v předvečer chystaného aktu dne 13. 12. 1992 zápis: „Sestričkám Vykupiteľkám, najlepším vyslankyniam Slovenska v hlbokej úcte.“ (2)
V roce 2008 oslavily sestry výročí 50 let svého působení na Velehradě. Jen rok
poté, 160 let od založení kongregace, se rozhodlo vedení provincie po celkovém
zhodnocení situace v Slovenské provincii zrušit komunitu na Velehradě, kterou tvořilo šest sester.
Jistě je pro Velehrad velká škoda, že z něj sestry odešly. Velehrad přišel o ty, kdo
pro něj pracovaly, nikoliv však o ty, kdo se za něj modlí a kdo jsou s ním duchovně
spojeni - třeba právě prostřednictvím Matice velehradské. Bůh ať jim žehná!
Petr Hudec a sestry z Kongregace Božského Vykupitele
Poznámky:
(1) Dejiny velehradskej komunity sestier od roku 1958. Archiv ŘKF Velehrad
(2) Kronika komunity Sestier Božského Vykupiteľa na Velehradě od t. 1978. s. 158.
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Svědectví sester z Kongregace Božského Vykupitele
o pouti v jubilejním roce 1985

„Budete mi svědky.“ (Sk 1, 8)
Období mezi lety 1958 - 2009, kdy sestry „Vykupitelky“ působily na Velehradě,
zaznamenaly ve své kronice. Dnes zde nacházíme cenná autentická svědectví, díky
nimž je možno doplnit celkový obraz duchovního života na Velehradě. K nejsilnějším záznamům patří zápis o jubilejní pouti 7. 7. 1985. Uvádíme jej v nezměněné
podobě s doplňujícími poznámkami.
„Už v predvečer púte bola bazilika a nádvorie plné pútnikov, zvlášť mládeže zo Slovenska. Odhaduje sa okolo 200 000 pútnikov, napriek tomu, že v ten istý deň bola púť
na Slovensku v Levoči.(1) Na Velehrad bolo treba skutočne putovať. Na pokyn mestskej
dopravy v Uhor.Hradišti boli odstavené autá a autobusy a davy pútnikov uberali sa kyvadlovou dopravou autobusov, ale väčšina putovala 8 km z Hradišťa na Velehrad peši
- presne na spôsob solunských bratov. Poháňala ich vďačnosť za vieru, ktorú nám priniesli.(2)
Prichádzajúcich pútnikov šokovali v Starom Meste plakáty „Mierové oslavy na Velehrade.“ Ministri kultúry a predstavitelia kresť. kultu pripravovali po prvýkrat od skončenia vojny (3) náboženskú a svetsku slavnosť spoločne. Svetskí činitelia organizovanými
mierovými (púťmi) oslavami chceli zastrieť náboženský ráz púte. Ako to však dopadlo?
Výslednicou bola ohromná náboženská manifestácia. Prítomní veriaci otvorene a jasavo hlásili sa k sv. Cirkvi a pískaním odmietali „mierové oslavy.“ Velehradský pán farár St.
Hrašák dostal nariadenie, že bazilika zo soboty na nedeľu musí byť zatvorená.(4) Tí, čo
prišli už v sobotu, najmä mládež, ostali adorovať cez noc na nádvorí pred bazilikou a
na priľahlej lúke pri cintoríne. Ich modlitby a spevy v nočnom tichu naplnili velehradské
údolie duchovným fluidom. (5) Mládež tvorila nielen väčšinu pútnikov, ale bola i najcitlivejším faktorom jubilea. Keď o polnoci na veži velehradskej baziliky odzvonilo 12
hodín, mládež nadšene spievala pápežskú hymnu „V sedmobrežnom kruhu Ríma…“ a
skandovala : „Nech žije sv. Otec, Ján Pavol II.“
Nedeľa - 7. júl. Včas ráno pozlátili velehradský kraj hrejivé, slnečné papršleky. - Nádherné počasie. Tak vrúcne sme sa modlili za zdar púte a aby nepršalo. A skutočne. Celá
púť prebiehala v intenzívnej náboženskej atmosfére. Už od včasného rána bolo nádvorie pred bazilikou a priľahlé priestory preplnené pútnikmi. Všetky sv. omše ráno o 6-ej o
pol 8-ej a slávnostná o 10-ej boli celebrované vonku na tribúne, ktorá bola postavená
za sochou Božského Srdca. Bola pekne dekorovaná živým hroznom, klasmi, vencami a
kvetmi.
Sv. Otec Ján Pavol II. veľmi chcel osobne sa zúčastniť na týchto oslavách, no nedostal dovolenie od našej vlády. Namiesto Jeho Svätosti prišiel k nám vzácny hosť štátny
tajomník Vatikánu, kardinál Augustino Casaroli so svojím sprievodom. Hodiny čakania
delegácie boli naplnene modlitbou a spevom. Mládež so zápalom spievala svoju obľúbenú pieseň : „Mláď naša verná…“ Medzi tým skandovala: „Nech žije Cirkev.“ „Chceme
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verných biskupov.“ - atď. (6) Krátko po 9-ej hod. bolo počuťhukáčku a hneď prišla oficiálna kolona aut. Z žlto-bielymi šesťstotrinástkami prišli autá s našou i zahraničnou
delegáciou, ktorá vošla do farskej budovy. (7)
Národ mohutným tlieskaním a skandovaním vyvolal na pozdrav kardinála Casaroliho
a českého primása, kardinála Tomáška, ktorému preukazoval najväčšie ovácie, úctu a
oddannosť.
Sprievod z fary na tribúnu začal sa před 10-tou hodinou a išiel v špalieri, ktorého
okraje zdobili muži a ženy v krojoch moravských a slovenských z Lendaku. V čele niesol
sa ovenčený kríž, za ním bohoslovci a kňazi v albách, potom celebrujúci biskupi a ordinári. Za biskupmi v purpure a s vlečkou kardinál Casaroli. To bola katolícka časť sprievodu. Za nimi išli delegáti mierového hnutia, ktorí práve v tom čase zasadali v Prahe.
Slávnostne zhromaždenie začalo sa št. čsl. hymnou. (8) Predseda Okresného národného výboru v Uh. Hradišti Zdeněk Lapčík privítal prítomných, zvlášť ministrov
kultúry Milána Klusáka a M. Válka a až potom najvzácnejšieho hosťa, pápežského legáta Casaroliho a ostatných. Tu sa náš ľud prejavil otvorene a úprimne. Čo mal v srdci,
to i na jazyku - a to bol najväčší efekt púte. Hneď po prvých slovách Zd. Lapčíka, keď
nazval celú púť mierovými oslavami, nastalo prenikavé pískanie. Pomenovaním púte
na „mierové zhromaždenie“ pobúril si veľmi proti sebe davy pútnikov. Pútnici, ktorí sa
zriekli pohodlia a za mnohých obetí priputovali na Velehrad, chceli tu na posvätnom
mieste nájsť oázu modlitby a duchovnej posily a vyprosiť si do ťažkého životného boja
Božie požehnanie. Rôzne svetské reči pri takejto náboženskej oslave ich rozhorčovali. Čo sa im nepáčilo, to vypískali, čo im chýbalo, to skandovaním vložili ako vsuvku.
Napr. keď minister povedal, že Cyril a Metod, ľud skandoval: „Svätý Cyril a svätý Metod!“ Keď vyzdvihol, že solunskí bratia nám doniesli kultúru a civilizáciu, ľud skandoval: „I vieru, i vieru.“ Keď minister chválil naše spoloč. zriadenie, ľud zase skandoval: „i
vieru i vieru…Chceme náboženskú slobodu.“ Ako vidno, publikum bolo veľmi kritické.
Po chvíli pristúpil k ambónu pravoslávny bieloruský patriarcha Filaret. Hovoril po rusky, ale hovoril duchovne. Ľud ho prijal ako svojho brata, kresťana a Slovana. Obávaná
prítomnosť pravoslávneho patriarcha sa rozplynula pre duchovný ráz jeho prejavu s
miernym potleskom.
Konečne začala sa sv. omša, na ktorú ľud Boží tak veľmi čakal. Kardinál sa na túto
úlohu legáta pripravil. Naštudoval obrady sv. omše a homíliu v reči slovenskej a českej.
Sv. omšu koncelebrovali s ním českí a slovenskí ordinári. V kázni vyzdvihol misiu sv. Cyrila a Metoda u Slovanov.
Najdôstojnejší otec, kardinál Tomášek, prečítal apoštolský list Jána Pavla II. za nadšeného tlieskania pútnikov.(9)
Pri sv. omše spievali velehradskú pieseň: „Ejhle oltář“ za doprovodu dychovej hudby.
Po sv.omši prítomní nadšene zaspievali pieseň : „Bože cos ráčil.“
Delegácia, ani sám pápežský legát Casaroli, nemohol vojsť do baziliky, hoci pre baziliku doniesol najvyššie vyznamenanie od Svätého otca „Zlatej ruže.“
Delegáciu chytro a hladko vzdialili od ľudu. V lesklých limuzínach ju odviezli do Bojkovic za Uher.Brodom na zámok k slávnostnému obedu.
Na fare ostala biela kazeta s odznakom Sv. otca, Jána Pavla II., so zlatou ružou, ktorá nám hovorila o Jeho duchovnej prítomnosti medzi nami. V tom istom čase, keď sa
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slávila eucharistická obeť, slávnostná sv. omša na Velehrade, celebroval po slovensky sv.
omšu v Ríme Ján Pavol II. s kardinálom Jozefom Tomkom, ktorý tiež nedostal od našej
vlády povolenie zúčastniť sa na jubilejných oslavách 1 100 výročia smrti sv. Metoda na
Velehrade. Ta osirelá kazeta čosi symbolizuje - Pápež nemohol prísť k nám a Jeho legát
musel rýchle nás opustiť.
Sv. Cyril a Metod, neodchádzajte od nás! Žehnajte našu vlasť z nadhviezdnej ríše!“
(10)
1. Oficiální tisk uváděl účast pouze 100.000 lidí. Mimořádně velký počet mladých
lidí na pouti usvědčoval systém opatření režimu sledující omezení počtu poutníků jako neúspěšný. Vyšlo také najevo, že dlouhodobě sledovaný cíl „církev jen starých lidí“ je skutečnosti velmi vzdálen. Slovenská podzemní církev a moravští mladí
katolíci vyzvali k účasti na pouti už den před oficiální slavností. Zvací dopis se šířil
přes aktivisty podzemní církve, osobními setkáními i přes rozhlasovou stanici Hlas
Ameriky. Srov. HAMŠÍKOVÁ, Jaroslava: Velehradská pouť 1985. In Getsemany, březen
2003.
2. Některé pravidelné linky byly potají odkloněny či zrušeny. V předvečer poutě se
na Velehrad stahovali milicionáři z celé republiky. StB měla zvýšenou pohotovost.
Velehrad byl obklopen několika soustřednými kruhy policejních uzávěr, aby bylo
odrazeno co nejvíce návštěvníků. Srov. tamtéž.
3. Zde je třeba upozornit, že již v roce 1950 uspořádali komunisté na Velehradě
mírovou pouť a nehorázným způsobem se pokusili zneužít cyrilometodějskou ideu
ve svůj prospěch. Vzhledem k tomu, že se jim to nepodařilo, hovoří V. Vaško v této
souvislosti o „nezdařeném pokusu o „únor“ v církvi“. Srov. VAŠKO, Václav: Dům na
skále. Církev zkoušená/1. Kostelní Vydří 2004, s. 113.
4. P. Hrašák musel vyzvat mladé poutníky, kteří zaplnili baziliku, aby ji vyklidili. Většina jeho prosbu uposlechla. Nejradikálnější jedince však byl nucen osobně vyvádět
za ruku z kostela. Hrašák se ocitl mezi mlýnskými kameny církevních tajemníků a
disidentů. Jen Bůh může být soudcem v tom, zda v této těžké situaci obstál. Dopis J.
Hladiše SJ P. Cukrovi SJ ze dne 7. 6. 2007. Archiv ŘKF Velehrad.
5. Místní rozhlas věřící neustále vyzýval, aby opustili nejen okolí baziliky, ale i celý
Velehrad, a odešli do kempu za obcí Velehrad. Mezi poutníky se pohybovali tajní příslušníci Stb a horlivě blikali blesky fotoaparátů. Kardinál Tomášek poutníkům vzkázal, ať okolí baziliky neopouštějí, ať jsou stateční a v tichosti se modlí. K násilnému
zásahu proti poutníkům nakonec nedošlo. Hamšíková, J.: Velehradská pouť 1985.
6. Zde se kritika lidu vztahovala zřejmě především na olomouckého biskupa J. Vranu a slovenského biskupa J. Ferance, kteří byli nejvíce kompromitováni spoluprací
se Sdružením Pacem in terris (sdružení k režimu loajálních duchovních, jehož aktivity byly podporované státem). Oba se velehradské pouti zúčastnili.
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7. Kardinál Tomášek na faře žádal ministra Klusáka, aby státní správa do průběhu
oslav nezasahovala, ale byl odmítnut. Také A. Casaroli byl upozorněn na vážnost situace. Později se F. Tomáškovi svěřil, že až na Velehradě poznal, v jak těžké situaci se
církev v Československu nachází. Tamtéž.
8. Papežská hymna byla vynechána.
9. „Pouhá změna intonace rozhodovala o mnohaminutovém jásotu nebo naopak
hrobovém tichu.“ Podpora a úcta věřících byla hmatatelná. Už nebyl generálem bez
vojska, jak byl posměšně nazýván komunisty. SVOBODA, Bohumil: Na straně národa. Praha 2006, 158.
10. Pouť 7. července 1985 je historiky považována za významný protest Čechů a
Slováků proti stávajícímu komunistickému režimu, který předznamenal události v
listopadu 1989. „Velehradská pouť se zapsala do dějin jako do té doby největší poválečné shromáždění věřících v Československu. Stala se tak skutečným plebiscitem
víry, naděje a lásky.“ Tamtéž, s. 159.
Připravil Petr Hudec

