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Viribus unitis - spojenými silami
Milé sestry a bratři.
V posledním dnu roku 1980 prohlásil papež Jan Pavel II. soluňské apoštoly sv. Cyrila
a Metoděje spolupatrony Evropy. V následujícím roce se přijel z této skutečnosti radovat
na Velehrad 5. července společně s věřícími z Čech, Moravy a Slovenska kardinál Bernardin Gantin. Pro mnoho poutníků je zážitek setkání s černošským kardinálem v bílém
ornátu nezapomenutelný, zdaleka však ne jen pro tuto skutečnost. Věřící lid totiž s Gantinem, který byl doprovázen panem kardinálem Tomáškem, spoluutvářel živé společenství a byla zde hmatatelná touha po svobodě, což ještě zřetelněji lidé vyjádřili v roce
1985.
Rád bych se ovšem zmínil ještě o jedné události, o níž jsem slyšel vyprávět a která
bezprostředně tomuto setkání předcházela. Nad Velehradem se přehnala nad rámem
4. července 1981 velká průtrž mračen. Obrovské množství vody splavilo z okolních polí
do velehradského nádvoří místy až půlmetrové nánosy bláta. Desítky ochotných rukou
se pustily do jeho odstraňování, takže bylo před slavností vše uklizeno. Čteme -li tuto
událost „v Duchu“, lze říci, že proběhla bez nánosu normalizačního bláta.
Nechceme nechat odstraňování nánosů starostí, zapomnění, smutku a všeho v nás
vyhořelého na čas bezprostředně předcházející jubileu v roce 2013. Nemuseli bychom
to stihnout tak jako to zvládli velehradští tenkrát. Začali jsme proto už v loňském roce.
Otec arcibiskup Jan Graubner vyhlásil společně s ostatními biskupy Čech a Moravy tříletou přípravu na jubileum. Modlíme se společně jubilejní modlitbu, kterou Matice vydala
u příležitosti 1150 dní do 1150. výročí od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.
S radostí také vítám tuto Ročenku, která zdaleka nemapuje jen naši loňskou činnost.
Obsahuje mnoho duchovních podnětů k roku křtu, který prožíváme v rámci tříleté přípravy.
Velkým povzbuzením se pro nás staly v loňském roce dvě události. Naše vlast dala
církvi kardinála Tomáše Špidlíka, opravdu mimořádného člověka. A je pro nás velkým
darem skutečnost, že si zvolil Velehrad jako místo svého posledního odpočinku. Máme
nový důvod na Velehrad putovat a můžeme jít po dokončené Poutní cestě růžence.
V bazilice pak je nově možné udělat „velehradské kolečko“: Pokleknout před svatostánkem, modlit se před sousoším sv. Cyrila a Metoděje, navštívit místo posledního odpočinku pana kardinála za svatostánkem, prosit o jednotu křesťanů před obrazem Panny
Marie a v Královské kapli prosit o přímluvu A.C. Stojana.
Komu neslouží nohy, ať neklesá na mysli. Skrze společenství členů Matice velehradské, přímluvu naší nebeské matky Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje jsme
v duchovním spojení, zvláště každého 14. dne v měsíci, kdy sloužím společně s dalšími
kněžími mši svatou za všechny živé a zemřelé členy Matice velehradské.
Největší bolestí Velehradu je roztříštěnost snah nás všech, kterým na něm záleží.
A přitom právě sem se přicházíme modlit za jednotu křesťanů. Začněme tedy u sebe
a pojďme jej budovat Viribus unitis - spojenými silami.
Mons. Jan Peňáz, předseda Výboru Matice velehradské

4

Čtvrtý rok činnosti obnovené Matice - nezakopat svoji hřivnu
Petr Hudec

Známé Ježíšovo podobenství o svěřených hřivnách je plné „Boží matematiky.“ Od
toho, komu bylo svěřeno pět hřiven, se očekává zdvojnásobení zisku a stejně tak od
toho, komu byly svěřeny dvě hřivny. Snad by bylo zklamáním, kdyby pěti hřivnami obdarovaný služebník získal jen dvě hřivny, ale nikdo nečeká, že služebník s kapitálem
dvou hřiven získá deset. Cítíme, že Matici na Velehradě nebylo svěřeno „deset hřiven“
- naše síly a možnosti jsou omezené. To je třeba říct na adresu těch, kteří od ní očekávají
příliš mnoho. Skeptici z našich řad i mimo ně by si naopak měli všimnout těchto slov
z Kristova podobenství: „Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný,
ustanovím tě nad mnohým.“ (Mt 25, 21) Jde tedy o to nezakopat svěřenou hřivnu (hřivny) a poctivě se snažit o postupný rozvoj.
V uplynulém roce lze nalézt mnoho povzbuzujícího, nadějného a jistě i volajícího
pozměně. Vydejme tedy počet ze svého hospodaření.
V den výročí úmrtí sv. Cyrila se na Velehradě uskutečnila Valná hromada Matice
velehradské, které se zúčastnilo přes sto členů. V úvodu pozdravil všechny přítomné
protektor Matice, Mons. Jan Graubner, který upozornil na pastorační šanci blížícího se
cyrilometodějského jubilea v roce 2013. Vyzval přítomné k tomu, aby dokázali využít
tříleté období příprav podobně jako naši předkové před milénii v letech 1863 a 1885.
V souladu se stanovami byl zvolen nový Výbor a Kontrolní komise. Do Výboru byli
zvoleni: P. Jan Peňáz, P. Petr Přádka SJ, Mgr. Petr Hudec, s. Kateřina Němcová SCM, Zdeněk Tománek, Mgr. Jakub Macek. Sedmým členem Výboru, kterého jmenuje protektor
Matice, byl potvrzen Ing. Josef Indra.
Do Kontrolní komise byli zvoleni: Ing. Jarmila Háblová, Mgr. Antonín Haloda, Bc.
Martin Schreier, P. František Brázdil SJ, Ing. Michaela Šojdrová.
Jako stěžejní cíl bylo označeno dokončení Poutní cesty růžence. Rovněž bylo
schváleno uspořádání kulturních akcí, které jsou odpovědí Matice na potřebu rozvoje
cyrilometodějské tradice.
Další akcí byla modlitba křížové cesty členů Matice ve velehradské bazilice. Bylo
při ní připomenuto nejen utrpení Krista, ale také významné osobnosti spojené s historií
Velehradu. Ve dnech 12. - 14. března uspořádala Matice na Velehradě III. ročník Víkendu
gregoriánského chorálu. Více než čtyřiceti frekventantům kurzu se věnovali Jiří Hodina, Vladimír Richter a Jitka Grécová. Vyvrcholením setkání byl zpěv nešpor v chórových
lavicích a zpěv při liturgii 4. neděle postní.
Ve velehradské bazilice byla dokončena obnova presbytáře a transeptu z prostředků tzv. Norských fondů. Matice velehradská se finančně podílela na vydání hodnotného sborníku SIC SERVASSE IUVAT, který mapuje proces obnovy.
U příležitosti 1150 dní do 1150. jubilea příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu
v roce 2013 bylo na webových stránkách Matice spuštěno odpočítávadlo a současně
vydán „sv. obrázek“ s vyobrazením sv. Cyrila a Metoděje od ak. mal. Neumanna
z roku 1913 s jubilejní modlitbou.
V měsíci květnu proběhlo osazení poslední etapy zastavení Poutní cesty růžence. Pouze poslední - dvacáté zastavení zůstává v bazilice do doby, než ho bude možné
instalovat v poutním areálu. V rámci přípravy na slavnost požehnání Poutní cesty růžence vydala Matice poutní knížku s fotografiemi reliéfů všech zastavení a modlitbou
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růžence rozšířenou o možnost meditace na základě biblických citátů vztahujících
se k jednotlivým zastavením. K požehnání poutní cesty došlo dne 13. června za
účasti olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, autorů díla a dvou stovek poutníků, kteří s modlitbou doputovali od začátku poutní cesty na Velehrad. O působivé slavnosti vysílal reportáž Křesťanský magazín a radio Proglas. V noci před slavností se
nad Velehradem přehnala větrná smršť, která zcela zneprůchodnila úvodní část poutní
cesty. Díky pohotové reakci staroměstského starosty Josefa Bazaly, nasazení staroměstských hasičů a také za pomoci velehradských členů Matice se podařilo odstranit padlé
kmeny a napadané větve, takže slavnost nebyla pokažena.
K cyrilometodějským oslavám přispěla Matice zorganizováním brigády před
poutí. Několik desítek poutníků uvedlo poutní areál volající po generální obnově do velmi dobrého stavu. V předvečer pouti přišli už po třetí pěší poutníci ze Svatého Hostýna.
K poutnímu vrcholu přispěla Matice uspořádáním přednášky v kostelíku Cyrilka
na téma Vaněčka, Olšr, Horáček – východní Tovaryši. Distribuovala rovněž poutníkům
reprodukci obrazu sv. Cyrila a Metoděje s jubilejní modlitbou. Česká biskupská konference tuto iniciativu podpořila a vydala obrázky v mnohem větším nákladu a lepší tiskové
kvalitě. Vydání obrázků tak lze označit jako dobrý příklad toho, kdy „iniciativa zdola“ je
podpořena „shora“ a modlitba se tak stala „katolickou“ - rozšířenou po celé zemi).
Dne 15. srpna - v den titulární slavnosti baziliky - prožili členové Matice svoji
pouť. Mši svaté v 10:00 předsedal Mons. Josef Nuzík, generální vikář. Deštivé počasí si
vyžádalo uspořádání odpoledního divadelního představení pro děti v Zimním sále Stojanova gymnázia. Dětem se představil soubor Přerovský kašpárek se svými loutkami. Následující program pro děti probíhal v poutním nádvoří. Večer se v Zimním sále uskutečnilo
divadelní představení Rapsodického divadla Olomouc na motivy biblické knihy Ester.
Ve dnech 16. - 21. srpna proběhla, či spíš „prošla“ Desátá pěší pouť na Velehrad.
Připutovalo celkem 717 poutníků, se kterými slavil liturgii v bazilice Mons. Jan Graubner.
Poslední srpnový pátek se uskutečnil IV. ročník hudebního festivalu Šroubek. Vystoupili na něm Josef Fojta s jeho hudebními přáteli, Cimbal Classic a HUKL, který nahradil
hudební uskupení Marcipán. Zhruba stovka posluchačů si měla možnost poslechnout
písně pod barokní klenbou Zimního sálu Stojanova gymnázia. Nakonec tedy nepřízeň
počasí znamenala jen jinak krásný hudební zážitek.
Ve dnech 26. - 28. 9. se uskutečnila pěší pouť z Velehradu - na Sv. Hostýn. Dvacet
pět poutníků vedených P. Janem Peňázem bylo nuceno snášet po celou dobu putování
velkou nepřízeň počasí. V Napajedlích a ve Štípě měli poutníci dobré zázemí a také na
Hostýně se dočkali milého přijetí od členů Matice svatohostýnské. Pouť byla zakončena
společnou modlitbou růžence a mší svatou v bazilice, které se zúčastnili také zástupci
spřátelených Matic.
K výročí úmrtí A. C. Stojana vydala Matice nové obrázky s portrétem A.C. Stojana a modlitbou
za jeho blahořečení.
V sobotu 20. listopadu úspěšně
proběhl čtvrtý ročník přehlídky
a soutěže mešních a košer vín
Cisterciácká pečeť. Absolutním
vítězem se stalo víno Samos z raHudební festival Šroubek (Foto F. Ingr)
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kouského kláštera Klosterneuburg, které
získalo 92 ze sta možných bodů. Ve sklepeních Stojanova gymnázia se slavnostního vyhlášení spojeného s ochutnávkou
zúčastnilo kolem tří set účastníků.
Během roku pořádala Matice sbírku
na obnovu kněžských hrobů na velehradském hřbitově a pořízení nového
náhrobku cisterciáků. Na druhou zmíněnou aktivitu je shromážděno zejména
díky štědrému daru sester z Kongregace
sv. Cyrila a Metoděje více než polovina
Představení loutkového divadla pro děti
potřebné částky. Sbírka nadále pokraču(Foto P. Hudec)
je. (Platby na tento účel můžete zasílat na
účet Matice pod variabilním symbolem
1205). Obdobně též nebyla ukončena sbírka na obnovu kněžských hrobů.
Matice přispěla částkou 50.000 Kč na pořízení nových elektronických varhan
v bazilice, které budou sloužit nejen po dobu oprav velkých varhan, nýbrž také při doprovodu liturgie v nádvoří a dalších příležitostech.
Co se Matici nedaří? Asi bychom si představovali větší nárůst členů. V závěru roku
2009 nás bylo 776, koncem loňského roku 838. Prosíme, pomozte nám, abychom mohli
ještě do Valné hromady udělit členské číslo 863. Více informací o procesu přijímání členů včetně přihlášky naleznete v závěru Ročenky. I velehradští farníci často nechápou
smysl Matice a váhají do ní vstoupit. Snad je to i pochopitelné, že oni nepotřebují svůj
vztah k Velehradu takto viditelně vyjadřovat, když zde nebo poblíž žijí. Přesto právě oni
mají nejvíce možností zapojit se do dění. Ten, kdo to má na Velehrad dál a něco zásadního zde prožil, raduje se z možnosti být s tímto poutním místem v intenzivnějším spojení
a společně s přihláškou nám přicházejí nezřídka výmluvná svědectví. Bohu díky za to.
Druhou bolestí nejen Matice, ale celého Velehradu je jakási roztříštěnost všech,
komu na Velehradu záleží - například ve věci přípravy na jubileum v roce 2013. Kéž se
nám daří přispět k jejímu překonávání - jak to vyjádřil předseda Matice - viribus unitis.

Nekrologium členů Matice velehradské
Tomáš kardinál Špidlík SJ, nar. 17. 12. 1919, zemř. 16. 4. 2010
Mons, Josef Koukl, nar. 8. 11. 1926, zemř. 25. 5. 2010
Josef Daněk, nar. 13. 1. 1940, zemř. 11. 6. 2010
František Synek, nar. 28. 1. 1932, zemř. 11. 8. 2010
Ondrej Neupauer, nar. 17. 11. 1931, zemř. 16. 8. 2010
S. Marie Tarzicie Hubáčková SCM, nar. 21. 11. 1919, zemř. 21. 10. 2010
S. Jiřina Konstantina Košelková SCM, nar. 4. 1. 1923, zemř. 5. 12. 2010
RNDr. Ing. Václav Škoda, CSc., nar. 17. 7. 1929, zemř. v prosinci 2010
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.
7

Návrh programu činnosti pro rok 2011

Přehled zde uváděných aktivit bude připomínkován a schvalován Valnou hromadou.
U většiny z nich je Matice hlavním organizátorem, na některých se pouze organizačně
nebo jinak podílí. Kalendárium poutí je publikováno v samostatné tabulce. Podrobnější
a průběžně aktualizované informace jsou vyvěšeny na webu Matice a členové Matice
obdrží v červnu aktualizovanou tabulku.
13. 2.
13. 3.
1. - 3. 4.

9. 4.
16. 4.
2. 7.
2. - 4.7.

5. 7.
10. 7.
15. 8.

22. - 27. 8.
26. 8.
23. - 25. 9.

29.9.
19. 11.
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Valná hromada Matice velehradské - viz samostatná pozvánka
14.15 Křížová cesta v bazilice vedená členy Matice velehradské a následné
setkání místní velehradské členské základny na faře.
Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě pod vedením Jiřího
Hodiny a Vladimíra Richtera (Akce je určena všem amatérským zájemcům
o tento druh liturgického zpěvu. 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).
19.30 Moravské pašije - divadelní představení Teátru Víti Marčíka, Zimní
sál Stojanova gymnázia, vstupné dobrovolné
I. výročí úmrtí Tomáše kardinála Špidlíka, mše svatá v 18:00
9.00 - 12.00 Brigáda před velehradskou poutí (oběd zajištěn, motyku
s sebou)
IV. Cyrilometodějská pěší pouť ze Svatého Hostýna na Velehrad (Začíná
v sobotu v 9.15 v bazilice na Sv. Hostýně, nocleh spacákového typu ve
Štípě, Napajedlích a na Velehradě, zajištěn převoz zavazadel. Hlavním
organizátorem je Matice svatohostýnská, která Vám poskytne podrobnější
informace na tel. +420 573 381 693, email: matice@hostyn.cz, www.hostyn.
cz). Putování lze ovšem zahájit již 30. 6. na Sv. Kopečku u Olomouce, odkud
směřuje nově vybudovaná poutní cesta na Sv. Hostýn s předpokládaným
příchodem 1. července. Více informací Vám poskytne paní Zora Krejčí (585
385 033 nebo 733 386 315), www.maticesvatokopecka.cz.
13.30 přednáška na cyrilometodějské téma (předpoklad uskutečnění
akce v nově zbudovaném domě sv. Cyrila a Metoděje)
13.30 přednáška na cyrilometodějské téma (předpoklad uskutečnění
v nově zbudovaném domě sv. Cyrila a Metoděje)
Pouť Matice velehradské - 10.00 mše svatá, 14.00 divadelní představení
pro děti a navazující odpoledne her (divadelní představení se bude hrát
i v případě deště a to v Zimním sále Stojanova gymnázia, možnost zajištění
levného noclehu pro rodiny s dětmi)
XI. pěší pouť na Velehrad - viz samostatná pozvánka
19:00 Šroubek - pátý ročník hudebního festivalu
Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Svatý Hostýn (Začíná v pátek ve
12:00 ve velehradské bazilice modlitbou Anděl Páně, noclehy spacákového
typu v Napajedlích a ve Štípě, zajištěna teplá večeře a snídaně, převoz těžších
zavazadel, startovné 150 Kč).
Den A. C. Stojana. Mše svatá v 18:00 a celodenní program věnovaný této
osobnosti realizovaný ve spolupráci se Stojanovým gymnáziem Velehrad
Cisterciácká pečeť - V. ročník soutěže a přehlídky mešních a košer vín ve
sklepení Stojanova gymnázia Velehrad. Zahájení v 16.00, vstupné 250 Kč.

Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2010
Kontrolní komise MV uskutečnila v roce 2010 v souladu se Stanovami čtyři zasedání.
Zásadními tématy byla činnost sdružení a kontroly hospodaření. Kontroly hospodaření
proběhly dvě a to 23. 11. za období leden až říjen 2010 a 11. 1. 2011 za zbývající období
roku 2010 včetně kontroly roční závěrky.
Při kontrole hospodaření za rok 2010 bylo zjištěno:
1. Běžný účet sloužící ke krytí činnosti MV vykazuje k 31. 12. 2010 zůstatek 674.723,30 Kč.
Zůstatek souhlasí s výpisem z účtu vedeného u České spořitelny. Půjčka ŘKF byla řádně
splacena. Podúčet na pořízení Poutní cesty v souladu s ukončením akce byl v listopadu
2010 zcela zrušen a zbylé prostředky (33.943 Kč) převedeny na běžný účet.
2. Při dílčí kontrole hospodaření 23. 11. 2010 byla provedena fyzická inventura pokladní hotovosti. Hotovost byla přepočítána, činila 507 Kč a souhlasila s údajem
v pokladní knize.
Stav hotovosti v pokladně k 31. 12. 2009 podle účetnictví činil 56 Kč. Peníze z pokladny jsou průběžně odváděny na účet do banky.
3. Byly ověřeny inventurní záznamy majetku, zejména zboží na skladě. Inventurou
zjištěné stavy souhlasí se stavy na skladových kartách, rozdíly nebyly zjištěny a celkově odpovídají zůstatku na účtu 132 Zboží na skladě ve výši 66.064 Kč. Nově byla
založena inventární karta dokončeného uměleckého díla Mariánská poutní cesta
s hodnotou 2.577.283 Kč.
4. Ke konci roku 2010 nemá MV žádné pohledávky ani závazky. V závazcích jsou k 31.
12. 2010 pouze nevyplacené mzdy za prosinec ve výši 1.530 Kč. Vlastní jmění MV
činí 2.894.787 Kč.
5.

Přehled výdajů a příjmů za rok 2010
Pečeť- košt, kanc. potřeby, občerstvení –VH, brigáda, poutní cesta
Prodaná trička, zpěvníky, knihy, etikety-víno, mapy-pouť
Cestovné, poštovné, telefon, počítačové zpracování
Pořádání festivalu, koncerty
Tiskařské práce – ročenka, letáky, pozvánky, pozdravy
Inženýrská činnost, PC zpracování, lektoři, ostatní služby
Mzdy
Bankovní poplatky
Příspěvek na dig. varhany, na vydání publikace ŘKF
Výdaje celkem
Tržby z koncertů, festivalu Šroubek
Tržby z reklamy při výstavě mešních vín
Tržby ze vstupného – výstava a košt vín
Tržba- kurz gregoriánský chorál vč. stravného
Tržba-přednáška o vesmíru
Tržby za prodaná trička, zpěvníky,etikety,mapy
Přijaté dotace (Vinařský fond, Zlínský kraj)
Přijaté dary, příspěvek obce Velehrad

86.725
30.209
30.006
54.600
127.073
77.050
48.100
5.528
70.783
530.074 Kč
9.985
20.000
64.250
17.153
1.267
40.560
40.000
532.507
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Členské příspěvky
Úroky z běžného účtu
Příjmy celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

225.850
41
951.613 Kč
+ 421.539 Kč

6. Byla zkontrolována průkaznost účetních dokladů, účelnost a efektivnost výdajů.
Nedostatky nebyly zjištěny.
7. Získané dotace v roce 2010 ve výši 40.000 Kč byly na akci výstava mešních a košer vín Cisterciácká pečeť a to od Vinařského fondu a Zlínského kraje. Přispěla také
Obec Velehrad částkou 5.000 Kč. Obec Velehrad přispěla 2.000 Kč také na kulturní
akce pořádané MV.
8. MV sleduje informačně efektivnost jednotlivých akcí. Nejefektivnější letos vyšla
akce cisterciácký náhrobek. Příčinou je dar kongregace sester (363.000 Kč) a nezahájení realizace náhrobku. Také poutní cesta, která byla letos ukončena, vykázala
ještě zisk 53.245 Kč. U prodávaného zboží (zpěvníky, trička, knihy, etikety na víno,
mapy) byl v souhrnu dosažen menší zisk (cca 6.000 Kč). Kurz gregoriánského chorálu, festival „Šroubek“, divadelní představení a koncert vykázaly ztrátu. Částečným
důvodem byla i nepřízeň počasí při akcích. Atmosféra akcí však byla dobrá, lze je
proto považovat za vydařené, s úspěchem u posluchačů. Výstava mešních a košer
vín skončila ziskem 16.700 Kč.
9. Aktuální stav členů MV je 840 osob. Na členských příspěvcích bylo za rok 2010 vybráno 225.849 Kč, což je pokles oproti roku 2009 o 42.451 Kč při mírném nárůstu
členské základny. Bude provedena kontrola plateb a výzvy k doplacení dlužných
příspěvků.
10. 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 2010 v částce
421.539,11 Kč byl použit na zvýšení vlastního jmění MV.

