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Slovo předsedy Matice
Kolik lidí je dnes v pohybu a hledá nové místo. Kdysi dávno, někde na jihu Evropy,
tak hledaly místo i slovanské kmeny. Už tenkrát lidé zatoužili bydlet v mocné a vyspělé byzantské říši. Tam už byl pokrok, věda, umění. Kmeny začaly napadat pohraničí. To bylo rozděleno na úseky a hlídáno. Jeden ten úsek dostal na povel mladý Michael, možná Manuel.
Jeho otec se jmenoval Lev. Ten měl na starosti úsek větší a bohatší, v dnešní Makedonii. Dalo
se předpokládat, že syn se u svého otce dobře vyučil. Proto mu pro začátek svěřili menší
oblast daleko od hlavního města. A bylo potřeba se bránit. A to nemůže být jednoduché.
To nejde v rukavičkách anebo od zeleného stolu, od obrazovky počítače, řekli bychom my
lidé moderního věku. A ten mladý velitel byl křesťan, znal Pána Ježíše, znal jeho evangelium,
žil podle toho. A teď toto. Poslechnout musel, byl tam jmenován císařem, představitelem
nejvyšší moci. Jeho úkolem bylo: bránit se proti nepříteli. Úkol musel plnit. Křesťanem chtěl
zůstat, podle Krista jednat. To je neřešitelná situace. Milovat své bližní, i když stojí na druhé
straně hranice. Modlit se za své nepřátele, odpouštět těm, kteří nám ubližují. A přitom ubránit hranice před útočníky, s láskou chránit malé bezbranné, kteří žijí uvnitř a stali by se první
kořistí. Jak vyřešit tento hlavolam? Jak vytvořit kulatý kruh, horký led?
V životopise sv. Metoděje čteme, že opustil úřad a vstoupil do kláštera a přijal nové
jméno, začínající stejným písmenem jak jeho křestní, které bylo Michael, možná Manuel.
Tak sv. Metoděj vyřešil zdánlivě neřešitelné. Byla to jediná schůdná cesta, protože tehdejší vládcové věřili v Boha a uznávali ho nad sebou jako nejvyššího Pána. Proto jedině
když řekl: „Císaři, tobě jsem sloužil, ale teď jdu o úroveň výše, budu sloužit nejvyššímu
Pánu.“ Mohl dostat povolení odejít z funkce a vstoupit do kláštera.
Dnes jsme blíže než kdy jindy podobným starostem, jako měl za mlada sv. Metoděj. Zdá se mi, že situace, která nastává s přílivem uprchlíků, je až příliš podobná hlavolamu, snaze dělat kulatý čtverec anebo horký led. Objevují se sice různé návrhy, skoro

(foto F. Ingr, zdroj www.clovekavira.cz)
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každý občan hlasitě prosazuje ten svůj a vykřikuje, že ti tam nahoře to dělají špatně.
Myslí si, že na to má právo, vždyť on je přece zvolil. Všechno to je však zbytečné. A ještě
zbytečnější je rozčilování.
Jediné, co můžeme udělat, je jít o úroveň výš, protože i ti zastupitelé a úředníci se
také dohadují, jaké řešení zvolit, jak ty kvóty rozdělit.
Je třeba jít o úroveň výš jako svatý Metoděj, když viděl, jak je to vše složité. Jít na
úroveň Boží. Zajímavé, že to nemusí být přímo nahoru, tak jako svatý Metoděj šel na
skutečnou horu Olymp, kde klášter stál. Může to být i opačným směrem, sice ne klesnout níže, ale zajet na hlubinu. Podle slov našeho Pána, která citoval sv. Jan Pavel II.
v encyklice k počátku našeho tisíciletí – Zajeď na hlubinu – Duc in altum.
Jak to zkusit v praxi.
Zvláště o Vánocích a po nich si uvědomujeme, jak jsou tyto svátky prožívány povrchně. Kostely nejsou brány jako dům Boží a dům modlitby, ale jako nádherná koncertní síň. Málo návštěvníků se přidá ke zpěvu koled, ačkoli se nadarmo neříká, že kdo zpívá,
dvakrát se modlí.
Proto prvním krokem je modlitba. Běžná modlitba, dle našich možností. Ty přece
jen máme. I ty úžasné prostorové – v našich kostelích, u každého kříže podél cesty, na
náměstí nebo návsi anebo na hřbitově, ale také u každého stolu, když se chystáme k jídlu. Ani časově to není tak náročné: za 20 vteřin se pomodlíte všechny modlitby, které
nás Pán Ježíš naučil. A kdo se modlí Otče náš, připomene si, že všechno je v Otcových
rukou, a že se nemusí bát a naletět těm, kteří nás zastrašují, protože náš Otec v nebi
nám slíbil své království. A on svůj slib splní. Lidé zklamou, on ne. Už když si to první
lidé pokazili, slíbil, že pošle někoho na pomoc, A poslal. A Pán Ježíš přišel, právě před
2015 roky. A řekl, že přijde. A On to splní a přijde. Nevyřeší otázky ekonomické, politické
ani zdravotní. Vyřeší však cíl. Je před námi a jako milosrdný Spasitel nám do království
Božího pomůže. Za každou cenu, i za cenu vlastního života, jak dokázal na kříži.
Dalším krokem jsou dobré skutky, dobročinnost, citlivost. Všichni normální lidé
uznají, že když se někdo topí, musíme mu podat ruku nebo záchranné lano bez ohledu
na barvu jeho pleti nebo občanství či náboženství. To je ta hlubina, ke které nás vede Pán
Ježíš, spasitel lidského pokolení. Začátek jeho pozemského života je ten hluboký důvod
svátků vánočních, další etapy jeho pozemského života si připomínáme po celý rok. Ale
celý život se můžeme těšit na věčný život a vidět to jako svůj cíl. Pokud neulpíme na povrchu a v mysli a slovech nerozebíráme jen včerejší černou kroniku a dnešní počasí.
Co nám nahlásí černí kronikáři v budoucnu, vůbec nevíme, jistě to však nebude tak
černé, jak říkají jedni, ani tak růžové, jak říkají druzí. Nebude to však žádná pohoda (jako
ostatně nikdy nebyla), protože náš Pán říká, že každý den musíme vzít svůj kříž. A protože po tomto světě nejdeme sami, můžeme každý den tomu druhému jeho kříž trochu
nadlehčit. Bez ohledu na jeho barvu, národnost či přesvědčení. V hloubi své duše znovu
objevit ten všelidský soucit, jak lidé před námi, když pomáhali pocestným, poutníkům,
bloudícím, a třeba i židům a dalším pronásledovaným.
Učili nás už dávno, že příroda má strach z prázdnoty. Kde se objeví prázdný prostor,
hned jej nějaká hmota či síla zaplní. Proto je těžké vytvořit vzduchoprázdno, vzduch je všude a odevšad se tam hrne. Pozor však na duchoprázdno. To by mohlo být smrtelně nebezpečné. Proto zajeďme na hlubinu v duchu Pána Ježíše, v síle jeho Ducha svatého, v modlitbách i dobrých skutcích jako věrní dědicové těch, kteří nám přinesli světlo víry pravé, učili
národ znáti ctnosti krásu a získali pro lásku Kristu národ celý.
Mons. Jan Peňáz
5

Činnost Matice velehradské v roce 2015
Věra Bajajová a Petr Hudec

Do roku 2015 vstoupila Matice velehradská svojí Valnou hromadou konanou u příležitosti Zimní pouti v sale terreně někdejšího cisterciáckého kláštera. Otce arcibiskupa
zde zastupoval biskup Josef Hrdlička. Obvyklý pořad jednání byl obohacen o promítání
dokumentu o obnově poutního areálu, na jehož vzniku se Matice finančně podílela.
V postní době 28. března nabídla Matice v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ muzikál Tarsan – velmi působivé představení o Pavlovi z Tarsu, které si připravil divadelní
soubor Spojené farnosti. Pojednával o jeho životě, obrácení a horlivé víře až po jeho
uvěznění a smrt.
Dne 31. května se na Sv. Hostýně uskutečnila Pouť čtyř Matic, které působí v olomoucké arcidiecézi.
Před hlavní velehradskou poutí byla zorganizována tradiční brigáda, při které někteří členové přispěli ke zvelebení areálu před bazilikou, za což jim patří velký dík.
Ve dnech 30. června až 4. července se uskutečnila tzv. Moravská Compostela, pouť ze
Svatého Kopečku na Velehrad, které se zúčastnilo 71 poutníků. Všichni, kteří potřebovali, našli zázemí ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje. Po celou dobu je provázel
Mons. Jan Peňáz.
U příležitosti Malé pouti dne 12. července uspořádala Matice přednášku Stanislavy
Vodičkové z Ústavu pro studium totalitních režimů s tématem 30. výročí konání jubilejní
pouti v roce 1985. Některé zaznamenané vzpomínky lidí, kteří byli přímými účastníky
pouti v roce 1985, jsou již uloženy v archivu farnosti.
Pouť Matice velehradské se uskutečnila 15. srpna. Byla zahájena mší svatou slavenou
otcem biskupem Josefem Hrdličkou, na kterou navázal již tradičně program pro děti.

Z programu pro děti v rámci pouti Matice 15. 8. 2015 (foto F. Ingr)
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Tentokrát loutkové divadlo Já to jsem Víti Marčíka jr. zahrálo pohádku Kolotoč pohádek.
Odpolední hry se nesly v duchu motta Se Svatým otcem Janem Pavlem II. kolem světa,
kdy děti plnily zajímavé úkoly a „putovaly” po všech světadílech.
Ve dnech 17. – 22. srpna putovalo v rámci 15. hvězdicové pouti z různých koutů
České republiky a Slovenska na Velehrad kolem 1 000 poutníků. Mši svatou v bazilice
sloužil opat premonstrátů Nové Říše P. Marián Kosík.
Dne 22. srpna se konal již devátý ročník hudebního minifestivalu Šroubek. Tentokrát přijala pozvání zpěvačka a houslistka Jitka Šuranská, která se věnuje interpretaci
lidových písní nejen z Moravy. Jejím hostem byl Marián Friedl. Dalším účinkujícím byla
kapela Bezobratři, jejichž písně vycházejí z kořenů moravské a slovenské lidové hudby.
Koncert se uskutečnil na prostranství vedle baziliky v působivém prostoru ambitů.

Vystoupení J. Šuranské a M. Friedla na hudebním festivalu Šroubek (foto P. Hudec)
Svatováclavská pěší pouť se konala ve dnech 26. – 28. září. Za doprovodu Mons.
Jana Peňáze se vydalo na cestu 24 poutníků. Na Sv. Hostýně byla na závěr pěší pouti
sloužena závěrečná mše svatá. Nejmladšímu účastníkovi bylo 9 let.
Vydařenou akcí byl Víkend gregoriánského chorálu, který se uskutečnil ve dnech
23. – 25. října na Velehradě pod vedením Jiřího Hodiny. Zpěvy, které účastníci nacvičili,
zazněly při nedělní mši svaté v bazilice.
Dne 7. listopadu se uskutečnil již osmý ročník Mezinárodní výstavy mešních a košer
vín Cisterciácká pečeť, která je jedinou akcí svého druhu u nás. Návštěvníci akce měli
možnost ochutnat 57 vín mešních a 15 vín košer, celkem z osmi zemí Evropy, Izraele,
blízkovýchodní Asie a USA a 86 vín od dárců a sponzorů ze Slovácké vinařské oblasti.
Šampionem výstavy se tentokrát stalo mešní víno Muškát 2013, jehož producentem je
americké vinařství Cribari Vineyards z Los Angeles a vystavovatelem byla Matice velehradská z.s.
Cisterciáckou pečeť podpořil Vinařský fond, který poskytl na výdaje spojené s organizací a propagací akce dotaci, podobně jako ve všech minulých ročnících. Navíc jsme
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od nadace Život umělce a Obecního úřadu Velehrad získali příspěvek na pořádání hudebního festivalu Šroubek.
Další aktivitou Matice bylo vydání letáku Poutní cesta z Velehradu na Klimentek.
Matice velehradská sepsala s kamenosochařem Petrem Novákem protokol o předání a převzetí díla cisterciáckého náhrobku s několika nedodělky. Sochař v závěru roku
2015 dokončil práce na kamenné části náhrobku, zejména reliéfní pečeti. Ve věci vytvoření návrhu poutního kříže s korpusem Krista byla oslovena sochařka Kristýna Vesková.
Výbor doufá v završení prací v roce 2016.

Cisterciácká pečeť (foto Z. Skalička)
V roce 2015 se počet členů rozrostl z 949 členů na 974 členů. Samozřejmě budeme
velmi rádi, pokud náš počet i nadále vzroste. Chceme vyjádřit každému z Vás, kteří již
jste našimi členy, hlubokou vděčnost. Vážíme si toho. Tímto vás také prosíme, abyste se
pokusili získat další členy ze svého okolí.
Matice děkuje za velmi obětavou práci Výboru, který pracoval ve složení Mons. Jan
Peňáz, P. Petr Přádka SJ, Petr Hudec, Zdeněk Tománek, s. Václava Dudová SCM, Petra
Číhalová a Josef Indra jmenovaný jako sedmý člen Výboru otcem arcibiskupem Janem
Graubnerem. Rovněž je na místě poděkovat za práci Kontrolní komisi pracující ve složení Martin Schreier, Antonín Haloda, František Slavík, Václav Dlapka a Libuše Kocourková.
Ivanu Habartovou vystřídala ve funkci sekretářky Věra Bajajová. I. Habartová se nicméně
nadále podílela na organizaci činnosti Matice. Oběma velmi děkujeme; rovněž tak všem
dobrovolníkům, kteří nám jakkoliv pomáhají, například roznášením tiskovin.
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Nekrologium členů Matice velehradské
Jindřich Strouhal,
Ludmila Sasínková,
Miroslav Fojtů,
s. Dolorosa Anežka Ištvánková,
Jiřina Medveďová,
Žofia Gallikova,
Josef Vlček,
Bohumila Kopuncová,
Anežka Vondráčková,
Jaroslav Hromek,
Anna Mutlová,
Rozália Neupauerová,
Barbora Halodová,
Mons. Jiří biskup Paďour,

narozen 1939,
narozena 16. 8. 1921,
narozen 12. 4. 1922,
narozena 12. 10. 1926,
narozena 21. 10. 1942,
narozena 7. 5. 1936,
narozen 6. 6. 1920,
narozena 1931,
narozena 25. 12. 1923,
narozen 7. 11. 1936,
narozena 1. 10. 1961,
narozena 5. 3. 1938,
narozena 1. 2. 1981,
narozen 4. 4. 1943,

zemřel 11. 12. 2014
zemřela 21. 1. 2015
zemřel 2015
zemřela 17. 5. 2015
zemřela 9. 6. 2015
zemřela 13. 7. 2015
zemřel 28. 7.2015
zemřela v červenci 2015
zemřela 8. 8. 2015
zemřel 18. 8. 2015
zemřela v létě 2015
zemřela 8. 9. 2015
zemřela 9. 10. 2015
zemřel 11. 12. 2015

Zahrnujme je do oběti mše sv. slavené u hlavního oltáře velehradské baziliky
každého 14. nebo 15. dne v měsíci.

Mše svatá slavená v bazilice novokněžími 5. července (foto zdroj www.clovekavira.cz)
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Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2015
František Slavík

V roce 2015 v období leden – prosinec pracovala KK Matice Velehradské ve stejném
obsazení jako na konci r. 2014. Od 1. dubna 2015 se ujala funkce asistentky Věra Bajajová. Komise se sešla na základě plánu činnosti v každém čtvrtletí, celkem 4x za rok 2015,
zápisy z jednání pořizuje JUDr. Antonín Haloda.
Při kontrole hospodaření za rok 2015 bylo zjištěno:
1. Běžný účet Matice velehradské vedený u České spořitelny, a. s. vykazuje k 31. 12.
2015 zůstatek 214 911,16 Kč, zůstatek souhlasí s bankovním výpisem. K 31. 12. 2015
je účetní stav pokladny ve výši 5 168 Kč a souhlasí s vykázaným zůstatkem v pokladní knize na konci roku 2015. Peníze z pokladny jsou průběžně odváděny na účet do
banky. Součet těchto dvou položek činí 220 079,16 Kč.
2. Při dílčí kontrole hospodaření k 31. 08. 2015 byla provedena kontrola pokladní hotovosti, zjištěný stav 26 870 Kč souhlasil se zůstatkem v pokladní knize.
3. V závěru roku 2015 byly provedeny inventury bez závad.
4. Ke konci roku 2015 je stav pohledávek 480 Kč (prodej knih), závazky činí 229 Kč
(telefonní služby).
5. Přehled výdajů a příjmů za rok 2015
spotřeba materiálu

prodané zboží
cestovné

120 723,82 z toho občerstvení VH, pěší pouť, víno na
košt (70 528 Kč),
kalendáře (25 000 Kč)
10 681,11 z toho kniha Slyšte slovo a zpívejte píseň
(5 400 Kč)
1 000,00 ubytování účinkujícího

ostatní služby

165 829,14 z toho poštovné a telefonní služby
19 388 Kč, ozvučení festivalu,
výlep plakátů, divadlo, hudební festival
Šroubek 42 500 Kč, tisk ročenky 2014, tisk
plakátů 70 216,14 Kč

mzdové náklady + zák.
pojištění

154 722,00 DPČ a DPP

dary a příspěvky

37 000,00 provoz kanceláře 36 000 Kč
na farní ples 1 000 Kč

pojistné Poutní cesty

12 802,00 roční pojistné zastavení Růžencové cesty

odpisy, zůst. cena
dlouhodobého majetku

55 625,00 nosiče – Poutní zastavení Velehrad
– Sv. Antonínek

poplatky – banka

4 562,00

ostatní drobné výdaje

1 025,10 členský příspěvek ANNO apod.