Pouť 7. 7. 1985 (archiv ŘKF Velehrad)
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Nekrologium Matice velehradské
Fr. Václav Malý SJ se narodil se 18. srpna 1914 v Žiželevsi v okrese Jaroměř. V Bystřici pod Hostýnem se vyučil knihtiskařem. V roce
1937 vstoupil v Benešově do jezuitského noviciátu a 29. října 1939
tam složil své první sliby. Pak pracoval v provinční tiskárně v Praze
a jako sakristán v Hradci Králové a na Velehradě. V dubnu 1950 byl
spolu s ostatními jezuity internován v Bohosudově a potom v Oseku u Duchcova, v Hejnicích a v Bílé Vodě. Pracoval také na stavbách
Klíčavské a Křímovské přehrady. Od roku 1969 pečoval dlouhých třicet pět let jako sakristán o baziliku na Velehradě. Na velehradském
Marianu také tiše a trpělivě strávil léta odpočinku ve vytrvalé modlitbě za církev a za
Tovaryšstvo. Zemřel 16. 7. 2009.
„A jednou čas vynese na povrch obětavou a nesnadnou službu řeholního bratra Václava Malého, který držel pochodeň „jezuitů“ v bazilice v dlouhých předchozích letech. Jako ,sakristián´ skutečně v sobě přináší mlčenlivou kontemplativní službu...bazilika ovšem vyrůstá
právě z takových ,mlčenlivých dříčů´ .“
M. Altrichter SJ
P. Vojtěch Ondřej SJ se narodil 16. dubna 1924 v Luboměři v okrese
Nový Jičín. Jako student velehradského gymnázia vstoupil 14. srpna
1941 do noviciátu Tovaryšstva Ježíšova v Benešově a první řeholní sliby složil 15. srpna 1943 na Velehradě. Zde ještě během války prožil
první dva roky studia filozofie. Po dalším roce studia v Brně pracoval
do roku 1950 jako prefekt studentů gymnázia na Velehradě, odkud
byl 14. dubna 1950 internován spolu s ostatními jezuity do Bohosudova. Následující léta prožil v pracovních táborech PTP a v letech 1955
- 1960 byl vězněn. Kněžské svěcení přijal tajně 17. 8. 1951 ve Zvolenu z rukou biskupa Hnilici. Po propuštění pracoval v civilních zaměstnáních jako dělník
a údržbář. Od října 1968 si mohl v Innsbrucku během tří semestrů doplnit studia teologie
a vykonat třetí probaci. V roce 1970 nastoupil do duchovní správy v olomoucké arcidiecézi, kde působil v několika farnostech. V roce 1992 se stal otec Vojtěch členem obnovené jezuitské komunity na Velehradě. Pamatujeme jej jako laskavého kněze, který vzorně
vykonával farní službu u oltáře, za kazatelnou, ve zpovědnici nebo na cestách za nemocnými. Byl nám blízký pro svůj humor, jehož terčem byl často on sám. Inspirující byla jeho
pokora. V roce 2005 odešel na odpočinek do kněžského domu Marianum na Velehradě,
kde byl postupně stále více odkázán na pomoc svých obětavých opatrovatelů. Poslední
týdny života strávil ve starostlivé péči sester sv. Cyrila a Metoděje. Pán si jej k sobě povolal
v první hodině dne 7. října 2009, v den památky Panny Marie Růžencové.
M. Altrichter SJ
S. Tomáška Bohumila Krajčová SCM, nar. 18. 1. 1917, zemř. 8. 5. 2009
Stanislav Herka, nar. 21. 3. 1941, zemř. 25. 9. 2009
Zdeňka Holánová, nar. 29. 10. 1934, zemř. 2009
V Ročence byly uveřejněny informace pouze o těch zemřelých členech, o jejichž úmrtí
jsme byli informováni.
Každého 14. dne v měsíci je na Velehradě sloužena mše svatá za živé i zemřelé členy
Matice velehradské. Stejně tak činí i řada kněží členů Matice velehradské.
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Modlitba členů Matice Velehradské:
„Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí
tvé poselství, řídíme se jím ve svém životě a na jejich přímluvu ať jsme
všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen."
Matko Jednoty křesťanů, oroduj za nás.
Královno rodin, oroduj za nás.
Hvězdo nové evangelizace, oroduj za nás.
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Z farní kroniky vedené P. Josefem Cukrem SJ - rok 2009
leden
18. 1. se v bazilice uskutečnila zimní pouť k Panně Marii Matce jednoty křesťanů. Slavnostní liturgii předsedal arcibiskup Jan
Graubner.
23. 1. navštívilo velehradskou baziliku 27 ministrů zahraničí
ze zemí Evropské unie. Zde pro ně měl krátké vystoupení Hradišťan pod vedením J. Pavlici.
únor
15. 2. byla v bazilice slavena mše svatá u příležitosti úmrtí
sv. Cyrila, kterou sloužil Mons. Jan Graubner. Odpoledne následovala Valná hromada Matice ve Slovanském sále.
březen
15. 3. vedla v bazilice křížovou cestu Matice velehradská. Připomněla v ní významné
historické události a osobnosti spojené s Velehradem.
duben
3. - 5. 4. se pod vedením J. Hodiny a J. Fárové. uskutečnil Víkend gregoriánského chorálu
na Velehradě
květen
5. 5. měli v bazilice svoji slavnost Orli u příležitosti stého výročí velehradské župy.
9. 5. pouť děkanátu Uherské Hradiště za obnovu rodin a kněžská povolání
10. 5. se v Zimním sále Stojanova gymnázia uskutečnila přednáška Československá
jezuitská provincie v letech 1919 - 1938. Přednášejícími byli P. Juraj Dolinský SJ a P. Ambros SJ.
červen
3. 6. se v učebně náboženství konalo setkání nazvané Dialog s občany na téma Obnova poutního areálu Velehrad. Místní obyvatelé projevili velký zájem a diskuse vedená
Ing. Homoláčovou a farářem P. Přádkou SJ byla místy velmi živá.
19. 6. byla na Poutní cestě růžence osazena druhá třetina zastavení
27. 6. proběhla brigáda před poutí, do níž se zapojilo kolem 50 farníků a členů
Matice.
V měsíci červnu byla vydána farností a Maticí brožura Zapomenuté příběhu o freskách v bazilice, kterou připravil Petr Hudec.
červenec
3. 7. zahájení jednání České biskupské konference na Velehradě
4. 7. Koncert lidí dobré vůle s dominujícím účinkujícím Hradišťanem. V noci se uskutečnila adorace hnutí a komunit ČR a program vyvrcholil půlnoční mší svatou.
4. 7. připutovala na Velehrad z Hostýna stočlenná skupinka poutníků v čele s P. Janem Peňázem
5. 7. Hlavní pouť. Liturgii v 10:30 předsedal kardinál Josef Tomko. Ve své promluvě
uvedl: „Historie se tak trochu opakuje. Tak jako v devátém století, i dnes probíhá integrace Evropy a v ní zápas o ideologický vliv. Mnozí v tom zápase ztrácejí jistotu a opouštějí
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přesvědčení, zásady a hodnoty, které se osvědčily v životě jednotlivců, rodin i národů, a
které jsou prověřené věky.“ Upozornil, že těmi, kteří nám ukázali směr, jímž máme bezpečně kráčet v soukromém i veřejném životě, jsou právě sv. Cyril a Metoděj. Koncelebrující biskupové měli na sobě poprvé štolu s vyšitými postavami sv. Cyrila a Metoděje.
Poprvé bylo využito nové „pronajaté“ tribuny, která byla po slavnosti rozebrána. Odpoledne byla v 15:00 východní liturgie, jíž předsedal Mons. Hučko.
12. 7. Malá pouť. V bazilice byla v 10:00 slavena pontifikální mše svatá za účasti
biskupa Mons. J. Hrdličky.
14. 7. zaplavila noční hodinová bouřka do výšky 30 cm kostelík Cyrilka a vyplavila
vstupní halu lapidária do výše 70 cm. Následně byly svépomocí odstraňovány škody.
16. 7. zemřel bratr Václav Malý SJ. Jeho pohřeb se uskutečnil 24. 7. za účasti provinciála jezuitů P. Frant. Hylmara SJ a dvaceti kněží.
24. 7. se v objektu velehradské fary uskutečnilo setkání institucí a partnerů participujících na projektu pro 5.1 IOP „Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a
východní Evropy“, z jehož prostředků má být obnoven poutní areál. Byla představena
idea projektu a návrh nového architektonického řešení poutního areálu.
31. 7. slavnost sv. Ignáce. V 19:30 byl v bazilice varhanní koncert v podání sourozenců Mackových.
srpen
7. 8. Pouť za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání děkanátu Veselí nad
Moravou
15. 8. - Titulární slavnost baziliky, pouť Matice velehradské. Při mši svaté, kterou slavil opat R. Kosík OPraem. v 10:00, skládala věčné sliby sestra Faustyna. Odpoledne byl
program pro děti, večer divadelní představení balad pro dospělé.
22. 8. připutovalo na Velehrad z osmi směrů šest set poutníků v rámci již podeváté
pořádané hvězdicovité pěší pouti. Slavnostní liturgii v bazilice předsedal žilinský kancléř, Mons. Michal Baláž.
28. 8. navštívil baziliku v doprovodu velehradského starosty portugalský velvyslanec.
28. 8. se uskutečnil třetí ročník hudebního festivalu Šroubek.
30. 8. se na Velehradě uskutečnil sraz představitelů Křesťanské demokratické strany
při stém výročí jejího založení.
31. 8. se s Velehradem rozloučily sestry z Kongregace Božského Vykupitele po 51
letech své služby.
V letních měsících se Velehrad zapojil do projektu Otevřené brány, a tak byli pro
příchozí návštěvníky zdarma k dispozici průvodci po bazilice.
září
1. 9. byl v bazilice zahájen školní rok studentů Stojanova gymnázia. Mši svatou sloužil spirituál gymnázia P. Michal Šálek. Do prvního ročníku zasedlo 23 nových žáků.
5. 9. byla v Hotelu Mlýn otevřena výstava Opus Velehradense - Znamení naděje, na
níž byla vystavována díla ak. mal. Otmara Olivy a fotografie MUDr. Jiřího Rohela. Akce se
uskutečnila u příležitosti výstavy konané v identickém objektu před dvaceti lety, kterou
komunisté po třech dnech uzavřeli. Výstava se setkala s velkým zájmem a u její příležitosti byl vydán reprezentativní katalog.
- Ve dnech 26. až 28. 9. 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. Ve
svých promluvách se opakovaně dotkl také velehradské tradice.
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29. 9. slavil v bazilice mši svatou u příležitosti připomínky úmrtí A. C. Stojana biskup
Josef Hrdlička
V závěru měsíce září byl před vstupem do baziliky vybudován stavební zábor v souvislosti s obnovou lapidária v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013.
říjen
V měsíci říjnu byla odstraněna dlažba před bazilikou a byl proveden hluboký výkop
před původním románským portálem. Před historickým zdivem byla vyzděna nová zeď z
cihel. Bylo provedeno odvětrání podzemních prostor v této části a provedena nová izolace. Archeologové objevili v rámci prací kosterní pozůstatky a základy dvou (dosud nezjištěných) sloupů, které podpíraly zaniklou předsíň konventního kostela. Další práce probíhaly v podzemí (lapidáriu) a také zde v kryptách došlo k náletům kosterních pozůstatků.
3. 10. slavila Základní škola výročí 10 let od otevření nové budovy.
7. 10. Zemřel P. Vojtěch Ondřej SJ. Jeho pohřeb se uskutečnil dne 12. 10. Homílii
při requiem měl provinciál P. František Hylmar SJ za asistence více než 20 kněží. Otec
Vojtěch byl pohřben do jezuitského hrobu na místním hřbitově.
25. 10. se v bazilice uskutečnilo biřmování dvanácti studentů Stojanova gymnázia
Velehrad, které jim udělil arcibiskup Mons. Jan Graubner.
listopad
1. 11. Koncert Dagmar Andrtové Voňkové v Zimním sále Stojanova gymnázia
10. 11. odletěla pětičlenná delegace Zlínského kraje do Vatikánu, aby pozvala papeže
Benedikta XVI. na Velehrad u příležitosti jubilea v roce 2013. Velehrad byl zastoupen
starostou Ing. Stanislavem Gregůrkem. Svatý Otec delegaci přijal v Aule Pavla VI. a nyní
se čeká na jeho vyjádření.
14. 11. Pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodin a kněžská povolání
21. 11. se ve sklepení Stojanova gymnázia Velehrad uskutečnil III. ročník výstavy
mešních a košer vín Cisterciácká pečeť.
V Domově pro osoby se zdravotním postižením Velehrad - Vincentinum si obyvatelé, pečovatelé i hosté připomněli 120. výročí vzniku tohoto nejstaršího charitativního
zařízení v České republice.
prosinec
16. 12. navštívil Velehrad ministr kultury Václav Riedlbauch, aby oficiálně zahájil
projekt Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy financovaný Evropskou unií (Integrovaný operační program). Pan ministr se společně s třemi desítkami
hostů osobně seznámil s objekty, které jsou do obnovy zahrnuty.
24. 12. na půlnoční mši sv. a na mši sv. v 10:00 na Hod Boží Vánoční zazněla v bazilice "Missa brevis" od Jiřího Pavlici, kterou sbormistr Mgr. MgA. Filip Macek nacvičil s
Velehradským chrámovým sborem, Svatoplukem, komorním orchestrem a sólisty Romanem Hozou a Ivanou Zámečníkovou.
25. 12. vystoupily děti z velehradské farnosti v bazilice se svým Vánočním muzikálem.
26. 12. se na Velehradě uskutečnil Svatoštěpánský koncert Hradišťanu, jehož hostem byl tentokrát pěvecký sbor Cantiléna.
28. 12. oslavil 80 let vyhledávaný zpovědník P. Vlastimil Ovčáčík SJ žijící v kněžském
domě Marianum na Velehradě.
Podle kroniky vedené P. Josefem Cukrem SJ upravil P. Hudec
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Mesto Nitra s cyrilo-metodským pracoviskom.
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda na
Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
V létě roku 2009 navázala Matice velehradská partnerství s vědeckým pracovištěm v Nitře na Slovensku, které se na poli vědy plně věnuje odkazu sv. Cyrila a Metoděje. Požádali jsme naše slovenské přátele, aby nám svoji činnost představili.
Ústav pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri Filozofickej
fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bol založený v roku 2005. Vznikol na
základe programu budovania vedeckých inštitúcií Univerzity Konštantína Filozofa v
Nitre ako vedeckovýskumné a dokumentačné pracovisko. Už z názvu ústavu je zrejmá jeho nosná obsahová náplň – skúmanie hodnotového, duchovného a kultúrneho
odkazu Konštantína a Metoda v odboroch histórie, archeológie, filozofie, jazykovedy,
umenovedy a náboženstva.
Vo svete vedy platí prirodzená zásada, že akýkoľvek vedecký výskum sa nezaobíde bez náležitej heuristickej prípravy. Platí to aj pre výskum impozantného kultúrneho odkazu solúnskych bratov a ich nasledovníkov. Pracovníci ústavu preto od počiatkov tohto pracoviska – v podmienkach Slovenska ojedinelého – zhromažďujú a
dokumentačne spracovávajú všetky druhy informácií a dokumentov, vzťahujúcich sa
k dejinám cyrilo-metodskej misie. Medzi nimi dominujú kópie pôvodných rukopisov
a odpisov, staršie i nové publikácie celosvetovej proveniencie, zborníky z vedeckých
konferencií, výtvarné vyobrazenia na poštových známkach, pohľadniciach a iných
umeleckých výtvoroch. Buduje sa tým dokumentačné centrum, ktoré je neoddeliteľ-