Za kontrolní komisi: ing. Jarmila Háblová,
předsedkyně KK
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V. VALNÁ HROMADA

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
MATICE VELEHRADSKÁ
13. 2. 2011
Program:
10.00
Pontifikální mše svatá v bazilice
11.30-12.45 Oběd (zdarma) 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)
Vážení členové Matice. Ptáme se vás, jaké je vaše představa o činnosti Matice.
Co vám mezi aktivitami chybí nebo co by měla ze své činnosti vypustit? Vaše
náměty můžete zaslat na adresu Matice před zahájením Valné hromady, nebo
můžete svůj námět přednést přímo v rámci ní a to buď osobně (v rámci programu je na to pamatováno) nebo písemnou formou a váš podnět bude přečten.
Můžete také formulovat svůj dotaz, na jaké téma by se mělo na Valné hromadě
hovořit.
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Hrob kardinála Špidlíka – další důvod k návštěvě Velehradu
Pavel Ambros

„Originální sarkofág pro velehradskou baziliku teď vzniká v dílnách českých a italských tvůrců. Do něj duchovní uloží rakev s tělem nedávno zemřelého světově uznávaného kardinála Tomáše Špidlíka, pro kterého bylo pohřbení na Velehradě osobním přáním. Bazilika, která jako jedna ze sedmi na světě dostala od papeže Jana Pavla II. Zlatou
růži, tedy ocenění za výjimečný duchovní význam a ze stejných důvodů užívá také označení bazilika minor, tím ještě zvýší svůj mezinárodní význam,“ napsala ve svém článku
Sarkofág ozdobí Špidlíkův autogram. Rakev pro zemřelého kardinála vzniká ve Velehradě
i Římě redaktorka významného českého deníku Dnes Jana Fuksová. Definitivní podobu
získá začátkem roku 2011, kdy ještě bude ozdoben miniaturami s nejoblíbenějšími biblickými motivy otce Špidlíka vyhlášeného římského L’Atelier dell’artes. „Sarkofág by měl
být svou podobou co nejjednodušší, aby odpovídal jezuitské tradici i tomu, jak jezuité vnímají hlavní charakter Špidlíkova života a odkazu. Na horní desku, která schránku
hermeticky přikryje, například tvůrci přenesou vlastnoruční kardinálův podpis.“ Podpis
zhotovil z bronzu velehradský akademický sochař Otmar Oliva. Samotný sarkofág je vyroben z řeckého mramoru thassos, váží jeden a půl tuny a zhotovil jej Petr Novák.
Velehrad proslavily ve světě především věhlasné unijní kongresy, které dnes můžeme vnímat jaké setkání svědků víry všech křesťanských tradic. Šest účastníků těchto

Sarkofág Tomáše kardinála Špidlíka ve velehradské bazilice. (Foto P. Hudec)
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kongresů bylo již blahořečeno jako vyznavači či mučedníci: bl. Leonid Fedorov, bl. Pavel
Gojdič, bl. Metod Dominik Trčka CSsR, bl. Vasiľ Hopko, bl. Josef Kocylovskyj, bl. Mikuláš
Čarnecký. Pravoslavní křesťanské navíc uctívají jako mučedníka biskupa Gorazda (původně katolického kněze Matěje Pavlíka), který byl rovněž velehradským horlitelem.
V pohledu našeho 21. století je minulé století stoletím mučedníků a vyznavačů, jak připomíná martyrologium papeže Jana Pavla II. A ze stejného duchovního proudu vyrostl
i služebník Boží Antonín Cyril Stojan.
Od neděle 6. června uchovává velehradská bazilika prostý, mimořádně působivý
sarkofág italského architekta Paola Marcianiho s rakví s tělesnými ostatky zemřelého
kardinála Tomáše Špidlíka, světově renomovaného představitele teologie nerozdělené
církve, velkého propagátora české kultury ve světě, jezuity a duchovního učitele. Bylo
jeho toužebným přáním spočinout na tomto místě, které vždy zůstalo jeho domovem.
„V cizině“, jak říkával „se může člověk odrodit, může se však i přirodit.“ Desetidenní vigilie, při které byla vystavena rakev s jeho tělesnými ostatky v olomoucké katedrále, se pro
nás stala nepřehlédnutelným znamením živé úcty k jeho osobě i vážnosti, které požívá
jeho myšlenkové dědictví v naší zemi. Jeho sebrané dílo, vydávané péčí olomouckého
nakladatelství Refugium se stalo nedílnou součástí české teologie 20. a 21. století s přesahem do oblasti kultury, umění, českých a evropských dějin i do oblasti přírodních věd
i medicíny, navíc přispělo k usmíření národů v Evropě.
Úcta ke svědkům víry není toliko manifestací naší úcty a vděčnosti, nýbrž i epifanií,
tj. součástí kritického rozlišení, co z nepřeberného množství poznání lidského ducha
a dějinných událostí se má stát z našeho svobodného rozhodnutí dnešnímu člověku
více zjevné. Důvodů může být jistě mnoho, upřeme svoji pozornost k těmto hlavním:
„Kardinál Špidlík 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.“ (Benedikt XVI.)
Kardinál Špidlík si do svého erbu zvolil motto „Ex toto corde“ - Z celého srdce. „Symbol
srdce představuje ve východní spiritualitě sídlo modlitby, setkání mezi člověkem a Bohem, ale také s dalšími lidmi a s kosmem. Zde je třeba zmínit, že na erbu kardinála Špidlíka
je srdce, umístěné na štítu, překryto křížem, na jehož ramenech se protínají slova PHOS
a ZOE, světlo a život, což jsou jména Boží. Člověk, který plně, ex toto corde, přijímá světlo
a život, stává se tedy sám světlem a životem v lidství a v univerzu.“ (Benedikt XVI.)
Konečně kardinál Špidlík přispěl k vytvoření svazku mezi teologií a uměním. Výrazně jako autor teologického libreta se vepsal do výzdoby kaple Redemptoris Mater.
Jan Pavel II. to komentoval těmito slovy: „Toto dílo je výrazem teologie obou plic, z níž
může církev třetího tisíciletí čerpat novou vitalitu“. Je zásluhou Špidlíkovou, že v galérii
světových postav světců zde zobrazených nechybí svatý Václav, patron českých zemí.
Velehradský poutník má proto další důvod, proč navštěvovat Velehrad: Setkávat se
zde se svědky víry 20. století. Nejnověji s otcem Tomášem Špidlíkem, duchovním otcem
a starcem, jak rádi říkají východní křesťané. Pozorný návštěvník si jistě povšimne, že sarkofág za hlavním oltářem nemá držadla. Otec Špidlík k tomu za svého života dodával:
„Křesťané věří, že jejich hrob otevře sám zmrtvýchvstalý Kristu!“
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Velehrad a Jan Pavel II.
Michal Altrichter SJ

V dubnu roku 2010 jsme si připomněli 20 let od návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě.
Jak lze vnímat jeho poselství s tímto časovým odstupem? Je pro nás stále aktuální? Nezůstalo zde příliš nenaplněných očekávání a zklamání? Požádali jsme o slovo jednoho ze tří
jezuitů, kteří se v roce 1990 vrátili na Velehrad.
Máme výročí dvaceti let, co papež Jan Pavel II. navštívil Velehrad. Bezesporu to s sebou přináší otázky: V čem se Velehrad změnil, v čem zůstává tentýž? Začněme nejdříve
u papeže: ten se již změnit nemůže, zůstává, jak doufáme, Bohu velice blízko.
Jan Pavel II. měl o Velehradě zprávy ze tří zdrojů. Ten nejstarší patří do kategorie,
nazvěme je tak, vatikánských informací. Navazoval na odkaz rozličných papežů, reflektujících ideu cyrilometodějskou (za všechny uveďme Lva XIII.).* Od doby Pavla VI., co se
celá římská kurie plněji začala tématem Velehradu vzhledem k událostem oslav Cyrila
a Metoděje (1969) zaobírat, se stal Velehrad velice poutavým symbolem. Stačí si projít
přístupné vatikánské archivy, diplomatické protokoly, kde se třeba Velehrad objevuje
s reakcemi Svatého stolce na emigrantská díla spojená se jménem Velehrad (časopisy,
konference, publikace), přičemž čím více se blížíme k datu 1989, nárůst věcných informací vzrůstá. Přirozeně, rok 1985, který je spjat s folklorním příspěvkem ministra Klusáka,
tomu vydatně napomohl. Jsou zaznamenány hovory, kdy se kardinál Tomášek s Janem
Pavlem II. baví nad tím, co všechno na této pouti a po ní existovalo. Druhá kategorie je,
řekněme, intelektuálně-kulturně-duchovní servis, který si Svatý otec sám vyžádal, aby byl
o Velehradu komplexněji informován. Tady můžeme vzpomenout Svatým otcem vyžádaná pravidelná setkání s kardinálem Špidlíkem, který východní otázku předkládal ze
všech stran a napříč všemi možnými směry, včetně kritických výhrad. Třetí kategorii tvoří jeho vlastní studium a nelíčený příklon: byl obeznámen s dílem vědce-badatele, byzantologa prof. Dvorníka, důkladně znal slovanský životopis svatého Konstantina (Cyrila),
zajímal se o velehradské archeologické výzkumy. Na rozdíl třeba od krajně nepřiměřených posudků těch, kteří se oháněli znalostí exaktních metod a popírali smysl ideového
nadšení třeba dominikánského otce Veselého, on ho bral pod ochranu: protože věděl,
že pod leckterým houštím protikladných teorií, je zapotřebí vnímat především zaujetí
pro Velehrad. A to nezajistí pouze vědecká metodologie. Mohli bychom tu citovat přiměřeně trefný argument prof. Piťhy: Pokud bomba v Nagasaki dopadla mimo centrální
město, nebude dnes přece nikdo říkat, že bomba v Nagasaki nebyla, obdobně: pokud
nevíme, kde se nachází historický Velehrad, nebudeme tím přece tvrdit, že současný
Velehrad nesouvisí s dřívějším Velehradem. Tento argument samozřejmě neznamená,
že vědec nemá mít odpovědnost za solidní vědecký výzkum. Ale ani ten se nesmí stát
ideologickou izolací.
Přejděme k otázce, jak se Velehrad změnil a čím zůstává. Je pro každé velké poutní
místo podezřelé, pokud se vnější úpravy dějí rychle, snadno a pro všechny přijatelně.
Proto existuje pod vnějším pláštěm rekonstrukcí „mydlení duchů“ natolik silné, kolik si
toho právě genius loci žádá. Ten, kdo nevraží, dobrému výsledku nenapomůže. Ten, kdo
nic nedělá, nic nepokazí. Ten, kdo něco dělá, může se modlit, aby to bylo stále lepší,
tedy co nejvíce odpovídající tomu, co právě zamýšlí Pán. Dalekosáhlé opravy, které na
Velehradě pokračují, jsou velkým počinem. A co se myslí tím vnitřním, skrytým? Na14

příklad parkoviště, plné aut těch, kdo jdou na mši svatou napojit ducha, očistit srdce...
Ba ještě k tomu i další: že existují výrazná svědectví nenápadných lidí, kteří se zastaví
u hrobu otce Stojana, nebo kteří pláčou vděčností v přítmí vedlejších kaplí nad svým
změněným životem. Někdo řekne: Jistě, je to citový argument, hodný respektu, ale kde
je ta světovost Velehradu, o níž mluvil papež při první návštěvě naší vlasti? Myslím, že
lidé Pánu blízcí, jako Jan Pavel. II., hovoří o tom, co se postupně stává. A jaksi s trpělivostí.
Velehrad, který znepokojoval a naopak i chránil člověka po celá staletí, není prvoplánový haló efekt, ale místo Bohu milé, kde Bůh má pro svůj život svůj vlastní rytmus. Jsme
tedy ve fázi, kdy se učíme zaposlouchat do tohoto Božího pohybu, slyšet ho v srdcích
druhých (třebaže to jsou případně ti, které bychom mezi Boží oblíbence snad ani nezahrnuli): a věříme, že Jan Pavel II. ze své blízkosti Boží nám tuto službu slyšení pomáhá
nacházet. Máme k tomu i dalšího pomocníka: otce Špidlíka. Ten Velehrad miloval, a že se
zrovna u něj nejedná o pocitovost, ukazuje, kolik kvůli tomuto místu během života vystál. Učíme se všichni spojovat v jednom: pro Velehrad každý podle svého něco udělat!
Dobře, někdo namítne, co konkrétního? V legendě svatého Konstantina čteme: Tím, že
odpustil svým nepřátelům, bylo jeho slovo srozumitelné, v cestě tudíž nestála žádná překážka. Anebo: Že více sil věnoval Božímu slovu než sepisování odpovědí na námitky těch,
kteří smýšleli odlišně, dokázal právě o Božím slově krásně hovořit. Myslím, že toto poslání
velehradského charizmatu (anebo étosu), nás může vyučit tvořivé vynalézavosti.
*) Srov. v češtině pro čtenáře dostupné nejvýznamnější papežské dokumenty k tématu Velehrad: Cyrilometodějské papežské dokumenty z let 869–1985, Refugium, Olomouc
2003.

Papež Jan Pavel II. na Velehradě 22. 4. 1990. (Foto archiv ŘKF Velehrad)
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Z farní kroniky vedené P. Josefem Cukrem SJ – rok 2010
leden
3. 1. přednáška a beseda s P. Pavlem Gáborem SJ v Zimním sále
SGV na téma „Jsme ve vesmíru sami?“
14. 1. slavil s poutníky Zimní pouť k Panně Marii Matce jednoty
křesťanů biskup Josef Hrdlička.
únor
14. 2. v den výročí úmrtí sv. Cyrila se uskutečnila 4. valná hromada MV ve Slovanském sále, které se zúčastnilo přes sto členů. Mši
svatou slavil v bazilice Mons. Jan Graubner.
16. 2. je tomu dvacet let, kdy se jezuité oficiálně vrátili na Velehrad.
21. 2. byla zahájena pastýřským listem České biskupské konference pastorační příprava
na jubilejní rok 2013.
25. 2. přednáška o nových archeologických objevech na Velehradě pro památkáře a studenty Stojanova gymnázia (archeologové J. Mikulík a Z. Schenk, zopakována 10. 3. pro
farníky).
březen
8. – 10. 3. setkání kněží a jáhnů moravských diecézí na Stojanově se zúčastnilo 210
kněží.
10. 3. výklad archeologů o opravách.
12. – 14. 3. víkend Gregoriánského chorálu.
13. – 28. 3. odstranění lešení v presbytáři.
21. 3. vrácena restaurovaná plátna sv. Bernarda a sv. Benedikta.
22. 3. zahájení práce na objektech bývalé sýpky a konírny.
22. 3. zemřel P. Josef Horehleď SJ. Pohřben byl 27. března na velehradském hřbitově.
31. 3. usazen restaurovaný hlavní oltářní obraz s tématem Nanebevzetí P.M.
duben
V měsíci dubnu jsme si připomněli zatčení a následnou deportaci 71 velehradských jezuitů do internačního tábora v Bohosudově (pouze rektor koleje P. Ševela SJ byl internován v Želivi). Tento násilný akt se odehrál v noci z 13. na 14. dubna v rámci tzv. Akce
„K“. Velehradské jezuity postihl stejný osud jako všechny mužské řeholní společenství
v tehdejším Československu. Velká část jezuitů strávila ve vězení deset a více let.
16. 4. zemřel v Římě kardinál Tomáš Špidlík SJ.
20. dubna se v bazilice sv. Petra v Římě uskutečnila zádušní mše svatá. Papež Benedikt
XVI. vedl obřad posledního rozloučení.
21. 4. navštívil velehradskou baziliku norský ambasador Jens Eikaas při příležitosti dokončení obnovy presbytáře v transeptu. Při této události vydala velehradská farnost publikaci o opravě této části baziliky s názvem SIC SERVASE IUVAT (Tak pomáhá zachovat)
a dokumentační DVD.
22. 4. výročí 20 let od návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě.
26. 4. nástup nového ředitele Stojanova gymnázia Mgr. Michala Hegra.
30. 4. V pátek 30. dubna se ve velehradské bazilice slavilo za veliké účasti biskupů, kněží,
řeholníků a bezpočtu věřících a hostů requiem za kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Liturgii
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předsedal olomoucký arcibiskup a moravský metropolita Jan Graubner, kázání pronesl
Mons. Josef Hradlička, olomoucký světící biskup. Po mši sv. byla rakev přenesena do
kaple Matky Jednoty.
30. 4. – 2. 5. hostil Velehrad desátý ročník Studentského Velehradu.
květen
1. 5. rakev s tělem kard. Špidlíka přenesena do Královské kaple.
5. 5. proběhl absolventský koncert Františka Macka ml. v bazilice.
11. 5. bylo přesně 1150 dní do jubilejní slavnosti 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.
12. 5. přednáška Ing. Jana Červenáka o jezuitských stavbách v Čechách a na Slovensku.
červen
6. 6. byla rakev s tělem kardinála Tomáše Špidlíka SJ vložena do mramorového sarkofágu za hlavním oltářem (svatostánkem) baziliky.
9. 6. se uskutečnila druhá přednáška Ing. Červenáka o vysoušení kostelů.
13. 6. požehnání Poutní cesty růžence arcibiskupem olomouckým Janem Graubnerem.
26. 6. proběhl úklid areálu před poutí, do něhož se zapojilo 50 farníků a členů Matice.
červenec
1. 7. byla zahájena výstava fotografií, které dokumentují stavební obnovu velehradského podzemí a kostela Největší Trojice v Trnavě. Výstava byla instalována v bočních kaplích baziliky.
4. 7. koncert lidí dobré vůle v čele s Hradišťanem. Po koncertě následovala v bazilice
adorace a program byl zakončen půlnoční mší svatou s biskupem Radkovským. Týž den

Ukládání rakve kardinála Špidlíka do sarkofágu 6. 6. 2010. Po levici Mons. Graubnera P. Ambros SJ, po pravici P. Rupnik SJ, dále P. Přádka SJ a P. Suchomel. (Foto L. Karczubová)
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odpoledne připutovali pěšky poutníci ze Svatého Hostýna v čele s P. Janem Peňázem.
5. 7. slavil s poutníky v 10:30 liturgii kardinál Miloslav Vlk. V kázání arcibiskup Dominik
Duka OP oficiálně oznámil úmysl pozvat na Velehrad v roce 2013 papeže.
11.7. Malá pouť byla v 10:00 slavena Mons. Josefem Hrdličkou.
20. 7. se na Velehrad vrací staronový kaplan P. Václav Ježík SJ (působil zde již v letech
1990 - 1994).
31. 7. varhanní koncert v bazilice ke cti sv. Ignáce z Loyoly.
V polovině července byly do bočních kaplí baziliky instalovány dvě výstavy fotografií.
Jedna byla věnována Aloisi Musilovi (1868-1944), katolickému knězi a orientalistovi. A
druhá historii putování Slováků na Velehrad. Výstavu o Musilovi připravila Akademická
společnost Aloise Musila společně s Muzeem Vyškovska. Autorem výstavy s názvem Slováci na Velehradě je Petr Hudec a byla realizována v rámci projektu Velehrad – Trnava,
společné kořeny a vzdělávání II. etapa.
srpen
15. 8. se konala titulární slavnost baziliky a pouť členů Matice Velehradské. Odpoledne
byl připraven zábavný program pro rodiny s dětmi, večer pak představení Rapsodického divadla pro dospělé.
17. 8. se vydala skupinka mládeže na pěší pouť z Velehradu do Trnavy pod vedením
Petra Hudce.
21. 8. přišla X. pěší pouť na Velehrad v počtu 717 účastníků. Mši svatou sloužil spolu
s poutníky arcibiskup Jan Graubner.
22. 8. výročí 40. let kněžství P. Antonína Krejčiříka SJ.
27. 8. uspořádala Matice velehradská IV. ročník hudebního festivalu Šroubek.
září
1. 9. byl zahájen školní rok a poté měly děti táborák na farní zahradě.
1. 9. byl mší svatou v bazilice zahájen školní rok studentů Stojanova gymnázia.
4. 9. si aktéři velehradských hodů přišli do baziliky pro požehnání.
8. 9. na Velehrad přijely čtyři autobusy účastníků konference restaurátorů z Uh. Hradiště. Týž den navštívila Velehrad skupina delegátů UNESCO z celého světa.
10. 9. vyšel sborník Nové objevy na Velehradě v rámci projektu Velehrad - Trnava.
14. 9. byl zahájen kurz přípravy na biřmování.
16. 9. byly nainstalovány v kapli sv. Bernarda elektronické varhany.
26. 9. vyšla z Velehradu asi 25 členná skupina poutníků vedena P. Peňázem na Hostýn.
Požehnání na cestu jim udělil v bazilice P. Přádka SJ.
27. 9. bylo v interiéru velehradské baziliky zahájeno restaurování hlavní lodi. Lešení vyrostlo během čtrnácti dní v první třetině hlavní lodi.
29. 9. byla za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera slavena mše svatá
u příležitosti 87 let úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana.
29. 9. se uskutečnily na Velehradě dvě prezentace sborníku Nové objevy na Velehradě,
jehož editorem je prof. Miloslav Pojsl. První byla uspořádána pro studenty SGV a druhá
v odpoledních hodinách pro partnery projektu a pozvané hosty.
říjen
6. 10. byl v budově velehradské fary představen nejširší veřejnosti sborník Nové objevy
na Velehradě. Sborník byl vydán v rámci projektu Velehrad – Trnava, společné kořeny
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jezuitské kultury a vzdělávání, v jehož rámci opravuje velehradská farnost podzemí baziliky (lapidárium).
31. 10. se v bazilice uskutečnil koncert vokálně-experimentálního souboru Affetto.
Listopad
14. listopadu proběhla na SGV degustace mešních a košer vín v rámci IV. ročníku mezinárodní soutěže Cisterciácká pečeť.
20. 11. proběhl ve sklepních prostorách Stojanova gymnázia IV. ročník soutěže mešních
a košer vín Cisterciácká pečeť, kterou vítězům předal gen. vikář Josef Nuzík.
28. 11. měla skupina místní mládeže s názvem VelBlue Kateřinský koncert v Obecním
domě na Modré.
Prosinec
12. 12. proběhla na Stojanově gymnáziu přednáška MUDr. Marie Fridrichové s názvem
Biblický pohled na lásku, manželství a sexualitu.
15. 12. se v Zimním sále SGV uskutečnil kurz biblických tanců pod vedením sestry Milady z komunity Blahoslavenství.
24. 12. zazněla na půlnoční mši Česká vánoční mše „Hej mistře“ od Jakuba Jana Ryby,
pod vedením Mgr. MgA Filipa Macka.
25. 12. zahrály děti Vánoční scénku v bazilice, po nich následoval vánoční hudební dárek
skupiny VelBlue.
26. 12. se v bazilice na Velehradě uskutečnil tradiční koncert Hradišťanu s hostem Obývačkový orchester z Terchovej.		
Připravila Petra Zajícová

Norský ambasador Jens Eikaas (vpravo) při návštěvě baziliky 21. 4. 2010. Uprostřed náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Jindřich Ondruš a vlevo farář farnosti P. Petr Přádka SJ.
(Foto F. Ingr)
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Římské kostely,
v nichž se na začátku r. 868 konala liturgie slovanská
Josef Cibulka

Po příchodu Konstantina-Cyrila a Metoděje do Říma na začátku druhé poloviny
prosince r. 868 vyžádala si dlouhého řešení otázka, jak osamostatnit církevní správu moravského křesťanství, ale kupodivu rychle byly po jejich příchodu vyřízeny druhé dvě
záležitosti, které je do Říma vedly, tj. schválení slovanské liturgie a vysvěcení jejich žáků,
této liturgii oddaných. Život Metodějův (kap. 6) vypravuje, že papež Hadrián II. „posvětil
jejich učení, položiv slovanské evangelium na oltář sv. Petra apoštola“ a sám vysvětil
Metoděje na kněze. Podle Života Konstantinova (kap. 17) papež „přijav slovanské knihy
posvětil a položil je v chrámě sv. Marie, který sluje Fatné, i pěli nad nimi svatou liturgii. Potom
papež kázal dvěma biskupům, Formosovi a Gauderichovi, aby vysvětili slovanské učedníky“,
tj. tři na kněze a dva na lektory. Když se tak stalo, „ihned pěli liturgii slovanským jazykem
v chrámě sv. apoštola Petra. A druhý den pěli v chrámě sv. Petronilly, a třetí den v chrámě sv.
Ondřeje. A potom zase v chrámě velikého učitele světa sv. Pavla... majíce na pomoc biskupa Arsenia, jednoho ze sedmi biskupů a bibliotekáře Anastasia.“ Poněvadž ostijský kardinál-biskup Arsenius kolem 7. března 868 prchl z Říma, konaly se tyto slovanské liturgie
v Římě nejspíše v únoru 868. Bylo to jen proto možné, poněvadž již před tím na Moravě
vznikla a v užívání vešla úplná liturgie slovanská, neboť v bazilice sv. Pavla po celou noc
pěli chvalozpěvy slovansky, tj. chórové modlitby, aby pak druhého dne nad jeho hrobem pěli liturgii, tj. mešní.
Z uvedených kostelů tři jsou bezpečně známy. Je to především konstantinská bazilika svatopetrská za Tiberem ve Vatikáně, dále pak bazilika sv. Pavla ležící mimo městské
hradby na ostijské cestě, postavená v letech 386–395 císaři Valentiniánem II. a Theodosiem, a konečně bazilika P. Marie Větší, ležící v městě na vrchu Esquilinu, přestavěná a
zvelebená papežem Sixtem III. (432–440), kterou Život Konstantinův označuje řeckým
jménem Fatné, jak ji nazývali Řekové sídlící v Římě. Zcela jasné však není, které kostely
jsou míněny jako chrámy sv. Petronilly a sv. Ondřeje, takže vznikla různá mínění. Na
ardeatské cestě v katakombách Domitilliných existovala tehdy ještě v Římě pohřebištní
bazilika sv. Petronilly, zvaná též sv. Nerea a Achilea. Byla zničena zemětřesením r. 897
a podle zbytků znovuobjevena r. 1874, takže bylo dohadováno, že se v ní konala slovanská liturgie žáků Konstantinových. Jako kostel sv. Ondřeje byl označen také dnešní
kostel San Gregorio Magno na pahorku Caeliu blízko Kolosea, kde papež Řehoř Veliký
proměnil svůj rodový dům in clivo Scauri r. 580 v klášter a kostel sv. Ondřeje, ale tento
kostel zasvětil již Řehoř II. (715 až 731) svému předchůdci Řehoři Velikému, takže za
římského pobytu soluňských bratří byl to již kostel sv. Řehoře právě tak, jako dnes.
Zvláštní je počet pěti kostelů, který odpovídá Konstantinu-Cyrilovi, Metodějovi a
třem na kněze vysvěceným jejich žákům, jakoby každý z nich v jednom z uvedených
kostelů slavil slovanskou liturgii, ale není jasno, proč vedle tří nejvýznačnějších římských
bazilik, kromě lateránské sv. Jana, jsou uvedeny dva méně významné kostely sv. Petronilly a sv. Ondřeje, a proč se soluňští bratři se svými žáky museli ubírat právě do nich
a na vzdálená místa, jsou-li správné uvedené dohady. Skutečnost je však jednodušší.
Celebrování slovanské liturgie v Římě se na začátku r. 868 omezilo na tři jmenované
nejvýznačnější baziliky, kromě lateránské, neboť jako kostely sv. Petonilly a sv. Ondřeje
jsou míněny dvě bývalé rotundy, které stály na jižní straně konstantinské baziliky sva20

topetrské a byly zbourány v době renesanční, aby umožnily její rozsáhlejší novostavbu.
Západní z nich byla původně mauzoleum císaře Honoria (395–423) a stala se oratoriem
sv. Petronilly, když tam byly za papeže Pavla I. (755–767) přeneseny její ostatky, kdežto východní, jako mauzoleum připisovaná císaři Valentiniánovi III. (423–453), se stala
oratoriem sv. Ondřeje. Jsou-li tedy v Životě Konstantinově, jak bylo svrchu uvedeno, za
sebou jmenovány kostely sv. Petra, Petronilly a Ondřeje, týkají se všechny tyto zmínky
v podstatě pouze baziliky sv. Petra a přilehlých a chodbami k ní připojených rotundových oratoří sv. Petronilly a Ondřeje, které jako součást baziliky svatopeterské byly slovanské liturgii asi určeny pro malý počet celebrujících, když jinak Konstantinu-Cyrilovi,
Metodějovi a jejich žákům bylo přáno, aby slovanskou liturgii konali na hrobu sv. Petra,
na hrobu sv. Pavla a u jesliček v nejvýznačnějším mariánském kostele římském.
Převzato ze Sborníku prací Filosofické Fakulty Brněnské University, 1964, F 8

Papež Hadrián II. schvaluje slovanskou bohoslužbu
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Blahoslavený mučedník Petr Pavel Gojdič a Velehrad
Petr Hudec