Výdaje celkem
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563 970,17

tržby z prodeje služeb
tržby za prodané zboží

100 837,00 z toho vstupné na košt 75 900,- Kč,
10 410,00 z toho kniha Slyšte slovo a zpívejte píseň
3 200 Kč

přijaté dary

119 880,00 z toho Navláčil stavební firma, s.r.o.
100 000 Kč, STAPAK s.r.o. 3 000 Kč,
TPK s.r.o. 15 000 Kč

členské příspěvky

241 770,00 K 31. 12. 2015
- 974 členů Matice velehradské

provozní dotace

úroky z BÚ
ostatní drobné výnosy

35 000,00 Vinařský fond 20 000 Kč (z roku 2014),
Obec Velehrad 6 000 Kč,
NŽU 9 000 Kč
18,94
5 562,50

Příjmy celkem

513 478,44

Hospodářský výsledek
= ztráta za rok 2014

- 50 491,73

6.

V roce 2015 byly získány dotace od obce Velehrad 6 000,- Kč na hudební festival
Šroubek 2015, divadlo 15. 08. 2015 a Víkend gregoriánského chorálu. NŽU přispěla
9 000 Kč na hudební festival Šroubek 2015 a od Vinařského fondu byla získána částka 20 000 Kč za rok 2014, celkem provozní dotace = 35 000 Kč.		
7. Počet členů Matice velehradské k 31. prosinci 2015 byl 974, tj. o 20 členů více než
před rokem. Celkem bylo vybráno 241 770 Kč, což je o 38 812 Kč méně než v minulém roce. Průměrný příspěvek činil 248 Kč.		
8. Závěr		
		
Účetnictví MV je vedeno ve smyslu zákona o účetnictví. Hospodaření s finančními
prostředky je v souladu se záměry Výboru MV a usnesení Valné hromady MV. Účetní
ztrátu ovlivnily roční odpisy dlouhodobého majetku, a to ve výši 55 625,- Kč.		
		
Kontrolní komise navrhuje, aby účetní ztráta za rok 2015 v hodnotě – 50 491,73 Kč
byla zaúčtována na účet neuhrazené ztráty minulých let.		
		
František Slavík
předseda kontrolní komise MV

11

Plánované aktivity Matice velehradské v roce 2016
7. 2.
14. 2.
24. 2.

Valná hromada Matice velehradské – Stojanovo gymnázium – od 13:00 hod.
Křížová cesta v bazilice vedená členy Matice velehradské – 14:15 hod.
Fenomén pohlednice a Velehrad – přednáška Mgr. Petra Havrlanta
a Mgr. Petra Hudce – Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ – 18:00 hod.
2. 3.
Nové objevy na Velehradě – přednáška Mgr. Zdeňka Schenka, Bc. Jana Mikulíka a Radima Vrly – Sál kardinála Tomáše Špidlíka SJ – 18:00 hod.
10. 7.
Karel IV. – potomek i předek světců – přednáška Mgr. Petra Nohela – Sál
kardinála Tomáše Špidlíka SJ – 14:00 hod.
25. 6.
Brigáda před velehradskou poutí – 9:00 – 12:00 hod.
15. 8.
Pouť Matice velehradské – 10:00 hod. mše svatá, 14:00 hod. – vystoupení
souboru Hudební lahůdky s programem pro děti – Sál kardinála Tomáše
Špidlíka SJ – 15:00 hod. – hry pro děti
27. 8.
Hudební festival Šroubek
26. – 28. 9. Svatováclavská pěší pouť z Velehradu na Svatý Hostýn
21. – 23. 10. Víkend gregoriánského chorálu
5. 11.
Cisterciácká pečeť – Mezinárodní výstava mešních a košer vín

(foto Zdeněk Ovčačík, zdroj www.clovekavira.cz)
Prosba: Matice velehradská by ráda ve spolupráci s Římskokatolickou farností Velehrad vydala průvodce nově opravenou bazilikou. Text vytvořil Petr Hudec. Je strukturován jednak podle jednotlivých částí stavby a jednak podle témat: ikonografie,
pro duchovní život, dějiny umění, zajímavosti. Prosíme Vás o finanční podporu tohoto vydavatelského počinu. Své příspěvky můžete zasílat na účet Matice velehradské:
1419526399/0800. Uvádějte prosím variabilní symbol 1228, abychom účel platby bezpečně rozlišili.
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VALNÁ HROMADA

OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ MATICE VELEHRADSKÁ

7. 2. 2015
Program:
10:00
11:30 –12:30

Pontifikální mše svatá v bazilice
Oběd pro členy a hosty MV v jídelně Stojanova gymnázia Velehrad
(vstup do Stojanova gymnázia a Slovanského sálu se nachází napravo
od průčelí velehradské baziliky).
11:30–12:55 Prezentace členů MV ve vestibulu Stojanova gymnázia
13:00
Zahájení Valné hromady v Zimním sále (sale terreně)
- přivítání (Mons. J. Peňáz)
- slovo otce arcibiskupa
- zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti
		 v roce 2016 (Mgr. P. Hudec)
- zpráva o hospodaření Matice velehradské (Ing. F. Slavík)
- seznámení účastníků VH s průběhem volby Výboru a Kontrolní komise Matice, představení kandidátů, doplnění kandidátky
- vlastní volba
- přestávka na formulování připomínek a dotazů, vyplňování volebních lístků a přihlášek do diskuse, občerstvení (15 min)
- zdravice oslovených hostů
- příspěvky přihlášených do diskuse
- oznámení výsledků voleb
- usnesení Valné hromady
- píseň Bože cos ráčil
16:00
Závěrečné požehnání (předpoklad)
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Vzhledem k tomu, že Valná hromada je v letošním roce volební, připojujeme ještě
základní informace o volených orgánech:
Úkolem účastníků Valné hromady, kterých musí být v řádně svolaném termínu nejméně padesát, bude volba nového Výboru a Kontrolní komise Matice velehradské.
Výbor zajišťuje správu a řízení spolku. Je volen Valnou hromadou na dobu tří let.
Jeho členů je sedm, z nichž šest si volí Valná hromada a jednoho jmenuje čestný předseda – protektor Matice Mons. Jan Graubner. Ze svého středu si Výbor volí předsedu,
místopředsedu a určuje zapisovatele. Schází se zpravidla jedenkrát měsíčně.
Kontrolní komise je pětičlenná a je volena Valnou hromadou na dobu tří let. Pouze
Valné hromadě je odpovědná ze své činnosti. Žádný člen Kontrolní komise nemůže být
současně členem Výboru MV. Schází se nejméně jedenkrát za tři měsíce, schůzi svolává
její předseda, kterého si zvolí komise ze svého středu. Kontrolní komise kontroluje hospodaření sdružení, plnění usnesení Valných hromad, zajištění ochrany majetku sdružení, projednává stížnosti členů, provádí revize účetních knih, pokladní knihy a roční
účetní uzávěrky.
Členem Výboru nebo Kontrolní komise se může stát člen Matice, který dosáhl věku
18 let. V této souvislosti zveme členy Matice k přijetí těchto služeb. Zájemci mohou podat písemně kandidaturu nejlépe v předstihu před Valnou hromadou, nejpozději však
před zahájením hlasování v jejím průběhu.
Podrobnější informace je možné nalézt ve stanovách Matice, které je možné si stáhnout
na našich internetových stránkách.

Z Valné hromady Matice velehradské v roce 2015 (foto Miroslav Snopek,
zdroj www.clovekavira.cz)
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Modlitba papeže Františka pro Svatý rok milosrdenství
Pane Ježíši Kriste,
učil jsi nás být milosrdnými,
jako je milosrdný nebeský Otec,
a řekl jsi nám, že kdo vidí tebe, vidí Otce.
Ukaž nám svou tvář a budeme spaseni.
Tvůj láskyplný pohled osvobodil Zachea a Matouše z otročení penězům,
cizoložnici a Marii Magdalénu od hledání štěstí jen ve stvořených věcech,
přiměl Petra plakat, když tě zradil,
a zaručil kajícímu zločinci ráj.
Dej, ať každý z nás slyší tvá slova určená samařské ženě,
jako bys je říkal nám: „Kdybys tak znala Boží dar!“
Ty jsi viditelnou tváří neviditelného Otce,
Boha, který projevuje svou všemohoucnost
nejvíce odpouštěním a milosrdenstvím:
dej, ať je církev pro svět tvou viditelnou tváří,
tváří svého Pána, vzkříšeného a oslaveného.
Tys chtěl, aby také tvoji služebníci byli podrobeni slabosti,
a tak mohli soucítit s těmi,
kdo se potýkají s nevědomostí a omylem:
dej, ať každý, kdo se s jediným z nich setká,
zakusí, že ho Bůh očekává, miluje a odpouští mu.
Sešli svého Ducha a posvěť nás všechny jeho pomazáním,
aby se Svatý rok milosrdenství stal rokem Hospodinovy milosti
a aby tvá církev s obnoveným nadšením
mohla přinášet radostnou zvěst chudým,
vyhlásit svobodu zajatým a zdeptaným
a navrátit zrak slepým.
Na přímluvu Panny Marie, Matky milosrdenství,
o to prosíme tebe, jenž žiješ a kraluješ
s Otcem a Duchem Svatým na věky věků.
Amen.
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PODMÍNKY K ZÍSKÁNÍ
PLNOMOCNÉHO ODPUSTKU
SKRZE PROJITÍ SVATOU BRANOU
V den, kdy chci získat plnomocný odpustek, je nutné splnit následující předepsané
podmínky:
– mít úmysl získat odpustek,
– nemít zalíbení v žádném ani lehkém hříchu,
– vykonat sv. zpověď (může být i před daným dnem),
– přistoupit ke sv. přijímání,
– pomodlit se na úmysl papeže (např. Otče náš a Zdrávas Maria),
– vykonat předepsaný skutek.
Předepsaný skutek v tomto případě je:
Vykonat krátkou pouť ke Svaté bráně jako projev své hluboké touhy po skutečném obrácení, zamyslet se na téma milosrdenství a vyznat víru modlitbou Věřím v Boha.
Nemocní a nemohoucí mohou obdržet odpustek účastí na bohoslužbách prostřednictvím sdělovacích prostředků a prožíváním svého utrpení jako zkušenosti přiblížení se
Pánu, který v tajemství svého umučení, smrti a vzkříšení ukazuje mistrovskou cestu, jež
dává smysl každé bolesti i osamění.
Odpustek lze věnovat sobě nebo duším v očistci.

Detail vstupních dveří do Královské kaple (foto P. Hudec)
16

Obydlí, šat a hostina – malý program pro Svatý rok milosrdenství
Pavel Ambros SJ

Čelíme hodnotové sebevraždě?
S čím snad v pastoraci zápasíme nejvíce, vyjadřuje rčení předního českého vědce:
„Mám tolik práce, že za celý den skoro nic neudělám.“ Před očima se nám vytrácí umění
žít. Důvodů je mnoho, můžeme zmínit jen některé. Přiznejme si: náš životní styl je založen na ekonomickém vzorci uvažování. Vede nás k nezkrocené a ničím neomezované
honbě za výkonností, hmotným zajištěním, okamžitým ziskem a rostoucí spotřebou.
Lidský um v epoše konzumu je stravován spotřební horečkou. Stáváme se jeden jak
druhý konzumenty špatného, nepotřebného nebo bezobsažného zboží. Ubývá těch,
kteří si mohou říci, že svojí prací se starají o druhé a jsou pro druhé užiteční. Chvatně se
vytrácí radost z práce, která by člověka naplnila jinak než výnosy. Druhá oblast, se kterou pastorace zápasí, je podivná, všudypřítomná a všepronikající zatemnělost vhledu
do věcí a jasného rozlišení, jak se věci vlastně mají. Měřítkem rozlišování se po rozpadu
křesťanského světa staly ideologie. Staly se z nich jakési myšlenkové klece, které zužují
obzor lidského uvažování. V 50. a 60. letech minulého století – po otřesech z hrůz fašistických a komunistických totalit – se rozpadl svět do tříště názorů nesených sloganem
právo na rozdílnost. Lidé se začali rozlišovat individualisticky.
Pro obě situace si pastorace postupně našla klíč, jak se s nimi vypořádat. V době
ideologických klišé jsme se naučili číst mezi řádky. A ideologické zhovadilosti bylo
možné strhnout masku humorem. Nebo jen tím, že člověk nenaletěl na komunistickou
hantýrku. Horlivost dobrých pastýřů bylo možné poznat v neskonalé trpělivosti. Hovořili s mladými hledajícími lidmi. Viděli v nich anonymního křesťana. Z tohoto hlediska
– přes všechnu hrůzu totality – nebyl život zbaven nadějných malých krůčků, jak se
vymanit z područí ideologie.

foto P. Hudec
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Kde se pastorace nachází dnes? „Globální zatemnění“ nás postupně zahaluje do
temného stínu. Vládce zla nám dal „obal“. A tak v líbivých obalech profesionálně nabízená lehká či tekutá spiritualita otevírá vrátka do nejednoho křesťanského srdce. Papež
František rozvíjí od samého počátku svého pontifikátu jeden významný rys pastorační
citlivosti. Veden tradicí, zakotvenou v duchovních cvičeních sv. Ignáce, nejdříve odhaluje a následně ošetřuje duchovním rozlišováním „globální zatemnění“ lidského srdce.
Boží slovo je pro něj vnitřní povinností chopit se iniciativy, vnášen do světa milosrdenství, doslova milosrdnit, a jít na periferii. Staví pastoraci před temnou, všudypřítomnou
a rafinovanou strukturu hříchu. Za jeho vyostřeným vnímáním se skrývá jeden důležitý
kulturní posun: železná logika uvažování „myslet jen na sebe“. Jen jí lidé dobře rozumí.
Sobectví je srozumitelné a není se třeba za něj stydět. Tato „kultura“ je, přiznejme realisticky, zcela v rukách všudypřítomného komerčního prostředí. Chce z nás učinit jen
diváky utváření našeho životního stylu, ne jeho tvůrci. Navíc: „Divákům je čas od času
dovoleno, aby se projevili a zvolili si svého zástupce z řad zodpovědných, a pak šli pěkně domů a věnovali se spotřebě a dalším pomíjivým věcem. A diváci nechali vládnout
ony chytré hochy.“ (Chomsky) Moderní průmysl pro styk a informování veřejnosti nás
naočkovává s vědeckou přesností do té míry, že se stáváme pasivní masou konzumentů
smrtelně laciného. Dobrovolně a „svobodně“ jsme ochotni spáchat nejdříve hodnotovou sebevraždu, následně – jako logické vyústění – přijmout i eutanazii. Můžeme se divit
tomu, že pro ty, pro něž je životní styl největším pramenem zisků, je nutné nejen mít
pod kontrolou, co lidé dělají, ale i to, co si myslí?
Shrňme situaci pastorace dnes: jsme posíláni naším Pánem k lidem, kteří jsou systematicky formováni k tomu, aby se nestarali o druhé. Jsou manipulováni ke konzumnímu
životnímu stylu. Pastorace dnes (stejně jako v minulosti) stojí před mimořádnou inteligencí zla, která o zotročení člověka usiluje. Stačí jen pohlédnout na to, jak se komunikace online stala největším „žroutem“ času a energie.
Velmi zjednodušeně můžeme načrtnout tři základní pastorační strategie:
a) Můžeme utéci ze světa a zachránit svoji duši. Z psychologického hlediska můžeme
porozumět knězi v českém pohraničí, který po 20 letech vyčerpávající služby v polorozpadlém kostele a vylidněné farnosti hledá liturgickou alternativu. Rezignuje, nestačí mu
oslovovat v dialogicky pojaté liturgické reformě 2. vatikánského koncilu jen přítomné
anděly. Raději si vytvoří svůj uzavřený svět tradiční liturgie, nechá za zády vše, na co je
tak obtížné se dívat. Vpluje do obdivuhodné mystiky – bez lidí.
b) Můžeme se pokoušet se svatým Prokopem zapřáhnout ďábla do pluhu a použít
všechno to, co bylo vynalezeno chytrými hochy z byznysu, s kapkou ironie – stačí jen
nasměrovat „naším směrem“. Za příklad by mohl posloužit kněz, který telekomandem
otevírá svatostánek a Nejsvětější Svátost je „připravena“ k adoraci. Nic proti technickým
prostředkům! Nemusíme se cítit znepokojeni, když se začneme v našich církevních institucích více zabývat fyzickou, emoční, mentální a spirituální podporou, překonávající
stres, než Božími věcmi? A co odpovědět těm, kdo se zajímají výlučně o práci s motivací,
měří zaujetí a sází vše na „lídršip“? Co je přece špatného na tom, že chtějí zvýšit efektivitu, spokojenost, popřípadě loajálnost k církvi? A není smutno z toho, když jediným
platným argumentem se stanou „tvrdá“ ekonomická, matematická a sociologická data,
která dají zapomenout evangelnímu „vždyť váš Otec ví, co potřebujete“ (Mt 6,8).
c) Konečně, můžeme v pastoraci pomáhat vytvářet životní styl nového člověka, křes18

ťana. Se svatým Ambrožem bychom mohli říci: životní styl se vytváří tam, „kde se střetává učení s krásou“. Pro krásné věci je člověk ochoten žít. Pastorace, která netvoří kulturu,
nepřináší spásu. Co však znamená naše pastorační rozhodování?