Foto z mezinárodní konference s tématem Význam kulturního dědictví sv. Cyrila a Metoděje
pro Evropu uspořádané 2. července 2008 v Nitře. (foto autor článku)
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nou súčasťou ústavu, čo umožňuje podieľať sa na vedeckom výskume cyrilo-metodskej problematiky.
Ústav od roku 2007 pravidelne organizuje v Nitre odborné podujatia a výstavy,
prostredníctvom ktorých sa snaží sprostredkovať získané poznatky nielen odbornej,
ale i laickej verejnosti. Vydarené stretnutia boli pripravené v spolupráci s Rímskokatolíckym biskupským úradom v Nitre a Slovenskou akadémiou vied a zúčastnili sa
ich bádatelia zo Slovenska, Českej republiky, Bulharska, Macedónska, Srbska, Poľska,
Rakúska a Ukrajiny.
Pracovníci ústavu nezaostávajú ani v edičnej a publikačnej činnosti. Za zmienku
zaiste stojí, že v septembri tohto roka bol jeden z jeho odborných zborníkov pod
názvom Význam kultúrneho dedičstva sv. Cyrila a Metoda pre Európu ocenený cenou rektora Univerzity Konštantína Filozofa. V roku 2008 sa inštitút odhodlal vydávať
vedecký časopis Konštantínove listy.
Ústav momentálne usilovne pracuje na niekoľkých projektových úloh výskumných agentúr Ministerstva školstva SR, Nitrianskeho samosprávneho kraja a mesta
Nitra, čím sa otvára priestor k zapojeniu sa do spoločnej práce s podobnými pracoviskami vo svete. Vytváranie potrebných podmienok pre mobilitu pracovníkov slúži
ako fundament pre nevyhnutnú výmenu poznatkov a výsledkov vedeckej a pedagogickej práce. Pracovníci plní entuziazmu úzko koordinujú svoju činnosť najmä s
kolegami z Akadémie vied Českej republiky, Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje,
Matice Srbskej a z Cyrilometodského výskumného centra Bulharskej akadémie vied
v Sofii. V tejto sezóne sa nadviazala spolupráca aj s Maticou velehradskou a už teraz
sa nitrianski bádatelia tešia na podujatia, na ktorých budú môcť na pôde Velehradu
prezentovať svoje ovocie snaženia sa.
Martin Hetényi, Peter Ivanič, Zvonko Taneski