Ve dvacátém století směřovala na Velehrad řada osobností, které vydaly svědectví o víře
v období vlády totalitních režimů a katolická církev je uctívá jako světce. Jedním z nich je i
blahoslavený mučedník, biskup Pavel Petr Gojdič.
Blahoslavený Pavel Petr Gojdič se narodil 17. července 1888 v rusínské obci Pekľany u Prešova v rodině řeckokatolického kněze Štefana Gojdiče. Studoval teologii v Prešově a Budapešti a v roce 1911 byl vysvěcený za kněze. V roce 1919 se stal ředitelem
biskupské kanceláře a o tři roky později vstoupil do kláštera baziliánů na Černečej Hore
u Mukačeva, kde přijal řeholní jméno Pavel. Poprvé lze jeho návštěvu Velehradu doložit v roce 1924, kdy se zde zúčastnil IV. unionistického kongresu, v jehož rámci
přijal biskupské svěcení užhorodský mukačevský biskup Petr Gebej. Nahradil tak na
biskupském stolci mukačevské diecéze maďarského biskupa Antala Pappa. Rovněž
pro prešovskou diecézi byl hledán vhodný kandidát na biskupa z řad místních věřících.
Stal se jím právě Gojdič. Dne 14. 9. 1926 byl nejprve jmenován apoštolským administrátorem prešovské eparchie a 25. března 1927 na svátek Zvěstování Bohorodičky byl
v bazilice sv. Klimenta v Římě vysvěcen na biskupa. Na svou apoštolskou cestu si zvolil
biskupské heslo: „Bůh je láska, milujme ho!“ Papež Pius XI. věnoval biskupovi Gojdičovi
u této příležitosti zlatý kříž se slovy: „Tento kříž je jen slabým symbolem těch velkých křížů,
které na tebe, můj synu, sešle Pán Bůh ve tvé biskupské službě.“
V témže roce reprezentoval Gojdič řeckokatolickou církev na V. unionistickému
kongresu svolaném ve dnech 20. - 24. července. Znovu Velehrad navštívil u příležitosti
svolání VII. unionistického kongresu v roce 1936. Fotografická „momentka“, na které je
u této příležitosti zachycen s dítětem, vyjadřuje něco z jeho charisma. Pro jeho laskavost, pozornost a dobročinný vztah k lidem byl nazýván „mužem zlatého srdce“.
Vzpomínka na setkání s mnoha „velehradskými“ přáteli se měla pro něj stát posilou do
dalších nelehkých let.
V roce 1940 byl přes odpor vlády Slovenského štátu jmenován prešovským sídelním biskupem a po válce v lednu 1946 opět potvrzen v jurisdikci pro řeckokatolíky v celém Československu.
Po II. světové válce se již v roce 1946 zúčastnil pracovního unijního sjezdu konaného na Velehradě ve dnech 11. – 14. srpna. Právě P. Gojdič dodal tomuto setkání, které
navazovalo na předválečné unionistické kongresy, biskupský lesk. Dne 15. srpna slavil
v bazilice východní liturgii společně s prešovskými a zemplínskými poutníky organizovanými ve spolku Jednota sv. Cyrila a Metoda. Po neutěšených válečných letech hojná
účast řeckokatolíků na místní věřící velmi zapůsobila a byla pro ně povzbuzením.
Po únoru 1948 se biskup Gojdič postavil na odpor rozhodnutí KSČ spojit řeckokatolickou církev s pravoslavnou. Dne 28. dubna 1950 byl v rámci akce „P“ zatčen a řeckokatolická církev byla administrativně zrušena. V lednu roku 1951 byl Gojdič odsouzen ve
vykonstruovaném procesu k doživotnímu vězení, ztrátě všech občanských práv a zaplacení pokuty ve výši 200 000 Kčs za údajnou velezradu a špionáž. Stal se vzorem a posilou jemu svěřených řeckokatolických křesťanů. Tak jako byl pokoušen Kristus na poušti
(srov. Mt 4), byl mu nabízen návrat do prešovské biskupské rezidence, pokud přijme
komunisty nadiktované podmínky a stane v čele pravoslavné církve v Československu.
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Biskup Pavel Petr Gojdič na Velehradě v roce 1936 (Archiv ŘKF Velehrad)
Kristu se měl připodobnit také svojí smrtí. Zemřel na následky špatného zacházení a zde
získaných nemocí v den svých 72. narozenin 17. července 1960 ve vězení v Leopoldově.
Pochován byl bez jakýchkoliv poct na vězeňském hřbitově pod číslem 681.
V důsledku uvolnění poměrů v Československu v roce 1968 bylo možné realizovat
na Velehradě ve dnech 13. a 14. května 1968 setkání 600 delegátů Díla koncilové obnovy. Shromáždění vedené biskupem Františkem Tomáškem si kladlo za cíl uvést závěry
II. vatikánského koncilu do praxe a obnovit plný život církve v Československu. Jedním
z požadavků bylo i obnovení činnosti řeckokatolické církve, k čemuž došlo 13. června.
Dne 29. října téhož roku dovolily státní orgány exhumaci tělesných pozůstatků otce biskupa Gojdiče na leopoldovském hřbitově. Jeho ostatky byly převezeny do prešovské
katedrály.
Dne 27. září 1990 došlo k soudní rehabilitaci P. Gojdiče. Papež Jan Pavel II. prohlásil mučedníka Pavla Gojdiče 4. 11. 2001 za blahoslaveného.
Velehrad je možné vnímat jako místo požehnané kroky tohoto muže. Řeckokatoličtí křesťané jsou si vědomí tohoto spojení Velehradu s jejich světci a stává
se jim tak novým způsobem drahý. Z nedávné historie lze uvést tři příklady. Dne 28.
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března 1998 se uskutečnila pouť slovenských řeckokatolíků z Košic na Velehrad u příležitosti prvního výročí ustanovení apoštolského exarchátu (21. 2. 1997). „Nadväzujúc
na cyrilometodskú tradíciu, ktorá je v našej cirkvi živá, rozhodli sme sa vykonať púť gréckokatolíckych veriacich na známe ohnisko cyrilometodskej úcty – na Velehrad. Vedie nás
k tomu, okrem iného aj fakt, že patrónmi nášho exarchátu sú práve sv. Cyril a Metod. A súčasne chceme pokračovať preseknutej reťazi príležitostného slávenia východnej sv. liturgie,
ktorú velehradská bazilika zažila za pôsobenia biskupa P. P. Gojdiča, OSBM, Josefa Zorvana
a iných gréckokatolických kňazov.“
Jednou z nejvýznamnějších návštěv řeckokatolíků na Velehradě v uplynulém
dvacetiletí byla 2. púť slovenských gréckokatolíkov na Velehrad a Sv. Hostýn, která
se uskutečnila dne 29. července 2006. Byla organizovaná Spolkom sv. Cyrila a Metoda
v Michalovciach, který vznikl jako pokračovatel komunisty zrušené Jednoty sv. Cyrila
a Metoda. Tato pouť se uskutečnila šedesát let od uskutečnění 1. poutě řeckokatolíků
v roce 1946, kterou vedl biskup P. Gojdič. Poutě v roce 2006 se zúčastnilo necelých 500
poutníků pod vedením košického exarchy Milana Chautura CSsR. Poutníci slavili v bazilice archijerejskou staroslověnskou liturgii, kterou koncelebrovalo 30 kněží. Řeckokatolíci v čele s předsedou sdružení ThDr. Michalem Hospodárem věnovali bazilice ikonu sv.
Cyrila a Metoděje, která nyní visí v kapli Panny Marie Matky jednoty křesťanů.
Nelze také opomenout Jubilejní kongres, který se uskutečnil ve dnech 28. 6. – 1.
7. 2007 jako pokus navázat v transformované podobě na předválečné unionistické
hnutí. Mezi účastníky z řad řeckokatolíků nechyběl ani Gojdičův nástupce, prešovský
biskup ThDr. Ján Babjak SJ.
ČÍŽEK, Antonín: Bl. Pavol Peter Gojdič. Exarchát č. 4, rok 2006, s. 18 – 20.
VASYĽ, Cyril: Vladyka Pavol Petr Gojdič, OSBM. In Zostali verní. Osudy gréckokatolíckych
kňazov. Košice 1997. s. 11 – 21.
Dopis o. Michala Hospodára adresovaný velehradskému farářovi P. Peroutkovi SJ ze dne
26. 2. 1998. Archiv ŘKF Velehrad.

Řeckokatoličtí poutníci na Velehradě vedení vladykou Gojdičem v roce 1946.
Osobní archiv V. Miroššaye
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„Oprav můj dům“
Petr Hudec

Tato slova uslyšel sv. František z Assisi od ukřižovaného Krista a na jejich základě se pustil
do opravy zpustlého kostela sv. Damiána. Nakonec se ovšem stal nástrojem obnovy stavby
celé církve. (V mnoha jazycích slova kostel a církev splývají - např. Die Kirche, church, cerkev,
kosciól). Obdobně lze interpretovat úsilí věřících v nelehkém období tzv. normalizace, které
bylo zacíleno na obnovu střechy velehradské baziliky a přitom bylo současně aktem ducha.
Pokusme se nyní vyprávět výsek z nejmladších dějin Velehradu zorným úhlem velehradské
baziliky, se kterou toto poutní místo – nadneseně řečeno – „stojí a padá“.
Jakkoli bývá teologizace dějin problematická, přece právě v roce nástupu komunismu k moci (1948) se po celé délce hlavní lodi velehradské baziliky objevily trhliny dosahující velikosti 2 až 7 centimetrů.(1) Proto bylo podniknuto několik šetření za účelem
zjištění příčin tohoto stavu. Dne 22. dubna 1949 se sešla na Velehradě komise složená
ze zástupců farního úřadu, památkového úřadu, zástupců KNV v Gottwaldově, ONV
v Uherském Hradišti a kostelního konkurenčního výboru na Velehradě. Jako příčina statických poruch byl shledán havarijní stav krovu. Kleštiny, které měly bránit roztlaku byly
v místech uložení uhnilé, rovněž tak pozednice a další části krovu. Na základě šetření byl
profesorem brněnské techniky Ing. Konrádem Hrubanem vypracován projekt statického zajištění klenby, který počítal s výměnou vadných částí krovu a zajištění zdiva železnými kleštinami. Farní úřad začal pod vedením P. Rudolfa Vašíčka SJ (2) s přípravami na
tuto náročnou zajišťovací akci. Z vlakového nádraží ve Starém Městě byly na Velehrad
přiváženy koňským spřežením traverzy. Ty byly dopravovány na střechu šikmou rampou zhotovenou ze sešroubovaných dlouhých trámů a instalovány nad klenbami. Práce
prováděly Československé stavební závody ve St. Městě, což byla znárodněná firma Popelka.
Během tohoto procesu se ovšem na Velehradě již odehrávaly politické události fatálního dosahu. Dne 28. prosince 1950 se pokusili P. Vašíčka zatknout ve velehradském
klášteře příslušníci StB. Četl totiž v kostele pastýřský list biskupů, který otevřeně hovořil
o pronásledování církve v Československu. Ačkoliv se jej snažili farníci ochránit a „unesli“
jej do blízké obce Tupesy, P. Vašíček obec tajně opustil, aby farníky nevystavil represím a
po poradě s otcem provinciálem se 1. února sám vydal úřadům. Byl odsouzen na 23 let,
z nichž si odseděl dvanáct. (3)
Obdobný osud potkal v témže roce také všechny ostatní jezuity. V rámci Akce
„K“ v noci z 13. na 14. dubna 1950 bylo z Velehradu deportováno 70 řeholníků do internačního tábora v Bohosudově a rektor koleje P. Ševela byl internován v želivském
klášteře.(4)
Poté, co se komunisté zbavili „vnitřního nepřítele“, rozhodli se napravit si svoji reputaci
jednak rozšiřováním pomluv o jezuitech a jednak financováním probíhajícího statického zajištění klenby baziliky. (Na výměnu krovu a obnovu fresek již nedošlo). Tuto obnovu si mediálně zcela přivlastnili, a tak je v novinách oslavován například „úderník“, který
údajně vymyslel způsob dopravy traverz na střechu a zlevnil tak podle tisku výši nákladů: „Celková úspora, k níž došlo uskutečněním návrhu Josefa Zapletala, činila okrouhle
175.000 Kč.“ (5) Celkové náklady na opravu činily podle zpráv tisku 1.400.000 Kčs.(6)
Práce byly ukončeny krátce před „národní poutí na Velehrad“, na niž byla soustředěna
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veškerá pozornost komunistické propagandy. Komunisté
se rozhodli učinit z baziliky
„vlajkovou lodí lepších zítřků“. S Velehradem měli velké
plány. Vládní představitelé se
mylně domnívali, že si získají
masy věřících propagací cyrilometodějské tradice a prosazováním liturgie v národním
jazyce. Jako ilustraci lze uvést
citaci z Lidové obrody: „Proto
v mysli i v srdcích všech, kdož
v památný den sv. věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje pokleknou před oltářem velehradské
svatyně budou spojena jedinou
tužbou, aby Bůh žehnal našemu
pokojnému budování.“ (7)
Ve dnech 4. – 6. července
1950 se na Velehradě uskutečnila celostátní konference
Dopravní most na střechu baziliky
katolického
duchovenstva
(Foto pan Stojaspal, Archiv ŘKF Velehrad)
společně s první, tzv. mírovou
poutí. Jednalo se o pokus zformovat širší hnutí prorežimních kněží, které by nebylo jen
elitní skupinou jako hrstka „pokrokových kněží“ kolem J. Plojhara, ale masovým hnutím a nástrojem režimu proti biskupům a Vatikánu. Tito duchovní měli být nazýváni
„vlastenečtí kněží“. Konference „vlasteneckých“ duchovních se na Velehradě zúčastnilo 450 kněží. „Většina z nich vnímala konferenci jako souhlas s obnovením jednání mezi
představiteli církve a státu a přála si dosažení dohody, jako např. v Polsku či Maďarsku.“(8)
Ke hlavním řečníkům patřili budoucí představitelé kněžského mírového hnutí. Za vládu
promluvil nový předseda Státního úřadu pro věci církevní, místopředseda vlády Zdeněk
Fierlinger: „Dnes z posvátného Velehradu, z jeho krásné slovanské a křesťanské tradice, z tohoto posvátného místa, drahého každému vlasteneckému Čechu a Slovákovi, vybudujeme
most k lepšímu poznání našich velkých budovatelských úkolů, most ukazující nám cestu k
lepšímu zítřku.“ (9)
Rovněž z cyrilometodějských oslav byly učiněny oslavy mírové, nazývané jako „národní pouť. Pokus vytvořit z Velehradu centrum pokrokových katolíků nicméně ztroskotal. Komunisté prokázali, jak málo znají lid, do jehož přízně se chtěli vetřít. Většina křesťanů zůstala věrná biskupům a kněžím. Václav Vaško nazývá tedy tento jejich záměr trefně
jako: „nezdařený pokus o „únor“ v církvi.“ (10) Totalitní komunistický režim tedy změnil
taktiku. V následujících letech byl veškerý poutní provoz na Velehradě velmi omezen a
rovněž tak veškeré snahy o obnovu baziliky. V tomto sevření proběhly i jubilejní oslavy
v roce 1963.
Pražské jaro a s ním spojená změna politického klima dávala naději na uskutečnění
dlouhodobě plánovaných oprav střechy baziliky. Ve dnech 13. a 14. května 1968 se na
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Velehradě setkalo 600 delegátů jak z řad duchovních, tak také laiků. Shromáždění vedené biskupem F. Tomáškem si kladlo za cíl ustavit „Dílo koncilové obnovy“, tedy uvést do
praxe závěry II. vatikánského koncilu. Vyprávíme -li tyto nedávné dějiny Velehradu zorným úhlem baziliky, je zde na místě zmínit se o kajícím aktu, který se v bazilice odehrál
pod vedením biskupa Františka Tomáška: „Právě zde na Velehradě byl před devatenácti
lety položen základ Mírového hnutí katolického duchovenstva, které tak bolestně zasáhlo
do dějin našeho duchovního života. To byl důvod ke včerejší pouti k setkání u hrobu služebníka Božího Antonína Cyrila Stojana a důvod smírné pobožnosti. Všichni se cítíme na tomto
místě především poutníky, a to poutníky kajícími.“ (11)
V důsledku politického uvolnění bylo možné pomýšlet i na zásadnější stavební obnovu baziliky. Na „místní úrovni“ byla v roce 1968 utvořena Komise pro záchranu velehradských památek, jejímiž členy se stali pan učitel Fajkus, Ing. Horňák, varhaník V.
Ovčáčík a profesor Tomešek. Tato komise shledala jako nejpotřebnější opravu střechy
baziliky nad presbytářem a transeptem. Členové komise měli v paměti počínání Vašíčka při zahájení obnovy baziliky v roce 1949 a 1950. Na podnět pana Fajkuse vyvolali
tedy jednání s konzistoří, aby byl Vašíčkovi umožněn návrat na Velehrad. Kapitulní vikář
P. Glogar si nepřál návrat jezuitů na Velehrad, na naléhání P. Josefa Vrany však svolil.
Církevní tajemnici na ministerstvu kultury přiměl k souhlasu lidovecký ministr práce a
sociálních věcí František Toman, a tak se Vašíček dne 15. 3. 1969 na Velehrad vrátil. Přestože se nad Velehradem již stahovaly normalizační mraky, Vašíček zde mohl po tři léta
působit.

Dopravní most na střechu baziliky (Foto pan Stojaspal, Archiv ŘKF Velehrad)
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P. Vašíček SJ (uprostřed trojice) přihlíží ručnímu otesávání trámů. Po jeho levici pan Jurčík, po
pravici pan Kunz (Foto pan Stojaspal, Archiv ŘKF Velehrad)
Skutečnost, že Vašíčkův návrat byl dlouhodobě sledován a připravován, lze doložit
i ze skutečnosti, že se již 24. 9. 1968 zúčastnil společně se stávajícím duchovním správcem P. Krybusem jednání o dalším postupu prací při rekonstrukci baziliky na Velehradě.
Komise shledala statické zajištění stavby uskutečněné v roce 1950 jako úspěšné, neboť
zamezilo dalšímu rozsedání klenby. Konstatovala ovšem špatný stav krovu. Památkový
ústav se zavázal vydat do 30. 10. 1968 rozhodnutí, zda povolí kompletní výměnu 250 let
starého krovu nebo zda bude nutné některé části zachovat – rekonstruovat. V této souvislosti vypracoval stavitel Josef Václavek posudek vyznívající ve prospěch zachování
značné části původních konstrukcí.
V roce 1969 nicméně Vašíček zacílil své síly na zdárný průběh jubilejního roku 1969,
kdy si církev připomínala 1100 let od úmrtí sv. Cyrila. Na Velehrad připutovalo v této
souvislosti celkem asi tři sta padesát tisíc poutníků. Díky jeho přispění byly oslavy jubilea důstojné a staly se manifestací náboženského života v naší zemi. Pro další vývoj se
ukázal být důležitý také sjezd České strany lidové svolaný na Velehradě v tomto roce.
Po odeznění poutních oslav začal Vašíček aktivněji připravovat opravu střechy baziliky. Rok 1970 byl ve znamení příprav. Bylo zřízeno staveniště a postaven pozoruhodný
dopravní most, který byl vztyčen z prostranství vedle baziliky za účelem dopravy ma28

teriálu na střechu. Dřevo zajistil P. Vašíček v dřevařských podnicích na Jesenicku. MNV Velehrad
vydal povolení ke skládce řeziva v zahradě za
nyní již zbořenou orlovnou (severně od baziliky). Zde bylo započato s otesáváním vazných
trámů. V listopadu vypracoval Josef Konečník,
technický inspektor dřevař ze Slavičína expertizu, v níž shledal stav 250 let starého krovu (na
rozdíl od Václavka) jako havarijní. Nad dodržováním stanovisek památkové péče bděl pan
Augustin Žlábek, který za daných okolností pedanticky požadoval vytvoření replik dřevěných
tesaných konstrukcí. Nakonec bylo obnoveno
v původním duchu pouze jednoho pole krovu o
šířce 4 metry. Finanční náklady šly ovšem zcela
na vrub farnosti. Ostatní části střechy tvoří dřevěné trámy opracované strojově. V únoru 1971
vypracoval Ing. Horňák technickou zprávu týkající se opravy střechy baziliky na Velehradě s rozJeden z pokryvačů na střeše. (Foto pan počtem na první etapu, která se týkala presbyStojaspal, Archiv ŘKF Velehrad)
táře a transeptu. Náklady (zřejmě jen materiál)
byly vyčísleny na 495.000 Kčs.
Vlastní práce na střeše baziliky byly zahájeny na jaře v roce 1971 demontáží krovu
nad jižním transpetem. Komunisté se ovšem snažili zahájený proces obnovy bojkotovat. Tajemník z okresního výboru NF Vařecha vyslovil obavy, že v důsledku obnovy střechy jsou odčerpávány pracovní síly ze stavebního průmyslu. Tato okolnost rozhodujícím
způsobem ovlivnila průběh prací. První brigádníci proto pracovali jen o sobotách a stálí
spolupracovníci byli z řad důchodců. P. Rudolf Vašíček SJ byl muž mimořádných organizačních schopností a dokázal motivovat desítky farníků i vzdálenějších ctitelů Velehradu (z jižní Moravy a Valašska) k velkému pracovnímu úsilí. Počet stálých brigádníků se
pohyboval kolem pěti až deseti. Výraznou podporu poskytovala Vašíčkovi Československá strana lidová. Z členské základny se do oprav zapojilo brigádnicky velké množství
lidí a to zejména o sobotách. V několika případech se tak počet brigádníků zvýšil na 50
až 100. Brigády byly organizovány po jednotlivých místních organizacích. Zapojily se
v hojné míře i ženy včetně řádových sester jak z Kongregace sv. Cyrila a Metoděje tak
také Božského Vykupitele. Sestry také přivážely a odvážely tesaře na stavbu. Brigádníci
ovšem nezajišťovali pouze pomoc přímo na stavbě, nýbrž také dodávky krytiny, která
byla vyráběna v Tuněchodech u Prahy. (Dnes si ani nedokážeme představit, že by nám
nějaký dodavatel řekl: „Dodáme vám střešní krytinu, ale musíte si ji sami vyrobit!“)
Vašícek se mohl opřít o tým užších spolupracovníků v čele s projektantem Ing.
Horňákem. Nad kvalitou vyráběné krytiny bděl zpočátku pokrývač František Beránek.
Technickým poradcem byl stavař pan Matuš. Jako tesařský mistr se osvědčil důchodce
pan Jurčík z Topolné se svými kolegy panem Slavíkem z Jalubí a pan Fornálem z Jankovic. Další tesaři byli z Boršic u Buchlovic. Zásobovačem stavby byl pan František Kunz z
Velehradu. Před začátkem zimy v roce 1971 byla dokončena střecha nad presbytářem a
transeptem. Vašíček informuje o průběhu prací MNV Velehrad jazykem tehdejší „budo29

vatelské“ doby: „K volbám při bilancování budovatelských úspěchů našeho lidu prosíme,
aby jako příspěvek k zvelebení naší obce a naší vlasti byla připočtena i oprava střechy velehradské baziliky. K 1./11. 1971 je provedena na 50%. Podíleli se na ní morálně, pracovně a
finančně občané ze všech složek Národní fronty...Hodnota dosud vykonaného díla přesahuje 1.000.000 Kčs. Byla vytvořena z větší části svépomocí a jen z menší části dodavatelsky bez
zatěžování státní pokladny. Potřebný materiál byl získán většinou z nadplánu, krytina byla
vyráběna brigádnickou pomocí. Využili jsme hlavně bohatých zkušeností starých tesařů –
důchodců. Odpracováno bylo přes 10 tisíc brigádnických hodin. Práce byly organisovány
tak, aby nebyly narušeny jiné plánované zvelebovací akce v našich obcích, ani špičkové zemědělské práce a nebyly odčerpávány pracovní síly z našich podniků...Zavazujeme se tímto, podaří –li se nám zajistit další materiál, dokončit opravu celé hlavní střechy za stejných
podmínek do konce roku 1972.“ (12)
Lze říci, že Vašíček porazil „soudruhy“ jejich zbraněmi. Jeho úspěch na poli pastorace i vnější obnovy poutního místa nesly proto úřady s velkou nelibostí. Nad opravou
střechy se začala stahovat mračna. Velkou komplikací pro pokračování prací bylo povolání ing. Horňáka počátkem roku 1972 k řízení stavby v Německu. P. Vašíček byl 1. 5. 1972
odvolán z Velehradu do Švábenic na Hané. Stavba byla naštěstí dostatečně předzásobena řezivem. V roce 1972 se tedy pokračovalo výměnou krovů nad hlavní lodí s devízou zkušeností několikaměsíční práce. Došlo také k přeložení dopravního mostu tak, že
směřoval na hlavní loď. Ing. Horňák se vracel jedenkrát za měsíc z Německa domů, a tak
mohl nadále alespoň částečně práce na střeše baziliky korigovat. Také P. Vašíček zpočátku dojížděl na Velehrad, aby bylo vše zdárně dokončeno a usnadnil tak situaci svému
nástupci P. Stanislavovi Hrašákovi, který po něm přebral starost o farnost a opravy. Výměny se dočkala rovněž severní pultová střecha. Jižní pultová střecha kryjící boční kaple
směrem k rajskému dvoru však opravena nebyla, neboť vedení Ústavu sociální péče
(Vincentinum) nepovolilo dopravování materiálu přes objekty, jež spravovalo. Opravy
rovněž nezahrnuly výměnu oplechování a výdřevy věží. Přesto práce zachránily baziliku
před zhoubnými povětrnostními vlivy a dalšími statickými poruchami.
Děkovná mše svatá za dokončení obnovy střechy byla v bazilice slavena 27. srpna
1972. Sloužil ji kapitulní vikář Josef Vrana s asistencí P. Hrašáka, P. Vašíčka SJ, P. Dacíka OP
a P. Petruchy. V následujících dvou letech ovšem práce ještě pokračovaly obnovou fasád
baziliky a dodatečně byla staticky zajišťována kopule.
V bezvýchodném období normalizace, které uvrhlo celou společnost do morálního kolapsu, se stala oprava střechy velehradské baziliky pro křesťany symbolem budoucnosti církve. Dílo této obnovy bylo pro místní církev důležitým světlým bodem na cestě k roku 1985 a konečně 1990, kdy na Velehradě zvěstoval pád
totality papež Jan Pavel II.