Detail obrazu s vyobrazením sv. Prokopa (foto P. Hudec)
Stačí drobné krůčky k velikému cíli
Víme, že odstranění kořene zla má dalekosáhlé účinky. Odstranění 20 % příčin vede
k odstranění 80 % následků. Proto stačí naučit se základní věci: jako křesťané bydlet,
oblékat se a jíst. Není to tak málo. Podstatou křesťanského života je volba. Volba se týká
nejen životních rozhodnutí, nýbrž i malých krůčků. Volba je v podstatě nový duchovní obraz, symbol. Propojuje viditelné a neviditelné. Volbou říkáme, co přináleží Bohu.
Jestliže pastorací zasáhneme tyto tři základní oblasti utváření životního stylu dnes, pomůžeme člověku v 80 % jeho těžkostí. Této reformě způsobu bydlení, oblékání a jídla
můžeme říkat pedagogika malých kroků. Rozlišování v těchto oblastech je základním
východiskem formace k životnímu stylu – neboli odvaha se křesťansky lišit.
Byt, dům, kuchyň, ložnice křesťana je součástí křesťanského zasvěcení, které vyjadřuje skutečnost, koho miluji. To, co jsme nyní vyslovili, je odpověď, ne výzva. Kdokoli
přijde k nám domů a může v mém stylu bydlení objevit tuto odpověď, pozná, že můj
styl střeží obdarování tím, co předcházelo. Druhý krok: jak jednotlivé věci hovoří o naší
lásce? My nejen do našeho bytu, domu, kuchyně, ložnice či pokoje vstupujeme, abychom v nich přebývali. Naše obydlí nás totiž zahaluje. Vytváří podobu naší intimity, je
do jisté míry pláštěm. Když se dívám na své obydlí kolem sebe, uvidím zde upozornění
na toho, kdo mne miluje nade všechno?
Oblečení vyjadřuje dvojí pohyb: a) Nutnou střízlivost, přísnost, kdy křesťan bere
realisticky do úvahy pád člověka do hříchu; tehdy mu oděv připomíná, co jsme ztratili;
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b) krásu liturgie, tj. oblečení se v Krista, které se učíme nosit v tomto světě. Oblečení
není okrajovou záležitostí. Nemůže ji zúžit jen na otázku kulturní nebo morální. Oblečení vyjadřuje identitu člověka, to nejhlubší, co v člověku je. Odpovídá na jednoduchou
otázku intimity lidského srdce: Komu se chci zalíbit? Podle syrských otců nebyli Adam
a Eva stvořeni jako nazí, ale byli oděni slávou Boží. Bůh je sám pokrýval a zahaloval svým
světlem. Být oblečen do slávy Boží znamená být zahalen tajemstvím, tím, co nemůžeme
ovládat, nebo čím nemůžeme manipulovat. Šat křesťana bez oblečení do slávy Boží je
pohledem na nahé Kristovo tělo, v němž nevidíme slávu vzkříšení. Učíme se být ostražití, abychom nevyměnili pýchu šatu za roucho slávy Boží.
Víme, že nalezení postoje k jídlu, je pro dnešního člověka mimořádně obtížné. O to
více kultura stolování – jak rozumíme a jaký smysl dáváme jídlu, významně spoluvytváříme nebo ničíme životní styl nového člověka. Začněme prostou otázkou: proč se žehná pokrm a proč se vlastně modlíme před jídlem? Možná to zní překvapivě, ale modlitba před
jídlem je jistý druh exorcismu. I ďábel je schopen užívat plody země. Křesťan se modlí, aby
se chránil před tím, že Zlý použije jídlo k tomu, aby vnikl do našeho srdce. Proto chceme
jíst své jídlo v přítomnosti Pána, která vzdaluje od nás zlo. Z toho plyne jeden základní
postřeh pro uspořádání našeho způsobu jídla: pokrm nám život nedává, život pro věčnost
nám dává Pánova přítomnost. Modlíme se před jídlem a po jídle proto, abychom pomáhali jeden druhému objevit propojenost vnějších a vnitřních smyslů. Učíme se zakoušet
v plnosti dílo stvoření určené k proměně skrze náš způsob užívání stvořených věcí.
I malá vítězství přinášejí mnoho radosti
Hodnoty vyrůstají ze vztahů, které určují naše rozhodování. V jednoduchých věcech
jako je bydlení, oblékání či jídlo vyjadřujeme hodnotovou sebevraždu podobně jako v jiných otázkách volby. Malí diktátoři „dobra“ se skrývají za argumenty užitečnosti a lepšího fungování. Člověk může odolat diktátu jen svobodným přilnutím ke Kristu jako
k tomu, kdo naše tělo připravuje k proměně pro život věčný. Rozžaté světlo Boží slávy
činí z diktátu módy směšnost a trapnost. Převlečenému zlu je třeba se vysmát do očí!
I malá vítězství přinášejí mnoho radosti.

Detail gotického oltáře (foto P. Hudec)
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Drobnosti otce Tomáše Špidlíka k Svatému roku milosrdenství
Cílem skutků milosrdenství je láska k Bohu
Láska k bližnímu je nejdůležitější ctností a zároveň shrnuje všechny ostatní. Apoštol to řekl, opíraje se o autoritu Kristovu; „Láska je tedy prvním a nejdůležitějším ze
všech přikázání, je jako shrnutí Zákona i všech slov proroků. Láska k Bohu se projevuje
dodržováním jeho přikázání. Pokud je tedy dodržování přikázání totéž co skutky milosrdenství a pokud je láska k Bohu cílem přikázání, vyplývá z toho, že cílem skutků je
láska k Bohu. Neživá a marnivá filozofická polovzdělanost křesťana vzdaluje životu
podle evangelia. Ten, kdo není z „našich“, má pocit, že jeho rozum je všemocný, svým
pátráním rozkládá autoritu Ducha. Co se stane? „Slabost rozumu se zdá být slabostí samotného mystéria a strojenosti jazyka vedou k tomu, že ‚Kristův kříž je zbaven
působivosti‘ (1Kor 1,17).“ „Představíte mi někoho, kdo oplývá kontemplací (theoria):
převyšuje dav, dokáže rozlišovat na poli duchovních hodnot. Ale odmítá být chudý!
Ať tedy vyšplhá až do třetího nebe, ale pozor, ať nespadne! Jiný bude prostý duchem,
nedovede tak obratně mluvit, nezná krásné rétorické obraty ani učené výrazy a otázky.“ (…) Nemusíme stoupat do nebe ani sestupovat do pekla, abychom nalezli Krista:
stačí věřit. Spravedlnost je pouze ve víře, spása spočívá ve vyznání víry.“ „Ušlechtilým
úkolem rukou je neustále se vztahovat k nebi, když jsou čisté, a snažit se o plnění Božích přikázání. Stejně tak i nohy jsou stvořeny k tomu, aby kráčely rovnou cestou, a ne
aby se prodíraly trnitým houštím, lezly po skalách či se pouštěly po stezkách plných
špíny.“
Řehoř Naziánský. Úvod do jeho duchovní nauky, Refugium, Olomouc 2010, s. 59.
Touha zalíbit se lidem
Právem se poukazuje na to, že jsou nebezpečí pýchy vystaveni především ti,
kteří vedou duchovní život. Je to poslední démon, který útočí na ty, kteří se osvobodili „od sedmi předcházejících“. Zato však vydá za všechny ostatní. Vnuká vědomí povznesenosti nad ostatní pro dobré skutky, teologické vědomosti, povolání k
duchovnímu stavu. Říká se, že pýcha předchází pád. Pyšný snadno upadne do nízkých hříchů; teolog, pyšný na své vědomosti, nakonec zastává bludy. Soběstačnost
vlastního úsudku je podle Teodora z Cyru nejtěžší nemocí intelektuálů, kteří ztratili
pokoru. Vlastní vůle, svévole se pak nazývá pýcha lidí schopných v praktickém životě. Marnivost, marná sláva, je neřest daleko méně zhoubná. Dá-li se někdo obdivovat pro své kučeravé vlasy, pěkný hlas, bohatý původ, hledá slávu ve věcech, které
jsou „marné“, nicotné ve srovnání s velkými životními hodnotami. Ve vyvinutějším
stadiu svádí marnivost k neupřímnostem a lžím, působí rozbroje, rozhazování majetku. Říká se jí také „lidské ohledy“ v pejorativním smyslu, dá-li se někdo odvádět
od dobrého z obavy, aby neztratil zbytečný obdiv. Mluvíme také o ctižádosti a nerozumné touze po lidské chvále. Ctižádost přirovnávají duchovní autoři ke zlodějce,
která jede s cestujícím až na konec cesty, ale tam ho okrade. Ctižádostivý totiž často
pracuje, zachovává přikázání, chodí do kostela. Čím má větší touhu po cti, tím bývá
horlivější. Nakonec však ztratí zásluhy za své dobré skutky, protože je nedělal pro
Boha, ale jenom pro marnou chválu.
Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s. 347–348.
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Soucit s chybujícími
Teoreticky je snadné rozlišit hříšníka. Je to však stejně snadné v denním styku? Sv.
Tomáš Akvinský nám chce ulehčit kontakt s chybujícími, na které bychom se jinak zlobili, touto úvahou. Je sice pravda, že s hříchem, s vinou nemůžeme mít soucit. Ale „i vina
sama je někdy zároveň i trestem“. Je totiž následkem něčeho, co předcházelo. Zpustlý
chlapec, který nikdy nepoznal rodinné prostředí, je opravdu chudák a právem ho litujeme, i když lže a krade. Kristus Pán se modlí za ty, kteří ho ukřižovali, protože „nevědí,
co činí“ (srv. Lk 23,34), sv. Štěpán prosí, aby Bůh „nepřičítal k hříchu“ nenávist, se kterou ho jeho krajané kamenují. Tím spíše máme mít soucit s chybami bližního, za které
nemůže, které plynou z nešťastné a nepříjemné povahy, z nenapravitelných zlozvyků.
Zdravý člověk cítí přirozeně soucit se slepcem, ihned uvolní místo chromému. Ten, kdo
má šťastnější, veselou povahu, by měl být stejně ústupný a soucitný k tomu, kdo se
bavit nedovede, kdo odpuzuje nevlídností, škarohlídstvím, nudnou řečí. Často jsou tito
lidé právě proto tak nespolečenští a nesympatičtí, že trpí pocitem méněcennosti, že jim
dá kdekdo najevo, jak je obtížné s nimi být pohromadě. I v tomto případě by mělo platit napomenutí sv. Pavla: „Jeden druhého břemena noste“ (Gal 6,2). Kdo má na nádraží
lehounký kufřík, má pomoci do vlaku tomu, kdo zavazadlo unést nemůže. Nešťastná
povaha je zavazadlo velmi těžké, bez pomoci jiných se sotva unese.
Prameny světla, Refugium, Olomouc 2000, s. 279–280.
Navracet důstojnost tomu, kdo ji postrádá
První podoba apoštolátu, poměrně snadná a všem přístupná, se odehrává mezi
našimi přáteli a blízkými, zejména v komunitě asketů, v klášteře, ale také ve veřejném
a církevním životě. Jedná se o bratrské napomenutí. Je naší povinností napomínat bratry, jestliže se odvrátí od Božích přikázání, a to i kdyby šlo jen o malé přestupky. Mlčení by znamenalo nedostatek soucitu. Musíme to samozřejmě dělat velmi obezřetně,
s ohledem na růst víry. Sami ve svém srdci musíme pociťovat bolest nad hříchy bližního,
zároveň však projevovat pevnou autoritu služebníka Kristova, spojenou s pokorou. Máme-li bratry napomínat i za malé chyby a je-li třeba každého nenapravitelného jedince
z kláštera vyloučit, tím spíš se musíme všemožně snažit, aby Boží církev byla osvobozena od plevelu tak neblahého, jakým je hereze. Boj proti herezi je společným dílem
celé církve. Dílem církve je ale zároveň spása světa. Náš boj proti heretikům tedy musí
spadat do tohoto plánu. První pravidlo, které máme mít na paměti, je
totožné s pravidlem, jež platí pro
bratrské napomenutí. Je třeba začít
napomínáním a pokoušet se heretiky přesvědčit pomocí argumentů,
aby mohli dojít spásy. Jestliže tento
prostředek nezabírá, je třeba jim
vyhlásit boj, aby byli spaseni alespoň ti, kdo jsou zatím nevinni.
La Sophiologie de s. Basile, OCA 162,
Pontificio Istituto Orientale, Roma T. Špidlík na Velehradě (90. léta 20. stol.,
1961 archiv ŘKF Velehrad)
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Inspirace velehradské baziliky pro Svatý rok milosrdenství
		
Petr
Hudec
		
		
Ve Svatém roce milosrdenství byl jako Svatá brána ustanoven nikoliv hlavní vchod
		
do
baziliky, nýbrž vstup do Královské kaple v její severní části, který bývá trvale uzamčen. Vhodně se tak akcentuje mimořádnost možnosti tímto vstupem projít a také
vědomí významu tohoto činu. Nadto se charakter těchto dveří, který jim ve 30. letech
		
20. století vetkl architekt Klaudius Madlmayr, vztahuje k římským bazilikám. Jejich vý		 je inspirována starokřesťanskými motivy.
zdoba
		

Výtvarný návrh řešení vstupních dveří
do Královské kaple od architekta Klaudia Madlmayra (archiv ŘKF Velehrad)
Ze všech možných inspirací velehradské historie pro Svatý rok milosrdenství zvolme
poselství, které stojí v samé genezi velehradského kláštera na počátku 13. století: Na
základě smíru královských sourozenců Přemysla Otakara I. a Vladislava Jindřicha bylo zamezeno bratrovražedné vojenské konfrontaci. Současně byla tímto smírem zastřešena
výstavba velehradského kláštera. V kopuli velehradské baziliky, která kryje místo nejzávažnějších střetů stavby – hlavní a příčné lodi – jsou v této souvislosti ztvárněny iluzivní
památníky obou panovníků.
Výzdoba velehradské baziliky na mnoha místech vypráví o Božím milosrdenství. Současně zde ovšem shledáváme odlesky Božího milosrdenství v jednání lidí.
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Připomeňme například překrásný výjev ze sarkofágu kardinála Tomáše Špidlíka –
setkání Josefa Egyptského s jeho bratry.