Martin Hetényi, Zvonko Taneski, Rastislav Lukáč a Peter Ivanič (Foto P. Hudec)
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Dojmy z V. pěší pouti na Velehrad
Již podesáté vyrazí v roce 2010 na Velehrad z mnoha směrů stovky poutníků, aby svými
kroky přinesli oběť za tento národ, své blízké nebo se radovali z toho, že jejich společná
cesta má smysl. Dojmy z jednoho takového putování zachycuje mírně zkrácený článek
jedné z poutnic.
1. den
Po prožité těžké životní situaci jsem se rozhodla absolvovat pěší pouť na Velehrad a svěřit vše Bohu. Původně jsem zamýšlela o spojení pouti s určitým druhem
postu, ale jak se ukázalo, to není na pouti až tak snadné.
Celkem jsme ušli 160 km, ale o sportovní výkon nešlo. Naše skupina 23 lidí vycházela první den z Ostrova nad Oslavou, kam jsme se dopravili autobusem. Ihned
po vystoupení z autobusu a ujití pár kroků se nás zmocňuje paní se slovy: „Pojďte
všichni na faru!“ Tam na nás čeká bohaté domácí pohoštění a milá paní Hrnčířová nás
neustále pobízí, abychom si brali, jedli a pili. Pan děkan Peňáz to komentuje slovy:
„Těžký je život poutníka, na pouti se nedá zhubnout.“ Tady bere moje předsevzetí o
postu za své.
Vyrážíme asi kolem 11. hod za hustého deště do Netína. Skoro v každé vesničce
nás vítají zvoněním, přibíhají paní s bábovkami a buchtami. Chvílemi přestává pršet
a pak zase začíná. Odpoledne přicházíme do Netína. Na zahradě před kostelem je
opět občerstvení, vaří se pro nás čaj a káva. Je mše svatá, po které hned vyrážíme a po
hodince docházíme do vesnice Lavičky, kde je postaven moderní kostelík zasvěcený
sv. Zdislavě. Kolem 19. hod docházíme do Velkého Meziříčí, kde už na nás čeká pan
Smejkal. Odváží nás 8 (naše a bráškova rodina) k nim do domu, kde je nachystána
teplá večeře, příjemné a milé přijetí. Ušli jsme 20 km, nohy mě zatím nebolí, mokré
věci se částečně usušily u Smejkalů v sušárně. Večer nám paní Smejkalová vypráví o
návštěvě Svaté země.
2. den
Ráno budíček v 5:15 hod, což je pro mě velká oběť, snídaně již dobrodinci
perfektně připravená, a vyrážíme. Začíná oficiální pouť Velké Meziříčí - Velehrad.
Poutníků je kolem 40. V kostele sv. Mikuláše nám uděluje P. Peňáz požehnání a
vyrážíme. Počasí nám přeje, není zima a neprší. Pan děkan Peňáz je motorem pouti.
Je to vysoký muž, je mu již přes 60 let a celou pouť absolvuje v klerice, poutnickém
klobouku a s poutnickou holí, jen v nejhustším dešti si bere pláštěnku. Celou cestu je hlavním organizátorem. Ráno a odpoledne má vždy během cesty promluvu,
která je přenášena rozhlasem neseným dobrovolníky v batohu. Letošní promluvy
se týkaly eucharistie. Jeho laskavý humor nás také provází každým dnem, krom
promluv vypráví i vtipy. Rozhlas je též využíván ke zpěvu, každý máme vyfasován
zpěvník poutníka.
Jdeme s malou zastávkou asi 4 hodiny a pak je dvouhodinový odpočinek v lese a
opět jdeme a jdeme. K večeru docházíme do Tišnova, ušli jsme asi 35 km. Spíme ve
školní tělocvičně. Bolí mě všechny svaly na nohou a chodidla. Po příchodu do školy
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je zde opět dobrodinci přichystáno bohaté domácí občerstvení. Večer je mše svatá,
zdá se mi, že zítra už neudělám ani krok.
3. den
Z Tišnova vycházíme v 6:30 hod, nohy
jsou zázračně v pohodě. Ráno se scházíme
v kostele, kde nám na cestu požehná tišnovský pan farář. Opět lije jako z konve. V poledne docházíme do Vranova. Asi 4 km před
Vranovem přijíždí autem otec Havlát, který
nám přiváží Nejsvětější svátost, a na Vranov
tedy přicházíme s naším Pánem. Vítá nás
Panna Maria Vranovská a bratři pauláni, kteří nám jdou naproti s rudou korouhví. Pak
společně stoupáme ke kostelu. Zde je krátká adorace k Nejsvětější svátosti a pak přeNa cestě k Velehradu
cházíme do přilehlého klášterního domu,
(foto z archivu P. Peňáze)
kde nám sestřičky vaří kávu a čaj s rumem.
Během polední přestávky se jdeme pomodlit do kostela. Odpoledne jdeme směrem na Adamov, jeden z bratrů paulánů, Jiří, nás doprovází. Přestává pršet, jde se
celkem hezky. Během cesty je kratší přestávka u Býčí skály - velmi hezké místo, kde se
konaly již pohanské kultovní obřady.
Večer docházíme do Křtin. Pro mne je to nejkrásnější zážitek z pouti (samozřejmě
po Velehradu). Je zde impozantní kostel od stavitele Santiniho s přilehlými ambity.
Po příchodu je mše svatá. Po skončení nás místní pan farář všechny pohostí gulášem
v hospůdce. Spíme v ambitech, kde je úžasná atmosféra. Celý večer i noc je pro nás
otevřen kostel, kde můžeme u Panny Marie Křtinské tiše adorovat. Toho všichni hojně
využíváme.
4. den
Ráno opět vycházíme o půl sedmé. Po požehnání v kostele se mi vůbec nechce
odejít, krása tohoto místa ve mně asi zůstane dlouho. Téměř osmdesátiletý pan farář
z Křtin nás doprovází asi 4 km do Bukovinky, na místo zjevení Panny Marie Křtinské.
Ráno je chladno, ale pak se postupně hodně otepluje. Nyní jdeme celkem rovnou krajinou, v Račicích se setkáváme s poutníky z „vírského“ proudu. Už je nás přes stovku.
V poledne docházíme do Rostěnic, kde je hned po příchodu mše svatá. Před kostelem je opět, jak jinak, bohaté občerstvení, včetně polévky. Jako na lékaře se na nás
obrací jedna starší paní. Snažíme se jí společně s kolegyní z Deblína, s tím minimem,
co máme s sebou, ošetřit obrovské puchýře, které má prakticky přes třetinu obou
chodidel. Pochybujeme, že by s tím mohla jít dále. Ona však po jednodenním odpočinku pokračuje a setkáváme se s ní těsně před Velehradem, kam samozřejmě došla.
Odpoledne nás čeká dlouhá cesta přes několik vesnic a je nám pěkně teplo. Jako každý den se i dnes modlíme během cesty postupně celý růženec na společné úmysly
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pouti - za víru v naší vlasti, za naši církev, za světovou církev a sv. Otce, za naše farnosti
a za farnosti, jimiž procházíme, a za dobrodince.
Večer zcela uondaní, zpocení a přehřátí přicházíme do Milonic. Zde už čekají
hodní a dobří lidé. Nakládají nás i zavazadla do aut, odvážejí nás k sobě domů. Cestou se můj manžel omlouvá paní v autě, že právě nevoníme (což je pravda), ale ona
se jen směje a říká, že ten klid, který máme v srdci, nám už nikdo nevezme. Doma
nám přichystá teplou večeři, několik postelí, čisté ručníky. Na několik hodin zabíráme
koupelnu, neboť v ambitech nebylo kde se umýt.
Neteř Šárka má zvýšenou teplotu, domlouváme tedy odvoz domů, paní se ochotně nabízí, že jejího tátu zaveze tak, aby nás mohl dohnat. Její dobrota a pohostinnost
je oslovující a vybízí k zamyšlení nad sebou samým.
5. den
Ze včerejšího vedra mám ráno migrénu, podaří se mi ji zahnat jedním Valetolem.
Ráno je již připravena snídaně, odcházíme opět brzy a naše hostitelka jde tuto etapu
s námi. Po adoraci v Koryčanech se vydáváme vzhůru do Chřibských kopců, které
musíme ještě přejít. Slunce opět pálí a je vedro. Cestou děti podávají kolemjdoucím
informační letáček o pouti. Neteř Dominika plní úkol svědomitě, neváhá dojít za bagristou až do kabinky.
Z Koryčan jde cesta jen lesem, což je velmi příjemné. Kolem druhé hodiny docházíme na sv. Klimentek, kde jsou zbytky kostela z doby cyrilometodějské. Zde se
setkáváme s proudem z Vranova n. Dyjí. Už je nás přes 300. Společně jdeme do Buchlovic, na faře opět bohatá večeře pro všechny. V 19 hodin je zde mše svatá, hudebně
doprovázená mládeží z Vranova.
Spíme ve škole, je to celkem náročné, spí se všude - na chodbách, ve třídách. My
zkušení poutníci zabíráme dílnu v suterénu. Dnešní noc trávím tedy pod svěrákem.
Ale je tu relativně klid a v noci na nás nemůže nikdo šlápnout. V tělocvičně probíhá
pro mládež soutěž o největší puchýře a kulhání - Miss Pajda.
6. den
V 8 hod jsme shromážděni před kostelem, čeká nás už jen 8 km na Velehrad. Tuto
etapu jdeme bosí, celkem to jde, až na asi půl km úsek kamenité cesty - tam si trochu
skousneme. Celkem je nás 670, protože další poutníci za námi přijeli autobusy. Počasí
je krásné, na Velehrad docházíme kolem 11. hodiny. Mši svatou slouží otec arcibiskup
Graubner, zmiňuje se i o setkání mládeže v Kolíně n. Rýnem.
Po mši se jdeme pomodlit do kaple Panny Marie Matky jednoty křesťanů na
úmysly pouti společné i vlastní. Odpoledne pouť končí svátostným požehnáním a
pak už na nás čekají autobusy a jedeme do Meziříčí, kde máme auta. Cestou se divíme, jak dlouhou cestu jsme, s pomocí Boží, ušli.
Pocity z pouti jsou tak úžasné, že se těžko dají popsat. Je pravda, že poutníka
nese Bůh. Celou cestu ušel i můj sedmiletý synovec i paní Jedličková, které je 75 let a
chodí každý rok.
A proto pojďte s námi příští rok na Velehrad!
MUDr. Alice Řehořková, Chomutov
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Jubilejní X. pěší pouť
na posvátný Velehrad
na poděkování za poselství evangelia
a s prosbou za obnovení víry v našem národě

Putujeme od pondělí 16. 8. 2010,
pouť vrcholí v sobotu 21. 8. v poledne
v bazilice na Velehradě.
Duchovní téma X. pouti:
Desatero božích přikázání
Odkud:
V pondělí z Vítochova nebo Vranova n/D anebo z Netína, v úterý pokračujeme
z Olešnice nebo ze Znojma anebo z Velkého Meziříčí, ve středu se jde také z
Brna-Bystrce nebo z Olomouce, ve čtvrtek i ze Slavkova u Brna, v pátek také z
Ratíškovic. (Z N. Jičína a Prahy se putuje etapově.)
Všude po cestě se můžete přidávat. Denně jdeme pěšky 22 až 36 km. Jede s
námi vozidlo, které veze zavazadla (i unavené poutníky).
Co potřebujete:
Spacák a karimatku, zápisné. Spát se bude vždy pod střechou.
Program posledního dne putování:
v 8.00 se vychází z Boršic u Buchlovic nebo z Buchlovic, nebo ve 4 ráno z
Uherského Brodu, v 11.00 h. obnova zasvěcení na nádvoří, 12:00 pontifikální
mše svatá, 15.00 požehnání.
Přejeme si, aby tato pouť byla jako tenkrát v Betlémě „radost pro všechen lid"
(Lk 2,10), pro poutníky i pro ty, kdo se s nimi setkají.
U koho se hlásit:
P. Jan Peňáz, 67905 Křtiny 72, 736529221, http://www.poutnik-jan.cz/,
P. Marek Dunda, 67103 Vranov n/D 20, 515 296 384, http://www.fatym.com/
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Matice hledá talenty
– nová píseň pro cyrilometodějské oslavy v roce 2013
Matice velehradská vyhlásila v loňském roce
soutěž o novou cyrilometodějskou píseň k
jubileu 2013. Zatím nám do soutěže přišlo 28
písní – z toho 17 s nápěvem, 2 nápěvy jsou
ještě přislíbeny (9 písní všeobecně o svatých
Cyrilu a Metoději, 5 písní pro společenství,
které by se zpívaly s doprovodem kytary, 10
písní do pochodu, tedy bez doprovodu, a 4
mešní písně).
Rozhodli jsme se tedy ještě soutěž neuzavřít
a hledáme další talenty!
Zde opakujeme základní informace: Hledáme tvůrce nových písní ke cti svatých apoštolů Cyrila a Metoděje. Uvítáme jak texty
zhudebněné, tak také bez not - ty budou
nabídnuty ke zhudebnění renomovanými autory.
Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií:
A: všeobecná píseň do kostela s doprovodem varhan
B: píseň pro společenství s doprovodem kytary
C: píseň pro pěší poutníky, která by se dala zpívat bez doprovodu
D: mešní píseň
U mešní písně je ještě třeba přihlédnout k dalším požadavkům:
- Strofy by měly mít sedm až deset sedmi až desetislabičných veršů.
- Před evangeliem by měla být jedna strofa, v které se bude opakovat Aleluja s použitím textu verše před evangeliem ze slavnosti sv. Cyrila a Metoděje (možno parafrázovat ap.).
- K obětnímu průvodu dvě strofy, k přijímání 2–3 strofy, jedna na díkůvzdání a dvě na
závěr.
Všeobecné podmínky k mešní písni:
1. Mezi verši nebudou přesahy - jde o text pro zhudebnění, ne o báseň.
2. Autor bude ochotný ke korekturám textu, které se ukážou jako nutné při zhudebnění.
Průběh soutěže:
Soutěžní příspěvky je potřeba zaslat do 1. neděle adventní roku 2010 na adresu
Matice velehradské.
Základní kritéria pro přijetí práce jsou: dosud nezveřejněný vlastní text, dodržení
rozsahu a tématu, dodržení termínu a zaslání pravdivých údajů o autorovi.
Poté, v adventu roku 2011, budou kompletní písně předloženy k církevnímu schválení a
pak nabídnuty farnostem i společenstvím k praktickému využití.
P. Jan Peňáz
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Dar kněžství sdílí křesťané Východu a Západu společně
– na okraj Roku kněží
Prožíváme Rok kněží s větším porozumění k daru kněžství? Co nám kněžství
říká? Uvažovat více o kněžském svěcení a o povaze služby v církvi je užitečné pro
všechny věřící. Nejen pro kněze sloužící ve farnostech nebo v jiných oblastech profesionální činnosti je rok kněží příležitostí meditovat o stavbě, v které se odehrává
život křesťanského společenství kolem Krista. A služba kněží tvoří sloupy této stavby, kde Kristus je jejím základním kamenem i svorníkem spojujícím klenbu tohoto
chrámu – církve. Kněžství je i pravdou víry, která křesťany různých vyznání spojuje
i rozděluje.
V katolické i pravoslavné tradici je svátost kněžství rozlišena do tří stupňů: stav
biskupský, kněžský a jáhenský. Biskupové a kněží mají kněžskou důstojnost, jáhenství rozlišujeme přechodné a trvalé. Protestantský svět popírá i samotnou terminologii, která by se odvolávala na pojem kněžství v církvi (jediným knězem je Kristus),
a obzvláště neuznává svátostný a hierarchický charakter kněžství. Objasňuje to tím,
že nechce rozdělovat církev na klerikální a laickou část. Je přesvědčen, že pro to
rozlišení nenacházíme oporu v Novém zákoně. Navíc protestanté odmítají nauku, že
pouze svěcený služebník církve (biskup a kněz) může platně předsedat eucharistii
a při ní proměňovat chléb a víno v Kristovo tělo a krev, jak vyznávají katolíci i pravoslavní křesťané společně. Rodina věřících křesťanů hlásící se k protestantské tradici
má od 16. stol. za to, že tomu tak nebylo od počátku. Podle nich se měla tato praxe
začít rozvíjet až ve 3. stol., kdy eucharistie začala být nahlížena jako pravá a vlastní
„oběť“. Pro její obětování byli zapotřebí „kněží“, vybavení specifickou mocí stvrzenou
svěcením (ordinací), vtiskující nezrušitelné znamení. Z jejich hlediska se až mnohem
později rozvinula představa „kněžské mystiky“, která rozdělila církev na dvě třídy –
kněze a laiky a vedla ke klerikalizaci řízení církve. To znamenalo, že k vykonávání
úřadu a služby se vyžadovala posvátná moc získaná svěcením.
Jestliže se obrátíme k Novému zákonu, je třeba poctivě přiznat, že najít zde
model katolického či pravoslavného pojetí kněžství, jak jej známe dnes, je obtížné.
Skutečně se teprve během staletí forma kněžství rozvíjela postupně až do podoby, jak ji známe dnes. Co se týká rozličných služeb pro křesťanské společenství,
předkládá nám Nový zákon rozdílné údaje, které lze mezi sebou harmonizovat
jen s obtížemi. To je však i důvod, že je nemůžeme absolutizovat a považovat
je za neměnné a výlučné. Naopak tato rozmanitost služeb Nového zákona nám
ukazuje jejich určitou historickou nahodilost a částečnost informací, které nám
texty Nového zákona poskytují. Jisté je, že můžeme pozorovat zvolna postupující
rozvoj služeb, které byly zaměřeny k dobru celého společenství věřících. Nový zákon nám poskytuje pozoruhodné svědectví o tom, jak se utvářela církevní tradice
v návaznosti na tradici apoštolskou. Můžeme myslet v této souvislosti na první
křesťanské obce, za jejichž vznikem nacházíme působení sv. Pavla: zde převládaly
charismatické prvky (nemůžeme však opomenout vždy přítomnou autoritu apoštola samého), zatímco v pastýřských listech (1. a 2. Timotejovi a Titovi) se zřetelně
objevují prvky institucionální, kde kandidáti ke službě byli pečlivě vybíráni a usta-
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Pouť kněží 10. 4. 1985 vedená kardinálem Františkem Tomáškem (archiv ŘKF Velehrad)