(1) Informace o opravách střechy baziliky byly čerpány z Archivního fondu bývalého
Památkového úřadu uloženého v NPÚ ÚOP v Brně a z archivu ŘKF Velehrad, který zahrnuje také záznamy pamětníků, zejména Ing. Horňáka. Viz též POJSL. Miloslav: Duchovní
správa a poutě v době totality. In Velehrad - dějiny obce. Velehrad 2006, s. 181 - 182.
(2) P. Rudolf Vašíček SJ, nar. 31. 10. 1913 v Cetkovicích u Boskovic, do Tovaryšstva vstoupil v r. 1939, zemřel v prosinci r. 1993 na Hostýně a byl pohřeben na Velehradě. Na Vele30

hradě vykonával službu faráře v letech 1947 – 1949 a 1969 – 1972. ŠPIDLA, Josef: Velký
příběh misionáře, který se narodil v nesprávné době. Blansko 1995.
(3) Špidla, J.: Velký příběh misionáře, s. 12 – 25.
(4) PAVLÍK, Jan: Budou vás vydávat soudům. Praha 1995, s. 55.
(5) Oprava velehradské baziliky byla provedena hospodárně. In Svobodné slovo. 13. 7.
1950.
(6) Oprava basiliky na Velehradě. In Rudé právo, 21. 6. 1950.
(7) MORKISCH. Antonín: Velehrad – symbol obrodného hnutí. In Lidová obroda, 2. 7. 1950,
s. 3.
(8) VLČEK, Vojtěch: Služebníci nevěrní. In Teologické texty, roč. 2003.
(9) Projev náměstka předsedy vlády Z. Fierlingera. In Velehradský sborník 1950. Velehrad
1950, s. 6.
(10) VAŠKO, Václav: Dům na skále 2/. Církev bojující. Kostelní Vydří 2007, s. 113.
(11) Úvodní projev biskupa Františka Tomáška ze dne 13. 5. 1968. In SVOBODA, Bohumil:
Na straně národa - Kardinál František Tomášek v zápase s komunistickým režimem (1965 1989). Praha 2006, s. 69.
(12) Dopis R. Vašíčka MNV Velehrad ze dne 1. 11. 1971, č. j. 1460. Archiv ŘKF Velehrad.
Článek vznikl díky pomoci Václava Křivánka z Modré a lze jej chápat jako prvotní impulz
k detailnímu popsání obdivuhodného díla obnovy střechy baziliky v 70. letech 20. století. Prosíme tedy pamětníky o jejich podněty, případně i upozornění na nepřesnosti.

Na nutnost opravy střechy baziliky upozorňovaly kříže stlučené ze ztrouchnivělých trámů
s výzvou o pomoc. (Foto pan Stojaspal, Archiv ŘKF Velehrad)
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Cyrilometodějské výročí v roce 2013
Petr Piťha

Před stopadesáti lety probíhaly přípravy na milénium příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. My v letošním roce zahájíme přípravu na výročí co do počtu nul
méně významné, ale co do celkové situace církve a národa možná ještě významnější.
V šedesátých letech 19. století probíhal silný tlak na církev v byrokratizovaném státu a
velké útoky ideologické ze strany volnomyšlenkářů.
Dnes byrokracie, která stále roste, aby nějak chránila před vzrůstající arogantní
neslušností, podvazuje pomalu jakýkoli rozumný život. Útoky ideologické jsou pod
rouškou politické korektnosti a pod prapory „racionálního humanismu“ daleko nebezpečnější. Před stopadesáti roky nastupovala masivně industriální doba a ničila
pestrost a ustálený řád života rolnické společnosti, dnes konzumní a informační společnost drtí samy základy společenského řádu a vede k otrocké uniformitě v rámci
nadnárodních systémů. Co se před půldruhým stoletím ohlašovalo, je dnes triumfující
silou.
Přípravy na oslavu milénia v 19. století přinesly velké plody. Oživení a upevnění
náboženského i národního života nastalo téměř všude a ve všem. Zvláště se projevilo
v oblasti výchovné (ve školách a aktivitách pro mládež), charitativní, umělecké a vědecké, ale především v rodinách, farnostech, obcích a spolkové činnosti. To všechno nás
musí zajímat a inspirovat v dnešní situaci.
Cyrilometodějské oslavy dávají církvi velkou šanci, protože jde o výročí, které se
týká celé naší společnosti. Jde při nich o celou naši písemnou kulturu a základy naší
státní suverenity. Navíc mají oslavy určitě celoevropský a dnes i celosvětový význam.
Česká biskupská konference vyhlásila tříletý přípravný program. Vychází z toho, že svatí
Soluňané přinesli našim předkům plnější pochopení křesťanství, protože bylo hlásáno
a do života uváděno srozumitelným jazykem. Proto je jejich příchod právem považován
za počátek křesťanského života u nás.
Každý křesťan prožije počátek svého osobního křesťanství a je do něho uveden
třemi svátostmi, křtem, biřmováním a eucharistií (každý jde jednou ke sv. přijímání poprvé). Tři roky přípravy proto budou po řadě věnovány těmto svátostem. Letos v době
postní, v dalších letech ve vhodný liturgický čas, budou celostátně konány novény o
jednotlivých svátostech. Materiál pro ně bude vždy včas vydán *)
Je dobré si přiznat, že málo známe jejich hloubku, krásu i závaznost, a nejednou
k nim přistupujeme hodně formálně. Jenže právě z nich vyrůstá náš křesťanský život a na nich spočívá naše lidské, křesťanské sebevědomí. Formálnost svátostného
života uráží Boha a poškozuje církev. Formální křesťan je pohoršením a působí, že
jsme pak označováni za náboženské pokrytce. Svátostný život se musí promítat do
celého, tzv. všedního, života, musí se uskutečňovat. O to jde v životě církve a to se
bude týkat našeho duchovního života v době příprav. Zcela určitě, budeme-li se o
to snažit, se to projeví posílením celé řady ctností, víry, naděje, lásky, statečnosti a
mnoha dalších.
Doba příprav nás ovšem povede také k zamyšlení nad řadou problémů, které je třeba
nejen jasně pojmenovat, ale které je třeba řešit. Nejde přitom o jejich úplné vyřešení,
protože na to naše osobní síly často nestačí. Musíme ale udělat vše, čeho dosáhnout
můžeme. Jedná se hlavně o tři oblasti:
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1.
2.
3.

Pozvednutí vědomí o národní identitě, našich dějinných tradicích a symbolech. Bez
národního sebevědomí se musíme při sjednocovacích procesech v Evropě a ve světě ztratit. Velehrad tu má prvořadou úlohu.
Role křesťanství je pro Evropu zásadní otázkou. Lze natvrdo říct, že Evropa bude
křesťanskou anebo nebude. Ukázat nezbytnost křesťanských hodnot pro život a
fungování demokratické společnosti je pochopitelně úkolem křesťanů.
Jsme svědky krize ve výchově a vzdělavatelství. Je tak silná, že ohrožuje naši budoucnost a podlamuje kulturnost naší země. Je třeba dbát na řádnou výchovu všude, kde je to na nás. V rodinách především, ale musíme se pokusit ovlivnit i školy a
obce.

Připomínat čtenářům této ročenky, že Velehrad ponese úlohu středobodu veškerého dění, považuji za zbytečné. Je to jasné a učiňme vše pro to, aby jako již tolikrát záře a
síla Velehradu byla vzpruhou pro naši naději.
*) Poznámka o tiskovinách k přípravě:
Pro úvodní informaci již vyšla brožurka Svatí Cyril a Metoděj – Velehrad, symbol a úkol
od Petra Piťhy. Do vyčerpání zásob ji lze objednat na adrese Nakladatelství Poustevník,
Rooseveltova 49, 160 00 Praha 6, e-mail: k.poustevnik@seznam.cz Poté, bude-li objednávek dostatečné množství, bude přistoupeno k dotisku.
Pro letošní půst je v tisku brožurka Novéna o křtu, kterou lze objednat tamtéž.
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Příprava na Jubilejní rok 2013 – Rok křtu 2011

Křest jako nesmazatelná pečeť Ducha Svatého
Pavel Ambros

V loňském roce pastýřským listem k první neděli postní čeští a moravští biskupové
vyhlásili přípravu na Jubilejní rok 2013. Napsali:
„Současně chceme dnes zahájit delší přípravu na výročí 1150 let od příchodu svatých
Cyrila a Metoděje. Víme, že oslava cyrilometodějských výročí před 150 lety znamenala velké
náboženské i národní probuzení. Před padesáti lety byla tichým, ale mocným, povzbuzením
pro utlačenou církev. I dnes můžeme tato výročí využít k oživení církve v nových podmínkách. Cílem naší přípravy je tedy takové oživení a prohloubení naší víry, aby z ní měla užitek
i občanská společnost, která potřebuje obrodu.“
Ústředním bodem celého Roku křtu se má stát obnova křestního vyznání o Velikonocích. Ve farnostech budou organizovány Dny pokřtěných. Křtu bude věnována i Noc
kostelů dne 27. 5. 2011. Velehrad je přípravou na Jubilejní rok velmi těsně spjat. Připomeňme opět pastýřský list našich biskupů:
„Tříletí opřeme o to, co křesťana charakterizuje, tj. co nám sv. Cyril a Metoděj přinesli a
čemu nás učili. Nikdo z nás se křesťanem nenarodil. Křesťanem se z Boží milosti každý stal.
Stalo se tak ve křtu, a proto se budeme zabývat těmi sliby, které při něm zazněly a které
každoročně o Velikonocích obnovujeme. První rok věnujeme svátosti křtu, druhý biřmování
a třetí svátosti eucharistie.“
Křesťanská tradice rozvinula dvě pojetí křtu, které vycházejí z NZ: křest popsaný
jako znovuzrození – v návaznosti na Jan 3 a na samotný křest Páně – a křest jako účast
na Kristově smrti – Pavlův výklad v Řím 6 (nebo v Kol 2,12nn) – , jež má za následek
vzkříšení k novému životu. Je zřejmé, že každý z těchto způsobů výkladu s sebou přináší
symboly, které ztvárňují příslušný obřad: v prvním případě je například křestní pramen
vnímán jako mateřské lůno, ve druhém zas jako hrob.
Křest tedy může být vnímán souběžně jako narození i jako smrt, neboť skrze svátost můžeme vkročit do Kristova tajemství. Rozestupuje se tok plynoucího času, který
je sledem okamžiků, časem dějin a my se ocitáme v jiném rozměru, v němž se všechno
vzájemně dotýká a navzájem se prostupuje. Badatelé, kteří se zabývají náboženstvími,
znají rozdíl mezi časem dějin, který je obyčejný a všední a mezi časem posvátným.
Čas dějin postupuje přímočaře kupředu, rozvíjí se směrem od minulosti přes současnost
k budoucímu. Posvátný čas je naproti tomu dobou, která je vymezena nikoliv místem,
jež zaujímá na časové ose všedních dějin, nýbrž závažností svého obsahu. Právě ten z
něj totiž činí „věčnou přítomnost“, k níž můžeme přistoupit a jež projevuje svoji účinnost
v jistých okamžicích času dějin, neboť je věčně zde.
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Toto nejasné povědomí, které se nachází téměř ve všech náboženstvích, dosahuje
v křesťanství jedinečné hloubky a současně i kvalitativního skoku. Dějiny se totiž stávají
novým rozměrem Boží přítomnosti ve světě: jelikož Ježíš, vtělený Bůh, přijímá lidské
bytí, jež je dějinně podmíněno, dějiny se otevírají svému posvěcení.
Evangelní čas není nějakou mýtickou dobou počátků, ale přesně vymezeným časem dějin, jenž je posvěcen přítomností Pána, který mu uděluje naplnění. To, co Kristus
posvětil svou přítomností během svého historického života, nepatří pouze minulosti,
nýbrž také dnešku. Díky Duchu Svatému, který oba dva časy spojuje vjedno, pak v čase
liturgickém všechno směřuje a sbíhá se do zvláštní jednoty. My, kdo se účastníme bohoslužby, jsme přeneseni do doby, v níž Ježíš žil, zemřel a vstal z mrtvých a můžeme si
přivlastnit dobrodiní, která tyto události rozesely po celém světě.
Čas a prostor představují rozměry, jimiž se stvoření zaučuje v tajemství Trojice, tedy
v lásce. V Bohu každá božská osoba ihned odpovídá té druhé: věčnost tam znamená spíše „bezprostřední vzájemnost“. Člověk naproti tomu potřebuje čas jako důkaz své
svobody a jako možnost zrání v lásce.
V Kristu už prostor nerozděluje, ale má účast na Boží všudypřítomnosti. Dokud prostor a čas budou stát v sobectví mimo lásku, pak bude existovat mnoho neprostupných
prvků, které se skládají z množství předtím a potom, tady a tam. Pokud vstoupíme do
lásky, pak se všechno navzájem pronikne, vše se stane přítomným a rovněž hmota již
nebude překážkou (po svém zmrtvýchvstání Kristus vchází zavřenými dveřmi). Nemáme už Boha hledat v minulosti, ale dnešek v Kristu, se kterým nás spojuje jeho Duch.
V jeho oslaveném těle najdou své místo všechny osoby a události, které se s ním v průběhu času dějin úzce spojily a staly se tak jeho částí.
Z toho důvodu to, co logickému duchu v liturgii připadá jako čirá nesoudržnost, ve
skutečnosti poukazuje na plnost tajemství: například paradox křestního pramene, který
je současně lůnem i hrobem (jak to najdeme v mnoha bohoslužebných textech) neznamená protiřečení, ale způsob jak nás uvést do takového poznání Boha, jež překračuje
lidské prostředky rozumového vyjádření.
Tak chápeme, jak je možné, že se události, k nímž došlo v rozdílných údobích času
dějin, ale které byly proniknuty láskou Božího Syna a staly se tak účastnými samotného obsahu spásy (například Kristovo narození, jeho křest, ukřižování, sestup do pekel a
vzkříšení), spojují v posvátném čase. Výsledkem je, že všechen jejich spásonosný obsah
může být zasazen do jakéhokoliv z těchto okamžiků, které se též jeden po druhém projevily uvnitř přímočarého času.
Ve starověku slovo pečeť označovalo jak nástroj, jímž vlastník označoval předměty,
které mu patřili, tak otisk, který na těchto označených věcech zůstával. Ve spojitosti se
křtem byla pečeť samotná svátost křtu i nesmazatelné znamení, které křest do křesťana
vrývá, tedy znamení neodvolatelného Božího příklonu ve vztahu k nově pokřtěnému:
člověk může výsady spojené s tímto právem ztratit, Bůh ho však ze své strany nikdy neodvolá. V rámci křtu pečeť vyjadřuje znamení přináležitosti Bohu, dobrému Pastýři. Podobně pastýř označuje své ovce, vojáci nosí vytetován znak svého velitele, otroci cejch
svého pána a věřící v nějakého boha znamení příslušnosti k určitému božství. Pečeť je
znamením ochrany, díky němuž může pán poznat ty, kdo mu náležejí, zatímco ovce bez
označení se stává snadnou kořistí pro vlka. Jde o znamení smlouvy, jež nahrazuje starodávnou obřízku.
Přinášíme proto všem členům Matice několik hodnotných podnětů.
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Křest. Každý den u pramenů nového života
Maria Campatelli

Křest dětí
Můžeme se učit lépe porozumět zvyku, jímž je
v církvi křest dětí. To, co kmotři anebo rodiče říkají na
místo dítěte – žádám křest – musíme opakovat celý
svůj život, aby se na nás příslib onoho dne naplnil a
aby se tehdy zasetá setba proměnila v úrodu. To je
důvodem, proč církev od svého počátku udílí křest
dětem. Převážná většina z nás byla v okamžiku křtu
neschopná cokoliv učinit. To ovšem neznamená, že
by náš křest neměl svou hodnotu a význam, vždyť
ve křtu – jak jsme viděli – je to sám Bůh, jenž se
v člověku ujímá díla. Rodiče předali dítěti všechno:
život, jméno, tělesné i duševní vlastnosti. Jedinou
věcí, kterou mu nemohou předat, je dát mu Boží život, který v sobě zahrnuje též tvořivost a svobodu
vzhledem ke všem omezením, která s sebou lidská
dědičnost přináší. Křest je dar, který rodiče nabízejí
svému dítěti, ale který mu jako jediný z darů nemohou vnutit, poněvadž ono samo musí k tomuto Božímu podnětu osobně přilnout a svobodně a v poslušnosti mu přitakat. Jedná se o dar, který budeme
v životě zakoušet v takové míře, v jaké jej přijmeme, Velehradská křtitelnice darovaná
ale který se stane dokonalou skutečností pouze na olomouckými bohoslovci v roce
(Archiv ŘKF Velehrad)
konci časů, při vzkříšení. Právě to je důvodem, proč 1885.
křest dětí vyžaduje, aby existovalo společenství, jež
pomůže a přispěje ke zmiňované synergii.
Dva křty
Překrásný úryvek syrského autora pocházejícího ze 6. století, Filoxena z Mabbugu
(† 523), nám pomáhá pochopit další skutečnost. Filoxen žije v době, kdy se křest dospělých stává stále častější výjimkou. Některé skupiny messaliánů (dnes bychom snad řekli
vyhraněných charizmatiků) tváří v tvář tvrzení, že se obřad křtu odděluje od zakoušení
jeho účinků (pokud by se podařilo je dokázat), dospívaly k závěru, že není důležitá svátost, ale zkušenost Ducha. Právě ona zaručuje pravý křest. Filoxen proti těmto výrokům
namítá:
„Máš dva křty, jedním je křest milosti, jehož místem je křestní voda, a druhým je Tvé chtění,
když jsi křtěn mimo tento svět do Boží lásky.“ (Filoxen z Mabbugu, Homilia IX )
Jinde místo dvou křtů hovoří o třech narozeních. Pokaždé však podtrhuje totéž:
„Zdá se, že Boží člověk zakouší trojí narození: první je z lůna doprostřed stvoření; druhé z otroctví ke svobodě, tedy z lidství k Božímu synovství, což je něčím, co se děje milostí ve křtu;
třetí narození je tehdy, když se člověk svou vlastní vůlí rodí z tělesného způsobu života k du36

chovnímu. Tehdy se on sám stává lůnem, které dává povstat naprostému zřeknutí se sebe
samého.“ (Filoxen z Mabbugu, Homilia IX )
Celý duchovní život je shrnut v našem souhlasu vzhledem k milosti, kterou jsme
dostali ve křtu.
Křest v slzách
Křest, nazývající se též yzopem, který odčiňuje viny, či yzopem plným odpuštění, je
obmytím v koupeli výkupné Kristovy krve, jež nás očišťuje od všech hříchů. Křest je
mimořádným tajemstvím lidského očištění, a to v takové míře, že jej nelze opakovat.
Z toho důvodu je nutné mít se na pozoru před návratem ke starým hříchům. Povstávání
nového člověka musí počítat s křehkostí naší přirozenosti a s ranami, které člověk utrží
v boji, jež s sebou křesťanský život přináší. Proto nám Bůh po křtu vodou, jejž nelze opakovat, nabízí studnici pokání:
„Protože nemůžeme být znovu ponořeni do křtu,
nesmíme stále znova upadati v hřích.
Však ještě jedno je tu očištění (srv. Žl 51,9):
Ten, který ve křtu dal vzejít naději, nabídl dále cestu k odpuštění,
to aby naděje nestala se marnou.
Lopota, kterou pouť ta vyžaduje, když jednou pokřtěn byls’,
o mnoho převyšuje námahu, jež byla tehdy nezbytná.
Hřích před křtem spáchaný
je ve křtu odpuštěný lehce,
a přestože se rány vryly hluboko,
křest vybílí je, obmytím zacelí.
Hříchy však, kterých dopustil ses po křtu,
ty může smýt jen dvojí úsilí.“ (Efrém Syrský, Hymni de virginitate, 46,21–26)
V hymnech o Abrahámovi z Kidunu, který byl přísným kajícníkem, popisuje Efrém namáhavé pokání z hříchu spáchaného po křtu jako křest v slzách:
„I když je pouze jeden křest, jímž zesinají skvrny,
je zde krom něho ještě očí pár; pár očí, které tonou v slzách
by údům těla staly se křestním pramenem.
Vždyť Stvořitel už dávno dobře věděl,
že hříchy v nás se budou rozrůstat,
třebaže křest stanovil pouze jeden,
prameny odpuštění dva nechal vytesat.“
(Efrém Syrský, Vita Abrahae Kidunensis, 4,2–3)
Synergie mezi Božím milosrdenstvím a pokáním ve svátosti smíření dává nově vytrysknout příbojům živých Božích vod, které díky otevřenosti vůči Božímu slitování vnímáme
ještě mnohem silněji.

Ukázka z knihy Marie Campatelli, Křest. Každý den u pramene nového života, Refugium,
Olomouc 2010, s. 140–142 (Vydáno k prvnímu roku přípravy na 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu).
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Povolání. Několik užitečných úvah k životu ze křtu svatého
Tomáš Špidlík