Detail náhrobku kardinála Špidlíka SJ (foto P. Hudec)
Snad nejvíce probleskuje v bazilice téma milosrdenství z výzdoby kaple zasvěcené
svaté Hedvice, která shodou okolností patří k těm, v nichž kněží udělují svátost smíření. Sv. Hedvika, blízká naší Anežce České, představuje jedinečnou osobnost spojující
kulturu několika zemí: Čech, Polska a Německa. Její pozoruhodný život rovněž ukazuje
propojení charismatu manželství s impulsy z řeholního života.
Hedvika se narodila kolem roku 1174 na hradě v Andechsu v Bavorsku. Dostalo
se jí vzdělání od benediktinky sestry Petrussy. Jako dvanáctiletá byla provdána za piastovského knížete Slezska Jindřicha I. Bradatého. (Slezsko bylo od roku 1163 samostatným slovanským knížectvím a k Polsku bylo přičleněno až po smrti Jindřicha I.)
Hedvika dala život sedmi dětem, z nichž tři zemřely hned po porodu. Rozvinula ve
Slezsku se souhlasem manžela charitativní činnost. Svojí dobročinností si získala prostý
lid a zasloužila se o šíření křesťanství. Jedním z nejdůležitějších počinů byla výstavba
třebnického kláštera (1203–1218), do něhož uvedla cisterciácké řeholnice z Bamberka
v čele se svojí učitelkou Petrussií.
Freska nad průchodem do kaple sv. Floriána zachycuje světici, jak klečí společně se
svým manželem před papežem, kde složila při plném oboustranném souhlasu doživotní
slib čistoty. Volba odloučení manželů způsobila sv. Hedvice později velkou bolest.
S Jindřichem se vzájemně odcizili a v důsledku interdiktu, který na něj byl uvalen, s ním
nemohla být ani v posledních chvílích jeho života. Po smrti manžela žila sv. Hedvika
v třebnickém klášteře, ačkoliv nesložila řeholní sliby a angažovala se zde v charitativní
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oblasti. Mohla se tak věnovat svému specifickému poslání. Malíř jí každopádně na malbách přisoudil cisterciácký hábit. Nad průchodem do kaple sv. Pavla je zobrazena, jak
čerpá sílu z eucharistie. O něco výše ošetřuje Hedvika malomocného. V oblouku kaple
se na fresce sv. Hedvika sklání nad cisterciačkou a uzdravuje ji ze slepoty. Na opačné
straně oblouku kaple je dokumentován asketický život Hedviky a její mystické zážitky
zachycené v legendách. Vroucně se modlící řeholnice klečí před křížem, z něhož jí žehná
Kristus.

Sv. Hedvika ošetřuje nemocného (foto P. Hudec)
Když se blížila Hedvičina smrt, onemocněla a byla pokoušena démony. Hedvika
podle legendy nechala démony běsnit a po celou dobu si zachovala svou charakteristickou svatou lhostejnost. Na malbě klečí bosá světice na klekátku a s růžencem v ruce
se upíná ke kříži v okamžiku, kdy došlo k útoku temných sil. Jeden z ďáblů útočí na
mysl světice těsně u hlavy. Zbylí dva démoni zobrazení za zády modlící se ženy jsou
zobrazeni ve zvířecích podobách. Jeden ženu bičuje a druhý démon s napůl psí a napůl
lví tváří se snaží marně zlákat sv. Hedviku bohatstvím. Svatá Hedvika zemřela 15. září
1243 a svatořečena byla v roce 1267. Na klenbě je unášena vstříc nebeské slávě dvěma
anděly.
Kdybychom chtěli popsat veškeré impulsy výzdoby velehradské baziliky pro rok milosrdenství, byl by tento text neúměrně dlouhý. Nadto by se tím umenšil prostor pro osobní
hledání a objevování její obnovené krásy. K němu bych rád poutníka ve Svatém roce
milosrdenství pozval.
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Do této podoby měl být podle návrhu architekta Klaudia Madlmayra z roku 1940 přetvořen
vstup do velehradské baziliky. Z důvodu nástupu totalitních režimů k moci k realizaci nedošlo. Je možné, že kdyby byl jeho návrh realizován, stal by se ve Svatém roce milosrdenství
Svatou branou hlavní vchod. (archiv ŘKF Velehrad)
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Co říká odkaz sv. Cyrila a Metoděje poutníkům na Velehrad
po trpkých lekcích od islamistů koncem minulého roku
Petr Piťha

Procházím-li prostorami Velehradu, nebo když pozoruji, jak nad ním plynou oblaka
a portál baziliky září ve slunečním svitu, zesmutní stínem a opět se rozzáří, napadají
mne, jako asi každého návštěvníka, který není turistickým čumilem, ale poutníkem, dvě
věci. Prvou je, že toto posvátné místo trvá celá staletí – prostě tu je. Za ty stovky let
přešly přes Velehrad horší stíny a bouře. Mnohé portály a zdi se zhroutily a pahýly sloupoví žalovaly, že jim byly zulámány klenby. Vše se opět vrátilo a Velehrad jestvuje dál,
opět krásný a vznosný. To jsou myšlenky radostné a povzbudivé. Zcela jiným způsobem
jsou povzbudivé myšlenky druhé. Velehrad jako místo je výrazem myšlenky zakladatelů.
Architektura je v kameni zobrazená idea. Ta, jak je zde patrno, je pevnější než kameny,
které občas nevydrží nápor zloby, ale idea jeví se tu jako neporazitelná.
Doba teď není klidná a znamení velké bouře jsou neklamná. Je zjevné, že půjde –
a ono už jde – o střet idejí. V sázce není nic menšího než další existence Evropy.
Co je Evropa? Evropa není geografický pojem, ale pojem civilizační a kulturní. Je
definována jako oblast, kde je uctíván křesťanský Bůh. Evropané si to naplno uvědomili, když byli konfrontováni s jinou civilizací, která vyznává jiného boha. Je to zásadním
způsobem jiná civilizace, protože mezi milosrdným, nesmírně lidským a odpouštějícím
Bohem, ochráncem a zachráncem a Alláhem, nelítostně tvrdým bohem muslimů, je veliký rozdíl. Křesťanství je náboženství, které už od Starého zákona, který Kristus naplnil,
dovršil, ale nezrušil, považuje člověka za svobodného. Dává mu právo se rozhodovat
a žádá jeho odpovědnost. Alláh, vyžadující naprostou poslušnost člověka, činí z něho
otroka. Křesťanství hlásající pokoj, je zjevně náboženstvím života, islám vyhlašující džihád je naopak náboženstvím smrti.
Řekl jsem, že Evropa je územím. Území se musí hájit. Od první chvíle byl vztah mezi
křesťanstvím a islámem charakterizován válkou o hranice dvou náboženství. Od počátku jde o džihád, boj na život a na smrt.
Nedejme se mýlit těmi, kdo říkají, že je možné se dohodnout na úrovni náboženské,
teologicko-filozofické debaty. Často přitom argumentují úspěšnou misí sv. Konstantina
do islámského Bagdádu. Víme dobře, že na této rovině byla úspěšná. Zároveň také víme,
že sv. Konstantin měl být odstraněn jedem. Navíc mu bylo jasné, že válka, které měl
a chtěl zabránit, určitě přijde. Také přišla.
Úplně stejné je to se snem o multikulturní civilizaci, přičemž se opět nejednou uvádí příklad svatého Cyrila a Metoděje. I v tom je opak pravdou. Soluňští bratři pochopili, že Evropa, má-li existovat a do jisté míry teprve vzniknout, musí být jednoznačně
a jednolitě křesťanská. To, že byli citliví a ovládali misijní umění inkulturace, neznamená,
že chtěli docílit multikulturní střední Evropy. Ano, klidně nechali lidem jejich milovaný
folklor, i když to bylo svým způsobem neobyčejně riskantní a určitě to často zpomalovalo a zpochybňovalo náboženský přerod jedinců i celých oblastí. Ale představa, že
vytvoří moderně řečeno ekuménu s pohanskými žreci, šamany a kouzelníky a budou
se chodit s nimi modlit k Radegastovi, protože je přece jenom jeden, a to společný bůh,
to se opravdu nestalo. Pohanské modly káceli a pálili. Představa, že by nechali na území
jim svěřeném postavit chrám jinému než křesťanskému Bohu, který byl jejich bohem, je
absurdní.
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Co je třeba vzít v potaz, je fakt, že při kácení model se nechovali ukrutně k lidem.
To musíme samozřejmě převzít, protože se chovali důsledně křesťansky, a my bychom
se jako křesťané měli chovat rovněž. I v této otázce ovšem musíme respektovat situaci,
v níž se nacházíme. Jsme bohužel ve válce. Lidskost ve válce neznamená otevřít hranice.
Hranice se ve válce hájí, střílí se na ní. Na diskuze tam není čas, protože nepřítel jde dobývat a ne se bavit se sousedem přes plot. Přichází-li přes hranici, která se stala bojovou
linií, někdo s bílým praporem a odloží zbraně, jde do zajetí, nikoli do emigrace. Pokud
to říká, muselo by se to ověřit. Zajatci jsou vojensky střeženi, přemístěni do zajateckého
tábora a poučeni, že při útěku se střílí. Lidskost se projevuje tím, že zajatci nejsou týráni,
ponižováni, dostanou základní lékařskou pomoc, provizorní ubytování a jídlo, které je
daná zem schopná poskytnout. Je pochopitelné, že zajatec dostává méně jídla než voják, který je na frontě.
Zabýval jsem se poslední dobou dosti široce problémem migrace a sporu s islámem
a nebudu tento stručný článek prodlužovat. Mnohé jsem již řekl jinde. Ve velehradské
Ročence závěrem řeknu, že domýšlet a střežit odkaz sv. Cyrila a Metoděje je v současné
situaci naší povinností i naším přínosem k obhajobě Evropy.

Panna Maria Svatohostýnská metá blesky na turecký stanový tábor,
Královská kaple velehradské baziliky (foto P. Hudec)
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Islám a návrat ke křesťanské statečnosti
Pavel Ambros SJ

Naše odpověď vždy bude vypovídat nejen o tom, čemu máme, nebo musíme čelit.
Prozradí naše smýšlení. Když římský vojevůdce Scipio porazil roku 202 př. Kr. obávaného Hannibala, radil římským politikům, aby nepřátelské Kartágo nezbořili. Bude-li mít
Řím před sebou schopného protivníka, nepozbude své válečné zdatnosti. Slyšíme stále,
že nás islám ohrožuje. Ale řekněme „nekorektně“: Evropané pohrdli „nízkými pracemi“,
a proto pozvali muslimy po válce do Evropy. Vyčítavé „mlčenlivé volání“ (M. Heidegger)
kolonizátorů otevřelo bránu přílivu nových migrantů, s pýchou jedněch, i ponížení druhých. Konzumní styl zformoval vědomí několika generací Evropanů. Bůh prosperity zatemnil lidskou mysl, dítě zde nemá místo. Demograficky Evropa vymírá.
Statečnost křesťana se nespoléhá na vlastní síly, ale opírá se o Boží pomoc. „Třesení údů neproniká do ducha“, jak říká Jan Klimak. Bázlivci jsou podle něj pyšní. Používá
na dokreslení protiklad: „Noční zloděj, který se nebojí rozkopávat hroby, nezná, co je
pokora.“ Zotročeni politickou korektností cudně mlčíme, jak tolerujeme naše lži jako
bázlivé děti ze strachu, že se proflákne, co je vlastně pravdou o nás samotných. Nebyl snad průvod „Je suis Charlie“ – alespoň tuto otázku v duchu sokratovské tradice
skepse připusťme – alibismem pohodlnějšího setrvávání na povrchu našich kulturních stereotypů než odhodlanost k setkání jdoucí za naše mentální periferie (řečeno s papežem Františkem)? Křesťan se necítí doma v zotročující ideologii svobody bez
vztahu (západní civilizace dneška), ani v otrocké podřízenosti Bohu bez osobní volby
a osobního povolání (bůh koránu). Ale ve svém poslání – zakoušet vše lidské Božím
způsobem a vše Boží lidským způsobem – prožívá „strach“, že se lidé zotročení „hříchy
dneška“ minou cílem svého života.
Možná několik zrnek k překonání strachu: Strach je očekávání zla – naučme se „pohrdat“ bohatě prostřeným stolem hromadných sdělovacích prostředků, které žijí z očekávání horšího. Není pro mne jen islám, ale jsou pro mě i muslimové. Křesťan hledá pohnutku k odvaze v myšlence, že může být způsobem života připodobněn Kristu v jeho
utrpení (a slávě). V překonávání stereotypů se osvědčuje statečnost přijímat nepříjemnosti odvážně, totiž že nám nejsou lhostejné jejich kořeny. Statečnosti pomáhá nezakrývat to, co hrozí: Je licoměrné pohoršovat se nad údělem žen prodaných za otrokyně
bojovníkům Islámského státu a nevidět stovky tisíc prodávaných žen v naší blahobytné
společnosti. A nakonec: trpělivost je odvaha nepodléhat strachu ani tehdy, když je před
námi zlo, kterému nemůžeme zabránit. S tím se často setkáváme ve výchově. Vlastní
strach se překonává výchovou, ne planou diskuzí šoumenů. „Nejúčinnější protilátkou
na jakýkoliv typ násilí je výchova vedoucí k objevu a přijetí rozdílností v jejich bohatství
a plodnosti.“ (papež František)
Na závěr paradox zorného úhlu Jiřího Novotného SJ: Islám má prozřetelnostní
úlohu vůči lidu knihy, křesťanům a židům (svobodným občanům, ale s omezenými pravomocemi, dhimmi). Nejdůležitější ctností křesťana je pokora. A protože křesťané jsou
přičinliví, pracovití a soustavní, daří se jim. Rychle zapomenou na vděčnost a schopnost
děkovat. Proto musí být někdo, koho jim posílá Bůh sám, aby je znovu učil pokoře.
Dobře to vyjadřuje i zkušenost kolegy z fakulty z návštěvy koptského kláštera. Po
několika dnech pobytu mohli hovořit i o tom, co je trápí. Modlili se, aby přišel déšť
a mohli zavlažit svá pole s fazolemi. Odůvodnění bylo překvapivé: „Je jen otázkou času,
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kdy radikálové zde přijdou a vyvraždí nás, o tom není pochyb. To neovlivníme. Jsme
na smrt připraveni. Těžkost je jinde: Každou neděli k nám jezdí koptské rodiny s dětmi.
Učíme je a společně s námi jedí. Když nebudou fazole, tak je nebudeme moci pozvat.
A nepředávat život s Bohem je daleko horší než pro víru život položit.“

Z velehradské pouti (foto I. Habartová)
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Držme Pánovo Srdce ve svých dlaních!
Michal Altrichter SJ

Přijetí Vánoc, přijetí života!1

Johann Sebastian Bach v jedné kantátě
rozezpívává tenor se slovy: Nemohu pochybovat o nezpochybnitelném.2 Je nezbytné
rozlišovat ostražitost, která ihned všemu nepřitakává, ale není možné být nevolníkem
kultu pochybování a říkat všemu Ne jenom
proto, že nedokážeme s druhými spolupracovat a slyšet jejich stanoviska. Je-li naše
srdce vypalováno soužením,3 nejsme pak
neseni umělým rozlišováním, co je racionální (prý hodné uznání), a co pociťování (prý
hodné jen slabších jedinců). Racionalismus
sám je totiž druh pociťování.4 Statečnou,
diskrétní, nechlubivou, tichou bolestí si Pán
našel v našem životě cestu, jak k nám smí
konečně promluvit. Učíme se pochopit, že
právě svým hříchem jsme otevřeli jeho Srdce jedinečně „pro sebe“.
Božské Srdce Ježíšovo, Jan Jemelka, expoŘekneme, že máme zkušenost, jak se zice Martyrion (foto P. Hudec)
pocitoví lidé díky zmobilizované vůli nejvíce
odkazují na racionalismus. Nemělo by ovšem jít o mechanické převádění: řekne-li někdo „racionální“, ihned ho obviníme ze sentimentalismu. I kus pozitivního u dotyčného
může být: pracuje se sebou, ví o svém „pociťování“, a proto se vymezuje „rozumem“.
Říká-li klasik duchovního života, že svobodný člověk se nikdy neptá po svobodě,
neměli bychom rovněž umravňovat ty, kteří upřímně hledají svobodu (ať už politickou,
nebo v kruhu svých přetěžkých vztahových souřadnic), poukazem na to, že jim schází
„duchovní jistota“. Kdo z nás jí oplývá? Svoboda druhých roste i tím, že slyšíme, upřímně, a nikoli programově (s fintou), jak jsme nesvobodní. Nicméně zůstává faktem, že ke
svobodě nedocházíme úvahami o svobodě, ale spočinutím v Tom, kdo je Svoboda, živý
Pán. Jsme toho schopni? V době zrození Krista jsme k privilegiu zrození zase „pečlivěji“
pozváni.
Avšak to, že čekající, osobní Svoboda je náš Pán, neznamená, že ponecháváme druhé v nesvobodě, pokud Pána prý neobjevují. Matatiáš v knize Makabejské
(srv. 1Mak 2,29) nabízel útočiště těm, kteří hledali spravedlnost, a nezkoušel je nejdříve z katechismu.
Jako všichni jednostranní trpí přemírou konfrontování, tak i ti, kteří vše nahlížejí
vypjatým pohledem tzv. sociální tematiky,5 jsou leckdy necitelní vůči kráse, podobně
1
2
3
4
5

Farga, F., Paganini, Supraphon, Praha – Bratislava 1969, s. 130 (překlad Kostohryzův).
Mich kann kein Zweifel stören (Bach-Werke-Verzeichnis 208).
Augustin, Sermo 256,8, in PL 38,1192.
Srv. Scruton, R., Slovník politického myšlení, Atlantis, Brno 1989, s. 12 (překlad Pithartův).
Srv. Bérence, F., Rafael neboli moc ducha, Topič, Praha 1936, s. 202n (překlad Renčův).