novováni modlitbou a vkládáním rukou. To symbolizovalo znamení daru Ducha
Svatého, zprostředkovávaného apoštoly a staršími. Nejedná se o nějakou novotu,
nýbrž o praxi známou již ve Starém zákoně. Na těchto prvcích se rozvíjí budoucí
teologie svátosti kněžství.
Skutečnost, že již na začátku druhé poloviny 2. století nacházíme v církvi od
Sýrie až po Galicii, v Římě i Kartágu stejnou strukturu církevní služby (biskup s jeho
kolegiem starších, presbyterů a pomocníků – jáhnů), a ne rozličné modely církve
jako instituce, které by si spolu vzájemně konkurovaly, ukazují na homogenní vývoj. Nelze vždy snadno a jednoznačně historicky prokázat, kde a kdy jednotlivé dílčí
prvky jednotlivých služeb zanikly nebo se objevily, byly preferovány, nebo naopak
zanedbávány nebo byly vzájemně propojovány, či rozdělovány. Jako ilustraci můžeme uvést službu, která rozvíjela v církvi dar prorokovat (charisma proroctví) a byla
v novozákonní době tak silně rozvinuta, a přesto během montanistické krize ve 2.
stol. téměř zanikla.
Abychom lépe porozuměli vývoji kněžství v rané církvi, musíme porovnat kněžství Starého zákona s novostí, kterou přináší Ježíš. V období staré smlouvy nacházíme mezi izraelskými kmeny jeden, z kterého pocházeli kněží – kmen Leviho. Pouze
jeho příslušníci mohli zastávat službu v chrámu a přinášet Bohu votivní i zápalné
oběti. Byli rozděleni na tři skupiny: nejvyšší velekněz, kněží a levité. Do nejposvát49

nější části chrámu, do velesvatyně, mohl vstoupit pouze velekněz, a to jednou za rok
(Lv 16). Kněží byli rozděleni do 24 tříd, aby mohli postupně vykonávat službu v chrámu podle pořadí, jak na ně přišla řada. V té době se museli zdržovat manželského
styku. Tato služba nebyla příliš obtížná, služby zabraly přibližně čtrnáct dní v roce. Po
zbytek času se kněží starali o rodinu a výchovu dětí. Nesměli si však vydělávat, proto
žili z darů věřících, kteří přicházeli do chrámu. Levitské kněžství bylo institucí, která zprostředkovávala kontakt mezi člověkem a Bohem, starozákonní kněží přinášeli
oběti lidí Bohu a Boží požehnání lidem.
Když se evangelia zmiňují o kněžích, mají na mysli židovské kněžstvo. Nikde
takto nejsou pojmenováni ti, kteří se mají v rodící se křesťanské komunitě věnovat
službě v církvi. Pro ně nacházíme různé označení: poslaní (apoštolé), proroci, mistři,
pastýři, dozorci (biskupové), starší (presbyter), služebníci (diakon – jáhen), evangelisté
atd. V evangeliích samotných Ježíš nikdy není nazván knězem. Pouze v Listě k Židům je postava Ježíše představena jako kněz, ale zcela nového typu: starozákonní
kněží přinášeli stále se opakující zápalné a nekrvavé oběti, kdežto Ježíš přinesl oběť
jednou provždy „a tím nám získal věčné vykoupení“ (Žd 9,12). Starozákonní oběť
vyžadovalo oddělení a povýšení prostřednictvím rituálu, kterým se mohl stát někdo
knězem, novozákonní kněžství se uskutečňuje ponížeností až na kříž a solidaritou
s ostatními prostřednictvím zvláštního daru – pečetí Ducha svatého v kněžském
svěcení. Tímto se uskutečňuje pravé zprostředkování mezi Bohem a člověkem.
Označení kněz je kromě Krista užíváno v Novém zákoně pro všechny věřící (srv.
1Petr 2,9; Zj 5,10), ale nepřímo se jimi myslí i služebníci evangelia, když apoštol Pavel

Primiční mše svatá P. Vlastimila Vaňka 26. 6. 1988 (archiv ŘKF Velehrad)
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mluví o sobě jako o služebníku Ježíše Krista slavícím liturgii, tj. přinášející oběť (srv.
Řím 15,16). Navíc se nám dochovala významná zmínka o tom, že tito služebníci mají
právo být vydržováni křesťanským společenstvím (srv. 1Kor 9,4–18), což je privilegium typicky kněžské, jak jsme viděli i u kněží Starého zákona. V Listě Korintským
papeže Klementa Římského, který pochází z prvního století, je význam biskupa srovnáván s antickým kněžstvím. Koncem druhého století je termín kněz běžně užíván
pro biskupy a starší, kteří mohli předsedat slavení eucharistie. Otcové církve tímto
výrazem chtěli přeložit a předat to, co přinesla křesťanská zvěst nového, nechtěli
touto terminologií „zradit“ evangelium. Přesto tato terminologie přece jen poněkud
zdůraznila hledisko obřadu (kultu, rituálu), a tím i znovu uvedla jistý starozákonní
způsob myšlení. Ten zdůrazňoval v kněžství prvek oddělení se od druhých a s ním
spojené některé výsady. Když se křesťanství dostalo výsady být státním náboženstvím, vidíme stále výraznější růst role kněžstva v církvi, především po smrti císaře
Konstantina Velikého († 337). S tím byla spojena i tendence zvýšit jeho společenskou prestiž. Proto nás nepřekvapuje, že se od té doby církev na všech koncilech
pečlivě zabývala a bude zabývat otázkou, jak zabránit zneužívání duchovní moci
kléru a jak pečovat o jeho formaci.
Díky druhému vatikánskému koncilu již nemůže být služba v církvi spojována
výlučně s hierarchickým kněžstvím. Svátostné neboli služebné kněžství je součástí
poslání celé církve, které je nahlíženo jako úkol prorocký (zvěstovat Boží slovo a vyučovat v pravdách víry), kněžský (slavit bohoslužbu) a pastýřský (vést sebe i druhé).
Uprostřed tohoto poslání celé církve stojí osoba Krista, který je prorokem – učitelem,
knězem a pastýřem všech. Každý věřící, kněz i nekněz, se má svým sobě vlastním
způsobem podílet na poslání církve, které vyrůstá z této přítomnosti Krista mezi
námi. Všichni mají proto poznat a přijmout svoji část podílu na poslání Kristově
a zasvětit se mu celým srdcem podle darů (charismat), které mu Bůh svěřil. Slovo
zasvětit znamená, že Bůh k tomu věřícího křesťana uschopňuje, a proto zasvěcenec
(fotismoi, osvícený) může vnímat své uschopnění jako vnitřní, navíc ne nezávaznou
povinnost. Když mluvíme o všeobecném kněžství všech věřících, můžeme tím myslet
i vzrůstající vědomí toho, k čemu nás opravňuje křest, biřmování a přijetí eucharistie. Služebné kněžství, i když se podstatně liší od kněžství všeobecného, jsou dvě
skutečnosti velmi těsně spojené: hlavním úkolem služebného kněžství je rozvoj všeobecného kněžství všech věřících.
Bolestný nedostatek kněží v některých částech světa otevřel otázku vztahů mezi
kněžími a profesionálními spolupracovníky – laiky. Samotné nové ocenění důstojnosti a úlohy laiků v církvi je velkým přínosem pro život církve. Dnes si již život bez
angažovanosti všech věřících nelze vůbec představit. Jiná otázka zaznívá tam, kde
nedostatek kněží vede k tomu, že některé tradiční role kněží jsou nahrazovány laiky
zcela oprávněně, jindy však pouze jako řešení, které je výjimečné. Pastorační opatření, kdy například pověřený laik vede nedělení bohoslužbu, nevyrůstá z tohoto
nového vidění postavení laiků v církvi, ale řeší situaci farního společenství bez možnosti nedělní mše svaté. Samo křesťanské společenství si nemůže dát něco, co nemá
od Krista a apoštolů: křesťanské společenství bez kněze nemůže slavit eucharistii,
odpouštět hříchy ve svátosti smíření nebo udělovat svěcení. Kdyby si chtěli někteří
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laičtí křesťané přisvojit jako společenství věřících dary a charismata spojená s kněžským svěcením, pak by již nevyznávali stejnou víru a totéž Krédo, jak jej vyznávají
katolíci i pravoslavní křesťané. Dar kněžství je totiž viditelným znamením apoštolské
posloupnosti, bez které nemůže existovat církev ve své plnosti. Kněžství zde není
„jen“ k dobru církve, ale je součástí samé podstaty církve.
Bože, ty nikdy neopouštíš svůj lid, a vybíráš si z něho ty, které voláš ke kněžství;
rozmnož ve své církvi ducha zbožnosti a statečné pohotovosti k službě, aby v ní vyrůstali noví hlasatelé tvého evangelia a služebníci oltáře.
Prof. Pavel Ambros SJ