Povolání k manželství
O povolání k manželství se hovoří málo. O výhodách a nevýhodách manželství rozprávěli rádi antičtí autoři a stěžovali si, že tíže, kterou na sobě nesou manželé je příliš
velká. Uměli dobře těmto nářkům přiradit i filosofický základ. Ptali se proto, zda je nebo
není důstojné filosofa se oženit. Jistým, poněkud maskulinním způsobem se Epikurovy žáci, stoici a pozdní učitelé antických filosofických škol obvykle shodovali, že vážné
zamyšlení a hledání pravdy vyžaduje klid, který žena a děti nemohou dát. „Jen zřídka
kdy se může filosof oženit“, říkávali v těch dobách. Svatý Tomáš Morus, který byl dobře
vzdělán v antické literatuře, uměl žertovat nad těmito výroky antických autorů. Když si
chtěli z něj trochu vystřelit, že si vzal ženu malé postavy, odpovídal: „Hloupost, je třeba
si umět vybrat menší“.
Zdá se, že i pro apoštoly se staly momenty, v nichž začali podléhat slabosti jiných
lidí, kteří chtěli utéci z těžkostí manželského života. Když jim Ježíš říkal, že není dovoleno zapudit manželku, povzdechli si, že v tom případě je lépe se neženit a nevdávat
(srv. Mt 19,10). A jestliže Kristus chválí panenství, dává tím najevo, že považuje jedno
povolání za privilegované („Všichni to nechápou, jenom ti, kterým je to dáno“, Mt 19,11),
ne však že by tím chtěl vyjádřit své opovržení vůči manželství. Naopak. Kdyby tomu tak
bylo, nebyl by popsal Boží království pojmy jako je například svatební šaty nebo svatební hostina (srv. Mt 22,11; Mt 25,10; Sk 19,7n). A když svatý Pavel povyšuje lásku mezi
mužem a ženou na svátost lásky Boží ke svému lid („Toto tajemství je veliké; mám na
mysli vztah Krista a církve“, Ef 5,32), odhaluje také smysl manželského povolání. Co je
vlastně svátost? Je to skutečnosti tohoto světa (jak např. chléb a víno), která zjevuje a
zpřítomňuje pravý a původní svět Boží (tělo Kristovo). A je to pouze světlo svátosti, které
přijímá tuto funkci toho, co svátost zjevuje, že můžeme poznat celou velikost našeho
povolání a také hloubku našeho pádu. Svátost manželství odhaluje smysl lidské lásky
v původním světě Božího stvoření, který odhalil církvi po pádu do hříchu a z kterého
nás zachránil v Kristu. My lidé, žijící po Adamovi, nejsme schopni prožívat lásku a také
lásku mezi mužem a ženou poznamenanou zlem, žádostivostí a touhou ovládat. Novost
svátosti manželství spočívá v tom, že muž a žena jsou vtaženi do tajemství Boží lásky,
která předpokládá jeho milost, dar jeho Ducha, aby prožívali vztah muže a ženy způsobem, který jiným není možný, totiž ve stálé službě jeden druhému obnovovat obraz
Kristův a církve. K jeho prožívání je třeba víry, která nás uschopňuje vidět neviditelné
ve viditelném, nebeské v pozemském, duchovní ve hmotném. Základem k tomu je to,
co říká list Židům: „Víra je podstato toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které
nevidíme.“ (Žd 11,1) Jestliže naše právní mentalita pocházející z antického dědictví Říma
nás vede k tomu, abychom v manželství viděli jednoduše smlouvu, svátost není jednoduše posvěcení smlouvy, ale je proměnou lásky muže a ženy v tajemství Boží lásky, v níž
nachází jednota svůj význam a v níž se uskutečňuje a je povolána ji zjevit navenek. Jak
jsme viděli, nejedná se o povolání druhého řádu. V tomto smyslu rozdíl mezi křesťanským manželstvím a jinými povoláními, které považujeme za závažnější, je menší, než si
obvykle myslíme.
Manželství tvoří velkou část křesťanského života. Jak by mohlo existovat prostor,
z něhož by víra byla vyloučena, kdybychom nezohlednili vlastní vztah s Kristem a tedy
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s církví? Jak bychom mohli žít bez obětí a bez lásky, které žádají ochotu nabídnout druhému dobro jako sobě samému?
V církvi je vždy zdůrazňován celibát a panenství jako dokonalejší oběť. Snad se
až příliš málo hovořilo o křesťanském obětování se těch, kteří jsou ženatí nebo vdané.
V byzantském ritu během svatebního obřadu jsou položeny na hlavu snoubenců koruny, které připomínají koruny mučedníků, to je těch, kteří svědčili o Kristu do krajnosti
před světem, který nevěří.
Autentický křesťanský život je dnes více než jindy mučednictvím, tj. svědectví síly
Ducha Svatého, která překonává tělesnou slabost. Ti, kteří nevěří, kteří nežádají pomoc
Boží v modlitbě, stěží nacházejí sílu naplnit své povolání, které je obsahem svátosti
manželství. Zatímco ti, kteří žijí v Bohu jsou přesvědčeni, že nenaleznou nikdy pravdivý
vztah s jinou osobou než prostřednictvím Krista a to v důstojnosti nového stvoření získaného při křtu.
Jak se pozná, že někdo má povolání ke kněžství?
Z důvodu svého posvátného charakteru se povolání ke kněžství jen těžce odůvodňuje psychologicky nebo jinými přirozenými pohnutkami. Ve vědomí kandidáta se musí
ozřejmit pravost povolání ze strany Boží. Ty jsou popsány více v Písmu: „Ne vy jste si
vyvolili mne, ale já jsem si vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek
a váš užitek, aby byl trvalý.“ (Jan 15,16) Pak se ozřejmí jako povolání i ze strany církve,
které potvrzuje, že nikdo sám od sebe nemá právo stát se knězem, jestliže jej právoplatní představení odmítnou.
Otázka se začala mezi františkány a dominikány diskutovat ve středověku, když se
ptali na své řeholní povolání, do kterého již biskup nevstupoval. Svatý Tomáš Akvinský
upozorňuje, že mimo vnější povolání – to je mimo pozvání ze strany zástupce církve –
musíme připustit i existenci vnitřního povolání srdce, které člověk poslouchá, přestože
se i zde objeví překážky, které brání jeho uskutečnění. Svatý Bonaventura je proto přesvědčen, že vnitřní povolání musí být v souladu s vnějším povolání, tzn. s povoláním,
které se projevuje jako stvrzení ze strany představených. Jedná se ve skutečnosti o velmi
choulostivou otázku, která probouzela mnohé diskuze.
Následně se začalo pohlížet mnohem pečlivěji na psychologický aspekt povolání i u neřeholních kněží. V 15. století svatý Vavřinec Giustiniani naléhá na povinnost
biskupů vážně zkoumat vhodnost kandidátů, kteří se představují. Z druhé strany
svatý Ignác z Loyoly si všiml, že i vnitřní povolání potřebuje řadu ověření, aby se
ozřejmilo, zde se nejedná o okamžité nadšení, ale o trvalou a ušlechtilou dispozici. Proto tridentský koncil usměrnil svým dekretem přípravu ke kněžství v seminářích. Dekret institucionalizuje předchozí zkušenosti a zdravé úvahy, obhajované
především svatým Karlem Boromejským. Seminář musí být veden rektorem, které
zastupuje biskupa, který povolává. Jsou zde dále učitelé, kteří dávají nutné poučení.
Ale je zde především duchovní otec, který pomáhá seminaristům ověřovat pravost
jejich vnitřních dispozic.
A které z těchto vyjmenovaných osob jsou nejdůležitější? Diskuze na toto téma se
rozvinula ve Francii v době rozmachu jansenismu, kteří kladli přílišný důraz na vnitřní
pozornost, kterou musí kandidát rozvinout vzhledem ke svému povolání. Naopak kanonisti ve snaze se vyhnout disciplinárnímu zmatku trvali na prvenství povolání ze strany
biskupa. Z vlastní povahy věci vyplývá, že oba prvky spolu souvisí. Představení uvažují
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nad vhodností kandidáta ke službě církve. Správná vnitřní dispozice se ukazuje
neklamně v touze spolupracovat na díle
pro spásu duší.
Prakticky se tyto opačné posice
odhalují v případě, že se na konkrétního
kandidáta dívá opačně spirituál a rektor
semináře. To vyvolalo novou vlnu diskuzí
ve Francii mezi sulpiciánem Branchereauem, který upřednostňoval osobní a subjektivní známky Božího povolání, tedy
kompetenci duchovního otce, a kanonistou Lahittonem, který naopak kompetenci ztotožňoval s povoláním církve prostřednictvím biskupa, jehož v semináře
zastupuje rektor. Spor došel až do Říma,
kde papež Pius X. jmenoval zvláštní komisi kardinálů, která prohlásila za dostačující motiv pro kněžské svěcení správný
úmysl a vhodnost ke službě církve.
Právě proto, že jsme si vědomi
značných praktických dopadů, které zde
s předloženou otázkou vznikají. Proto
promyšlení celé argumentace nelze po- Vyobrazení sv. Cyrila (F. Sequens) na krycí kovažovat za nepatrnou věc. Přesto zde puli velehradské křtitelnice (Foto P. Hudec)
vzniká jistá pochybnost, zda je takto
otázka správně položená. Z druhé strany se zde představují jiným způsobem otázka
vztahu mezi forem interno a forem externo. Nemnozí jsou si vědomi hranic, které dělí
obě kompetence a vyumělkovanost rozdělování. Povolání boží, které se objevuje v srdci
člověka a na nějž musí člověk svobodně odpovědět je východiskem. Ale protože každé
povolání představuje dialogické prostředí a protože specifické povolání se představuje
v kontextu jednoty a protože jednota je místem, kde se rodí charismata, proto je na
místě, aby zde byli nápomocni ti, kterým je dán dar rozlišovat. A toto rozlišování je duchovního řádu, protože se jedná o rozpoznání pravosti povolání u určité osoby a ne
pouze o vhodnost ke splnění náležitostí k určitému úřadu.
Nelze ale doporučit, aby jednotlivé případy řešil pouze jeden člověk. Přednost je
třeba dát tomu, aby řešení přinesl souhlas mezi míněními kompetentních osob, které mají rozhodovat. To je v naší době potvrzeno druhým vatikánským koncilem, který
představuje církev povolanou uskutečnit své Boží povolání kolegiálně, tj. v obecném
souhlasu různých zainteresovaných osob.
Ukázka z knížečky otce kard. Tomáše Špidlíka, napsané těsně před jeho smrtí. Odpovídá
v ní na 45 otázek, které se týkají křesťanského povolání. Je určena pro všechny, kdo se chtějí
hlouběji zabývat otázkou svého vlastního křesťanského povolání nebo jiným chtějí pomáhat. České vydání knihy je připravováno v nakladatelství Refugium.
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Křest dětí v dnešní době
Pavel Ambros

Při pastoračním rozhodování v otázce křtu dětí vycházíme z předpokladu, že církev
se v zásadě přiklání ke křtu malých dětí i v případech, kdy není dostatečná jistota o následné křesťanské výchově. Odložení křtu je možné pouze tam, kde zcela chybí podmínky pro udělení křtu a následná náboženská výchova je zřetelně vyloučena. Zde nestačí
nejasná pochybnost, nýbrž zřetelné a jednoznačné důvody, navíc „ke zbytečné tvrdosti.“
(1) Jan Pavel II. k této otázce řekl německým biskupům body vhodné k rozlišování:
„Správně v pastorační praxi ve vašich diecézích žádáte, aby se křest dětí uděloval jen
v případě, že je zde oprávněná naděje, že dítě bude vychováváno v katolické víře a svátost
bude moci přinést své plody (srv. CIC, kán. 868, § 2). Mnohdy se však normy církve vysvětlují
příliš restriktivně a ne tak, jak byly chápány. Dochází k tomu, že rodičům je křest dítěte odloženo nebo přímo odmítnuto bez dostatečných důvodů. Pastýřská moudrost a láska doporučují postoj mnohem chápající ty, kteří se správným úmyslem se chtějí přiblížit k církvi, když
žádají pro své děti křest. Stejná pastýřská starostlivost musí pastýřům zabránit tomu, aby
požadovali to, co nevyžaduje nauka nebo příkazy církve. Je správné, že rodiče jsou vhodně
připravováni na křest svých dětí pastýřem duší, ale stejně tak je důležité, aby první svátost
křesťanské iniciace byla prožívána jako nezasloužený dar Boha Otce dětem. Nikde tak výrazně se neprojevuje svobodná a nezasloužená milost Boží jako při křtu dítěte. ’V tom záleží
láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy’ (1Jan 4,19).“ (2)
Základní směrnice ohledně křtu dětí můžeme nalézt v krátké instrukci Pražské arcidiecéze, zohledňuje především kanonický pohled na udílení křtu dítěte. Pastorální teologie však nemůže přihlížet pouze k situaci, která je již zachycena v církevním právu církve, pokud nechce být jednoduše církevním právem namísto pastorální teologií. Protože
však nadto existují situace, která v psaném zákoně církve nenalezla adekvátní odpověď
(reakci), protože tato situace vyžaduje, abychom v pastorální teologii přemýšleli o tom,
jak má být – částečně i v církevním právu, které má být ještě vytvořeno – zvládnuta, není
právě pastorální teologie pouze vylíčením pastýřských principů CIC a jejich rozvinutím
a použitím. Přesto je dobré si je krátce připomenout:
„Z hlediska světského práva jsou za dítě odpovědni rodiče. Z hlediska církevního
práva jsou rodiče povinni postarat se, aby jejich dítě bylo pokřtěno, a ke křtu dítěte je (s
výjimkou křtu při ohrožení života) nutný jejich souhlas nebo souhlas toho, kdo je jejich
právním zástupcem. Prarodiče a ostatní příbuzní tedy nemohou o křtu dítěte rozhodovat, nejsou-li právními zástupci rodičů (CIC 867, 868). Rovněž je povinností a právem rodičů nebo jejich zákonných zástupců vychovávat děti a volit podle okolnosti prostředky
výchovy (CIC 793).
K dovolenému křtu je třeba souhlasu rodičů a opodstatněné naděje, že pokřtěné
dítě bude vychováváno v katolickém náboženství. Pokud tato naděje není, má být křest
odložen a věc rodičům řádně vysvětlena (CIC 868). Toto ovšem neplatí v případě nebezpečí smrti dítěte.
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Je-li pochybnost, zda bylo dítě pokřtěno nebo zda byl křest platný, a pokud tuto
pochybnost nelze ani po prozkoumání okolností odstranit, je třeba udělit podmínečný
křest (CIC 869).
Nejsou-li rodiče církevně oddáni, není to samo o sobě překážkou křtu jejich dítěte.
Církevní sňatek je možno v této situaci nabídnout (je-li právně možný), ale nelze k němu
nutit. Mimo jiné by tak mohla být ohrožena jeho platnost (sňatek pod nátlakem by mohl
být později právem prohlášen za neplatný).
Je úkolem duchovního správce postarat se přiměřeným způsobem o přípravu rodičů na křest jejich dítěte. Tato příprava má brát ohled na časové možnosti rodičů a na
stupeň jejich víry a začlenění do farnosti. Je příležitostí k hlásání evangelia rodičům, k
evangelizaci i katechezi a je také příležitostí k plnějšímu nebo vůbec prvnímu začlenění
rodičů do společenství místní církve. Přes všechny známé obtíže – jak na straně kněze,
tak na straně rodičů – by mělo být uděláno všechno pro to, aby příležitost k rozhovoru o
víře nebyla zmařena, aby rodiče nebyli odrazeni příkrostí nebo povrchností rozhovoru a
také aby křest samotný i odpovědnost rodičů při křtu jejich dítěte nebyly zlehčeny.“ (3)
Jen pro doplnění můžeme připomenout zvláštní ustanovení CIC, kán. 1366, který
hovoří o deliktu nekatolického křtu a následné nekatolické výchovy dětí: „Rodiče nebo
kdo jsou na jejich místě, kteří dají své děti pokřtít nebo vychovat v nekatolickém náboženství, budou potrestáni nápravným nebo jiným spravedlivým trestem.“ Hovoří se zde
o církevním trestu pro ty, kdo svoji kanonickou povinnost nenaplní a přenechají děti osobám k nekatolickému křtu nebo výchově (tzv. tradunt). Jinou otázkou zůstávají smíšená
manželství. V současné praxi je zavazována katolická strana ve svědomí, že bude usilovat
o katolickou výchovu dětí. Jaká jsou však kritéria pro možné zhodnocení jeho úsilí, není
zřejmé. Zde zůstáváme v jakémsi vakuu. V některých právních systémech se příslušností
k té či oné konfesi řeší v ústavách daných států nebo v církevním zákonodárství.
1. Důvěra v sílu působení křestního obřadu
Udílení křtu zohledňuje postoje a situace žadatelů a pastorační aktivita nemůže
vytvořit propast mezi církevním společenstvím a rodiči žádajícími křest. Při křestní pastoraci se nejedná pouze o katechezi či katechizaci rodičů, to znamená pedagogický proces bez ohledu na církevní společenství. Je třeba se v přípravě opřít o vlastní účinnost
obřadu samého. Vysvětlení obřadu před, při a i po udílení však nenahrazuje Boží působení v obřadu samotném. Ten má vlastní sílu, vnitřní účinnost. Nepřivádí člověka pouze
k vlastním obavám a strachu, ale k tajemství, které jeho život obsahuje, které většinou
vnímá neuvědoměle a nejasně, které však slavením je stvrzeno a objasňováno.
„V prvních dobách křesťanských pojem mystagógie našel své uplatnění v křesťanství.
V prvním století ještě převládala disciplina arcani, tj. praxe utajování rituálů, modliteb a
zvyklostí před nekřesťany. Teprve po křtu, biřmování a eucharistii byli novokřtěnci uváděni
do plného pochopení svátostí. Tento týden po velikonocích byl nazván »mystagógií« (mystagógické katecheze – Ambrož, Maxim Vyznavač, Cyril Jeruzalémský). Katecheze vysvětlovaly
skutečnost, která se již stala, osvětlovala význam a dopad této události na současný život
pokřtěných. Nemůžeme jej srovnávat s dnešním vyučováním náboženství. Nelze ji chápat
jako drezúru ve znalostech katalogu výpovědí víry, uspořádaných do určitého schématu. Prvokřesťanská mystagógie nebyla pouhým prodloužením předchozího nového stavu pokřtě42

ného v rovině poznávací. Středem mystagógie byl člověk, který byl veden k tomu, aby celou
svoji osobou, situací, schopností přijmout a akceptovat určitou katechezi pronikl v interaktivním dění do života církve. Osoba a jeho míra schopnosti přijmout se stala kritériem pro
činnost mystagoga. Partnerství bylo základem celé mystagógie. První poznávací známkou
byla zkušenost, působená životní praxí novokřtěnce (což je v příkrém rozporu s dnešní praxí
katecheze. Jeho zkušenost byla doprovázena teologickou reflexí křesťanského tajemství víry
v průběhu iniciace. Měl kompetenci liturgii prožívat (zažívat) a vyjadřovat své zkušenosti.
Jeho prožitek byl primární, jemu byl podřízena činnost mystagoga, který mu zprostředkoval
to, jak jeho zážitek je přijímat ve společenství věřících a jak se může o tom hovořit v církvi.
Přáním mystagoga bylo pomoci jednotlivému člověku reflektovat jeho osobní zkušenost,
sakramentální podobu zkušenosti a jejího vztahu ke společenství církve. Prvořadé však bylo
pochopení, situace a potřeba novokřtěnce, pomoci partikulární zkušenost začlenit do celku,
souvislost mezi jeho životem a svátostným děním a jeho artikulovaná podoba. Proto vycházela z jeho individuality, situace, potřeb, možností chápání a emocí. Člověk nebyl degradován na objekt strategické indoktrinace, ale byl subjektem pastorační iniciativy církve.“ (4)
Katecheze se musí vyhnout i náznaku verbální agrese a psychologickému nátlaku.
Nesmí usmrtit plamínek víry, který je na cestě své obnovy prostřednictvím zážitku křestního obřadu. Katecheze se stává spíše evangelizací, to je poukazováním na přítomnost
Krista. Tím dostává mystagógický ráz. Jsme před lidmi, kterým je náš slovník a myšlení
něco vzdáleného, náboženské myšlenky stojí spíše vně jejich života. Sama existence jim
však klade otázky, kterými Bůh připravuje cestu k setkání.
2. Křest dětí dnes – jaký je vztah svobody a výchovy?
Otázka křtu dětí byla otevřena v 60. a 70. letech ze dvou důvodů:
a) společnost se intenzivně ptala na argumenty své svobody (Proč jste nás dali pokřtít?),
b) starost o to, že stále větší počet pokřtěných zůstávalo formálně členy církve, ale
své křesťanství nepraktikovali, neměli osobní víru.
Historicko-společenské důvody jsou známé: Pokud církev a společnost tvořily jednolité společenství, křest přivedl pokřtěné děti ke křesťanskému životu. Dnes se stala společnost a církev rozdvojenými, pastorace církve proto musí přezkoumávat svoji
křestní praxi. Proto se mnozí v církvi ptají, zda není lepší přivést nejdříve k víře a pak
ke křtu mladé lidi či dospělé. Takto položené otázky ve jménu svobody a víry je třeba
promýšlet. Poznáváme, že podstata problému není dogmatická, nemůže přinést vážné
výhrady biblické či dogmatické proti praxi křtít děti. Je to praxe starobylá a odůvodněná. Boží milost předchází jednání člověka a věřící komunita je konkretizací této milosti.
Když jsou rodiče věřící, je zde i oprávněná naděje, že děti snadněji k víře dospějí.
„Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: ’Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha Svatého, nemůže vstoupit do Božího království’ (Jan 3,5) vždy usuzovala, že ani děti nemají být
vyloučeny z možnosti přijmout křest, když jej přijmou ve víře církve, kterou za ně dosvědčí
rodiče a kmotrové i ostatní přítomní. Jimi je totiž zpřítomněno místní společenství církve i
celé společenství svatých a věřících: matka církev, která rodí všechny, rodí každého zvláště.“ (5)
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Je zřejmé, že rodiče svým náboženským nebo nenáboženským postojem ovlivňují
děti. Výchova by jinak nebyla možná. Výchova počítá s vlivem, to znamená s komunikací. Rozhodnutí nekomunikovat s dítětem má vážné následky. A to platí i v oblasti náboženské. Způsob myšlení a cítění, i beze slov, je formační.
Neexistuje výchova nábožensky neutrální. Konvence a náboženská praxe rodičů se
odráží na dětech a to mnohem dříve než se začnou samostatně rozhodovat. To platí i o
náboženském společenství rodičů. Primární náboženská socializace je pro dítě základní.
Stejně i opačná praxe. Neutrální náboženská výchova je iluzí. Vyjadřuje v podstatě tento
postoj: Nepřeji si, aby mé dítě bylo nábožensky ovlivňováno křesťanským společenstvím,
s kterým ani já nechci mít co do činění. Náboženský postoj je věc výchovy – pozitivně i
negativně. Dítě se výchovou nestává „tabula rasa“, ale nese sebou dědictví výchovy, které
si svobodně nevolí, s kterým se může a musí svobodně vyrovnat, má-li se stát dospělé.
Argument svobody je iluzorní, protože nebere do úvahy zákonitosti lidské socializace a předpokládá stav svobody, společností neovlivnitelný. Je ve své podstatě soudem
rodičů nad církví, její praxí, stylem, interpretací života a morálky. Jsou výrazem nedobrého vztahu k církvi. Základní argument můžeme formulovat takto:
„Skutečnost, že děti nemohou ještě osobně vyznávat svoji víru nebrání církvi, aby jim
tuto svátost udělila, protože je křtí ve skutečnosti ve své vlastní víře. Tento doktrinální pohled je jasně stanoven již od dob sv. Augustina, který píše: ’Děti jsou představeny, aby přijali
duchovní milost ne výlučně těmi, kdo je přinášejí v náruči (i když rovněž i od nich, jestliže
jsou dobrými věřícími), nýbrž i všeobecným společenstvím svatých a věřících... Je to matka
církev, která rodí všechny, rodí každého zvláště. Svatý Tomáš Akvinský a po něm všichni teologové přejímají toto učení: dítě, které je křtěno, nevěří samo od sebe, osobním aktem víry,
ale prostřednictvím jiných, skrze něž ’je jim víra církve předávána. Tato nauka je vložena i do
obnoveného rituálu křtu dětí, když kněz po rodičích, kmotrech a kmotrách žádá, aby vyznali
víru církve, v které budou děti pokřtěny.“ (6)
Jaká křestní pastorace je lepší pro udílení křtu? Který okamžik je například pro křest
nejvhodnější? Jaká má být dnes strategie při předávání víry v okamžiku křestní přípravy? Církev má úkol předávat víru z generace na generaci i dnes tak, aby živé společenství víry nezaniklo.
„Bez pochyby církev neopomíjí vzít do úvahy sociální skutečnosti dnešní doby. Avšak
kriterium nedostatku homogenity [společnosti, která by zastávala hodnoty, soudy a zvyklosti, které jsou ve shodě s připravovaným křtem dítěte] a pluralismu jsou kritérii pouze orientačními, a nemohou hrát roli normativních kritérií, protože nejsou dostatečně vhodné
pro vyřešení otázek výslovně náboženských, která svoji povahou přináleží církvi a křesťanské rodině.“ (7)
Vztah příštích generací k víře bude jistě odlišný od našeho, i když bude garantována
jednota víry. Budou zde věci shodné i odlišné, blízké i vzdálené, ať už v životě jednotlivce či skupin. A církev zítřka bude mít stejný úkol jako my. (8)
„Ve společnosti, v níž mentalita, zvyklosti a zákony se neinspirují již evangeliem, je proto
nanejvýš důležité, aby se při zvažování křtu dětí více myslelo především na milost a poslá44

ní, které je církvi vlastní. Boží lid,
i když je promíchán se lidskou
společností a tvořen rozdílnými
národy a kulturami, přesto je
nadán vlastní identitou, která je
charakterizována jednotou víry
a svátostí. Vedena tímto duchem
a stejnou nadějí, tvoří organický celek schopný vytvářet různé
skupiny lidí a nutných struktur
pro svůj růst. Svátostná pastorace církve, především svátostná
pastorace křtu dětí, se musí včlenit do tohoto kontextu. Nezávisí
od kritérii, které je odvolávají toliko na lidské vědy.“ (9)
Se silou autority a moci nevystačíme, tak tomu nebylo nikdy,
když se něco životaschopného
rodilo. Poznání náboženské
socializace pomáhá církvi uvádět své dospělé členy k lepšímu pochopení osobní víry a
její integrace do života církve.
Nejedná se nám pouze o naší
bezprostřední praxi, nýbrž o to,
abychom připravili pastoraci
Socha Jana Křtitele (B. Fontana) v presbytáři velehradské plodnou a životaschopnou pro
ty, kdo bude stát před stejným
baziliky (Foto P. Hudec)
úkolem.
3. Jak rozumět otázce křtu dětí?
Křest přestává být problematickou otázkou tam, kde je výrazem postupného zrání
víry. Pastorační přípravou se tento proces zrání začíná. Je to snadno ověřitelné tehdy,
když je křest udělován v dospělosti nebo dětem ve školním věku. Není však vůbec třeba
oddalovat křest na tuto dobu i tehdy, když rodiče nesplňují ihned všechny požadavky
na ně kladené. Můžeme ale připustit, že pro samotné děti takový odklad výhodu může
mít. bolestné jsou spíše okamžiky, kdy rodiče žádající o křest nemají nebo nejsou schopni jasně deklarovat svoji osobní víru.
„Pastorace křtu dětí se musí inspirovat dvěma základními kritérii, při čemž druhé kritérium je podřízeno prvnímu: 1. Křest, nutný ke spáse, je znamením a nástrojem lásky přicházející od Boha, který osvobozuje od hříchu a dává účast na Božím životě. Samo o sobě,
dar těchto dober nesmí být dětem odňat; 2. Musí být představeny záruky, aby se tento dar
mohl rozvíjet prostřednictvím skutečné náboženské výchovy ve víře a v křesťanském životě,
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aby svátost mohla dosáhnout plně toho, co je. Obvykle jsou dány rodiči nebo jejich příbuznými, protože mohou být zastoupeny různým způsobem v křesťanském společenství.
Ale jestliže tyto záruky nejsou skutečně vážné, může se přistoupit k odložení křtu nebo i k odmítnutí křtu, jestliže jsou zcela nepochybně nepřítomné.“ (10)
Jestliže je dítě pokřtěno, za dítě přijímá tuto odpovědnost spolu s rodiči křesťanské
společenství. Rodiče spolu s farním společenstvím přejímají každý svůj díl odpovědnosti za budoucí náboženský vývoj dítěte. Tato povinnost však má konkrétní podobu. Farní
společenství má být rodičům a dětem nablízku, aby dítě ve víře růst mohlo. Má k dispozici více prostředků. Na prvním místě je to uvedení rodičů k naplnění tohoto úkolu,
především pomoci rodičům prvotní socializaci náboženského života dětí. Pro mnohé
rodiče je tento úkol příliš obtížný, protože tento úkol nepřijímají nebo neznají přesně
jeho obsah. Je povinností celého křesťanského společenství připravit všechny dostupné prostředky, které rodičům pomohou zhostit se úspěšně tohoto úkolu.