31

jako „uhlíkoví mravokárci“ v dějinách. Tyto (když například ze zaalpských končin vstoupili do Říma), viděno na kořen věci, nedráždilo ani tolik (třebaže o tomto právě hovořili)
svatokupectví, přepych, prostopášnost apod., ale zdvořilé opovržení ze strany římských
mnichů vůči nim, služebníkům jednostranným. Někdo pobývá v Římě: a neviděl nic,
nepochopil nic, nepocítil nic. Prošel, aniž by byl dotčen entuziasmem krásy: že viděl
toliko kazy (tj. následně je projektoval, třeba ve svých řečech), bylo tím, že se ho živá
krása dříve nezmocnila.
Člověk je sice aptus ad omnia – vhodný ke všemu, ale není donekonečna omnibus
– ten, který cokoli přebírá bez nároku na kvalitu. Jednoduše podle Origena není tančící
sirénou.6 Též Augustin dodává: Kdo se bude radovat z dobré zprávy vánoční, nebude se
bát zprávy zlé. „Krásné dobro“ v nás natolik přebývá, že dílčí kazy nejsou tím, čím může
být srdce živeno. Když nás však Pán najde připravené, nevadí, že o tom nevíme (člověk
není ten, který vědomě všechno prožívá).7 Ale je důležité, že Pána přesto čekáme.
Ruské přísloví: Stařec hyne tím, že palčivě prožívá, jak druzí nerozumějí jeho nemoci,
může být skutečně nahlíženo v bolavém soustředění na vlastní svět a nedbání na Toho,
kdo beze mne nemůže být – můj Pán.
Východiskem není pocitové či pojmové zpropastnění (ustavičné vynalézání hutnější hloubky nebo atraktivnější vtipnosti), ba ani lehkovážná apatie, ale (milující, vztahové) zaklestění se do živého Pána, jenž se mnou proces odkládání zbytečností a otročení
zajetému hodnocení života plně zakouší. Úvaha o nesnázích všeho vysloveného je důležitá, ale nemůže míjet účast spoluprožívajícího (a vtělujícího se) Pána. Ten sám ke mně
kráčí.
Sebenevystižení je faktum, člověk je sobě tajemstvím, jak opakuje třeba prorok Izaiáš
či později zase kardinál Newman,8 což ale neznamená absolutní štěrbinu v životě, lakunu bytí.
Hudba se též nerodí z povinné úcty k principu nevyslovitelnosti, ale sleduje přirozený pohyb srdce, který smí odpovídat volání jediného Božího Srdce v nás, protože
nakonec jen hudba vztahová, směrem k životu, přesahuje čas a místo – a má vánoční
dynamiku rození.
Abstrakce proto není nepoužitelné slovo9 odmítající tvořivé spočinutí a odvahu
k mezerám, ale může být otročením archetypům (zajetým „korytům“ hodnocení). Znevýslovnění není nezájem o slovo, ale snaha zvát Pána do našich slov. Uveďme příklad.
Pomalý si prý hovoří jen sám pro sebe – rychle reagovat doplňující otázkou znamená,
že onen ztrácí myšlenku. Liknaví lidé nemusejí být vždy kooperativní. Jedině v lásce, ve
vztahovém přerůstání sebe sama, v upřímném odevzdávání se Pánu, je ovšem možné
Origenes, Proti Celsovi V,64 (soukromý překlad Šťavíkové), knihovna Centra Aletti.
Srv. Augustin, Homilie in Ps 95, in CCL 39,1351.
8
Srv. Fries, H., Theologische Methode bei John Henry Newman und Karl Rahner, in Newman-Studien 11
(1980), s. 211–215. Každá definice nutně vede k novým slovům a tento proces, který dospěl k posledním
slovům, musí jednou přestat: spočinutím v Někom, ve kterém existují kompletní odpovědi na naše slova.
9
Ve smyslu: Užil jsi nesrozumitelné slovo, nýbrž omšelý postoj toho, kdo má ihned po ruce stále tutéž
vyhodnocující větu: o  neplodnosti života, neužitečnosti filozofie, nepraktičnosti umění apod. Vezměme
si popis k užívání léku: enterosolventní Controloc je selektivní inhibitor protonové pumpy. Kdo tomuto
sousloví rozumí? Běžný uživatel? A přitom jde o život, zdraví. Vysloví-li teolog „cizí slovo“, je považován
za nepraktického; a přitom nepraktický je spíše ten, který skutečnost vyhodnocuje svými strukturálně
úhrnnými větami, aniž by viděl autentický tep života pod těmito zástupnými slovy, za něž generace třeba
i  „cedily krev“.
6
7
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soužití obou: liknavého i uchvátaného. Pro strukturálního člověka: jednou se mýlit znamená vždy se mýlit. Pro duchovního člověka: znovu povstat k životu, nabídnout druhým přemostění.
Není pro slavný knižní titul Následování Krista příznačnější: Pronásledování Krista?
Andělé budou sloužit u Hospodinova trůnu (srv. Ž 96,3). Vím, že jsou to slova Písma, ale
zdálo by se, že já, coby „demokrat“, je nemohu přijmout: jednak se před někým hrbit
(pokud to už není pouze metafora, ale stav věčného života), anebo si myslet, že nejvyšší
Pán potřebuje moje hrbení. – Když někoho tak naplno a stále více miluji, pak mu kreativně snáším „modré z nebe“. Zamilovaný se nehrbí, neboť onen úkon pokleknutí je láskou.
Láska začíná růst obětováním se, skloněním se před životem.
Pro někoho je atraktivní knižní titul Putování krajinou vlastního srdce. Mně by se takový text nelíbil, pokud bych se musel zaobírat jen vlastním repertoárem. Kde je zrozený Ježíš, vstupující do mého života? Jím chci být sycen a vyučován svobodě!
Kvůli smyslu věčných slov může být člověk hluchý, a dokonce se chlubit svou váhavou i pošetilou tvrdostí srdce.10 Tento smysl spočívá ve vyslovení nevýslovného, tím, že se
lehce dotkne srdcem tajemného středu – zase Srdce, aby uložil v nezměrné hlubině to,
co je povrchně založeno na vnějšku. Naučit se slova slyšet je obrovská kázeň ducha, možná jen při otevřeném srdci. Aby byl člověk blaženě překvapován tajemstvím, musí milovat
Milujícího. Jako posměváček je ten, kdo nemá odpovědnost, podobně kdo pochybuje,
je tím, kdo nemiluje.
Je-li pravda, že poselství evangelia až do konce časů nezahyne, smíme věřit, že budou také vždycky lidé, kterým Slovo o nevýslovném tajemství, jímž je láska vtělením do
lidského slova, bude pronikat do největší hlubiny srdce. Naším původem je budoucnost
Boha (to, jak on s námi bude žít v nezvratitelné blízkosti): on má radost, že jsme se zrodili
pro něj, protože jsme uvěřili, že se rodí nyní do nás.

10
Kult pochybování. Srv. Rahner, K., Kněz a básník. Poslání k četbě (připravované vydání v nakladatelství
Refugium, překlad Koláčkův).
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Kázání svědka víry Aloise Kajpra SJ (1902–1959)
v době komunismu
Ježíšovo lidské Srdce, Srdce Boha samého
Každý katolický kostel je kostelem Božského Srdce Páně. V každém katolickém kostele je svatostánek, obětní oltář, a na něm bije Kristovo Srdce živé a skutečné, vřelé, ba
planoucí, srdce lidské a Srdce Boha. Svatí, kterým bývají zasvěceny jiné chrámy, jsou
jenom slabounkým odleskem tohoto Božího Srdce a všechna jejich úcta, kdekoliv a jakkoliv konaná, musí k tomuto Božskému Srdci dospět, nemá-li být bludná a marná.
Kostel nás však má vést k Ježíšovu Srdci příměji. Kostel by měl více než kterýkoliv
jiný zaznívat neustálou chválou tohoto Srdce, z kostela by se mělo neustále rozlévat
hlubší a hlubší poznání tohoto největšího pokladu každé lidské věřící duše, každé křesťanské duše.
A říkáme-li, že Srdce Ježíšovo je největším pokladem věřící duše, chceme tím říci,
že mluvit o něm a myslit o něm není útěk ze skutečnosti, není zavírání očí před drsným
praktickým životem s jeho boji politickými nebo s jeho starostmi o nejobyčejnější denní
potřeby, nýbrž že právě správné a upřímné přemýšlení o něm by nám mohlo nejlépe
pomoci se v tom dnešku vyznat a jeho problémy řešit. Přemýšlení nás ovšem nikdy příliš
neláká. Zdá se nám neplodné, slabé.
Ježíš je mlčenlivý host, a právě proto nám málo imponuje. Chtěli bychom jej vidět,
slyšet jej, mluvit s ním. Jsme přece bytosti z masa a krve a jen to, co dostatečně otřese
našimi smysly, působí také na naše nitro. Ta přílišná mlčenlivost celého toho světa víry
nás zaráží, odrazuje, dělá nás malomyslné. Svět víry, to znamená především jeho střed,
Kristus, je nejenom sám mlčenlivý, nýbrž i my sami můžeme do něho vniknout, můžeme se přesvědčit o jeho skutečnosti jen tehdy, když i my budeme dost mlčenliví, když
si najdeme čas pro toho, jenž řekl, že nemá, kde by hlavu složil (srv. Mt 8,21) a jenž by ji
chtěl rád složit u nás, opřít si ji o nás, o naše prsa, o naše rameno, kdyby věděl, že máme
pro něho opravdu čas, že nám bude milým hostem.
Mít pro něho čas, to neznamená jenom, nebo především mít čas pro chození do
kostela. Všude jej můžeme nalézti, i uprostřed nejpilnější práce, jen když máme opravdu dost ochoty sklonit se před ním, sednout si u jeho nohou, tak asi jako seděla u jeho
nohou Maria, sestra Lazara a Marty (srv. Mt 8,20), máme-li dost ochoty poslouchat jeho
hlas, to je jednat tak, jak on by jednal, i když proto musíme přemáhat svou povahu;
máme-li dost ochoty uznat, že nejsme svoji, že naše životní štěstí není v tom dělat si, co
nás napadne, nýbrž vytvářet se podle něho, dívat se oddaně a nadšeně na jeho oči a na
jeho rty a být šťasten, jestliže ty oči a ty rty nám někdy třeba dost nenápadně naznačí,
že je s námi spokojen. Naše osobnost se proti tomu vzpírá, ale Kristus to žádá, a právě
v tom, že to žádá, je důkaz jeho Božství.
„Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“, říká (srv. Mt 11,29) a my jej
známe především pod těmito rysy. Tento tichý a pokorný srdcem však současně po celý
svůj život projevuje tolik energie a tolik sebevědomí, že chápeme, že ta jeho pokora je
něco naprosto jiného než zakřiknuté dobráctví. Už jako dvanáctiletý hoch zůstane sám
od sebe v chrámě, a když jej Panna Maria po tři dni a bolestí hledá, odpovídá jí s největší
samozřejmostí: „Co jest, že jste mne hledali? Nevěděli jste, že musím být v tom, co je
Otce mého?“ A hned na to pokračuje evangelista, že odešel s nimi do Nazareta, totiž
s Marií a Josefem, a že jim byl poddán. (srv. Lk 2,41–52). Dvacet let pak žije naprosto tiše,
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naprosto neznám v rozkřičeném galilejském městečku. Když však potom
vystupuje na veřejnost, téměř s hrdostí
mluví o své chudobě: „Lišky mají doupata, ptáci mají hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil.“ (srv.
Mt 8,20) Přitom však hned při prvním
veřejném vystoupení opravuje zákon,
jenž pro zbožného Izraelitu splýval takřka vjedno s Bohem a byl nedotknutelný jako Bůh. On však, ten nazaretský
syn tesařův, jenž nestudoval, ani nedělal nic nápadného, nyní prohlašuje: V
zákoně je sice psáno tak a tak, já však
pravím vám (…) (Mt 5,21nn ) Prohlašuje: já jsem přišel zákon naplnit, dát mu
nového ducha. (Mt 5,17)
Ten tichý a pokorný srdcem má
neomezené požadavky. Neříká sice
nikdy přímo: Já jsem Bůh. Ale v tom
právě je jeho velikost. Není uměním
říci o sobě něco velikého, je však uměním zapůsobit, aby to lidé o nás věřili,
Socha Božského Srdce Páně na Velehradě
a sice lidé, kteří nás znají den ze dne,
(foto P. Hudec)
ne ve slavnostních chvílích, nýbrž kteří
znají náš život v jeho nejvšednějších
stránkách a kteří přesto dovedou říci: Ty jsi Bůh. Lotr na pravici neviděl asi Krista, když
rozkazoval moři, aby se utišilo, viděl jej vyčerpaného, umírajícího na kříži, a přece poznal, že je to Král, a přece se dovedl i tam k němu modlit: „Pane, vzpomeň si na mne, až
přijdeš do království svého.“ (Mt 8,26; Lk 23,42)
Kristus nikdy neříká přímo: Já jsem Bůh, chce však na nás totéž, co jinak možno dát
jen Bohu, co jen Bůh může žádat, tím samým tedy vyznává: Já jsem Bůh. „Kdo miluje
otce nebo matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.“ (Mt 10,37.39; 24,35) Takových
výroků Páně bychom mohli ještě vypočítat mnoho a ze všech vyplývá jen jedno: ten,
kdo je pronáší, je buď mluvka, který neví, co říká, nebo Bůh. Nikdo se neodváží říci to
prvé. Neodvážil se toho nikdo z přítomných, těch, kteří jej přímo poslouchali; naopak
ti všichni byli uneseni, ti odcházeli rozechvěni říkajíce: Nikdy tak nemluvil člověk (Jan
7,46), ti všichni cítili, že mluví jinak než všichni jejich dosavadní učitelé, že mluví jako
ten, kdo má moc. (Mt 7,29) Nikdy se také v celém životě Kristově nesetkáte s tím, že by
pochyboval, že by se opravoval tak, jak to dělá každý prostý člověk.
To je tedy několik rysů ze života Kristova, několik rysů, z nichž plyne, že je to opravdu Bůh, že je to ono skutečně věčné Slovo, které podle sv. Jana „bylo na počátku u Boha
a bylo samo Bůh“. (Jan 1,1)
„A Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námi“, říká tentýž sv. Jan. (Jan 1,14)
Proto voláme k Božskému srdci: Srdce Ježíšovo, se Slovem Božím podstatně spojené. Vy35