P. Hladiš SJ, P. Rupnik SJ., P. Špidlík SJ a P. Ježík SJ při liturgii v bazilice v roce 1993 (archiv ŘKF
Velehrad)
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Svatováclavský kult v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě
V roce 2009 jsme si připomněli 1080. výročí zavraždění sv. Václava. Tato okolnost je bezprostřední motivací k tomu, abychom se blíže seznámili s kaplí, která je tomuto světci zasvěcena ve velehradské bazilice. Dalším podnětem je skutečnost, že při výkladu ikonografie této
kaple došlo k řadě omylů. Rovněž v oblasti autorství některých výtvarných děl zůstává již
dlouho otazník. Povšimneme si i dalších svatováclavských památek v bazilice.
Nelze se divit, že také velehradská Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila
a Metoděje má kapli českého národního světce. Vždyť na fundaci velehradského kláštera měli lví podíl Přemyslovci - moravský markrabě Vladislav Jindřich společně s jeho
bratrem Přemyslem Otakarem I.
Jestliže měl ve středověku svatováclavský kult zejména státotvorný význam, barokní období pro něj našlo nové uplatnění. Vítězný protireformační katolicismus se snažil
ukázat, že není v Čechách ničím cizím, nýbrž dědictvím Čechů z předhusitské doby. Ve
velehradských souvislostech není od věci připomenout, že svatý Václav byl skrze svoji
pramatku sv. Ludmilu chápán jako nepřímý žák soluňských bratří. (Manžel sv. Ludmily
kníže Bořivoj byl podle tradice pokřtěn na Velehradě. Sv. Ludmila přijala křest již dříve.)
Nad obloukem kaple je svatý Václav výslovně uváděn také jako patron Moravy: Sacellum
Divo Wenceslao Martyri Boemiae et Moraviae Patronu Sacrum - Kaple zasvěcená sv. Václavu mučedníkovi a patronu Čech a Moravy.
Hlavní pozornost na sebe v kapli poutá oltářní obraz,
který zachycuje zavraždění sv. Václava bratrem Boleslavem.
Krátce připomeňme, že sv. Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi, když šel ráno do kostela sv. Kosmy a Damiána na jitřní modlitby.(1) Tradiční ikonografie zachycuje souboj bratrů
často přímo u vrat, ačkoliv k prvnímu, nadto odraženému,
útoku bez účasti Boleslavových pochopů došlo již cestou ke
kostelu. (Teprve ti sv. Václava na rozkaz Boleslava ubili, když
on sám nemohl bratra přemoci.) Divák tedy není rozptylován
podrobnostmi a může se soustředit na drama bratrovraždy:
Malíř zachytil Boleslava s kordem, jak bodá sv. Václava do zad,
takže mu vychází zbraň z útrob břichem. Tím je jednak zdůrazněna zákeřnost výpadu a jednak tím malíř vhodně natočil
děj směrem k divákovi. Svatý Václav klesá k zemi pouštěje
se pověstného mosazného kroužku. Zákeřnost a záludnost
Boleslava je zdůrazněna rafinovaným polostínem v obličeji. Oltářní obraz Zavraždění
V levé horní části obrazu přinášejí pohotově andělé sv. Václa- sv. Václava (archiv ŘKF Vevovi věnec slávy, mučednickou palmu a královskou korunu. lehrad
Obraz vykazuje určité odlišnosti od ostatních pláten
v bočních kaplích, a tak bývá společně s protějším oltářním plátnem (sv. Florián) považován za Raabovu přemalbu M. L. Willmanna.(2)
Znovu nám barokní umělci celý příběh bratrovraždy vyprávějí v oblouku kaple. S jeho
četbou můžeme začít v drobném zlaceném medailonu na evangelijní straně. Je zde zachyceno Václavovo pozvání knížetem Boleslavem do Staré Boleslavi na křtiny jeho syna.
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Srovnáme-li tento medailon s dobovou rytinou vytvořenou podle obrazu Karla Škréty,(3)
můžeme o tom nabýt jistotu. Najdeme zde naprosto shodnou kompozici a gesta postav.
Odhaluje se nám tak současně ikonografický zdroj, z něhož tvůrcové čerpali.
Ve vrcholu oblouku kaple je sv. Václav zachycen v oválném medailonu jako Kristus
na Olivové hoře, kde ho andělé posilovali.(4) Ačkoli měl podle legend informace o bratrových úmyslech, „netoliko se jemu nebránil, ale dobrovolně, věda o jeho vražednickým
oumyslu, do jeho domu přišel, následuje v tom Spasitele, jenž v čas nastávajícího utrpení
šel dobrovolně na místo, kde měl od nepřátel polapen býti.“(5) Malba tedy dějově předchází bratrovraždě: „Následující pak noc probděl, oddávaje se s největší horlivostí modlitbám
a konání almužen, u vědomí hrozící smrti, kterou byl ochoten pro Krista vytrpěti.“(6) Sv. Václav klečí v královském oděvu u oltáře, na který si odložil knížecí korunu a společně s anděly, kteří jsou v jeho intimní blízkosti, nalézají východisko pro nadcházející události. Sv.
Václav v tomto smyslu ukazuje společně s hořejším andělem na drobný oltářní kříž.
V drobném zlaceném medailonu na epištolní straně v patě oblouku kaple dochází
k samotné bratrovraždě. Opět zde nacházíme výraznou shodu kompozice s rytinou reprodukující Škrétův obraz.(7)
Medailony situované u výběhu klenby kaple imitují zlacenou mozaiku. Představují
sv. Václava ve dvou typech zobrazení – světce a ideálního vladaře. Třetí, obvyklý typ
zobrazení sv. Václava jako rytíře je v kapli upozaděn a rezonuje pouze v modelaci zbroje
ve štuku. Vlevo je sv. Václav zachycen jako muž v letech a jen díky knížecí čapce můžeme
usuzovat na jeho totožnost. U jeho nohou klečí s vazalským gestem muž, který knížeti
klade na klín svitek za svědectví další postavy vpravo. A. Rejzek SJ i F. Cinek spojují tuto
scénu s vyprávěním o střetu sv. Václava s odbojným Radislavem.(8) Tento zlický vévoda se proti Václavovi vzbouřil, a tak proti němu sv. Václav vytáhl s vojskem. Střetnuli
se u Žitoměře. Václav nechtěl zbytečně prolévat krev vojáků na obou stranách, a tak
navrhl soupeři, aby se utkali jen oni dva. Tuto nabídku Radislav přijal. Těsně před tím,
než zkřížili zbraně, uviděl Radislav nad hlavou sv. Václava světlý kříž a po straně anděla
s hrozivým mečem. „Spatřiv toto, daleko zahodil zbraň a padl mu k nohám a prohlašoval,
že nikdo nemůže přemoci, komu Bůh takovými znameními na pomoc spěje.“ (9) Ikonografie
je zde však málo průkazná a Rejzek i Cinek se zde snažili patrně upotřebit tento obraz,
jestliže vývody Vychodila, který toto téma spojoval s jinou malbou v kapli, shledali jako
mylné.
Na medailonu vpravo je sv. Václav zobrazen jako světec - šiřitel sociálního smíru na
základě křesťanské zvěsti: „Hosti odkud pak koli příchozí a poutníky srdečně rád přijímal
a jim potřebné věci k vyživení s veselou tváří uděloval.“(10) V tomto duchu zde tedy sv. Václav pozvedá chudého člověka. Světec vlevo je oděn do hermelínového pláště. Postava
v pravé části medailonu líbá světci ruku.
Ve vrcholu klenby je ve štukem sevřeném oválu vyobrazena apoteóza sv. Václava:
„A tak ta duše Bohu milá 28. dne měsíce září po vystálém boji k dosažení věčné koruny skrz
anjely svaté do nebe jest doprovozena.“(11) Světce zobrazeného ve velmi výrazném podhledu unášejí dva andělé. Anděl vlevo ukazuje prstem směrem dolů k oltářnímu obrazu,
kde je zachycena mučednická smrt sv. Václava.(12)
Malby nad průchody do sousedních kaplí dokumentují legendární vyprávění o zázračném působení svatého Václava po jeho smrti. V minulosti se objevilo hned několik
ikonografických interpretací námětů.
Freska na evangelijní straně zobrazuje ženu modlící se ke sv. Václavu o přímluvu.
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Klečící ženě žehná z oltáře sv. Václav. Pozadí utváří otevřená architektura paláce s mužem v brnění, jež jde
směrem ke kapli. Na menze oltáře je naznačen erb s orlicí. Orel je tradičním atributem sv. Václava. Jeho užívání v erbu mu přikázal císař Jindřich Ptáčník. Je třeba
dát za pravdu Vychodilovi, že výjev zachycuje zázračné
uzdravení Břeny, manželky Boleslava I.(13) Vyprávění
o této události nacházíme v Hájkově kronice, odkud
ji přejal autor barokního díla Život a sláva svatého
Václava: V době, kdy ještě nebylo tělo zavražděného
sv. Václava přeneseno do Prahy, vyhledala místo, kde
byl světec uložen, Břena, manželka knížete Boleslava,
a to přes výslovný manželův zákaz. Chtěla zde nalézt
pomoc, neboť ji trápila silná zimnice. Zjevil se jí svatý
Václav, vztáhl k ní ruku a požehnal jí. Břena zjistila, že je
Kněžna Břena se modlí za své zdravá, a tak se světci hned poklonila. Když se vracela
uzdravení (foto P. Hudec)
od světcova hrobu, střetla se s manželem a musela mu
vypovědět o všem, co se událo.(14)
Malba na epištolní straně představuje, dle mého názoru, pokračování vyprávění
legendy: „Boleslav na to řekl, že tomu nikoliv nevěří, aby tak těžká zimnice tak snadno přestala, aniž neuvěří, leč toho sám zkusí. I napadla ho hned těžká zimnice a jej ustavičnou
bolestí přes celý rok trápila a dříve trápiti nepřestala, až jest i on sám, tajně do kaple, kde
svatý Václav položen byl, vejda, k prvnějšímu zdraví byl přinavrácen.“(15)
Na malbě je zachycen sv. Boleslav, jak se modlí pod
křížem za své uzdravení s křečovitě zkřivenýma rukama. Je oděn do hermelínového pláště. Vlevo u klekátka
má odloženu zbroj a vpravo královské insignie. Jistě se
zde vynořuje námitka, že by se zde měla objevit spíše
knížecí čapka tak, jako například na vyobrazení Hostiny
na dvoře krále Svatopluka v kapli sv. Cyrila. Anticipuje se
zde již budoucnost přemyslovského královského rodu?
Určující pro ikonografii malby je, domnívám se, její srovnání s barokním obrazem, který visí na epištolní straně
v lodi baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Zde máme
vyobrazeny oba výjevy, které se nacházejí na Velehradě,
na jednom obraze. Dominantní je zde modlitba Břeny
před oltářem. V levé časti v pozadí je namalován výjev
kajícího se knížete Boleslava před křížem.
Pro úplnost zde uvádím odlišné názory P. Rejzka Kníže Boleslav se modlí před
a J. Vychodila. Rejzek se domníval, že výjev zachycuje křížem (foto P. Hudec)
uzdravení moravského markraběte Vladislava Jindřicha.
„Sám historiograf moravský Dr. Beda Dudík se o tom zmiňuje. Oba manželé byli nemocni.
Vladislav i Anežka(16) trpěli 3 leta pakostnicí. A žádný lékař nemohl jim pomoci. Jedné noci
se zjevil Anežce sv. Václav, slibuje jim zdraví, vykonají –li pouť ku poctě blah. Panny Marie
a okrášlejí-li dřevěný kostelík v údolí aflenzském. Zrána vypravuje Anežka svému choti vidění. I Vladislav vypravuje, jak rozjímáním ukřižovaného Spasitele byl té noci potěšen.“(17)
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Manželé se zavázali slibem, že vyplní žádaná přání a brzy se uzdravili.
Jan Vychodil uvádí, že tato scéna zachycuje pokoření se zlického vévody Radislava
před Kristovým křížem.(18) Domnívám se, že spojování malby s touto událostí nemá
opodstatnění.
Postranní malby nedosahují příliš vysoké výtvarné kvality, a tak můžeme ocenit spíše jejich narativní hodnotu.(19) Důležitou roli hraje v kapli rovněž plastická výzdoba,
která je dílem Baltassara Fontany a jeho pomocníků. Ikonograficky nosné jsou štukové
výjevy ve svislé části arkády kaple. Vlevo se nachází velmi popisné ztvárnění oblačného sloupu, u nějž dovádí dva andílci. Zpracování témtu svědčí spíše pro Fontanova dílenského pomocníka. Naopak protější reliéf anděla je modelován s virtuózní jistotou.
Obličej anděla vyjadřuje úsilí, s nímž se snaží pozvednout těžký zlacený kříž. Dynamiku
výjevu podtrhují andělská křídla společně se vzdouvající se draperií. Oba výjevy můžeme na základě tzv. typologického paralelismu vyložit následujícím způsobem: Oblačný
sloup ve starozákonním pojetí představoval spojení nebe se zemí.(20) V novozákonním
pojetí si získal tutéž funkci kříž s ukřižovaným Kristem: „A já, až budu vyvýšen ze země,
přitáhnu všecky k sobě.“(21) Téma kříže je tak akcentováno jako jednotící prvek výzdoby
celé kaple, jež v duchu křesťanské víry dává smysl veškerému utrpení, včetně mučednické smrti sv. Václava.
Rád bych ještě učinil zmínku o jedné zapomenuté donaci ve prospěch velehradského chrámu. Je věcí všeobecně známou, že cyrilometodějská milénia v letech 1863
a 1885 zachránila baziliku před naprostým zpustnutím.
V Čechách, na Moravě, ve Slezsku i v dalších zemích byly
pořádány sbírky na její opravu. Václav Štulc (1814 - 1887),
vyšehradský kanovník, se rozhodl pomoci Velehradu adresně. Svatováclavské Čechy se měly v kostele podílet na
obnově kaple sv. Václava. V době, kdy byla památková
péče tak, jak ji chápeme dnes, teprve u svého zrodu, bylo
rozhodnuto nikoliv restaurovat stávající obraz zavraždění
sv. Václava, nýbrž vytvořit zcela nový obraz s identickým
tématem. Štulc uspořádal finanční sbírku na „nový oltář sv.
Václava“.(22) K jeho iniciativě se zřejmě nepřipojil dostatek
dárců. Ke vzniku obrazů tedy došlo teprve před blížícím se
miléniem 1885. Aby nedošlo k porušení symetrie, bylo zaZavraždění sv. Václava
dáno vytvoření jak obrazu zavraždění sv. Václava, tak také
od H. Zatzky (foto P. Hudec)
umučení sv. Floriána v protější kapli. Oba obrazy vytvořil
vídeňský akademický malíř Hans Zatzka.(23) Pro malíře bylo vytvoření tak rozměrných
obrazů novou zkušeností. Ačkoliv byly obrazy pro Velehrad dodány, nakonec nebyly instalovány v kostele, nýbrž zavěšeny v refektáři (nynější jídelně Stojanova gymnázia). Nyní
tvoří součást depozitáře a „opět“ čekají na své umístění.
Další velehradskou svatováclavskou památkou je kopie Staroboleslavského palladia, kterou A. C. Stojanovi pro Velehrad předal P. Málek ze Staré Boleslavi 5. července
1919 - tedy v rámci prvních cyrilometodějských oslav po vzniku Československa.(24)
Připomeňme legendární sepjetí Velehradu se Starou Boleslaví prostřednictvím palladia. Barokní pisatelé (Kašpar Arsenius z Radbuzy, Bohuslav Balbín a další) se pokusili
rozvíjením legendy o staroboleslavském palladiu prokázat nepřetržitou kontinuitu ka56