(1) Die Feier der Kindertaufe Pastorale Einführung, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2008, s. 14.
(2) Giovanni Paolo II, La Chiesa come «sacramento universale della salvezza», in La Traccia,
20/10 (1999), s. 1195–1196.
(3) ACAP, 10 (1993), s. 51.
(4) Haslinger, H., Was ist Mystagogie? Praktisch-theologische Annährung an einem strapazieren Begriff, in Knobloch, S. – Haslinger, H. (ed.), Mystagogische Seelsorge. Eine lebensgeschichtlich orientierte Pastoral, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1991, s. 22–23.
(5) Křest dětí. Úvod, 2, in Křestní obřady, Sekretariát České liturgické komise, Praha 1971,
s. 13.
(6) Sacra congregatio pro doctrina fidei, Instructio Pastoralis actio de baptismo parvulorum,
14, in AAS, 72 (1980), s. 1144.
(7) Sacra congregatio pro doctrina fidei, Instructio Pastoralis actio de baptismo parvulorum,
24, in AAS, 72 (1980), s. 1348.
(8) „Ve společnosti, v níž mentalita, zvyklosti a zákony se neinspirují již evangeliem, je proto
nanejvýš důležité, aby se při zvažování křtu dětí více myslelo především na milost a poslání,
které je církvi vlastní. Boží lid, i když je promíchán se lidskou společností a tvořen rozdílnými národy a kulturami, přesto je nadán vlastní identitou, která je charakterizována jednotou víry a svátostí. Vedena tímto duchem a stejnou nadějí, tvoří organický celek schopný
vytvářet různé skupiny lidí a nutných struktur pro svůj růst. Svátostná pastorace církve,
především svátostná pastorace křtu dětí, se musí včlenit do tohoto kontextu. Nezávisí od
kritérii, které je odvolávají toliko na lidské vědy.“ (Sacra congregatio pro doctrina fidei, Instructio Pastoralis actio de baptismo parvulorum, 24, in AAS, 72 /1980/, s. 1149).
(9) Sacra congregatio pro doctrina fidei, Instructio Pastoralis actio de baptismo parvulorum,
24, in AAS, 72 /1980/, s. 1149.
(10) Sacra congregatio pro doctrina fidei, Instructio Pastoralis actio de baptismo parvulorum,
28, in AAS, 72 /1980/, s. 1151.
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Téma křtu ve velehradské bazilice
Petr Hudec

Rovněž velehradská bazilika má pro nás k roku křtu své naléhavé poselství. Nachází
se na klenbě baziliky a ve dvou bočních kaplích, které jsou zasvěceny sv. Cyrilu a Metoději.
Pojďme se s ním seznámit.
Křest je pro nás vstupní branou do Božího království. To je naznačeno uprostřed
klenby baziliky otevřeným nebem s Boží Trojicí, která je ve velké dálce. Otec a Syn sedí
po stranách zeměkoule a nad nimi se vznáší Duch svatý v podobě holubice. Při aktuálně probíhajících restaurátorských pracích si restaurátoři povšimli, že právě od holubice
(Ducha svatého) je konstruována celá perspektiva malby. Jakoby blíže k lidem na straně
Krista je znázorněna Panna Maria jakožto prostřednice milostí. Tento rozměr mariánské
úcty v západním křesťanství zdomácněl a zniterněl právě díky cisterciákům v čele se
svatým Bernardem: „Bojíš se přiblížit se k Otci?... Dal nám Ježíše za prostředníka...Ale snad
se obáváš jeho božské velebnosti...Chceš mít u něho zastánce? Uteč se k Marii...Bude vyslyšena pro svou důstojnost. Syn poslechne svou Matku a Otec poslechne svého Syna. To je
důvod mé převeliké důvěry.“(1)
Po obou stranách ústředního výjevu jsou dvě malby, jejichž ikonografickou koncepcí určila teologická myšlenka křtu vodou a „křtu“ krví - „per ignem et aquam“(2)
jako dvou cest do nebe. K tématu křtu vodou bylo mnoho řečeno v předchozích příspěvcích. U termínu „křtu krví“ je na místě podotknout, že v původním významu tímto
pojmem církev chápala mučednickou smrt katechumenů pro víru a církev. Význam však
byl rozšířen i na ty, kteří zemřeli za spravedlnost a pravdu, aniž poznali církev.(3) V přeneseném slova smyslu se dá dále tento termín vztáhnout i na křesťanské mučedníky.
Velehradská tradice k výkladu maleb doplňuje, že křest a mučednictví ukazují dvojí
cestu k nebi: cestu svatosti nebo pokání.(4)
Blíž k presbytáři je zobrazena krvavá cesta mučednictví. Výjev zachycuje vypálení kláštera moravskými husity 12. ledna 1421. Ačkoliv se většině mnichů se podařilo
zachránit útěkem do Uherského Hradiště, opat Jan se dvěma konvrši, rodným bratrem Petrem a sklepníkem byl zajat a „strašlivě a krutě na popel spálen“(5) na hranici
v kostele.
Dynamickou kompozici výjevu utváří zmítající se těla pěti ubíjených cisterciáků, přičemž drama zvyšují bílé expresivní drapérie jejich hábitů a situování výjevu na schodiště, z něhož jeden z mnichů padá do prostoru. Nad cisterciáky se tyčí postavy husitských
vojáků v brnění.
Volba tématu souvisí se zájmem o kult řádových mučedníků v barokním období a pátráním po historické kontinuitě, které soustavněji podnikli cisterciáci Kristian
Hirschmentzel a po něm Engelbert Hermann. Osud řeholníků proto E. Hermann hodnotí takto: „Byvše v nenávisti k víře v popel obráceni, slavně dokonali mučednictví, a ti, kteří
zde na zemi byli příjemnou vůní Kristovou, zasloužili státi se vůní ustavičně líbeznou.“(6)
V této souvislosti je nutné chápat i zprávu o tom, že opat Florian Nezorin (1699 – 1724)
nechal 10. července 1705 zazdít do hlavního oltáře kámen, na kterém byli podle ústní
tradice upáleni cisterciáci v roce 1421.(7) Rovněž barokní „Litanie k ss. patronům kostela
velehradského, jimž popředně po klonbě Bohu ku cti a poctě zřízeny jsou kaplice a oltáře“ je
zakončena prosbou ke všem svatým místa Velehradu.(8)
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Výjev legendárního křtu krále Svatopluka na klenbě velehradské baziliky. Freska I. Ecksteina.
(Foto K. Svoboda 1935. Archiv ŘKF Velehrad)
Jak již bylo naznačeno výše, teologický rámec malby tvoří křest krví či mučednictví jako
cesta ke spáse. Andělé proto nesou v blízkosti výjevu nápis: „Pretiosa in conspectu Domini
mors sanctorum eius Psal. 115,5.“ – „Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.“ (Žalm 116,5) Dovolím si zde uvést ještě jeden biblický citát, který se vztahuje
k výše popsanému výjevu a metaforicky také k cisterciákům – bílým mnichům: „Kdo jsou a
odkud přišli ti v bílém rouchu?“ Řekl jsem: „Pane můj, ty to víš!“ A on mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z
velikého soužení a vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránkově.“ (Zj. 7,13 – 14)
Druhou cestou do nebe je pro křesťany křest. Ten vidíme na opačné straně klenby,
zhruba uprostřed hlavní lodi. Dříve byl výjev označován jako křest knížete Bořivoje. M.
Pojsl však v jedné ze svých publikací prokazuje, že se jedná o křest krále Svatopluka.(9)
Katechumen klečí před oběma bratry, přičemž vlastní obřad křtu vykonává Metoděj,
zatímco Konstantin drží v rukou bohoslužebnou knihu. „A potom očistivše ho vodou svatého křtu, podali věčnému Králi jako vítaný dar krále smrtelného.“(10) Věrozvěstové jsou
zobrazeni jako biskupové, ačkoliv nejdůležitější staroslověnské legendy představují sv.
Konstantina jen jako jáhna. Pouze italská (římská) legenda mluví také o biskupském
svěcení Metodějova bratra.(11) Barokní ikonografie zde tedy vychází z italské legendy
a současně ignoruje fakt, že Metoděj získal biskupské pallium až při návštěvě Říma. Ke
křtu krále Svatopluka došlo podle legend již brzy po příchodu bratří. Snad zde mají
mitry zdůraznit autoritu „apoštolů Slovanů“.
Níže pod výjevem křtu nese velký eféb společně s drobnými anděly svitek s nápisem, který teologicky zaštiťuje výjev křtu: „EFFUNDAM SUPER VOS AQUAM MUNDAM.
Ezech 36,25“ – „Vyleji na vás vodu čistou.“ Celý biblický verš zní takto: „Pokropím vás
čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich
hnusných model.“ (Ezech 36, 25)
Křtem jsme byli ponořeni do smrti Kristovy, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z
mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života. (Sov. Řím 6,3
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- 4) Na této cestě je úkolem křesťana projevit vytrvalost a někdy přinést i „oběť nejvyšší“,
jako velehradští cisterciáci. Slova bible: „Oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka“ (1
Kor 3, 13) nejsou určena jen jim, nýbrž nám všem.
(1) Bernard z Clairvaux: Kázání o narození Panny Marie 7. Citováno z: Růženec se svatým
Bernardem. Kostelní Vydří 1996, s. 43.
(2)
srov. Cinek František: Basilika velehradská po obnově 1935 – 1938. Brno 1939. s. 90 a též
Vychodil, Jan: Popis velehradských památností. Velehrad 1909, s. 48.
(3) srov. KKC 1280.
(4) Cinek F.: Basilika velehradská, s. 90.
(5) Svědecké výpovědi o zničení kláštera velehradského. Říjen, 23., 1425, Brno, MZA Brno,
Klášter Velehrad., List E., 10. Citováno z: NEUMANN, Augustin.: Nové prameny k dějinám
husitství na Moravě. Olomouc 1930, s. 53.
(6) Budou velehradští cisterciáčtí mučedníci prohlášeni za blahoslavené? In Zprávy velehradské, číslo 45 – 46, prosinec 1931, s. 27.
(7) Tamtéž.
(8) VYKYDAL, Josef: Sborník Velehradský, roč. II., Praha 1881, s. 47.
(9) Srov. POJSL, Miloslav: Sv. Cyril a Metoděj v ikonografii baziliky. Velehrad 2005, s. 25.
(10) Život a působení svatých Cyrila a Metoděje (Legenda moravská), kapitola V., In Na úsvitu křesťanství, Praha 1942, s. 156.
(11) „A když byli vzdali veliké díky zmíněnému Filosofu za toliké dobrodiní, vysvětili jej i Metoděje na biskupy a ostatní jejich žáky na kněze a jáhny.“ Legenda italská (římská) kap. 9. In
HUDEČEK, J.: Byl Konstantin Cyril biskupem? In Sborník velehradský, roč. 5, Velehrad 1934,
s. 139. J. Hudeček spekuluje, že vážně nemocnému Konstantinovi byl udělen biskupský
úřad čestně a Konstantin s povolením papeže na biskupskou hodnost rezignoval, což
vyjádřil přijetím řeholního roucha a změnou jména. Tamtéž, s. 54 -55.

Řádění husitských vojsk na Velehradě. Freska I. Ecksteina. (Foto P. Hudec)
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Křest knížete Bořivoje aneb proč se dnes tak rozmohly rauty
									
- glosa
Petr Hudec

Tématem křtu se v bazilice zabývají také dvě boční kaple zasvěcené sv. Cyrilu a Metoději. Učiníme tedy krátkou návštěvu také v nich. V kapli sv. Cyrila se nachází na boční
stěně freska zachycující legendární vyprávění o hostině na dvoře moravského panovníka, krále Svatopluka. Na ni byl pozván i přemyslovský kníže Bořivoj, který tehdy ještě
nebyl pokřtěn, a tak prý musel sedět podle tehdejších zvyklostí na zemi jako pohan.
Svatý Metoděj mu tedy řekl: „Jaká běda, ty, muž tak vynikající, a nestydíš se, žes vyhoštěn
ze sedadel knížecích, ačkoliv sám také vévodskou moc a hodnost máš, ale raději chceš pro
hanebnou modloslužbu s pasáky sviní na zemi seděti?“ (1) Dalimilova Kronika uvádí jako
iniciátora Bořivojova obrácení krále Svatopluka a klade mu do úst tato slova: „Seď se psy,
toť tvé právo ne kněže, ale nemúdrá krávo, že netbáš na tvorcě svého, za buoh jmajě výra
ušatého.“ (2)
Jak by to dopadlo dnes, kdybychom se snažili aplikovat středověké pravidlo, že pokřtěný nesmí zasednout s nepokřtěným? Stolovala by značná část společnosti na zemi,
nebo by žila křesťanská menšina v ghetu? Jistě by se řešení našlo, respektive už je jako
preventiva: při společenských událostech se korzuje s talířkem ve stoje, a tak jsme vlastně „připraveni“.
Na knížete Bořivoje každopádně vyřčená slova zapůsobila, o čemž svědčí hlavní oltářní obraz od Ignáce Raaba v protější kapli sv. Metoděje. Zde je zachycen křest knížete
Bořivoje sv. Metodějem: „Druhého dne poučil vévodu i s jeho třiceti průvodci o základech
víry, a když podle obyčeje vykonali obřad postu, obrodil je posvátným pramenem křtu.“ (3)
Pokud bychom nad takovým ukrácením doby katechumenátu pozvedali obočí, je nutné dodat, že společně s Bořivojem se do Čech vrátil kněz, který měl Bořivoje „doučovat
ve víře“.
Podstata svědectví těchto legendárních vyprávění ovšem tkví v něčem zcela jiném a je zde třeba číst mezi řádky: Naše kultura je vystavěna na křesťanských základech. První písmeno abecedy vytvořené sv. Konstantinem mělo tvar kříže. První naše
literatura byla náboženská. Takto to vyjádřil zesnulý kardinál T. Špidlík: „Základní problém náboženské literatury bývá u národů většinou tento: Jak dát duchovní výraz slovům
vzatým z profánního prostředí? U nás je to v jistém slova smyslu vyřešeno už od počátku,
protože naše první literatura byla posvátná, ta světská přišla ke slovu až později. Možná
si to ani neuvědomujeme, jak některá obecná slova stále ještě zavánějí svým posvátným
původem.“ (4)
Profesor Piťha nekompromisně říká, že buď Evropa bude křesťanskou anebo nebude. Odkaz soluňských bratří je v této souvislosti velkým impulzem: „Jako k tehdejší
Moravě se dnes oči upírají k celé Evropě. Ta by měla být mostem smíření. Bohužel ona ještě
si sama není vědoma své identity i sama je ještě kulturně nesourodá. Na scénu světa vystupují nové národy Asie, Afriky, Jižní Ameriky a ptají se, které hodnoty z tisícileté kultury
evropské mají zůstat dědictvím pro nový svět. Bohužel syntézu těchto společných hodnot
jsme my sami ještě nevytvořili. Není snad příhodná doba, abychom k tomu přispěli právě
dnes?“ (5)
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(1) Kristiánova legenda. Praha 1978, Život a umučení sv. Václava a jeho báby sv. Ludmily,
s. 19.
(2) Staročeská kronika tak řečeného Dalimila (1). Praha 1988, s. 308.
(3) Krátké sepsání o sv. Cyrilovi a Metodějovi i pokřesťanštění země moravské a české. In Na
úsvitu křesťanství. Praha 1942, s. 100. Další svědectví o tomto aktu přináší Dalimilova
kronika, kde je výslovně poprvé zmiňován Velehrad.
(4) Duše poutníka. Tomáš Špidlík v rozhovoru s Janem Paulasem. Kostelní Vydří 2004, s.
83.
(5) ŠPIDLÍK, Tomáš: Duchovní jednota nové Evropy. Olomouc 2007, s. 72 - 73.

Hostina na dvoře krále Svatopluka. Freska od neznámého malíře v kapli sv. Cyrila.
(Foto P. Hudec)
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Velehradská farnost buduje
Tak jako probíhá duchovní příprava na jubileum v roce 2013, na Velehradě se vše chystá
rovněž po stránce stavební. Požádali jsme proto velehradského faráře P. Petra Přádku SJ, aby
nás seznámil s aktuálně probíhajícími pracemi.
Čas se nám nezadržitelně posunuje dopředu a s ním pokračují i práce na našich
stavbách. Pro vnějšího pozorovatele je to nejvíc vidět na novostavbě hygienických zařízení vedle Cyrilky. Obě části stavby – WC pro muže i ženy – stojí už v plné velikosti.
V následujících měsících se budou provádět vnitřní stavební práce včetně vybavení.
Předpokládáme, že na jaře příštího roku bude spuštěn provoz.
Druhou probíhající stavbou je proměna budov bývalé sýpky a konírny v multifunkční Velehradský dům Cyrila a Metoděje. Práce tam probíhající jsou časovány tak, aby
tyto prostory byly zpřístupněny a podle svého zaměření mohly být využívány od letošních prázdnin. Jedná se o velmi náročnou rekonstrukci, kde díky pochopení a vstřícnosti starosty obce Velehrad Ing. Stanislava Gregůrka překonáváme mnohé neočekávané
nástrahy, zejména spojené s přeložkami podzemních sítí.
Každý, kdo vstoupí do baziliky, ihned vidí, že i tam se buduje. Byla dokončena první
etapa osvětlení baziliky, a to příčné lodi a presbytáře, které pokračuje nyní v hlavní lodi
baziliky. Práce probíhají díky laskavé finanční pomoci Zlínského kraje, který převzal povinnou finanční spoluúčast za žadatele (ŘKF Velehrad) v nemalé finanční výši - v částce
přes jeden milion korun. Tyto práce probíhají v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce, kde hlavním příhraničním partnerem je Dům Tovaryšstva Ježíšova v
Trnavě. Slovenští jezuité realizují opravu kostela Nejsvětější Trojice.

Objekty bývalé sýpky a konírny se změní v multifunkční dům sv. Cyrila a Metoděje.
Foto P. Hudec
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Lešení nyní stojí v části mezi chórovými lavicemi a restaurátoři usilovně pracují na
tom, aby se v únoru či březnu přesunuli na restaurování další třetiny hlavní lodi. Jsou dokončeny základní průzkumy a posudky a nyní čekáme na vydání závazných stanovisek
památkářů, dle kterých budou směrovány následné opravy a restaurování.
Od 18.10. 2010 nám znějí v bazilice nové digitální varhany (děkuji i Matici Velehradské, že přispěla částkou 50 tisíc korun na jejich pořízení), které nahrazují varhany píšťalové. Ty se nyní nacházejí ve varhanářské firmě ORGANA, s.r.o. Kutná Hora, která provádí nezbytnou opravu varhanního nástroje. Po demontáži a převozu jednotlivých dílů
do Kutné Hory bylo konstatováno, že vzhledem ke stavu nástroje, oproti původnímu
předpokladu, bude rozsah oprav daleko náročnější. Rozebraná barokní skříň je z části
odvezena do restaurátorských ateliérů a z části uložena v bazilice. V současnosti probíhají restaurátorské průzkumy, na základě kterých bude rozhodnuto o dalším postupu
restaurování.
Práce pokračují i v podzemí baziliky. Těsně před dokončením je první etapa prací
v lapidáriu, která byla zejména zaměřena na odvlhčení, sanaci vlhkého zdiva a obnovu
drenážního systému, na realizaci izolací proti vlhkosti zejména v úrovni nad původním
vchodem do baziliky, dnes před hlavním vstupem do baziliky. V křížové chodbě v podzemí byly demontovány nefunkční rozvody tepla a elektroinstalace, částečně byla dokončena rekonstrukce silnoproudých rozvodů v nově položeném kanálu v podlaze. Je
dokončována výměna oken okolo rajského dvora. Byla nově položena část cihelných
podlah v kryptách pod bazilikou. Všechny práce probíhají pod bedlivým dozorem památkářů a archeologů. Tyto práce jsou hrazeny ze společného s projektu Operačního
programu přeshraniční spolupráce. Hlavním finančním partnerem projektu je Zlínský
kraj, který na projekt přispívá více jak jedním milionem sto tisíc korun. Přeshraniční
spolupráce není deklarována pouze opravami, ale i kulturními aktivitami, do kterých se
úzce zapojilo i Stojanovo gymnázium a Matice Velehradská. Jedná se zejména o kulturně-historické a sportovní aktivity.
európska únia
európsky fond
regionálneho rozvoja
spoločne bez hraníc

V této souvislosti je nutné se zmínit o připravované budoucí nové expozici: “Velehrad na křižovatkách evropských dějin“, která bude umístěna v prostorách pod bazilikou
a ve Velehradském domě Cyrila a Metoděje. Nositel projektu zde úzce spolupracuje
s Centrem Aletti Velehrad-Roma, vedeným prof. Pavlem Ambrosem SJ.
Je vypsáno otevřené nadlimitní výběrové řízení na globální úpravu ploch celého
nádvoří včetně nového vstupu do podzemí a na opravu a rekonstrukci objektu fary –
venkovního pláště, původního vnitřního barokního schodiště a dokončení oprav půdních prostor.
Právě nyní probíhá výběrové řízení na kompletní opravu exteriéru i interiéru kostela
Zjevení Páně - Cyrilky.
V samotné bazilice se v nejbližší době dočkáme ještě nového nasvětlení zrestaurovaného hlavního obrazu Nanebevzetí Panny Marie od Ignáce Raaba SJ a sarkofágu
kardinála Tomáše Špidlíka SJ. Vlastní sarkofág bude zkrášlen mozaikami od slovinského
umělce P. Marko Rupnika SJ.
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Zhruba před rokem bylo podepsáno tehdejším ministrem kultury České republiky
panem Prof. Václavem Riedlbauchem a velehradským farářem Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IOP projektu: „Velehrad – centrum kulturního dialogu západní a východní
Evropy“, jehož nositelem je ŘKF Velehrad. Z tohoto projektu jsou financovány všechny
výše uvedené činnosti (mimo aktivity, které jsou financovány z Operačního programu
příhraniční spolupráce).
Všem členům Matice děkuji za podporu, kterou poskytujete při obnově Velehradu
svými modlitbami a oběťmi. Děkuji i za finanční dary na opravy, které dáváte při sbírkách anebo posíláte složenkami. Ke všem těm dotacím, které jsme získali a můžeme u
nás uplatnit, musíme totiž jako farnost vždy něco ze svého přidat – na projekty, provozní
náklady apod. Za všechny členy Matice Velehradské je 14. (příp. 15.) dne každého měsíce u hlavního oltáře v bazilice slavena mše sv., za všechny dobrodince baziliky obětujeme mši sv. každou první sobotu v měsíci. Veškeré dění na Velehradě můžete sledovat
na naší webové stránce www.farnostvelehrad.cz . Bohužel se nám zatím nedaří plně
zprovoznit on-line přenos z našeho poutního místa. Na vině je nedostatečná síla přenosových kapacit. Pracujeme na tom, aby se v dohledné době dospělo ke kvalitnímu
přenosu obrazu i zvuku. 			
Všem žehná P. Petr Přádka SJ, farář

Stavba lešení v hlavní lodi baziliky. (Foto P. Hudec)
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Putování na Velehrad
Radomír Beníček

Už v dětství jsem slýchával od své babičky vzpomínky z pěších poutí na různá poutní místa - nejen na Velehrad, ale i na svatý Hostýn, do Žarošic nebo ke svatému Antonínku na Blatnickou horu. Žel, narodil jsem se do doby, kdy se už na poutě nechodilo, ale
jezdilo - zájezdovým autobusem, vlakem nebo autem.
Dodnes máme všichni v naší rodině živou vzpomínku třeba na velehradskou pouť v
roce 1981, kdy Velehrad spolu s kardinálem Tomáškem navštívil kardinál Gantin. Sjelo se
sem velké množství lidí, takže mezi Velehradem a Starým Městem vznikla totální zácpa,
kterou policisté svým liknavým přístupem ještě podpořili. Po dlouhém čekání na místě v
autě moje maminka vystoupila a bezděčně se zeptala poblíž hlídkujícího příslušníka SNB
na motorce: „Dalo by se tudy nějak projet?“ My děti v autě jsme vybuchly smíchy. Příslušníkův výraz si pamatujeme dodnes. Zvolal pár škaredých slov, nakopl motorku a odjel.