znáváme tak základní, nejkrásnější a nejbohatší dogma naší víry: že Ježíš Kristus je pravý
Bůh a pravý člověk, že Bůh, Onen živý, osobní počátek a konec všech věcí, vzal z našeho
lidského pokolení syna Mariina a spojil jej s druhou božskou Osobou, takže tento syn
Mariin, tento pravý a skutečný člověk, je zároveň pravý a skutečný Bůh, že když se na
něho dívám, když se jeho dotýkám, když se jeho držím, když jeho přijímám, že vidím, že
se dotýkám, že se držím a že přijímám Boha. Mé hladové smysly nemusí už tedy naříkat,
že marně, bezcílně bloudí, že se nemohou setkati s ničím, co by je nasytilo a upokojilo.
Kristus je tedy vtělené Božství, každá částečka jeho bytosti je nesmírně svatá, cennější
než všechny světy vesmíru se všemi svými poklady, cennější než všechna naše díla umělecká.
Nám se možná zase zdá kazatelským přeháněním všechno to, co říkám, protože
v našem křesťanském vystupování je to tak málo znát. Co by z nás například musilo
udělat jediné svaté přijímání! Pouhý dotek Kristova roucha uzdravoval, uzdravil například ženu krvotokou, která byla dvanáct let nemocná a kterou všichni lékaři, jimž dala
všechno své jmění, nemohli uzdraviti. (Mk 5,24–34) Dodnes a navěky je jeho dotek tak
zázračný.
Četl jsem jednou takovou zkušenost jakéhosi amerického vojáka z poslední války.
Stalo se to 15. srpna 1944. Toho dne se spojenci vylodili v jižní Francii, která byla dosud
obsazena Němci. Onen voják se nacházel na jedné válečné lodi americké, která se blížila
k pobřeží, kde ji čekal boj, a ovšem i možnost smrti pro mnohé. Jak víte, 15. srpen je
veliký mariánský svátek. Jednak tedy z důvodu toho svátku, jednak z důvodu onoho
blížícího se nebezpečí sloužil vojenský kněz na lodi mši svatou. Onen voják, katolík sice,
ale jako většina z nás nepříliš horlivý, byl přítomen mši svaté. Bylo již po proměňování,
to znamená, že na polním oltáři, na němž kněz mši svatou sloužil, byla již v kalichu nejsvětější Krev. Moře bylo bouřlivé a loď se proto kymácela. Při jednom takovém mocném
závanu větru se zase povážlivě naklonila, a to tak, že se zdálo, že se kalich převrhne.
Voják stál blízko a při onom zakymácení jaksi instinktivně vztáhl ruku, aby kalich zadržel
a zabránil vylití drahocenného obsahu. Mše byla pak dosloužena, bitva byla dobojována, voják přežil válku a vrátil se z ní. Vypravoval však, že onen dotek kalicha na něho tak
mohutně zapůsobil, že v něm nastal takřka úplný duchovní převrat. Pocítil, že nemůže
být již jen takovým stádovým katolíkem. Vidíte, to způsobil jen takový vnější dotek posvátné nádoby.
Oč vnitřnější, vroucnější je každé svaté přijímání pro nás. Tolikrát jsme již jistě každý
u něho byli, a přece jsme stále tak maličcí lidé. Kolik malicherných lidských chyb v nás je.
A zde právě má pomoci úcta k Božskému Srdci. Je to veliký pokus o zosobnění našeho
náboženství, našeho křesťanství. Nám se totiž zdá, že náboženství je souhrn pouček,
jako přírodopis nebo chemie, a ono je naopak nejosobnější soužití a nejživější a nejkrásnější Osoba, jež existuje.
Když mluvíme o Božském Srdci, nemíníme tím pouze, nemíníme tím v prvé řadě
onen tělesný orgán, jenž je hlavním regulátorem našeho krevního oběhu.
Podle zjevení, učiněných sv. Markétě Marii Alacoque tvoří sice dávno malíři a sochaři Krista Pána ukazujícího na své Srdce, ale protože na druhé straně Kristus Pán je nám
naprosto podoben v našem lidství, to znamená, že má totéž tělo jako my, nedovedli
bychom si dobře představit, jak by i jeho Srdce nám mohl tak ukazovat ve skutečnosti.
A tak bychom možná s větší vroucností a oddaností se chopili např. jeho rukou, i o nich
bychom totiž mohli říci: Ruce Ježíšovy, se Slovem Božím podstatně spojené.
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A přece zase je tak dobře pochopitelné, proč se naše úcta soustřeďuje k tělesnému Srdci Ježíšovu. Víme totiž, jak to naše fyzické srdce reaguje na náš citový život, jak
se rozbuší prudčeji, jsme-li vzrušeni, jak na ně působí náš hněv nebo zármutek, jak se
mnohdy pod takovým mohutným náporem radosti nebo zármutku takřka rozskočí
nebo sevře naposled, jak se to stává lidem, kteří z té velké radosti nebo z velkého
zármutku umírají.
To viditelné Srdce Ježíšovo je tedy symbolem, viditelným symbolem celého jeho
vnitřního života, jeho lidských myšlenek a citů, z nichž však každá a každý jsou také se
Slovem Božím, to je s druhou Božskou Osobou, podstatně spojeny, tryskají takřka přímo
z nejhlubšího ohniska Božství, jsou oním Božstvím neseny, tvoří zkrátka nerozlučnou,
nerozeznatelnou jednotu lidství a Božství. A v tom právě je celá krása Kristova srdce.
Jak se dovedeme ve šťastných chvílích opájet jakýmkoliv krásným pohledem nebo vůbec citem. Ať už jsou to nějaké milé oči, do nichž se díváme, ať už je to milý hlas, ať je
to krásný výtvor hudební, nebo jakýkoliv krásný projev lidského života, lidského cítění
a tvoření.
V Srdci Ježíšově, v té tajemné svatyni Kristova cítění a myšlení, Kristova toužení
a milování, je všechno to, po čem naše duše může toužit. Je to v něm právě proto, že je
to Srdce Boha, že je to srdce se Slovem Božím podstatně spojené.
On je pravda a láska a život. To však je už všechno a mimo toto není nic, po čem by
bylo lze toužit. Naprosto nic není už nad ním. Jak bychom byli bohatí, kdybychom to pochopili. Např. ta jeho slova: „Já jsem pravda.“ (Jan 14,6) Někdy se nám snad zdá, že nám
na tom nezáleží, co je pravda, pohodíme pohrdlivě hlavou, jako Pilát, když soudil Krista
Pána, a řekneme lhostejně: „Co je pravda?“ (Jan 18,38) A přece každý z nás máme tolik
otázek: Co mne čeká? Jaká budoucnost? Co je v tom nebo onom člověku, na kterém
mně záleží? Co je ve mně samém? Co dovedu, jak se budu chovat v té nebo oné situaci?
To všechno námi zmítá, až po obyčejné denní otázky: Co budu zítra vařit, kde seženu
maso nebo brambory, vejce nebo punčochy? A pak ty různé otázky, které pro každého
z nás vyplývají z jeho povolání: Jak si mám v tom nebo v onom počínat? Jak dovedu to
nebo ono? On to všechno ví právě proto, že je pravda. K němu musíme tedy jít. Nemysleme si, že nám to zázračně zjeví, že nám to vlije do mysli. Kdybychom však přišli a položili hlavu na jeho Srdce, tak jako ji měl na něm při Poslední večeři sv. Jan (Jan 13,23),
kdybychom to učinili právě s tím vědomím: Ty jsi můj Bůh, jsem celý od Tebe a chci být
celý pro Tebe, pak by naši hlavu naplnila moudrost a světlo, my bychom jasně poznali,
co kdy máme dělat, nebyli bychom ani malomyslní, ani pyšní, nýbrž všude, na trhu nebo
ve frontě před obchodem, při umývání podlahy stejně jako před nějakou zkušební komisí bychom takřka slyšeli na svých skráních tlukot onoho Božského Srdce, jak jsme jej
zaslechli na hrudi Kristově při svatém přijímání nebo při naslouchání jeho slovům nebo
při četbě jeho evangelia nebo třeba za šelestu stromů a bzukotu včel někde na venkově
nebo zase ze svištění kol a ozubí někde v moderní továrně.
Kristus nás k sobě zve. „Pojďte ke mně“, volá. (Mt 11,28) Snažil jsem se vám ukázat,
co vše nám může dát. On nás zve nejenom těmito vnějšími slovy, nýbrž i svým vnitřním
působením, svou vnitřní milostí. Přesto všechno nás však nechává svobodné. V komůrce srdce svého se máme každý rozhodnout. A do tohoto rozhodování ke každému z nás
zaznívá žalmistův hlas: „Uslyšíte-li dnes hlas Páně, nezatvrzujte srdcí svých.“ Stále zaznívá ten hlas, mocněji však zaznívá v tomto měsíci Božského Srdce a v tomto chrámě
Božského Srdce. Amen.
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Rok 2015 na Velehradě
Petra Číhalová
Leden
3. 1.
4. 1.
16. – 18. 1.
19. 1.
21. – 22. 1.
23. – 24. 1.
24. 1.
29. 1.

se konala tradiční Tříkrálová sbírka. V obcích farnosti vykoledovaly děti
105 198 Kč.
ve velehradské bazilice s vánočním koncertem vystoupila CM Cifra a studentský pěvecký sbor Viva la musica z Gymnázia v Uh. Hradišti.
se sjelo na Velehrad 62 katechetů k IX. arcidiecéznímu setkání.
pouť k Panně Marii Matce jednoty křesťanů s arcibiskupem Janem Graubnerem.
se v rámci probíhající celosvětové restrukturalizace Tovaryšstva Ježíšova uskutečnilo setkání jezuitských představených provincií jihovýchodní Evropy.
Dny otevřených dveří SGV.
se konal farní ples. Jako hudební doprovod vystoupila kapela Velblue a CM
Cifra. Součástí byla také bohatá tombola.
Pololetní mše svatá s P. Martinem Holíkem, ředitelem Radia Proglas.

Taneční vystoupení v rámci farního plesu (foto F. Ingr)
Únor
6. 2.
6. – 8. 2.
14. 2.
15. 2.

15. 2.
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Reprezentační bál SGV.
proběhl již II. ročník Absolventského Velehradu. Duchovně-formačního setkání se zúčastnilo 190 lidí.
se popáté bavily zejména děti při masopustním Zvonečkovém karnevalu.
jsme si připomněli výročí úmrtí sv. Cyrila. K této příležitosti byla slavena
pontifikální mše svatá s Mons. Josefem Hrdličkou. Po slavnostní bohoslužbě následovala Valná hromada Matice velehradské, jejíž program proběhl
v Zimním sále SGV a zúčastnilo se jí 101 členů a hostů spolku.
jsme promítali první film Bylo nebylo z cyklu Velehradského filmového semináře.

Uctívání ostatků svatého Cyrila v závěru mše svaté (foto Miroslav Snopek,
zdroj www.clovekavira.cz)
Březen
27. 2. – 1. 3. Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty.
1. 3.
jsme se společně s členy Matice velehradské zúčastnili křížové cesty, kterou toto společenství vedlo. Pobožnost byla obohacena o texty, tzv. Velehradská zastavení.
3. 3.
Duchovní obnova s biblickými tanci.
7. 3.
Přípravný kurz k přijímacím zkouškám II.
20. 3.
Odborný seminář odboru kultury a správy majetku Zlínského kraje se konal ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje.
20. – 22. 3. proběhlo na SGV setkání pro všechny lidi zapojené nebo uvažující o zapojení do vedení Večerů chval.
21. 3.
Postní duchovní obnova.
25. – 28. 3. probíhal velikonoční program s názvem „Příběh Velké Noci“. Výukového
programu se zúčastnilo několik dětí ze základních škol z blízkého okolí.
27. – 29.3. Víkend pro seniory.
28. 3.
v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ vystoupila divadelní skupina Spojené
farnosti a hudební skupina Soumrak s muzikálem Tarsan.
29. 3.
při promítání v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ měli účastníci možnost
zhlédnout ruský film Ostrov.
31. 3.
Křížová cesta Velehradem.
Duben
12. – 14. 4.

proběhl seminář Velehradské dialogy, při kterém se sešli začínající teologové, aby diskutovali nad tématy setkání „Co dává život“.
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13. 4.
17. – 18. 4.
18. 4.
18. 4.
22. 4.
Květen
16. 5.
17. 5.

29. 5.
30. 5.
31. 5.
31. 5.

Červen
6. 6.
10. 6.

13. – 14. 6.
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Výstava fotografií k výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě byla
umístěna uvnitř velehradské baziliky.
se ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje konal kurz výroby biblických postaviček pod vedením Marie Klaškové z Českého katolického biblického díla.
byla sloužena mše sv. k 5. výročí od úmrtí kardinála Tomáše Špidlíka SJ.
uspořádalo Arcibiskupství olomoucké – Centrum pro školy, jednodenní
seminář o eucharistii pro pedagogy a další zájemce s názvem „Učitel a eucharistie“.
v den 25. výročí návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě se konala
vzpomínková mše svatá.
byl zařazen do programu varhanní koncert studentů Janáčkovy konzervatoře Gymnázia v Ostravě a Konzervatoře v Bratislavě – Cesty po varhanních
skvostech Moravy.
se na Velehradě konala slavnost 300. výročí od posvěcení kaple sv. Jana
Nepomuckého. Slavnost začala v 15 hod. slavnostní mší svatou, poté následoval průvod s ostatky sv. Jana Nepomuckého ke kapli v klášterní zahradě, kde proběhla pobožnost a následný výklad o historii a výzdobě kaple.
Program pokračoval přednáškou P. Miroslava Herolda SJ o úctě k tomuto
českému světci. Na závěr přednášky byl promítán film režiséra Otakára Maria Schmidta Nejznámější Čech.
při Noci kostelů byl připravený bohatý hudební program, dvě komentované prohlídky pro rodiny s dětmi a pro dospělé. Otevřen byl i kostel Zjevení
Páně-Cyrilka.
Pouť děkanátu Uherský Brod.
I. varhanní koncert k 1130. výročí úmrtí sv. Metoděje, hlavního spolupatrona Evropy a patrona Moravy.
Zahájení opravy a restaurování refektáře, Zimního sálu, křížové chodby
a schodiště před refektářem v objektu Stojanova gymnázia na Velehradě.
Oprava a restaurování oboltáří, zákristie a postranních kaplí baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě včetně chórových lavic z programu IOP – Barokní Velehrad.
Pouť děkanátu Uherské Hradiště.
připravil Ústav pro studium totalitních režimů zahájení výstavy k příležitosti
30 let od velké poutě v roce 1985 nazvanou „Velehrad Vás Volá!“. Vernisáž
byla zahájena náměstkem ředitele ÚSTR Ondřejem Matějkou, Mons. Janem
Graubnerem a čestným hostem kardinálem Joachimem Meisnerem. V následujících dnech proběhla také odborná konference k této významné události.
jsme se podruhé zapojili do celonárodního projektu Víkendu otevřených
zahrad. Pro veřejnost byly otevřeny barokní zahrady s kaplí sv. Jana Nepomuckého a připraven doprovodný program v podobě komentovaných
prohlídek, stanovišť pro děti či koncert v altánku.

27. 6.
28. 6.
30. 6.
Červenec
2. – 4. 7.

4. 7.

5. 7.

10. – 18. 7.

Brigáda před hlavní poutí.
II. varhanní koncert k 820. výročí narození sv. Antonína z Padovy, patrona
cestujících.
Mše svatá na ukončení školního roku s P. Adamem Ruckim a spirituálem
SGV P. Radimem Kuchařem.
vyšli ze Svatého Kopečka na
Velehrad poutníci tzv. Moravské Compostely. Přes Svatý
Hostýn připutovalo na Velehrad 4. července v předvečer
svátku sv. Cyrila a Metoděje 71
poutníků. Poutníky tradičně
doprovázel Mons. Jan Peňáz.
Další skupinky připutovaly
také z Trnavy či Bratislavy.
mohli návštěvníci našeho
poutního místa již po jedenácté prožít Dny lidí dobré vůle.
Na programu nechyběly aktivity pro rodiny s dětmi, ale i další
poutníky. Mezi nejoblíbenější
patří přepisování Velehradského rukopisu Bible, fotografický
workshop, soutěž ve fotbalo- Z hlavní pouti (foto Vojtěch Pospíšil,
vých dovednostech, turnaji foto zdroj www.clovekavira.cz)
v ping-pongu, výstavy na SGV,
mezinárodní setkání vozíčkářů a programy církevních hnutí a komunit byl
doplněn o program pro mládež s názvem „Mladí fandí Velehradu“ nebo
program pro rodiny s dětmi na pódiu u baziliky. Vyvrcholením celého dne
byl benefiční koncert na nádvoří před bazilikou, kde vystoupili kromě
tradičního Hradišťanu, zlínské filharmonie a pěveckého sboru Stojanova
gymnázia také NO NAME, Nezmaři, řecký pravoslavný sbor Thessaloniki´s
Choir of Saint Gregorios Palamas Cathedral. Tohoto koncertu a doprovodného programu se podle zpráv médií zúčastnilo na 20 tisíc účastníků.
jsme mohli společně slavit Národní pouť, kdy jsme si připomínali slovanské věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem byl Mons. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, promluvu přenesl Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký, metropolita moravský. Této hlavní slavnosti se zúčastnilo 23 tisíc poutníků.
proběhl na Velehradě kurz „Manželská setkání“, který pořádá Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava. Manželského setkání se zúčastnily rodiny s dětmi,
o které se při zábavných programech starali pečovatelé, aby se jejich rodiče
mohli plně ponořit do přednášek a práce ve skupinách. Záštitou kurzu byla
pověřena trojice kněží – P. Pavel Kuchař, P. Pavel Schwarz a P. Jakub Štefík.
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12. 7.

31. 7.

byla za účasti Mons. Jana Graubnera slavena v 10:00 h tzv. Malá pouť. Odpoledne byla pro návštěvníky Velehradu připravena přednáška Stanislavy
Vodičkové z Ústavu pro studium totalitních režimů „Jubilejní pouť v roce
1985“.
III. varhanní koncert ke cti sv. Ignáce z Loyoly k 475. výročí schválení řádu TJ.

Po hlavní velehradské pouti se pustili dělníci do dalších aktivit v poutním areálu,
a to do restaurování a obnovy kaple sv. Vendelína a dořešení nástupu do areálu.
O prázdninách vyrazily i letos děti z farnosti na svůj týdenní tábor do Bratřejova
a Prasklic. Menší děti se ocitly v době starověkého Egypta a starší mohly putovat strojem
času.