tolického náboženství v Čechách, počínaje sv. Cyrilem a Metodějem, kteří darovali kněžně Ludmile ikonu bohorodičky,
přes sv. Václava až k Janu Nepomuckému, který před smrtí
údajně k palladiu putoval. Jiná verze obhajovaná Balbínem
v souvislosti s tím, že obraz nevykazuje byzantské rysy, uvádí, že obraz vznikl roztavením pohanských bůžků za přispění
sv. Metoděje. Počátek odvíjené nitě těchto legend byl právě
na Velehradě, spojovaném s dávnou metropolí prvního moravského arcibiskupa Metoděje.
V roce 1919, po šoku ze svržení mariánského sloupu
v Praze (3. 11.1918), tak kopie palladia darovaná na Velehrad
vyjadřovala duchovní propojení a kontinuitu s Čechami.
Dnes ve slově „kopie“ slyšíme něco méně hodnotného či
devalvujícího to původní. Tak ovšem naši předkové neuvažovali. Vytvořenou kopií se naopak měla násobit duchovní
síla palladia a rozšiřovat její pole působnosti. Palladium bylo
umístěno na oltář v kapli sv. Benedikta a později bylo přeneseno na protější oltář sv. Bernarda. Svým významem ho Reliéf Sv. Václava na hlavvšak zcela zastínil obraz Panny Marie Matky jednoty pořízený ním oltáři (foto P. Hudec)
v témže roce. Právě on se stal velehradským palladiem. Není
bez zajímavosti, že do obrazu (svatováclavské koruny v rámu) nechal ideový tvůrce,
pražský rodák P. Jaroš SJ vsadit úlomek ze svrženého mariánského sloupu jako duchovní odčinění tohoto barbarského činu. (26) Velehradské palladium obsahuje také relikvie
a medailony s vyobrazeními sv. Václava a sv. Ludmily od malíře J. Urbana.
Výčet svatováclavských památek velehradské baziliky lze uzavřít zmínkou o tom,
že osobnost sv. Václava je připomenuta také na hlavním oltáři z roku 1863 (C. J. Steinhaüser). Jeho reliéfně pojatá socha se nachází na epištolní straně. Na protější straně se
nachází v obdobném provedení reliéf sv. Ludmily. Oba pak Vychodil charakterizuje jako
„přední ovoce apoštolské činnosti svatých Cyrila a Metoděje.“ (27)
Petr Hudec

Poznámky:
(1) Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily dle sepsání Křišťanova, Praha
1921, s. 38 – 39.
(2) Bezprostředním důvodem pro přemalbu (náhradu?) Willmannových pláten byl menší požár, který
v klášteře vypukl v roce 1719. Oporu tvrzení o Willm. původním autorství nacházíme ve srovnání
velehradského obr. s Willm. plátnem Zavraždění sv. Václava v sedleckém klášterním kostele P. M.
Obrazy se kompozičně naprosto shodují. I. Raab na velehradském plátně pouze rozehrál v duchu
rokoka pestřejší paletu barev, v důsledku čehož obraz není tak syrový jako sedlecké plátno.
(3) Srov. Život a sláva svatého Václava mučedlníka, knížete, krále a patrona českého vydaný v latinské řeči od ctihodného kněze Jana Tannera z Tovaryšstva Ježíšova, v češtinu uvedený od
kněze Felixa Kadlinského z téhož Tovaryšstva Ježíšova. Praha 1941, s. 97.
(4) Srov. Bible, Lukáš 22, 43.
(5) Život a sláva svatého Václava, s. 97 – 98.
(6) Gumpold, biskup mantovský: Život Václava, knížete českého. In Nejstarší legendy přemyslovských Čech. Praha 1969, s. 48.
(7) Srov. Život a sláva svatého Václava, s. 113.
(8) Srov. REJZEK, A.: Popis svatyně velehradské. Brno 1900, s. 36. Srov. též CINEK, F.: Basilika velehradská po obnově 1935 – 1938. Brno 1939, s. 31.
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(9) Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily dle sepsání Křišťanova, s. 55.
(10) Kadlinský, F.: Život a sláva svatého Václava, s. 57.
(11) Tamtéž, s. 104
(12) Úkolem restaurátorů a kunsthistoriků bude v následujících letech prokázat, zda je autorem
virtuózně provedené kompozice (a tedy fundamentu několikrát přemalované fresky) Paolo
Pagani, jak se domnívá A. Tkadlecová. TKADLECOVÁ, A.: Nástěnná malířská výzdoba klášterního kostela na Velehradě (Diplomová práce). Brno 2008, s. 35.
(13) VYCHODIL, J.: Popis památností velehradských., VII. vydání doplněné J. Vašicou. Velehrad 1925,
s. 29.
(14) Život a sláva svatého Václava, s. 126.
(15) Tamtéž, s. 126.
(16) Manželka Vladislava Jindřicha se ovšem jmenovala Heilwiga.
(17) Rejzek, A.: Popis velehradské svatyně, s. 36.
(18) Srov. Vychodil, J.: Popis památností velehradských, vydání VII., s. 29.
(19) V minulosti byly všechny méně zdařilé malby v bočních kaplích baziliky přisuzovány I. Egsteinovi. Ten se o to nechtěně zasloužil tím, že signoval postranní malby v kapli Andělů strážných
(1721). Pouze zde se však setkáváme s jeho rukopisem. Postranní výjevy v dalších bočních
kaplích mu přisoudit nelze.
(20) „Hospodin šel před nimi ve dne v sloupu oblakovém, a tak je cestou vedl, v noci ve sloupu
ohnivém, a tak jim svítil, že mohli jít ve dne i v noci.“ Bible, Ex 13.
(21) Bible, Jan 12, 32.
(22) ŠTULC, V.: K jubileu na Velehradě. In Časopis katolického duchovenstva, roč. 1861, č. 3, s. 229.
(23) Hans Zatzka (1859 - 1949), vídeňský akademický malíř, studoval v letech 1877 - 1882
u prof. Blaase. Byl tvůrcem jak obrazů, tak také fresek. Pro Velehrad vytvořil své dva obrazy
v souvislosti se skutečností, že se podílel na restaurování fresek před miléniem v roce 1885.
VVYCHODIL, J.: Sborník Velehradský, roč. VI. sv. II. Olomouc 1899, s. 211.
(24) CINEK, František.: Arcibiskup dr. Antonín Cyril Stojan, život a dílo. Olomouc 1933, s. 914.
(25) Srov. VOTKA, Jan: Posvátné Cyrillo – Methodějské Památky Marianské čili Matka Boží Staroboleslavská v Čechách a Matka Boží Tuřanská na Moravě. Praha 1885, s. 19 - 20.
(26) ZÁVADSKÝ, Karel: Paladium velehradské. In Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje pod ochranou bl.
Panny Marie, roč. XXXIII. č. 3, rok 1946, s. 95.
(27) Vychodil, J.: Popis památností velehradských, VII. vydání, s. 17.

Reliéf setkání sv. Václava s bratrem Boleslavem a identický motiv na barokní rytině
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Projekty na obnovu Velehradu
Římskokatolická farnost Velehrad, s níž Matice velehradská sdílí úsilí o obnovu poutního
místa Velehrad, v současnosti realizuje hned několik projektů na záchranu hmotného i duchovního „dědictví otců“. Následující řádky si kladou za cíl seznámit s nimi členy Matice velehradské, kteří se o dění na Velehradě živě zajímají.