Kardinálové František Tomášek a Bernardin Gantin na Velehradě v roce 1981.
(Foto MUDr. J. Macenauer, archiv ŘKF Velehrad)
Další moje vzpomínka na Velehrad patří památné pouti roku 1985. Zvukový záznam
projevu kardinála Casaroliho, který vyřizoval pozdravy svatého otce i trapný projev opakovaně vypískávaného ministra kultury a okresního tajemníka, který si spletl pouť s mírovým shromážděním, jsem pouštěl babičce, která se tam už neodhodlala vydat, a všem
jejím kamarádkám na svém tehdy novém kazeťáku mnohokrát.
Nebylo od té doby mnoho hlavních poutí, na kterých bychom s otcem nebyli, protože jsme tam chodili pomáhat s vybíráním. Jako organizátoři jsme pomáhali i při ná55

vštěvě hosta nejvzácnějšího - papeže Jana Pavla II v dubnu roku 1990. To jsme jeli už den
předem a na Velehradě strávili spolu s ostatními organizátory a poutníky, kteří chtěli být
svatému otci co nejblíže, celou chladnou noc. Odměnou nám ale byl nádherný zážitek
mše svaté se svatým otcem v neuvěřitelné době znovunabyté svobody. Ke dni příchodu
svatých Cyrila a Metoděje mě váže i osobní událost. V tento den přišel do naší rodiny náš
druhý syn Vítek.
Po roce velkého jubilea roku 2000 přibyl ještě jeden poutní den. A to sobota před
svátkem svatého Rocha, patrona mojí rodné obce Suché Lozi. Možná se ptáte, proč
zrovna tento den. Bylo to už před deseti lety, kdy jsem si uprostřed léta přečetl v Katolickém týdeníku, že známí pěší poutníci do Říma chtějí založit tradici pěších poutí na
Velehrad. V tu chvíli ve mně ožila ona vzpomínka na babičku a její vyprávění a rozhodli
jsme s manželkou, že půjdeme také. Neměli jsme odvahu hlásit se k hlavnímu proudu
velehradských poutníků, vždyť oni putují několik dní (a ti nejvzdálenější v počtu dvou
desítek po etapách i několik měsíců), zatímco my jen dva a z Uherského Brodu je to jen
necelých třicet kilometrů. Zažili jsme ale na Velehradě krásné společenství. Byli jsme
vyčerpaní, ale šťastní.
V dalších letech se přidávali ostatní členové rodiny a známí z okolí. Zpočátku jsme
chodili cestou (po silnici vedle spěchajících aut) i necestou (původní poutní cestou tak
zarostlou, že nebylo možné projít). Rozezlen jsem psal velehradskému panu starostovi,
ať s tím něco udělá. A on s tím opravdu něco velkého udělal. Spolu se sousedy vybudovali cyklostezku mezi Starým Městem a Velehradem, po které jsme chodili. Díky Matici
velehradské je z ní poutní cesta osazená růžencovými zastaveními. Hlubokým zážitkem
je vždy společný příchod pěších poutníků na Velehrad, společná modlitba a mše svatá,
slavená významnými osobnostmi naší i mezinárodní církve. Vzpomínám především na
letos zesnulého tajného biskupa Stanislava Krátkého, který byl návštěvou tolika poutníků velmi potěšen a dokázal svým jasným slovem vlít do našich srdcí velkou naději a sílu.
Po deseti letech nás chodí asi třicet. Záměrně jsem nechtěl tuto pouť příliš propagovat. Vždyť to známe asi všichni, nabídka různých akcí je velmi široká, všude jsme
srdečně zváni, všechny nestíháme a jsme z nich mnohdy spíš unaveni než osvěženi. O
to víc mě těší, že ti, kteří už někdy šli, se rádi vracejí
a noví poutníci ze Suché Loze, Bánova, Luhačovic,
Drslavic, Hradčovic i odjinud se přidávají. A to nejen na zkušenou, ale pravidelně. Je to opravdu jiný
zážitek, když na svaté místo přijde člověk dlouhou
chůzí zklidněný a připravený, než když tam přispěcháme vytrženi z obvyklého shonu, vyskočíme z
auta nebo autobusu a za hodinu, dvě z poutního
místa zase odjíždíme.
Jestli chcete také zažít pěší pouť na Velehrad,
tak přijďte 27. 8. 2011 ve 4 hodiny ráno ke klášternímu kostelu v Uherském Brodě nebo se můžete
přidat kdekoliv po cestě Uherský Brod - Drslavice
- Hradčovice - Mistřice - Mařatice - Staré Město Velehrad. Poznáte nás snadno. Každý poutník má
poutní cyrilometodějský křížek a na něm několik
zářezů, podle toho po kolikáté jde.
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Tradice 30. let putování z Levého Hradce na Velehrad
František Reichel

Již třicet let putují z Levého Hradce na Velehrad pěší poutníci, kteří vyznávají: „Namáháme
tělo, aby Bůh mohl oslovit otevřenou duši, která se odváží vykročit ze stereotypu všedních
dnů na pěší pouť.“ Tento článek je ohlédnutím za jejich kroky a současně zve k novému vykročení.
První cyrilometodějská pouť (CMP) vycházela z Levého Hradce na Velehrad v pátek 19. února 1982 po slavné mši svaté, kterou zde sloužil otec kardinál Tomášek přesně
ve výroční den, kdy jsme si připomínali 1000leté výročí zvolení sv. Vojtěcha pražským
biskupem. Myšlenka poutí na Velehrad byla inspirována přáním kardinála Tomáška,
které vyslovil na vlnách vatikánského rozhlasu při jedné z jeho návštěv Říma: aby čeští
křesťané putovali na místa, spojená s životem sv. Cyrila a Metoděje a s dobou počátků
českého křesťanství, totiž na Velehrad, Levý Hradec, a do Říma. A protože v dobách „reálného socializmu“ nebylo možno o Římu ani uvažovat, rozhodla se skupina sekulárních
františkánů-terciářů spojit etapovou poutí obě místa, spojená s počátky české církve
tj. Levý Hradec a Velehrad. Protože Velehrad není třeba představovat, je vhodné podat
několik informací o Levém Hradci: zde vznikla česká církev kolem prvního křesťanského
kostelíka v Čechách - rotundy sv. Klimenta, jehož ostatky přinesli právě sv. Cyril a Metoděj. Asi v roce 874 byl sem z Velké Moravy poslán kněz a misionář Kaich, který možná
právě na Levém Hradci pokřtil kněžnu Ludmilu.
Cyrilometodějská pouť vycházela vždy a dosud vychází z Levého Hradce. Zahájení je podle doporučení otce kardinála Tomáška většinou mezi 14. – 19. únorem (mezi
úmrtním dnem sv. Cyrila a mezi výročím zvolení sv. Vojtěcha na Levém Hradci).
Význam cyrilometodějské tradice i potřebu její aktualizace jsme si uvědomovali již od prvních ročníků CMP tj. že:
 V plnosti času IX. století přinesli soluňští bratři sv. Cyril a Metoděj národům východní Evropy tj. především Slovanům „světlo víry pravé“ – evangelium – Krista. Zároveň
však vytvořili most mezi Východem a Západem a za třetí vychovávali další služebníky Kristovi a starali se tak, aby víra přecházela z pokolení na pokolení.
 Cyrilometodějská tradice resp. myšlenka nikdy nevyhasla. Někdy vzplanula více –
jako za otce vlasti Karla IV., jindy jen doutnala, ale znovu se rozhořela. Nebyla jen
výsadou českého a slovenského národa, ale dalších slovanských národů. Většinou ji
však každý národ pěstoval po svém – víceméně individuálně. Na Velehradě docházelo v závěru 19. a zejména v první třetině 20. století k setkávání ctitelů sv. Cyrila a
Metoděje v rámci unionistických kongresů a poutí. Nově se cyrilometodějský odkaz uplatnil na druhém vatikánském koncilu. Jeho plody jsou:
a) ekumenické hnutí
b) služby Boží v národních jazycích.
 Dalším krokem bylo vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje spolupatrony Evropy apoštolským listem „Egregie virtutis“ 31. 12. 1980 – vždyť na Petrově stolci byl Jan Pavel
II - Slovan.
 Jaký význam měla cyrilometodějská myšlenka v plnosti času, když jsme začali pořádat tyto poutě ( tj. na konci XX. století), ale i dnes?
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

aby v naší zemi – v této době byla rodným jazykem vzdávána čest Bohu a přinášena
mu oběť
aby bylo vnášeno světlo víry do našich rodin, škol i pracovišť
abychom žili slova evangelia v každodenním životě
abychom si v našem národě vyprošovali kněžská a misijní povolání
abychom si uvědomovali, že problémy slovanských národů a národů východní Evropy jsou i v současné době obdobné a že je třeba řešit je v jednotě mezi sebou a
v jednotě s Kristem
aby v duchu cyrilometodějské myšlenky tato společnost byla naplněna touhou po
míru a zejména po spolupráci mezi Východem a Západem.

Proto ke cti sv. Cyrila a Metoděje a za rozšíření cyrilometodějské myšlenky u nás
v Evropě i ve světě jsme přinášeli a dosud přinášíme touto poutí oběti:
1. námahy /tj. vzdát se lenosti/
2. času /obětovat 10 - 12 dní v roce na tento úmysl bez jakýchkoliv ale
3. finanční /úhrada cestovních výloh/
A tak pod ochranou sv. Cyrila a Metoděje i dalších významných světců: sv. Vojtěcha
patrona pražské arcidiecéze a sv. Františka z Assisi a zejména naší ochránkyně Panny
Marie se každoročně vydáváme na pouť z Levého Hradce na Velehrad.
Možnost účasti na CMP je trojí:
1. Přímá – tj. putování buď na celé pouti nebo jen na některých etapách.
2. Duchovní – tj. spoluúčast v den pouti za předpokladu, že účastník bude vše, tj.
modlitby (mši sv.), utrpení, práci, obětovat na úmysly etapy CMP, a že se tento den
bude modlit celý růženec na konkrétní úmysly (viz dále), a že si v tento den přečte alespoň část z Písma svatého Starého nebo Nového Zákona, která se vztahuje
k myšlenkám příslušné etapy.
3. Finanční a hmotná – tj. že podpoří potřeby církve nebo přímo i poutníků svou prací, službou, pohoštěním, finančně, apod.
Denní program, který dodržujeme od prvních ročníků:
Radostný růženec na úmysl otce kardinála a ostatních ordinářů.
Bolestný růženec na úmysl jednotlivých poutníků (za sebe, naše rodiny a přátele)
Ve 12 hod Anděl Páně.
Růženec světla za mír a za Evropu (zavedeno až v posledních létech)
Slavný růženec na úmysl sv. Otce (občas se ho pokoušíme modlit i latinsky).
Pro každý ročník jsou vybírána též témata k rozjímání.
Modlitbou poutníků je následující převzatá z liturgie o svátku sv. Cyrila a Metoděje:
„Bože, tys poslal našim předkům svaté 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“
Při dvou a vícedenních etapách je mše svatá, společná ranní a večerní modlitba (dle
možnosti z breviáře).
Tento program i ostatní texty schválil pan kardinál a předal nám osobně grafický list
se všemi třemi spolupatrony Evropy a vlastnoručně tam připsal věnování:
„K další cestě ve šlépějích sv. Cyrila a Metoděje žehná Frant. kard. Tomášek.“
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V minulém století se chodilo (za stále se zvětšujícího množství poutníků – od deseti až
k šedesáti) každý rok od února do června; vždy jedna dvoudenní (někdy i třídenní) etapa za
měsíc, a každý den cca 20 – 35 km. Celkem se k Velehradu proputovalo 340 – 360 km. Každý
rok se chodilo jinou trasou, a to nejen z důvodů utajení akce před komunistickou „veřejnou
bezpečností“, ale i proto, aby bylo cestou „promodleno“ co nejvíce českých a moravských
míst a cest. Nevíme, kudy tenkrát skutečně přišli první moravští misionáři, a tak chodíme
jakoby v jejich stopách nazpět na Velehrad. Tyto poutě se staly nejen poděkováním Bohu a
našim prvním misionářům za dar víry, ale i prosbou za církev v naší zemi a ve světě, za to, aby
církev u nás dosáhla opět svobody, aby se mohly znovu stavět kostely, aby se národ navrátil
k víře, a také kajícím skutkem za hříchy a nedostatky nás křesťanů i celého národa. Byla to
tehdy jedna z mála možností, jak projevit svou víru tak typicky křesťanským způsobem, jakým je pěší kající, prosebná i děkovná pouť na místa svatá, spojená s počátky národní církve.
Otec kardinál Tomášek měl velký zájem o tuto pouť i poutníky. Vždy v listopadu nás přijal
v arcibiskupském paláci, projednal s námi témata následující poutě a požehnal nám. O průběhu cesty se nechal průběžně informovat a často nám posílal pozdrav i povzbuzení, které
jsme si předčítali na závěr pouti na Velehradě u hrobu arcibiskupa C. A. Stojana. Celkem jsme
tedy za uplynulá léta proputovali z Levého Hradce na Velehrad téměř 11000 km. Pokud bychom to chtěli přepočítat na kilometry prochozené jednotlivými poutníky „osobokilometry“, jak jsme tomu říkali, dá se říci, že máme našlapáno čtvrt milionu kilometrů.
Moravská větev z Nového Jičína vychází též od roku 1982 a slaví tedy rovněž třicetileté jubileum. Začíná vždy v neděli po zahájení pouti na Levém Hradci. Trasa této
pouti se na rozdíl od levohradecké nemění - vede přes Svatý Hostýn a Štípu na Velehrad. Oba proudy se vždy sešly v neděli v polovině června na mši svaté na Velehradě a
v kapli u hrobu arcibiskupa Stojana, kde se dosud na závěr modlíme společný desátek
růžence a potom i fotografujeme u sochy Božského srdce Páně před bazilikou.
Nejvíce poutníků na obou trasách chodilo v osmdesátých letech. Vrcholem všech
těchto poutí byla velká pouť do Říma na svatořečení Anežky České v listopadu 1989,
kterou organizoval poutní výbor vzniklý na cyrilometodějských poutích. A také program na cestě do Říma i zpět – tři růžence a jejich úmysly i další rozjímaní a modlitby
byly plně přejaty z programu CMP. Takže jsme se dožili i toho třetího poutního místa, o
kterém hovořil otec kardinál Tomášek.
Tak tomu bylo až do roku 2001, kdy jsme mysleli, že s poutí definitivně skončíme,
protože chodilo stále méně poutníků. Důvodem byla jednak skutečnost, že mnozí mladší poutníci těchto CMP založili rodiny a nyní měli jiné úkoly a povinnosti (velice mnoho
se jich seznámilo právě na těchto poutích), ale byl i další důvod: v posledních letech
se otevřel v naší vlasti velký prostor k dalším aktivitám. Předpokládali jsme proto, že
budeme pokračovat již jen pouze dvěma etapami: první levohradeckou a poslední velehradskou. Ale téhož roku (2001) se začaly pořádat etapové pěší poutě na Velehrad
z dalších míst na Moravě: z Velkého Meziříčí, Znojma a Víru a v následujících letech i
z mnoha jiných míst.
A tak ještě v roce 2001 jsme se rozhodli připojit k velkomeziříčskému proudu. Od
roku 2002 tedy chodíme společně. Spojili jsme moravský poutnický elán s naší tradicí
i zkušenostmi. Levohradecká (pražská) větev tedy přežila a chodí se i nadále. Dokonce
se i počty poutníků rozrůstají. A to nejen tím, že se jí zúčastňují sestry a bratři z Velkého
Meziříčí a Jihlavy, ale že se i v Čechách našli další poutníci (z Prahy, Chomutova a dalších
míst) a přidali se k nám.
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Chodí se za každého počasí, protože – podle sv. Františka – je počasí vždycky krásné
i když pokaždé jiné. Během cesty přijímáme mnoho darů od Pána – především můžeme
chválit jeho dílo přírody, kterou kolem sebe vidíme a vlastníma nohama procházíme.
Zakoušíme společenství i přátelství, které mezi poutníky z různých míst naší vlasti vzniká, a také vzájemnou pomoc. Často i krásná setkání s místními farníky na místech, kde
se zastavujeme, nebo přespáváme (při dvoudenních etapách). Na vlastní oči můžeme
vidět stav kostelů a farností v Čechách a na Moravě (a může to být podnětem k dalším
modlitbám).
XXX. jubilejní pěší etapová pouť v roce 2011 po stopách těch, kdo k nám na
Moravu i do Čech přinesli křesťanskou víru a na poděkování za dar víry bude jako obvykle zahájena v sobotu 19. února mší svatou v 9.30 hod. v kostele sv. Klimenta na
Levém Hradci - UBI CHRISTIANITAS INCEPTA EST – kde se započalo křesťanství (v Čechách). Druhá větev zahájí svůj XXX. ročník v neděli 27. února v Novém Jíčíně. Aktuální informace najdete na internetu: www.poutnik-jan.cz nebo www.sfr.cz.

Společné foto pěších poutníků z roku 2010 před kostelem sv. Klimenta na Levém Hradci
(Foto Jiří Horský)
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Společenství cyrilometodějských poutníků pořádá

XI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD

na poděkování za poselství evangelia, které přišlo před 1148 roky,
a s prosbou za obnovení víry v našem národě

Duchovní téma XI. pouti: Písmo svaté – Vezmi a čti

putujeme od pondělí 22. 8. 2011
Pouť vrcholí v sobotu 27. 8. v poledne v bazilice.
ODKUD:
Pondělí 22 .8.
z Vítochova nebo ze Sebranic nebo z Vranova n/D anebo z Netína,
Úterý 23. 8.
z Olešnice, nebo ze Znojma anebo z Velkého Meziříčí
Středa 24. 8.
také z Brna-Bystrce nebo z Olomouce
Čtvrtek 25. 8.
také ze Slavkova u Brna nebo z Ratíškovic anebo z Ostrožské Lhoty
JAK: Denně 22 až 36 km. Jede s námi vozidlo, které veze zavazadla (i unavené
poutníky).
CO POTŘEBUJETE: Spacák a karimatku. Spí se pod střechou.
CÍL: v sobotu 27. 8. 2011 v 8.00 z Buchlovic nebo z Boršic u Buchlovic nebo ve
čtyři ráno z Uherského Brodu,
v 11.00 hod. obnova zasvěcení na nádvoří,

12.00 pontifikální mše svatá
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: Mons Jan Peňáz, Křtiny 72, 736529221, www.poutnik-jan.cz,
P. Marek Dunda Th.D., Vranov n/D 20, 515 296 384, www.fatym.com,
jáhen Mgr Ladislav Kinc, Prosetín 79, 516463315 www.rovecne.farnost.cz
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Rozhovor s ředitelem Stojanova gymnázia Michalem Hegrem
Na Velehradě sídlí v objektech někdejšího cisterciáckého kláštera Stojanovo
gymnázium Velehrad, které bylo obnoveno v roce 2004. Tato škola chce
navázat na staletou kulturní a výchovnou cisterciáckou a jezuitskou tradici
spojenou s Velehradem. V roce 2010
stanul v čele gymnázia nový ředitel
Mgr. Michal Hegr. Požádali jsme jej v
předvánočním čase o rozhovor nejen o
koloběžkách.
Co pro Vás znamená Velehrad?
V posledním půl roce pro mě Velehrad představuje srdeční záležitost. Je
to skloubení práce a toho, co mě baví.
Spojení pedagogiky, vedení školy, nových zážitků a potřeby získávat nové
zkušenosti a dovednosti. Zároveň na
mě intenzivně působí to, co Velehrad
znamená. Jedná se o poutní místo,
naše škola je v budově bývalého cisterciáckého kláštera, zkrátka uvědomuji si,
co zde bylo vybudováno přede mnou,
a že je to promodlené místo. Velehrad
je jeden úžasný pocit, který teď zrovna
mám, a kterým žiju.
Stojanovu gymnáziu stojí v čele ředitel
Co Vás vedlo k tomu, že jste se přihlásil
Michal Hegr. (Foto P. Hudec)
do konkurzu na ředitele SGV?
Zkušenost v církevním školství,
které považuji za jedinečné především v přístupu k žákům a v tom, že nabízí duchovní
rozměr. Po zkušenostech, které jsem nabyl na jiných školách, jsem měl šanci porovnávat, a když se vyskytla možnost přihlásit se, tak jsem to udělal.
Jaké přednosti má Stojanovo gymnázium před ostatními gymnázii v okolí? Proč by studenti měli dát přednost studiu právě na této škole?
Jsem přesvědčen, že umíme kvalitně vzdělávat. Odlišujeme se atmosférou školy,
což je způsobeno tím, že je to menší a zároveň církevní škola. Tyto dva aspekty se kloubí
dohromady a díky tomu vzniká, doufám, takové rodinné klima s možností individuálně
se našim žákům věnovat. Ve srovnání s anonymními kolosy, kde se nikdo s nikým nezná,
u nás zná každý každého. Důležité jsou vzájemné vztahy a to, že tvoříme církevní společenství. Zároveň je ale škola otevřená i pro nevěřící studenty.
Od letošního školního roku funguje na SGV Středisko pro volný čas dětí a mládeže, které
nabízí mnoho volnočasových aktivit. Je to jistě vstřícný krok, který naplňuje motto v zá62

hlaví webových stránek školy www.sgv.cz: „Jsme školou, která se stará o své žáky.“ Mohl
byste mi o tomto projektu říct víc?
Slogan, který je tam napsaný, vystihuje, co bychom chtěli tady na škole dělat. A to
především komunikovat se studenty, vycházet vstříc jejich potřebám a vytvářet takové
podmínky, aby se jim tu dobře studovalo a aby se cítili příjemně. Ale na druhou stranu
starat se neznamená jenom dávat a nic nepožadovat. Jak říkal prof. Matějček: správné je
láskyplné, ale pevné vedení.
Otevřením Střediska volného času vznikla pro celý region nová nabídka, zejména
zájmových kroužků. Velkou část nabídky tvoří sekce cizích jazyků, kde žáci mohou využívat hodiny a hodiny konverzací, které jsou jim nabízeny zdarma, včetně individuálních konzultací s rodilým mluvčím, což umožňuje dále se vzdělávat a zdokonalovat své
schopnosti. Samozřejmostí jsou sportovní kroužky, ty zahrnují fotbal, florbal, volejbal,
ale třeba i aerobik, cvičení v posilovně či zumbu. V rámci estetických zájmových činností
se studenti mohou realizovat ve výtvarných kroužcích či tvořivých dílnách. Rozhodně
bych sem zařadil i pěvecký sbor, který se těší velké oblibě. Více specifický je filmový
kroužek. Ten zaujme ty, kteří se chtějí naučit, jak dojít od fotografie až k vytvoření dokumentárního filmu. Nabídku tvoří i dramatický kroužek a mnoho dalších.
Tak to je opravdu velmi pestrá nabídka. Setkala se se zájmem studentů?
Ano, studenti na to velmi pozitivně reagují a rádi se do kroužků aktivně zapojují.
Na Velehradě je možné zahlédnout studenty prohánějící se na koloběžkách. Jak to bylo
s tímto nápadem?
Tím, že jsem tělocvikář, jsem přinesl i myšlenky na sport. Vybudovali jsme ve škole
novou posilovnu, škola koupila pět koloběžek, které si mohou studenti půjčovat. Podobné myšlenky mě neopouštějí, naopak chci je ještě rozvíjet. Koloběžky například
nabízejí jedinečnou šanci, jak si vychutnat velehradské okolí, krásnou přírodu a nově
zbudované cyklostezky. Navíc si myslím, že je to nový a atraktivní zážitek.
Jakými úspěchy se může gymnázium pyšnit?
Jsou to jistě individuální úspěchy žáků ve středoškolských odborných soutěžích,
ale také úspěchy pěveckého sboru na celorepublikové úrovni. Jsem také rád, že škola
je každoročně dobrým zázemím pro konání velehradské poutě. Podařilo se nám získat
partnerské školy v zahraničí a těšíme se na první výměnné pobyty žáků a na realizaci
dalších nově vytvořených projektů.
S Vaším příchodem se škola otevřela veřejnosti. Kdy lze školu navštívit?
Příležitostí byla spousta a budou i nadále, kdykoli při dnech otevřených dveří, při
děkanátních poutích, na akcích školy jako je školní ples a samozřejmě i jindy. Byl bych
rád, kdyby lidé z regionu tuto školu znali a věděli, jaké bohatství ukrývá a využívali jejího
zázemí a všeho, co nabízí.
Mluvil jste o děkanátních poutních. Zaujala mě vaše služba hlídání dětí během těchto
poutí za obnovu rodin a duchovní povolání. Jak to probíhá?
Hlavní myšlenkou je otevřít školu veřejnosti a nabídnout její zázemí poutníkům.
Často přijedou celé rodiny i s malými dětmi, a my jim tu nabízíme možnost hlídání. Pro
děti jsme vytvořili program plný her, kde mohou strávit část odpoledne a pak společně
s rodiči jít na mši svatou, která je vyvrcholením celé poutě.
Jaká je duchovní péče o studenty?
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Když začnu od základu, tak
je to výuka náboženství, která je
v každém ročníku jednu hodinu
týdně, ve čtvrťáku dvě hodiny. Od
tohoto roku máme každou středu
první hodinu mši svatou a studenti si mohou vybrat, jestli na ni
přijdou, nebo zda dorazí do školy
až o hodinu později. Hlavní náplň
práce otce spirituála je setkávání
se s žáky o přestávkách ve školním
klubu a duchovní program v odpoledních a večerních hodinách, což
využívají především studenti ubytovaní na Domově mládeže. V průběhu roku se snažíme připomínat
význačné okamžiky života v církvi.
Nyní prožíváme společně Advent
a máme před sebou vánoční svátky a oslavu Ježíšova narození.
Pozn. Duchovní program v praxi
jsme měli možnost také zakusit,
protože o hlavní přestávce se všichni
vyučující i studenti sešli společně na
schodech, aby zapálili čtvrtou svíci
na adventním věnci, společně zpívali a pod vedením otce spirituála
Michala Šálka se pomodlili a dostali
požehnání.