Z velehradské pouti (foto Vojtěch Pospíšil, zdroj www.clovekavira.cz)
Srpen
7. – 9. 8.
15. 8.

22. 8.

42

Salesiánský Velehrad, 200. výročí narození Dona Bosca. Přátelé salesiánské
rodiny se sešli v těchto dnech na Velehradě, aby společně s ostatními salesiány oslavili významné výročí svého zakladatele.
na svátek Nanebevzetí Panny Marie byla ve velehradské bazilice slavena
titulární pouť tohoto chrámu. Zároveň v tento den měli společnou pouť
členové Matice velehradské. Pro rodiny s dětmi bylo odpoledne připraveno divadlo Víti Marčíka jr. S představením Kolotoč pohádek a poté hry na
téma „Se Svatým otcem Janem Pavlem II. kolem světa“.
v rámci XV. hvězdicové pěší pouti doputovaly celé zástupy poutníků na
posvátný Velehrad. Od 11:30 h slavili mši svatou v bazilice s opatem Marianem Kosíkem OPraem, odpoledne následovala přednáška P. Miroslava
Suchomela a závěrečné požehnání.

22. 8.

Pořádala Matice velehradská již IX. ročník hudebního festivalu Šroubek. Při
koncertě pod kaplemi národů vystoupili Jitka Šuranská s Marianem Friedlem a kapela Bezobratři.

Národní pouť řeholníků (foto F. Ingr, zdroj www.clovekavira.cz)
29. 8.
30. 8.
Září
5. 9.
20. 9.
26. – 28. 9.

27. 9.
29. 9.
29. 9.

Národní pouť řeholníků.
IV. varhanní koncert k 180. narození papeže sv. Pia X.
Pouť děkanátu Kyjov.
jsme mohli zhlédnout při promítání v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ
film O bozích a lidech.
vyšlo z Velehradu na Svatý Hostýn při Svatováclavské pěší pouti 24 poutníků s prosbou za římskou synodu o rodině, za mír, vláhu a za obnovení
víry, naděje a lásky v našem národě. A také za nemocné, kněze a rodiny
v těžkostech a nové rodiny.
V. varhanní koncert k 1080. výročí úmrtí sv. Václava.
Připomínka 92 let od úmrtí A. C. Stojana. Mši svatou sloužil Mons. Jan
Graubner, zpěvem doprovodil sbor SGV.
uspořádalo SGV přednášku Mons. Jana Graubnera na téma „Migrace má
mnoho tváří“.

Říjen
18. 10.
VI. varhanní koncert k 500. výročí narození sv. Terezie z Ávily.
23. – 25. 10. si zájemci připomněli zpěvy z období založení velehradského kláštera při
kurzu zpěvu Gregoriánského chorálu, který vedl Jiří Hodina. Účastníci kurzu zazpívali také při nedělní mši svaté.
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25. 10.

byl připraven pro filmové nadšence snímek Misie, který slovem doprovodil
P. J. Čunek SJ.

Zpěv nešpor v bazilice v rámci Víkendu gregoriánského chorálu (foto Z. Skalička)
Listopad
7. 11.

proběhl další, již VIII. ročník Cisterciácké pečetě. Na mezinárodní výstavě
mešních a košer vín se představilo 72 vín.
10. 11.
Duchovně-formační setkání ředitelů, jejich zástupců a školních kaplanů.
11. – 13. 11. Národní konference VENKOV.
13. – 15. 11. V. festival duchovní hudby.
14. 11.
uspořádalo Centrum pro školy AO přednášku na téma „Buďte milosrdní
jako Váš Otec“ s P. Tomaszem Kazaňskim.
15. 11.
jsme se poprvé zapojili do programu Dne Bible. Pro návštěvníky expozice
Bible pro malé i velké byl ten den vstup volný. Expozicí provázel br. Václav
Dlapka SJ a odpoledne následovala přednáška P. Cyrila Johna na téma „Boj
dobra a zla v Bibli“.
22. 11.
byl k vidění další filmový snímek Údolí včel z řady cyklu velehradského filmového semináře, který lektoroval Petr Gajdošík.
26.11.
Závěrečná konference projektu IOP – Barokní Velehrad ukončila dosavadní
rekonstrukci baziliky, prostor bývalého kláštera a poutního areálu.
Prosinec
9. – 12.12.

12. 12.
26. 12.
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Průvodkyně poutního místa připravily pro děti výukový program „Ten
vánoční čas...“ Během programu byly dětem přiblíženy vánoční události
v biblických příbězích, vysvětleny symboly lidových tradic spojených se
slavením Vánoc a na závěr si mohli malí návštěvníci vytvořit drobný dárek.
připravila ŘKF Velehrad jednodenní duchovní obnovu vedenou P. Ladislavem Árvaiem na téma „Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství“.
OÚ Velehrad a ŘKF Velehrad pořádaly XXVI. Svatoštěpánský koncert Hradišťanu. Jako hosté vystoupily Slovácký komorní orchestr a spojené studentské sbory Stojanova gymnázia a Gymnázia Uh. Hradiště.

Finis coronat opus
Petr Přádka SJ

Tak máme po mnoha letech usilovné práce konečně hotovo. Lešení z baziliky zmizelo a my nyní s úžasem objevujeme krásu a barevnost jednotlivých částí této významné stavby. Za celá ta léta došlo nejen k obnově baziliky a jejího podzemí, ale i jejího
okolí, celého poutního areálu. „Podařilo se obrovské dílo“, „Velehrad se za poslední léta
neskutečně proměnil do krásy“, říkají ti, kteří zde nebyli několik let. My, kteří jsme toto
dílo organizovali a tvořili, jsme rádi za takové hodnocení. Za sebe mohu říct, že jsem
při tom všem náročném zakoušel hmatatelnou přízeň a pomoc nebešťanů. Aniž si to
asi uvědomujeme nebo jsme schopni si připustit, před našima očima se odehrál zázrak
proměny starého v nové. Stali jsme se účastni zázraku. Bůh své zázraky koná na lidech
a s lidmi. Děkujeme tedy Bohu, že jsme směli být účastni tohoto Jeho díla mezi námi.
Děkujeme Mu, že poslal na toto místo v pravý čas takové lidi, kteří byli schopni splnit
požadavky na ně kladené ve formě dodržení předpisů k získání dotace a k její realizaci. Zázrakem je i to, jak malý tým dokázal v tak limitovaném čase všechno spolehlivě
zvládnout. Jména těchto statečných jsou: Ing. Věra Homoláčová, PhDr. Josef Homoláč,
Marcela Vaňková, Marta Jelínková, Ing. Jana Březinová, Ing. Ladislava Lesová, Kristýna
Trňáková, Ing. Miroslav Machala, Marie Vojáčková, bratr Václav Dlapka SJ. Všem těmto a
všem ostatním, kteří se jakkoli podíleli na obnově tohoto poutního místa, mnohokrát a
velmi děkuji. Tím myslím i na ty, kteří se za toto dílo modlili a obětovali.
Jak jste možná někteří zaregistrovali, letošní projekt Barokní Velehrad byl oficiálně ukončen 26. listopadu závěrečnou konferencí. Do konce roku probíhaly ještě

Velehradská bazilika po obnově (foto P. Hudec)
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dokončovací práce. Od 1. 1. 2016 jsme začali ve vztahu k dotaci fungovat v režimu tzv.
udržitelnosti. To znamená, že pět let musíme všechny opravené a vybudované části areálu ponechat v takovém stavu, v jakém se nacházely při kolaudaci. Navíc musíme splnit
kvóty návštěvnosti tohoto místa. Abychom v tomto směru obstáli, má farnost ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým vytvořenu „akční skupinu“, která má za úkol toto
zajišťovat a hlídat. Patří tam zejména všichni pracovníci našeho infocentra a průvodci.
Farnost nyní, jak věřím, na delší čas s velkými opravami skončila. Zdá se ale, že práce
podobného charakteru zde budou pokračovat. Arcibiskupství olomoucké plánuje získat
dotaci pro opravu ohradní zdi okolo celého areálu a některých doposud neopravených
částí zdejšího gymnázia. Tak si přejme, aby se i toto dílo dobře podařilo.
Opravená bazilika je připravena na velkou historickou událost. Asi všichni členové Matice zaznamenali, že 8. prosince loňského roku vyhlásil papež František Svatý rok
Božího milosrdenství a otevřel v Římě v chrámu sv. Petra Svatou bránu. Zároveň dal
dovolení biskupům jednotlivých diecézí, aby určili ve svých diecézích chrámy, které
budou také obdařeny darem Svaté brány pro tento rok. Z ustanovení arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera patří Velehrad mezi ně. V neděli 24. ledna 2016 můžeme být
tedy svědky toho, že poprvé v dějinách tohoto poutního místa bude v bazilice při mši
sv. v 10:00 otevřena biskupem Josefem Hrdličkou Svatá brána Roku milosrdenství. Svatý
rok bude trvat do 20. 11. 2016.
Milí členové Matice, jste zváni na Velehrad, abyste tady prošli Svatou branou Roku
milosrdenství. Kéž vám Svatý rok milosrdenství přinese hojné milosti do vašeho osobního i rodinného života. Kéž nám všem pomůže stávat se lidmi milosrdnými, lidmi, kteří
jako Ježíš zjeví lásku nebeského Otce tomuto světu.
P. Petr Přádka SJ, farář

Pohled do obnoveného interiéru baziliky
(foto P. Hudec)
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Festival duchovní hudby na Velehradě
Jana Vlčková

Hudba patří neodmyslitelně ke Stojanovu gymnáziu na Velehradě, a to především díky místnímu studentskému sboru, který je řízen dirigentem Filipem Mackem.
Jeho profesionální vedení, maximální nasazení pro sbor, ale především láska k Bohu
mění studentský sbor v kvalitní hudební těleso spolupracující se zlínskou Filharmonií
Bohuslava Martinů, Hradišťanem a dalšími interprety české hudební scény. Rok 2015
byl zcela výjimečný. V tomto roce sbor získal zlatou medaili v celostátním kole soutěže Gymnasia Cantant v Brně. V závěru školního roku se aktivně účastnil dvou akcí
přenášených Českou televizí – Koncertu lidí dobré vůle a mše svaté k výročí sv. Cyrila
a Metoděje, která se koná každým rokem 5. července na tomto krásném poutním místě. Nezapomenutelným zážitkem však pro členy sboru zůstává doprovod prezidenta
České republiky Miloše Zemana do Vatikánu, přímé setkání dvou studentů Stojanova
gymnázia se Svatým otcem a rovněž aktivní účast sboru při předávání státních vyznamenání prezidentem České republiky dne 28. října na Pražském hradě, kde sbor
zazpíval českou státní hymnu.

Sbor Stojanova gymnázia (foto archiv autorky článku)
Každým rokem na podzim Stojanovo gymnázium pořádá na Velehradě velkou kulturní událost, a to Festival duchovní hudby. Přijíždí sem sbory z církevních gymnázií
nejen z naší země, ale rovněž ze zahraničí. Stále existují mladí lidé, kteří se touží setkávat a být obohaceni duchovní hudbou. Jejich společnou řečí se stávají duchovní písně
oslavující Boha a dobro na zemi. Prvotní myšlenka organizovat Festival duchovní hudby se objevuje v roce 2011, kdy nové vedení školy – ředitel gymnázia Mgr. Michal Hegr
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a zástupce ředitele Mgr. Filip Macek přicházejí s nápadem uspořádat první ročník Festivalu duchovní hudby na Velehradě pod záštitou biskupa ostravsko-opavské diecéze
Mons. Františka Václava Lobkowicze a pozvat sbory či hudební tělesa ze všech církevních gymnázií v ČR, ale i partnerských škol ze zahraničí. K této události byly zpočátku
přizvány i církevní základní školy. Dětský folklórní soubor Holúbek, který působí při
Katolické základní škole v Uherském Brodě, představil kulturu svých předků svým působivým tancem a písněmi. Srdce diváků potěšil i sbor církevní základní školy z Veselí
nad Moravou. K pěveckým aktivitám děvčata přistupovala zvesela, způsobem sobě
vlastním. Děti mladšího věku rovněž reprezentoval pěvecký sbor Broučci z Valašského
Meziříčí. Prvního ročníku festivalu se účastnili další hosté, kteří se stali pravidelnými
účinkujícími této kulturní akce a rádi se každoročně vracejí na toto kouzelné místo,
kde zažívají nezapomenutelné kulturní zážitky protknuté radostnou atmosférou. Patří
sem kromě místního sboru Stojanova gymnázia smíšený pěvecký sbor Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži a komorní sbor z Jezuitského gymnázia z maďarského Miskolce. O rok později se přidávají další sbory, např. pěvecký sbor Squadra Risonante,
královéhradeckého Biskupského gymnázia Bohuslava Balbína či chlapecký pěvecký
sbor Jezuitského gymnázia Saint Ignatius College z Londýna. Festival se v následujících letech rozšiřuje o další zahraniční hosty, a to o školský spevácky zbor Piarissimo
Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína a o komorní sbor z Katolické
školy St. Richard Reynolds z Velké Británie. Celá akce se nejprve konala ve Slovanském
sále gymnázia, v posledních dvou letech se přenesla do prostředí, které podněcuje
člověka k duchovnímu zamyšlení a vyzařuje zvláštní magickou atmosférou, do baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Jednotlivé sbory zde svým
vystoupením důstojně oslavují Boží lásku a nádherná ozvěna se rozléhá do všech koutů baziliky. Na závěr programu všichni účinkující obvykle zpívají společné písně v českém i anglickém jazyce. Různé národnosti si nacházejí jednotnou řeč v duchovních
písních a svým mladickým elánem přinášejí radost do lidských srdcí. Samotný festival
však trvá tři dny. V pátek po příjezdu se sbory poprvé setkávají na mši svaté v místní
bazilice, v sobotu začíná festivalové klání, přípravy, zkoušky, výběr společných písní
pro závěrečné vystoupení, ale rovněž prohlídky místních památek, např. lapidária či
archeoskanzenu. Páteční i sobotní večer si užívají mladí lidé při nejrůznějších společných aktivitách či tancích. Během festivalových dnů je zpěv slyšet z každého koutu Stojanova gymnázia, mladí lidé rozezpívají chodby i učebny školy. Atmosféra je
úžasná, proto se sem každý rád vrací. Důstojné ukončení festivalu se však koná vždy
v neděli při mši svaté v různých městech, např. v katedrále sv. Václava v Olomouci
za účasti arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně, na
Sv. Hostýně či v tomto roce v katedrále svatého Petra a Pavla v Brně. Všechny sbory
aktivně doprovázejí mši svatou a užívají si poslední společné hudební zážitky, které
v nich ještě dlouho doznívají se vzpomínkou na kamarádské společenství plné radosti
a porozumění. Festival duchovní hudby na Velehradě se stal dobrou tradicí s ušlechtilými hodnotami a krásou, kterou lze najít právě na tomto jedinečném místě a vyzpívat
v písních oslavujících Boží lásku a dobrotu. Již nyní se těšíme na Festival duchovní
hudby na Velehradě a mši svatou v Kroměříži ve dnech 11.–13. listopadu 2016.
Autorka příspěvku je vyučující anglického jazyka na Stojanově gymnáziu Velehrad.
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Perspektivy světového ekumenismu ve světle událostí r. 2015
Robert Svatoň