Restaurování presbytáře a transeptu velehradské baziliky

V červenci 2008 bylo zahájeno restaurování presbytáře a transeptu Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, které na základě otevřeného výběrového
řízení provádí restaurátorská umělecká společnost Brandl s.r.o.
Zahájení prací bylo umožněno získáním dotace z prostředků EHP/Norsko (542.080
EUR) za finanční spoluúčasti Zlínského kraje a Diecéze St. Pölten v Rakousku s finanční
podporou arcidiecéze Wien, arcidiecéze Salzburg a farnosti Maria Dreieichen. Příjemcem dotace je Římskokatolická farnost Velehrad, která splnila všechna náročná kritéria
pro její získání. Značná část objemu prací byla realizována v roce 2009, který mapuje
tato ročenka. Matice velehradská podpořila tento projekt spolufinancováním nákladů
na vydání publikace Petra Hudce Zapomenuté příběhy, která se zabývá malbami v opravované části baziliky a finančně se podílela na uspořádání výstavy fotografií mapujících
průběh oprav. Dokončení prací včetně demontáže lešení je limitováno dubnem 2010.

Průhled transeptem (foto P. Hudec)
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Program přeshraniční spolupráce
Slovenská republika - Česká republika 2007 - 2013

V roce 2009 byl spuštěn projekt Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské
kultury a vzdělávání, na kterém participují Římskokatolická farnost Velehrad a Dom
Spoločnosti Ježišovej v Trnave. V rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská
republika - Česká republika 2007 - 2013 je možné čerpat finanční prostředky na obnovu
podzemí velehradské baziliky (lapidária), přičemž investice je zaměřená na obnovení
původního způsobu přirozeného větrání prostorů a má za cíl zajistit stabilní systém trvalého odvodu vlhkosti. Z tohoto titulu obdržel nositel projektu Římskokatolická farnost Velehrad částku 457 185 €. Čerpání této dotace bylo umožněno díky finančnímu
příspěvku od Zlínského kraje. Slovenský partner zahájil opravu fasády kostela Nejsvětější Trojice v Trnavě. Celkové náklady projektu (tedy jak na české tak také slovenské
straně) činí 756 371 €.
Dlouhodobé chátrání baziliky si však žádá další investice, a tak velehradská farnost
požádala se svým slovenským partnerem úspěšně o přidělení další dotace z tohoto programu. V roce 2009 byl tedy zahájen projekt Velehrad - Trnava, společné kořeny jezuitské kultury
a vzdělávání - II. etapa. Díky němu bude možné
v bazilice realizovat rekonstrukci silnoproudých
rozvodů včetně instalace nového osvětlení, novou
elektroinstalaci a slovenský partner opraví boční fasády svého kostela. (Celkové náklady projektu: 492
308 € - z toho pro ŘKF Velehrad 327 184 €) Dotaci
bylo možné získat opět díky podpoře Zlínského kraje, který hradí povinnou finanční spoluúčast žadatele, tedy za ŘKF Velehrad.
Projekty ovšem nezahrnují činnost pouze stavební,
nýbrž také duchovní a související kulturní obnovu.
V této souvislosti jsou pořádány jak na Velehradě,
tak také v Trnavě akce, na kterých participují oba
partneři. Členové Matice Velehradské tak mohou
novým způsobem podpořit obnovu Velehradu tím,
že se zúčastní aktivit pořádaných v rámci tohoto
projektu. Matice Velehradská se podílí na jejich reP. Petr Přádka SJ (Velehrad) a P. Vla- alizaci a podrobnější výčet obsahuje harmonogram
do Pavla SJ (Trnava) foto P. Hudec akcí pořádaných či spolupořádaných Maticí.
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„Velehrad
– centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“

Po mnoho měsíců pracovala farnost Velehrad na tom, aby jí mohly být přiděleny
finance na opravu baziliky a přilehlého areálu z Evropské unie, z kapitoly Integrovaného operačního programu (IOP). Houževnaté mnohaměsíční úsilí bylo korunováno 16.
prosince 2009, kdy naši farnost navštívil ministr kultury Prof. Václav Riedlbauch, aby do
rukou faráře P. Petra Přádky SJ předal vlastnoručně podepsané Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekt s názvem: „Velehrad - centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“. Římskokatolické farnosti Velehrad se tak otevírá možnost čerpat finance z
tohoto zdroje Evropské unie pro obnovu baziliky a přilehlého areálu v celkové výši 345
837 000,- Kč.

P. Petr Přádka SJ seznamuje pana ministra kultury V. Riedlbaucha s projektem obnovy Velehradu (foto P. Hudec)
Za otevření cesty k těmto zdrojům financování obnovy historického jádra Velehradu – bez něhož není Velehrad Velehradem – vděčím já jako farář této farnosti především
koordinátorovi tohoto projektu Ing. Věře Homoláčové a jejímu manželovi PhDr. Josefu
Homoláčovi, kteří na sobě nesli, nesou a ponesou hlavní tíhu zodpovědnosti, příprav
podkladů a organizace vlastní realizace. V návaznosti na ně jsou zde další (pro mnohé
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neviditelní) lidé, kteří zajišťují projekty a propočty a mnohé doplňující písemnosti: Ing.
arch. Tomáš Šantavý, Ing. arch. Jan Dvořák, Ing. Andrea Nádravská, RNDr. Miroslava Sokolová, P. prof. Pavel Ambros SJ a další.
Jsem povinen v této chvíli poděkovat i našemu týmu pracovníků v bazilice a na faře,
kteří s námi nesou tíhu zajišťování zázemí pro nespočetná jednání. Děkuji také Matici
Velehradské za poskytnutí půjčky na zaplacení nutných projektů.
Našim cílem je do roku 2013 vytvořit areál okolo baziliky tak krásný, že to bude důstojné místo k oslavám 1150-tiletého výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.
Těšíme se, že se oslav zúčastní i hlava katolické církve.
Co nás konkrétně v programu IOP čeká? Přestavba objektu bývalé sýpky a konírny,
oprava kaple Cyrilky, vybudování veřejných WC na pozemku farnosti, vybudování nového nástupu do lapidária, oprava podzemí baziliky a nová expozice, dokončení oprav
uvnitř baziliky, fasáda, úprava ploch nádvoří západním a severním směrem od baziliky,
dokončení opravy fary. Etapizaci proměny areálu a další informace mohou zájemci najít
na trojhranném panelu v blízkosti hl. vchodu baziliky.
Relace o našich projektech, které se týkají obnovy baziliky a areálu najdete na internetových stránkách naší farnosti www.farnostvelehrad.cz v záložkách IOP a Zahraniční
pomoc.
Děkuji každému z vás za pomoc duchovní, za modlitby a oběti, kterými podporujete naše úsilí o obnovu Velehradu.
P. Petr Přádka SJ, farář

Poslanec J. Čunek, P. Přádka SJ, ministr kultury V. Riedlbauch a starosta Velehradu S. Gregůrek při debatě před průčelím baziliky (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
Stojanovo nádvoří 206
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:
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 dvěma
dopisy informován o pořádaných akcích
dvěma dopisy. 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 aktivitu 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 14. 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.
Kde nás najdete: Matice má svůj skromný prostor v objektu fary naproti průčelí velehradské baziliky.
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.
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Přehled poutí na Velehradě v roce 2010
24. 1.

10.00 Pouť k Panně Marii Matce jednoty křesťanů (Zimní pouť)
- pontifikální mše sv.

14. 2.

10.00 Pouť u příležitosti výročí úmrtí sv. Cyrila
- pontifikální mše sv.

13. 3.

16.00 Pouť děkanátu Val. Klobouky
- za obnovu rodin a duchovní povolání

10. 4.

16.00 Pouť děkanátů Kroměříž a Holešov
- za obnovu rodin a duchovní povolání

8. 5.

16.00 Pouť děkanátu Uh. Hradiště
- za obnovu rodin a duchovní povolání

12. 6.

16.00 Pouť děkanátů Kyjov a Vizovice
- za obnovu rodin a duchovní povolání

4. 7.

7.30 Mše sv.
10.00 Mše sv.
16.00 Mše sv. pro vozíčkáře
19.30 Koncert lidí dobré vůle
24.00 Půlnoční mše sv. - biskup

5. 7.

Hlavní pouť
6.30 Mše sv. - za farníky
7.30 Mše sv. - provinciál Tovaryšstva Ježíšova
8.30 Mše sv. - novokněží
9.45 Růženec v bazilice
10.30 Mše sv. na nádvoří - biskupové Moravy a Čech
15.00 Mše sv. byzantsko-slovanského ritu

11. 7.

10.00 Malá pouť - pontifikální mše svatá

14. 8.

16.00 Pouť děkanátu Veselí n. M.
- za obnovu rodin a duchovní povolání

15. 8.

10.00 Pouť Matice velehradské, titulární slavnost baziliky

21. 8.

12.00 pontifikální mše svatá poutníků účastnících se X. pěší pouti

11. 9.

16.00 Pouť děkanátu Zlín
- za obnovu rodin a duchovní povolání

29. 9.

18.00 Pouť u příležitosti výročí úmrtí A. C. Stojana
- pontifikální mše svatá

9. 10.

16.00 Pouť děkanátu Vsetín
- za obnovu rodin a duchovní povolání

13. 11.

16.00 Pouť děkanátu Uh. Brod
- za obnovu rodin a duchovní povolání

65

Modlitba před obrazem Matky jednoty ve velehradské bazilice
Brány milosrdenství, otevři nám, Neposkvrněná Panno Maria, Matko
krásného milování a Matko jednoty, a čisté vody Tvého slitování, nechť
omyjí naše viny!
Z Tebe se věčný Syn věčného Otce narodil na tuto zemi, u Tebe, Matko, se my, synové země, zrodíme pro nebe. Dej nám vyrůstat v pravdě
a v lásce, v lidi dokonalé podle míry plnosti Kristovy. Odvrať od nás záplavu zlých myšlenek, žádostí a hříchů, abychom jako vinná ratolest na
kmeni Spasitelově přinášeli hojný užitek, podíl měli na slávě, kterou dal
Otec svému Synu, a všichni abychom byli jedno; splní se tak poslední
odkaz, který nám dal Ježíš. Učiň z nás lidi nové, kteří svlékli člověka starého a oblékli Krista, kteří spějí velkými kroky k nebeské vlasti, kde trůníš
Ty, nanebevzatá Královno!
Tvému nejčistšímu Srdci se dnes zasvěcujeme, sjednoť nás se Srdcem Ježíšovým, stánkem Nejvyššího, abychom zachváceni Božím ohněm milovali ne ústy a jazykem, ale skutkem v pravdě. Naše Paní a naše
Matko, pamatuj, že jsme ode dneška Tvoji! Pohleď, kolik tvých dětí trhá
mystické Tělo Církve, kolik našich bratří je v bludu a rozkolu, kolik zaslepených vášněmi, svedených, kolik chudých a pronásledovaných.
Pošli hodné dělníky na žeň Beránka, který hříchy světa sňal, ať se utiší Boží hněv a pokoj a jednota, kterou není schopen dát svět, zavládne
mezi námi, v rodinách, v národech, v Církvi, ať se obnoví tvářnost celé
země. Vždyť jenom Ty jsi naše naděje, spolu s anděly a svatými, našimi
nebeskými zastánci.
Maria, Matko žádoucí, Tys královna všemohoucí, prosiž za nás za
křesťany, svého Syna Hospodina, Kyrie eleison!
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ROČENKA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ
Ročenku je možné si stáhnout na internetových stránkách MV.
Pro vnitřní potřebu – Neprodejné!
Vydáno v lednu 2010 nákladem 1500 ks
tisk: Tiskárna Křupka Mohelnice
Vychází ve spolupráci s nakladatelstvím
Refugium Velehrad-Roma, s.r.o., Olomouc.
ISBN: 978-80-7412-039-8
Na vnitřní straně obálky: Obraz Panny Marie Matky jednoty křesťanů (foto F.
Ingr),
zadní strana obálky: detail značky kamenického mistra (foto P. Hudec)
Adresa: O.s. Matice velehradská, Stojanovo nádvoří 206
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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