Setkání studentů kolem adventního věnce
(Foto P. Hudec)

Navázali jste partnerskou spolupráci s církevními gymnázii v Kroměříži a Prostějově?
Cítím, že mezi školami je jednota, že spolupracujeme v přátelském duchu. Jako začínající ředitel hodně čerpám ze zkušeností kolegů, kteří mě nikdy neodmítli, když jsem
je požádal o nějakou radu. Domnívám se, že velký úkol církevních škol spočívá v dnešní
době v oslovování i nevěřících mladých lidí, kteří by jako absolventi odcházeli nadšení
pro církev, přitom nemusí být věřící, ale alespoň sympatizující a předávající tento pěkný
obraz o církvi ve svém životě dál.
Kam Stojanovo gymnázium směřuje a jaké byste ho chtěl vidět třeba za sedm let?
Doufám, že směřuje k tomu, aby bylo moderní školou, která perfektně připraví nejen na další studia, ale i na reálný život v dnešní evropské společnosti. Vidím ho jako živé
centrum mladých lidí, kteří mají chuť spojit období dospívání s církví a dávají jí svou
důvěru. Kteří zároveň chtějí žít v pěkném prostředí, kde jsou pozitivní vztahy. Moje přání
také je, aby zde pořád panovala radostná atmosféra, abychom na této škole byli rádi a
bylo to na nás vidět.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji, aby se Vám dařilo tuto vizi naplňovat.
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Šárka Daňková

Zpěv a hudba v Papežském ústavě na Velehradě
Úryvek z neuveřejněných vzpomínek P. Bernarda Pitruna SJ
na velehradské gymnázium mezi světovými válkami

Od prvních dob existence a působení řádu Tovaryšstva Ježíšova jeho členové horlivě pěstovali ve svých ústavech zpěv a hudbu, nikoli ovšem samoúčelně, a pro pouhou
kratochvíli, nýbrž jako zušlechťující výchovný prostředek, jako zpříjemnění suchého
učení vědám, hlavně však pro bohoslužby v chrámě i venku, tedy koneckonců k rozmnožení Boží oslavy. To dokazují jezuitské semináře při kolejích, do nichž byli přijímáni
žáci hudebně nadaní, takže ony semináře se staly vskutku „hudebními školami“ tehdejší
doby /v 17. a 18. století/.
Také v Papežském ústavě na Velehradě byl od samého počátku zaveden zpěv a
hudba jako povinný vyučovací předmět a byl tam horlivě pěstován i přesčas a mimo
školní hodiny, ano tomuto umění bylo vyhrazeno mnohem více času a místa než kterémukoliv jinému předmětu a došlo mnohonásobného využití o slavnostech státních
a vůbec světských i církevních, zejména při bohoslužbách východního obřadu, o Božím Těle a eucharistických průvodech, o požehnáních a různých pobožnostech, zvláště
májových. Studenti byli nabádáni, aby se pilně učili hrát na housle, harmonium a jiné
hudební nástroje.
Jak Papežský ústav s léty vzrůstal, tak stoupala i jeho úroveň školní neb vědecká,
což bylo lze pozorovat zejména na jevišti. Ve zpěvu zaznamenáváme ponenáhlý vzestup, pokrok a zdokonalení – od písní kostelních při bohoslužbách a národních při
nejrůznějších příležitostech, zprvu vesměs jednoduchých, pak čím dál umělečtějších a
těžších – až k mnohohlasým, i šestihlasým sborům a symfoniím a operám.
Podobně tomu bylo u studentského orchestru, a to smyčcového i dechového, který
doprovázel zpěv při církevních slavnostech, hrával při divadlech /v meziaktí/ a všech
akademiích; došel tedy většího uplatnění než pouhé divadlo.
Jezuitští magistři věnovali zvláštní péči výcviku domácího chlapeckého orchestru, který v letech největšího rozkvětu ve školním roce 1938/1939 – čítal 26 členů a byl
schopen zahrát i nejtěžší komorní skladby, např. Smetanovy, Dvořákovy, Schubertovu
symfonii H moll a díla jiných mistrů.
Smíšený sbor Papežského ústavu čítal 50–60 pěvců. Prvotinou jejich pěvecké zdatnosti byla česká mše Halíkova „Spěj duše...“, kterou s nimi nacvičil učitel zpěvu p. Alois Číž, jenž
byl varhaníkem a regenschori velehradského
chrámu. Kromě toho měli trvale nacvičeno k vánocům Stökrovy koledy, Marhulovu koledovou
mši, čtyřhlasou Slovanskou mši, dále mohutnou
píseň „Boha my chceme“, pro jezuity a jezuitské
příležitosti krásný sbor o P. Marii „Matka Tovaryšstva“, Směs národních písní českých i slovenských, s níž vyrukovali při vhodných, zejména
nenadálých a nečekaných příležitostech.
Své sbory zpívali většinou zpaměti, ostatně
Foto malého bubeníka publikováno
nacvičování nových skladeb šlo jim dosti rychle.
Kromě těchto větších věcí sbor i orchestr vele- ve Velehradských zprávách z roku 1948
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hradských studentů uměl ještě spoustu drobných a krásných skladeb – obdivuhodně
bohatý repertoár písní a pochodů, různých skladeb pro různé příležitosti, takže mohli
kdykoliv rychle nastoupit a takřka „spatra“ improvizovat hudební besídku, dostaveníčko, akademii, večírek případným jubilantům, oslavencům, náhodným hostům, též početnějším poutním výpravám, jež bývaly každý rok častější; o pestrý program nabyla u
nich nouze: byli vždy pohotoví a také ochotní.
Ano, dělali to rádi, protože měli leckdy nenápadnou příležitost odměnit se dobrodincům a velkodušným příznivcům ústavu, u nichž nacházeli nejvíce porozumění. U
všech posluchačů mohli však tím posloužit dobré pověsti Velehradu a koleje.
Žádná slavnost, ať církevní nebo státní, žádná akademie, oslavující vynikajícího jedince, světce, profesora, hlavu církve nebo státu, se ve velehradském ústavě nebo chrámě neobešla bez zpěvu a hudby, nebo obojího, jež obstarali studenti. Jejich dechová
kapela hrávala na božítělovém průvodě, o poutích od jara až do podzimu a při nejrůznějších příležitostech.
Jak známo, na velehradských poutích nikdy nesměla chybět Stojanova beňovská kapela. Ale nejednou ji rovnocenně zastoupili velehradští studenti, budíce senzaci svými
lesklými plechovými nástroji, jejichž rozměry ostře kontrastovaly s namnoze drobnými
postavami malých hudebníků.
Pěvecký sbor gymnázia v součinnosti s orchestrem předně zpestřoval všem studentům život, dále školní program, konečně přispěl význačnou měrou k zvýšení lesku i
účinu pobožností a různých oslav, na tomto památném místě hojně pořádaných.
Vyspělost a umělecká úroveň velehradských zpěváků a muzikantů byla uznána i
československou veřejností, neboť byli občas zváni k produkcím v státním školském
rozhlase (do radiojurnalu), kde svými svěžími a dokonalými výkony tito velehradští žáci
nadchli všechno české posluchačstvo.
Jejich akademie v programu cyrilometodějského holdu 5. července r. 1937 /o půl 9.
hod. na velehradském nádvoří/ byla také vysílána rozhlasem. Neobyčejně povzbudivým
a nezapomenutelným dojmem zapůsobilo na všechny obavami sklíčené občany republiky jejich vystoupení v Československém rozhlase 10. března osudného roku 1939, kdy
vystoupili s vlasteneckou akademií.
Ale za pár dní přišel zlověstný Protektorát se všemi tragickými následky pro národ
a církev. Dne 10. srpna t. r. protektorátní úřad vydal zákaz „výdělečného provozování
hudby žáků středních škol“.
Ovšem velehradští gymnazisté, vedení jezuity, nikdy neprovozovali hudbu výdělečně – ani doma, ani venku. Zákaz tedy znamenal, třebas to výslovně nevyjádřil: Nesmíte
účinkovat v rozhlase pro národní a náboženské povzbuzení lidu.
Ať je jak chce, studenti velehradského gymnázia si mohli s čistým a klidným svědomím říci: Řídili jsme se vždycky zásadou umění pro umění a též křesťanským příkazem
blíženské lásky: „Zazpívali jsme a zahráli lidem pro radost“; to bylo lidské, lidumilné a
sociální.
Svými svěžími a dokonalými výkony nadchli všechno české posluchačstvo a bylo
to zároveň poctivé doporučení tohoto církevního gamnázia a samého řádu Tovaryšstva
Ježíšova. „Hudba nám velmi zpříjemňuje život v ústavě a učí naše mladé srdce toužit po
svatých ideálech a sférách nebeských“, doznává jeden velehradský student (Velehrdské
zprávy, 1937, č. 1, str. 32).
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Velehrad očima významného slovníku moderních studií
křesťanského Východu
Pavel Ambros

Edward G. Farrugia, Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Refugium, Olomouc
2010, 1040 stran.
Encyklopedický slovník křesťanského Východu je rozšířeným vydáním italského originálu
z roku 2000, které vyšlo péčí Papežského východního institutu. Obsahuje téměř 1800
abecedně seřazených hesel, vzájemně bohatě provázaných. Na vydání se podílelo 100
autorů z celého světa. K rychlé orientaci slouží přehledné grafické uspořádání. Rozsah
hesel se pohybuje od stručných definic po zevrubné informace z historických, geografických, lingvistických, uměnovědných a především byzantologických, patristických a
teologicko-spirituálních oblastí. Revidované a doplněné české vydání navíc obsahuje
555 nových hesel, které zohledňují reálie střední a východní Evropy. Obsahuje mnohé
informace, dotýkající se cyrilometodějské a velehradské tradice, včetně osobností s Velehradem těsně spolupracující.
VELEHRAD, nejvýznamnější poutní místo zasvěcené úctě ke slovanským apoštolům,
sv. Cyrilovi a Metodějovi v České republice. Jejich vyhlášení za spolupatrony Evropy
apoštolským listem Jana Pavla II. († 2005) Egregiae virtutis (31. 12. 1980) je odůvodněno
analogií k významu sv. Benedikta pro Evropu latinské kultury. Tento akt vtiskuje tradiční
roli Velehradu nově zdůrazněný symbolický význam duchovní jednoty Evropy křesťanského Východu a Západu. Návštěvou Jana Pavla II. po pádu komunismu ve střední a
východní Evropě dne 22. 4. 1990 byl tento aspekt akcentován jako organické a logické
vyústění novodobé cyrilometodějské tradice Velehradu, jako jeho nové poslání v univerzální církvi.
Doposud se bylo možné při definování velehradské tradice setkat mimo klasické
hodnocení pozitivistické historiografie se třemi základními hodnotícími přístupy:
1. Koncepce vyrůstající z ideového myšlení Leopolda von Rankeho (1795–1886), který
chápal Velkou Moravu a cyrilometodějskou tradici jako základ „kulturní svébytnosti Slovanů... a rovnoprávný činitel vedle Germánů a Románů“ v Evropě.
2. Koncepce Romana Jakobsona (1896–1982) a ostatních slavistů, „kteří cílevědomě
vytvářeli nové velkovyprávění o českých dějinách jakožto zakotvených všemi svými
podstatnými kořeny právě ve slovanském dědictví sv. Cyrila a Metoděje“, čili o velkoslovanské říši.
3. Koncepce „cyrilometodějství, ovšem pouze ve své velehradské, lokálně moravské a
tradičně katolické (tedy také menšinové) podobě“.
Manipulace komunistického režimu s cyrilometodějskou tradicí v prospěch ideologie
tzv. světového mírového soužití a svébytnosti jedné státnosti Čechů a Slováků byla opuštěna a na své vyhodnocení teprve čeká. Koncepce Dušana Třeštíka chápe cyrilometodějské dědictví především jako ekonomicko-právní dědictví: „hradská a služebnická
organizace“ vytvořila onen středoevropský model „tvořící hospodářský základ státu“,
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kterému se navíc dostalo mezinárodního uznání, a tím i legitimity a suverenity. „Politická konstrukce střední Evropy se tak právě před tisíci léty opřela o velkomoravskou
politickou ideu, stejně jako se o velkomoravské dědictví opřela vnitřní organizace středoevropských států. Nově se utvářející Evropa nebyla nakonec univerzalistická, nýbrž
pluralistická, nebyla nesena ideou jednotné univerzální říše, ale ideou christianitas, společenství rovnoprávných křesťanských států a brzy nato i národů. S určitou nadsázkou
lze říci, že knížata a velmoži Moravanů probojovávali – vojensky a hlavně ideově-politicky – již v 9. století tu normu soužití pluralistické Evropy, která ji určila jakožto pluralitní
společenství vlastně až podnes,“ (Třeštík, D., Velká Morava v dějinách Evropy, in http://
www.sendme.cz/trestik/velmordejevropy.htm, /20. 5. 2007/).
Velehradská (cyrilometodějská) tradice. Můžeme ji v původním slova smyslu definovat jako Stojanem vypracovaný program činorodosti směřující k organizované součinnosti pastoračních aktivit, vnitřní mise a péče o krajany v zahraničí, zlidovělého křesťanství a úsilí o sjednocení. Širším kontextem velehradské tradice se staly obnovné proudy
v katolické církvi v německy mluvících zemích, především v Rakousku a Německu (Joseph Görres /† 1848/, F. Sušil /† 1868/) ideově soupeřící s ostatními proudy postosvícenské
doby a s lokálně moravským či romantizujícím všeslovanským pojetím cyrilometodějské
tradice. Je zásluhou Antonína Cyrila Stojana († 1923), že tomuto vzepjetí buditelských sil
vtiskl rys náboženské obnovy, pastorační péče a vytrvalé angažovanosti organizačněkulturní. Bezprostředním podnětem se stala výročí cyrilometodějských oslav v r. 1863,
1869 a 1885, která byla v kontrastu se stavem velehradské baziliky a tamější duchovní
správy. Významná byla praktická pomoc křesťanům v nejchudších oblastech v dosahu
Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje pod ochrannou blahoslavené Panny Marie (1891), založeného pod zřejmým vlivem jezuitského Stimmen aus Maria-Lach (1871). Pomoc určena
chudým farnostem a bohoslovcům, jak katolickým tak pravoslavným, vedla v první fázi
rozvoje velehradské činnosti k důvěrné znalosti života lidí a k osobním setkáním. Z nich
pak vyrůstala ostatní činnost, organizační (Družstvo Velehrad) i vědecká (koncept prací
byl inspirován Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, 1876).
Encyklikou Grande munus (30. 9. 1880) proniká cyrilometodějská idea do univerzální církve. K jejímu vydání vedly dvě aktuální situace: otázka Slovanů ve střední Evropě a
situace katolíků na Ukrajině. Liberální tendence v Rakousku-Uhersku působily u německy mluvícího obyvatelstva radikální odklon od katolické církve, postupně pronikající do
neněmeckého obyvatelstva monarchie. Slovanský živel začínal mít převahu v seminářích, v kléru, u řeholníků, objevili se i slovanští biskupové světového formátu, jako např.
Strossmayer († 1905) nebo Slomšek († 1862). Situace katolíků východního obřadu na
Východě se radikálně zhoršovala, hranice carského Ruska se stále více šířily na Západ a
v Moskvě byl vypracován plán, který měl tři hlavní body: zrušit řád baziliánů, označovat
unii za národní zradu („popolšťování“), na latinská biskupství dosadit biskupy ochotné
spolupracovat. Papežskou encyklikou se tedy kult sv. Cyrila a Metoděje rozšířil v katolické církvi a zdůraznilo se katolictví této tradice v duchu silného misijního zaměření té
doby. Navíc silná tendence k centralizaci a germanizaci v monarchii probudila národnostní nepokoje u slovanských národů (austroslavismus a oživení panslavismu). Nelze
se divit, že tento myšlenkový proud se stal politickým i náboženským programem. Obhájci tohoto uvědomění se stali především moravští kněží, Sušilovi († 1868) žáci. Známe
Sušilovo pověstné vyznání o dvou spanilých kráskách, které zápasí o jeho srdce: „Církev
a vlast, každá má mého srdce půl a každá má mé srdce celé.“
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Průčelí velehradské baziliky. (Foto P. Hudec)
Celé toto kulturně-náboženské hnutí dostalo svoji výraznou teologickou podobu při
svolání prvních velehradských unijních sjezdů. Nové formy sbližování pravoslaví a katolicismu, prosazované na velehradských kongresech, směřovaly především k tomu, aby
se změnil určitý způsob myšlení a chování, který se v průběhu historického vývoje stal
územ. Mezi křesťany projevovala ekumenické cítění jen nepočetná skupinka teologů a
laiků. Iniciátoři kongresů neměli k dispozici jiné modely jednoty než uniatské praktiky
poznamenané proselytismem nebo utopickým panslavismem. Proto chtěli, navzdory
zavedené praxi, dosáhnout vzájemného sblížení zdůrazňováním takových prvků, jež by
byly uvnitř konfesně rozpolcené slovanské rodiny schopny vzbudit vzájemné bratrství.
Z této činnosti založené na vnitřní misii vystoupila nadšená hrstka kněží (organizovaná
především ve sdružení s názvem Apoštolát jednoty) na Prvním unionistickém kongresu
na Velehradě (25. – 27. 7. 1907) na mezinárodní pole s ambicí poskytnout zástupcům
pravoslavného Východu příležitost seznámit se s katolickým Západem a s nestranným
studiem sporných otázek. Tyto dvě metody měly napomoci k překonání rozdělení v církvi. V letech 1907–1936 bylo na Velehradě uspořádáno celkem sedm teologických kongresů: tři před První světovou válkou (1907, 1909, 1911) a čtyři po ní (1924, 1927, 1932,
1936). Plánovaný osmý kongres k 500. výročí Florentského koncilu se pro válečné události r. 1939 uskutečnit nemohl. Po Druhé světové válce se v r. 1946 a 1947 uskutečnily na
Velehradě dvě menší schůzky unionistických pracovníků, které můžeme z oprávněných
důvodů považovat za pokračování kongresů předválečných. Po znemožnění jakékoliv
svobodné činnosti české církve, došlo v zahraničí, zásluhou prof. Františka Dvorníka (†
1975) a opata benediktinského kláštera sv. Prokopa v Lisle (USA), ke trojímu pokračování unionistických kongresů (1956, 1957, 1959).
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Bazilika Panny Marie Nanebevzaté a sv. Cyrila a Metoděje. Současná podoba velehradské baziliky (basilika minor od r. 1928) je výsledkem rozsáhlé stavební činnosti v areálu
původního pozdně románského cisterciáckého velehradského kláštera (založen 1205,
vysvěcen 1228, zrušen Josefem II., 1784). Po vypálení kláštera husity (1421) byl zchátralý klášter přestavěn v poslední třetině 16. stol. (opat Ekard ze Schwoben). Po ničivých
zásazích za třicetileté války (1623 vojskem Gábora Bethlena, 1626 vpádem povstalců
z Valašska) byl klášter přestavěn v ranně barokním stylu (Jan Greifenfels z Pilsenburku,
1629 - 1635). Požár v r. 1681 vedl opata Petra Silaveckého k radikální přestavbě zničeného kláštera v duchu protobarokního manýrismu podle zcela nového ikonologického
rozvržení celého komplexu olomouckým malířem Martinem Antonínem Lublinským.
Chrám byl po délce zkrácen odstraněním románského průčelí, byla zvýšena podlaha
a nové klenby skryly původní trojlodí s věží, jež nahradila kupole s lucernou (1714). Po
dokončení stavebních prací (1721) bohaté výzdobě interiéru byl chrám v r. 1735 nově
vysvěcen. Po zrušení kláštera chrám jako farní kostel chátral, péčí velehradských farářů,
Koruny soluňské a Matice velehradské, byla zajištěna nejpotřebnější oprava. Povznesení
velehradské baziliky se pak ve druhé polovině 19. století a v první polovině 20. století spojilo s cyrilometodějským obrodným hnutím: kaple Panny Marie, Matky jednoty
křesťanů s velehradským palladiem (1937) s ikonou Matky Boží s Ježíškem podle vzoru
ikony Salus Populi Romani v římské bazilice Panny Marie Větší (1919, prof. Emanuel Dítě),
sarkofág A. C. Stojana v Královské kapli (1936), sousoší sv. Cyrila a Metoděje (1907), Slovanská dvorana (1900).
Velehrad a jezuité. Příchod jezuitů na Velehrad v r. 1890 souvisel s naléhavou potřebou jeho hospodářsko-pastorační obnovy v duchu druhé generace cyrilometodějských
horlitelů a s pastoračními obrodnými snahami olomouckého arcibiskupa Bedřicha kardinála Fürstenberga († 1892), kterými aktivně reagoval na rozmáhající se liberalismus a
na přetrvávající dědictví josefinismu. Adaptace jezuitského poslání na Velehradě byla
obsažena v řádové instrukci, která požadovala „vynaložit ve větší míře své námahy ke
prospěchu a dobru Slovanů, a to jak kázáním Božího slova a vysluhováním svátostí, tak
misiemi a dáváním duchovních cvičení, nejdříve na Moravě, potom však také u jiných
slovanských národů.“ Rozsáhlá činnost exerciční, vznik Papežského ústavu sv. Cyrila a
Metoděje pro misie slovanské (1916) a unijní práce v Akademii velehradské a v rámci Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje, vedla k vytvoření vlastní řádové tradice studií křesťanského
Východu: Missio Orientalis (J. Vaněčka SJ /† 2000/, J. Olšr SJ /† 1984/), Manipulus Russipetarum (B. Horáček SJ /† 1984/, J. Řezáč /† 1990/, J. Krajcar SJ /† 1992/, J. Novotný SJ /†
2002/) a práce na Papežském východním institutu (B. Spáčil SJ /† 1950/ , T. Špidlík SJ, R.
Čemus SJ).
SLOVANSKÁ LITURGIE V ČESKÝCH ZEMÍCH. S příchodem sv. Cyrila a Metoděje je spjat
vznik slovanské liturgie jako dynamické součásti jejich misijního poslání (slovanský jazyk byl při misijní činnosti užíván i západními misionáři, vznik písma však podstatně
přispěl k přijetí slovanského jazyka jako lingua quarta, tzn. liturgického jazyka). Misijní genialita slovanských apoštolů se odrazila v pluriformitě slavení, která se uchovala
v tradici z ní vycházející. Původní liturgie byzantského obřadu z 9. stol. se totiž setkala
na Velké Moravě s liturgií latinského obřadu. Obě tradice postupně vytvářely vzájemně
korelující typ velkomoravské liturgie. Vzájemné ovlivnění obou liturgických tradic na
území Velké Moravy bylo možné především díky mimořádné organizační a teologické
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erudici soluňských bratří, kteří položili základ k autonomnímu rozvoji svébytné tradice
slovanské liturgie byzantské i latinské. Jejich zásluhou se slovanská liturgie uchovala
v pozdějších kodifikacích obou liturgických tradic. V českých zemích se stala součástí
kulturní cyrilometodějské tradice, která se uchovávala v Sázavském klášteře (založen
1032, v r. 1096 byly slovanští mniši z kláštera vyhnáni) a v Emauzském klášteře v Praze Na Slovanech (1347), založeném Karlem IV. Po ničivých husitských válkách klášter
(a bohoslužba) definitivně upadal do zapomenutí. Otázka slovanské liturgie ožila v 19.
stol. (po teoretických studiích Gelásia Dobnera /† 1790/, V. F. Durycha /† 1802/ a Josefa
Dobrovského, /† 1829/) požadavkem zavedení národního jazyka v reformním programu Františka Náhlovského (1848), později žila v kruzích katolické moderny (Přerovský
program, 1906) i cyrilometodějských horlitelů (Ignát Wurm /† 1911/, Rupert Přecechtěl
/† 1897/, Metod Halabala /† 1914/, Josef Vajs /† 1959/). Po jednáních Jednoty československého duchovenstva v Římě (1919) bylo papežem Benediktem XV. (1914–1922) v r.
1920 povoleno na svátky českých patronů slavení mešní liturgie na devíti místech Čech
a na Velehradě. Hlavním iniciátorem byl Josef Vajs, který vydal již dříve pro chorvatské
hlaholáše hlaholský misál (1905, v r. 1927 v přepise latinkou). Po udělení privilegia Vajs
rovněž vydal pro české země vlastní liturgické texty hlaholsky i latinkou. Na jeho tradici
navázal Vojtěch Tkadlčík († 1997) vydáním překladu Římského misálu do staroslověnštiny (1972, 1992).
Slovanská liturgie na Velehradě. Požadavek slavení liturgie na Velehradě staroslověnsky vznikl v rámci cyrilometodějských jubileí (1863, 1869, 1885). Na „anamnézi“ staroslověnské liturgie se podílela dvě kontinuální ohniska zastupující dvě větve slovanské
bohoslužby, jak se začaly diferencovat již v 9. stol. Nositelem byzantsko-slovanského
obřadu se stali řeckokatoličtí kněží (Halič, Bílá Rus) a od konce 20. let 20. stol. také jezuité vysvěcení ve východním obřadu. Možnost slavit na Velehradě římsko-slovanskou
(hlaholskou) mši se otevírá v r. 1920 privilegiem papeže Benedikta XV. (1914–1922). Od
r. 1891 byly zásluhou Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje po 30 let každoročně slouženy
mše v byzantsko-slovanském obřadu ve velehradském nádvoří. Druhým stimulem byly
velehradské unionistické kongresy. Před připravovaným, ale neuskutečněným unijním
kongresem v r. 1914 byl vytvořen „mobilní“ ikonostas (E. Neumann). Problematika jeho
instalace však vedla k pořízení nového ikonostasu v kostelíku „Cyrilka“ v r. 1929. Bl. P. Gojdič († 1960), P. Trčka /† 1959/ a další řeckokatolíci slavili na Velehradě slovanskou liturgii
se svými poutníky. Během 5 let po druhé světové válce došlo ke slibné obnově slavení
slovanské liturgie zásluhou několika jezuitů (Vaněčka /† 2000/, Olšr /† 1984/, Horáček /†
1984/, Krajcar /† 1992/). Další rozvoj znemožnil komunismus v r. 1950. Nositelem obnovené tradice po r. 1989 se stal řeckokatolický exarchát v ČR a poutníci ze Slovenska. Na
tradici navázal rovněž jubilejní kongres v r. 2007, kdy na Velehradě slavili božskou liturgii
řeckokatolíci, pravoslavní i latinská církev; (srv. Rusko, vztahy k jezuitům 1580–1995).
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Přehled poutí na Velehradě v roce 2011
23. 1.

10.00 Pouť k Panně Marii Matce jednoty křesťanů

13. 2.

10.00 Zimní pouť – k 1142 výročí úmrtí sv. Cyrila (+14.2.869)

12. 3.

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

9. 4.
14. 5.

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

4. 6.

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

4. 7.

6.30 Mše sv.
16.00 Mše sv. pro vozíčkáře a pro pěší poutníky ze Sv. Kopečka a Sv. Hostýna
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

10. 7.

Malá pouť
7.30 Mše sv.
10.00 Mše sv. – biskup
15.00 Mše sv.

30. 7.

12.00 Pouť řeckokatolíků Slovenska – biskup M. Chautur

13. 8.

16.00 Pouť děkanátu Prostějov a Vyškov - za obnovu rodin a duchovní
povolání

15. 8.

10.00 Pouť Matice velehradské, titulární slavnost baziliky

20. 8.

16.00 Pouť děkanátu Vizovice – za obnovu rodin a duchovní povolání

27. 8.

12.00 Pěší pouť

10. 9.

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

29. 9.

18.00 Pouť k 87. výročí úmrtí A. C. Stojana

8. 10.

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

15. 10

16.00 Pouť děkanátu Zlín – za obnovu rodin a duchovní povolání

12. 11.

16.00 Pouť děkanátu Vsetín - za obnovu rodin a duchovní povolání

Aktuální rozpis bohoslužeb naleznete na webu farnosti: www.farnostvelehrad.cz.
Každou druhou neděli v měsíci v 15.00 se v bazilice slaví východní liturgie.
Každou první neděli v měsíci se od 13.15 putuje pěšky po Poutní cestě růžence. (Z Velehradu vyjíždí
linkový autobus směrem začátku Poutní cesty ve 13:01. Mapku naleznete na webu Matice). Pouť je
završena účastí na mši sv. v 15.00 s pravidelnou promluvou o sv. Cyrilu a Metoději.
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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 - základní informace o Matici velehradské
Členem Matice se může stát křesťan, který již dosáhl věku 15 let. Povinností člena
je platit min. 200 Kč ročně jako členský příspěvek (studenti 100 Kč). Mnohem více než
povinností je však pozvání - k modlitbě každého 14. dne v měsíci, na Valnou hromadu,
kulturní, duchovní a společenské akce, brigády. Za každého živého i zemřelého člena
MV je v bazilice sloužena každého 14. dne v měsíci mše svatá a činí tak také mnozí kněží
členové Matice velehradské mimo Velehrad. Každý člen MV dostává naši Ročenku a je
přes rok 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 13. února, poštou, platbou z účtu. Číslo účtu Matice: 1419526399/0800. Uvádějte, prosíme, do variabilního
symbolu Vaše členské číslo, usnadníte nám tím rozeznání Vaší platby. Důležité však je
zejména Vaše jméno.
Každý měsíc se na Velehradě schází sedmičlenný Výbor Matice a čtyřikrát do roka
také Kontrolní komise. Čestným předsedou – protektorem Matice - je olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner.
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Zádušní mše svatá za kard. Tomáše Špidlíka SJ (Fota F. Ingr)
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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 2011 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
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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