Cesta k jednotě mezi křesťany se jeví dlouhá a obtížná. Nechybějí pochybovači ani ti, kdo se
již vzdali naděje na dosažení cíle v tomto pozemském čase. A přece tomu, kdo se nebojí po
ní toužit a snaží se ji vytvářet, jsou projevy jednoty patrné všude kolem. Jednoty ryzí, kterou
ve svých církvích a v srdcích sobě oddaných buduje trojjediný Bůh. Ba dokonce smíme říci, že
takových projevů není málo. V následujících řádcích představíme pouze čtyři z nich, jak nám
vyplynuly při pohledu na pomyslný „ekumenický kalendář“ roku 2015.
1. Specifické poslání zasvěceného života pro jednotu křesťanů
„Zasvěcený život jako proroctví budoucího světa je povolán nabídnout naší době
svědectví takového společenství s Kristem, které překračuje všechny rozdíly a které se
skládá z konkrétních projevů přijetí a dialogu.“11 Tato slova pronesl 25. ledna 2015 během
homilie na závěr Týdne modliteb za jednotu křesťanů papež František k účastníkům mezinárodního ekumenického kolokvia řeholníků, které při příležitosti probíhajícího roku
zasvěceného života uspořádala v Římě Kongregace pro instituty zasvěceného života.
Samotné římské setkání přitom bylo výjimečným svého druhu a přivedlo dohromady
ke společnému sdílení, studiu a modlitbě řeholníky a řeholnice rozmanité provenience. Nechyběli zde totiž nejen katolíci, pravoslavní, křesťané starých církví křesťanského
Východu, ale ani anglikáni a protestanti. Ti všichni mohli během dní sympozia zakusit
opravdové duchovní společenství, které vládne mezi těmi, kdo jsou sjednoceni životní
volbou evangelních rad chudoby, čistoty a poslušnosti.12
Pokusme se nyní načrtnout některé rysy, jimiž život zasvěcený Bohu formou řeholního odevzdání specificky a privilegovaným způsobem přispívá k dílu jednoty všech
pokřtěných. Podíváme-li se jen letmo do historie novodobého ekumenického hnutí,
objevíme, jak mnoho z jeho průkopníků na katolické půdě pocházelo právě z řad řeholníků. Vzpomenout můžeme namátkou benediktinského mnicha Lamberta Beauduina
(1873–1960), dominikánského teologa Yvese Congara (1904–1995) nebo jezuitského
kardinála Augustina Beu (1881–1968). Zatímco první z této trojice byl zakladatelem
opatství Amay-sur-Meuse, které mělo na přání papeže za svůj zvláštní cíl rozvíjet úctu
k východní liturgii, položil druhý z nich základy katolické ekumenické teologie. Bez třetího řeholníka v pořadí, který v předvečer 2. vatikánského koncilu stanul v čele Sekretariátu pro jednotu křesťanů, by si šlo jen stěží představit ekumenický dosah celého průběhu
a závěrečných dokumentů tohoto církevního sněmu.
To byli muži zapálení v horlivých skutcích pro jednotu Kristova těla. Zvláštní místo v dějinách ekumenismu však patří i navenek skrytému poslání trapistické řeholnice Marie Gabrielly Sagheddu (1914–1939), která se doslova strávila v pokání za hřích
rozdělení, v rozjímání nad Kristovou velekněžskou modlitbou a v prosbě, aby všichni
11
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Ježíšovi učedníci byli jedno (srv. Jan 17,21). Tato mladá žena nabídla za dílo obnovení
jednoty dokonce i svůj život. Pán vyslyšel její touhu a v pětadvaceti letech ji po zápase
s tuberkulózou povolal k sobě.13 Říká se, že stránka 17. kapitoly Janova evangelia v jejím
malém osobním evangeliáři byla vybledlá od každodenního používání. Papež Jan Pavel
II. ji v r. 1983 připočetl k zástupu blahoslavených, kteří jako drahé perly zdobí nebeský
Jeruzalém, jenž nezná poskvrny hříchu, ani rozdělení. Podle jeho slov byla tato sestra
„znamením doby a vzorem ‚duchovního ekumenismu‘, ke kterému nás vyzval koncil“14,
a ke kterému, dodejme, patří obrácení, úsilí o svatost života a modlitba za jednotu církve.15 Výjimečnost církevního a ekumenického dosahu jejího povolání spočívá v tom,
že její touha po jednotě v lásce mezi křesťany vyvěrala z objevení svrchovanosti Boha,
k němuž se ve svém řeholním životě chtěla stále důvěrněji přimknout. Neustálá potřeba
obrácení a touha následovat Boží vůli otevíraly její nitro pro tajemné a nepředvídatelné působení milosti, pro dar Ducha svatého, který otevírá náš zrak k potřebám bratří
a k nouzi světa. Právě ve skrytém a ustavičném zápasu o srdce obrácené k Bohu, které je
schopné si osvojit smýšlení Ježíšovo, jenž prahne po jednotě s Otcem a se všemi lidmi,
spočívá duše veškerého ekumenismu.
Niterná jednota s Bohem a touha po bratrském společenství nejenže stojí v základech zasvěceného života, ale tvoří rovněž jádro každé snahy o obnovení dokonalých
svazků jednoty mezi křesťany. Řeholníky provází vědomí, že proměněné vztahy mezi
lidmi a jednota jejich srdcí mohou prýštit výlučně z nerozdělitelné lásky srdce, které se
bezvýhradně zasvětilo Bohu. Ekumenismu se tak z jejich strany dostává nanejvýš výmluvného svědectví, že jednota nikdy nemůže být výsledkem našeho lidského úsilí, nýbrž vždy a výhradně ovocem působení Ducha svatého, který v každém z nás rozněcuje
touhu o Jediném.
Život podle evangelních rad odkazuje svými kořeny do Kristovy vůle a sahá hluboko do pokladnice nerozdělené církve, jak připomněl řeholníkům shromážděným
v Římě papež František.16 Autentické Boží volání k radikálnímu následování Krista, který
na své cestě spásy zvolil chudobu, čistotu a poslušnost, proniká dodnes napříč církvemi
a křesťanskými tradicemi, aby zasáhlo srdce a uschopnilo je k odpovědi na „Lásku, která je nad všechnu lásku“17. Na křesťanském Východě zůstalo mnišství povždy ve velké
vážnosti a dodnes znamená do jisté míry vzor života pro všechny pokřtěné. Jestliže je
pravdou, že reformátoři na Západě podrobili příkré kritice řeholní život chápaný jako
13
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úsilí o mravní perfekcionismus a jako stav, který je výsadním právem úzké skupiny křesťanů,
kteří si svými skutky chtějí sjednat spravedlnost před Bohem, je stejně tak skutečností, že
dnes již ani v prostředí protestantismu nejsou
různé formy zasvěceného života ničím zcela neobvyklým. Dynamika řeholního života,
který je primárně Božím darem snoubence
církvi, je totiž prodchnuta touhou po svatosti, která coby dokonalost v lásce představuje
úkol každého křesťana, pramenící z křestního zasvěcení. Bohu zasvěcený život nejenže
není v rozporu s duchem evangelia, nýbrž je
nanejvýš autentickým vyjádřením samotné
jeho podstaty. Proto můžeme nalézt evange- Bratr Roger Schütz, reformovaný teolog
lická společenství žijící například podle řehole a zakladatel komunity v Taizé
sv. Benedikta nebo usilující o ducha františ- (foto zdroj Radio Vaticana).
kánství. Samostatnou kapitolou je pak vznik
ekumenicky otevřených komunit, kde spolu podle evangelních rad žijí bratři a sestry
různých křesťanských vyznání. Za průlomové lze v tomto smyslu uvést též u nás dobře
známé mnišské společenství v Taizé založené r. 1944 reformovaným duchovním Rogerem Schützem, od jehož tragické smrti uplynulo již deset let (1915–2005).
Zasvěcený život svou povahou má význam eschatologického znamení, neboť vyniká zaměřeností na Boží království a bdělým očekáváním Kristova příchodu ve slávě na
konci časů. Tam, kde bratři a sestry žijí v sebevydávající se lásce, zaměřenost na definitivní realitu Boží proniká již v tomto čase do církve a skrze církev do našeho světa paprsek
nerozborné jednoty, kterou vyniká od věčnosti život Nejsvětější Trojice a která je též
vzorem a zdrojem tajemství jednoty všech Ježíšových učedníků.18
2. Ekumenický rozměr výročí násilné smrti Mistra Jana Husa
Pětisté jubileum upálení svého reformátora si Češi připomínali ještě coby součást
svazku národů tvořících rakousko-uherskou monarchii, v době, kdy Evropa byla rozdělena zákopy Velké války. Tehdy, 6. července 1915, byl Mistru Janovi (kol. 1370–1415) odhalen památník na Staroměstském náměstí, bronzové sousoší představující Husa, který
prorocky ční v čele skupiny husitů a pobělohorských exulantů. O deset let později, již
v samostatné Československé republice, se Husovo výročí stalo příležitostí k vyjádření
ideové orientace nového státu, jak ji načrtl slogan prezidenta Masaryka: „Tábor je náš
program.“19 V den Husovy smrti zavlála r. 1925 nad Pražským hradem husitská standarta,
načež Svatý stolec reagoval odvoláním svého velvyslance.
Tyto dvě momentky jen namátkou ilustrují dva způsoby interpretace osobnosti
katolického kněze a reformního kazatele Jana Husa přítomné v novodobých českých
18
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dějinách: národní hrdina a symbol nedůvěry, ba odporu vůči římskému katolicismu.
Obdobných instrumentalizací zažila causa Hus ještě několik, včetně oné komunistické.
V čem se liší způsob, kterým si životní příběh a dílo Jana Husa připomínáme nyní, šest
set let od jeho smrti? Byly to především impulsy ducha ekumenismu, který začal pronikat do našich končin intenzivně v šedesátých letech minulého století a který podnítil
české teology a dějepisce, aby usilovali o nalezení spravedlivého a nezaujatého pohledu na reformátora, který by odpovídal dobovým skutečnostem. Cílem přitom nemělo a
nemá být konstruování nového mýtu „ekumenického Husa“, sjednotitele křesťanských
konfesí, nýbrž snaha objektivně pojmenovat nesporná tvrzení a otazníky v Husově nauce a proniknout stíny, které leží nad historickými okolnostmi jeho smrti.
To vše bylo záležitostí nejen vědeckých sympozií, která se v roce 2015 konala ať už
v Praze, v Českých Budějovicích či Olomouci, ale též objektivem nových příspěvků, které
k Hussianě nabídli tuzemští odborníci.20 Na tomto místě bychom se však chtěli ve vší
stručnosti dotknout ještě jednoho rozměru celé otázky, která nám však připadá stěžejní:
jde o liturgický rámec našeho přibližování se k osobě Jana Husa. On za života i po své
smrti sjednocoval, ale též rozděloval. Byl mužem mravně bezúhonným, ale vystaveným
lidským slabostem. Jak ona „dilemata“ spjatá s Husem účinným způsobem vyhojit a organicky propojit rozpolcenost?
Pozitivistická prezentace historických faktů sama o sobě nestačí. Na muže víry, jímž
Hus v prvé řadě byl, musíme i my nahlížet jako lidé víry. Neklid, který doprovází zpytování našeho svědomí tváří v tvář dějinám, je třeba předložit tomu, který je Pánem dějin.
Právě křesťanská bohoslužba je od počátku prostorem, v němž otevíráme své prosby za
ty, kdo nás předešli na pouti víry, a dovoláváme se s důvěrou věčné Boží paměti, do které jsou navěky pojati jeho spravedliví. Liturgie Božího lidu je již od dob starozákonních
nejen místem vyznání hříchů, lítosti a prosby o Hospodinovo milosrdenství, ale děním,
ve kterém Bůh stále nově a tvůrčím zásahem vstupuje do osudů jednotlivých lidí a do
běhu dějin celých národů, aby prolomil okovy nesvobody a smrti a uvedl naše kroky
na cestu spravedlnosti a pokoje. Máme-li smysluplně jako křesťané vzpomínat na osoby a události minulosti, nemůžeme tak činit lépe jinde nežli v rámci liturgického dění,
v němž si uvědomujeme, že je to v prvé řadě Bůh sám, kdo věčně a věrně pamatuje na
nás a na svoji smlouvu.
Zdá se být tedy nanejvýš důležité, že ekumenická komise založená za účelem přípravy a průběhu Husova jubilea 2015 předložila při této příležitosti věřícím v naší zemi
liturgické texty k Bohoslužbě smíření s Bohem a mezi křesťany s prosbou o odpuštění.
V dopise, který všem křesťanům a církvím v České republice adresovali Dominik Duka
a Daniel Fajfr, vybídli český primas a předseda Ekumenické rady církví ke konání společných aktů smíření na diecézní i farní úrovni těmito slovy: „Je vhodné, aby tento krok
smíření přijali za svůj pokud možno všichni křesťané naší země, aby nás osoba Mistra
Jana Husa a jeho tragická smrt už nikdy nerozdělovala, a abychom tak vydali svědectví
úsilí o jednotu Kristovy církve před Bohem i před lidmi této země.“21 Těžištěm zmíněného bohoslužebného formuláře se staly přímluvné modlitby obsahující vyznání vin
20
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a prosby o jejich prominutí. Přitom byla zvláštní pozornost soustředěna na hříchy proti
jednotě Božího lidu, a křesťané byli výslovně vyzváni k modlitbě za osobu Jana Husa
a za oběti husitských válek i konfesní nesnášenlivosti v dobách třicetileté války. Za účasti nejvyšších českých církevních představitelů se takto koncipovaná liturgie slavila v sobotu 20. června v Praze v Týnském chrámě, který byl v 15. století hlavním utrakvistickým
kostelem, a je tak dodnes symbolem pohnutých osudů křesťanstva v naší vlasti.
Není bez významu, že ještě dříve než v naší zemi se bohoslužba smíření konala
v Římě. Jak známo, Husův život spadal do tragické doby velkého západního schizmatu,
kdy si nárok na Petrův stolec dělali současně hned tři papežové. Této situaci, která právem
působila rozhořčení nejen českému kazateli, pak měl učinit přítrž právě Kostnický koncil
(1414–1418). Ekumenické bohoslužby 15. června 2015 v kapli papežské koleje Nepomucenum se zúčastnila delegace, kterou vedl kardinál Miloslav Vlk, jenž byl krátce předtím
jmenován zvláštním papežským vyslancem na vzpomínkových akcích spjatých s husovským výročím, a kterou tvořili mimo jiné též reprezentanti dvou nejpočetnějších církví
v naší vlasti hlásících se k reformátorovu odkazu, totiž patriarcha Církve československé
husitské Tomáš Butta a synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml. Ke
kajícímu shromáždění předstoupil emeritní předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Walter Kasper.22 Ve své promluvě řekl, že dávné události, které si
připomínáme, by se měly stát podnětem na cestě ekumenismu, jež je podstatně spjata
s úsilím o očišťování paměti. Právě pohled na různé události dějin, který je vedený touhou
po poznání pravdy a prodchnutý duchem vzájemného smíření, umožňuje odhalit ideologické, politické a konfesní stereotypy a překonávat po staletí vypěstované předsudky.
„Neexistuje smíření bez konverze a neexistuje konverze bez vzájemného odpuštění. Tuto
trojici – smíření, konverzi i odpuštění – si dnes pro naše církve vyprošujeme.“23
Ještě před samotným liturgickým aktem přijal tentýž den zástupce české ekumeny
římský biskup František. Současný papež, jenž při této příležitosti zopakoval slova lítosti
nad Husovou smrtí, která v předvečer jubilejního roku 2000 v Římě vyřkl jeho předchůdce Jan Pavel II., spatřuje v ekumenicky pojatém studiu Husova života a díla službu
historické pravdě a poslání českých křesťanů, které překračuje hranice našeho národa.
V souvislosti s odkazem středověkého reformátora papež František českým křesťanům
připomenul slova koncilu o tom, že hnutí za jednotu křesťanů je niterně spjato s úsilím
o obnovu církve (renovatio Ecclesiae), která ve své podstatě spočívá „v růstu věrnosti
jejímu vlastnímu povolání“24. Jeho přáním naší ekumeně je především to, aby na úrovni
místních společenství rostly vztahy přátelství, které jsou darem Boží milosti. Vždyť ona
působí, že jsme schopni „jeden v druhém objevit přítele a vnímat úmysly druhých v tom
nejlepším možném smyslu“.25
Abychom v souvislosti s husovskou otázkou pochopili, jak intenzivně leží současnému papeži na srdci otázka ekumenismu, je na místě zmínit jeho slova určená
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Discorso del Santo Padre Francesco alla Delegazione dalla Repubblica Ceca, in occasione del 600°
anniversario della morte di Jan Hus. Lunedì, 15 giugno 2015, [online]. [cit. 22. 11. 2015].
Dostupné na: <https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/june/documents/papafrancesco_20150615_anniversario-jan-hus.html>
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v Lateránské bazilice účastníkům rekolekce během 3. světového setkání kněží katolické
charismatické obnovy. O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jim papež v Lateránské
bazilice bez okolků řekl, že Husova smrt stejně jako kupříkladu hrůzy konfesních válek
byla „ranou pro svatou matku církev“ a „pohoršením v rámci křesťanské rodiny“, neboť
„jsme zabíjeli v Božím jménu“. K prosbě o odpuštění jsme jako křesťané vázáni hlasem
svého svědomí a ekumenismus je především dílem Ducha svatého v našich srdcích.
„Rány minulosti je třeba vložit k uzdravení do Ježíšova Srdce. Učiňme tak právě dnes,“26
vyzval přítomné papež František.

Papež František a synodní senior ČCE Joel Ruml během setkání v Římě
(foto zdroj Wikipedie).
3. Lutersko-katolický dialog na cestě (nejen) k roku 2017
Pětisté výročí začátku reformace, které připadne na rok 2017, by nemělo být
pouze příležitostí k tomu společně a ekumenicky zodpovědně vyhodnotit dějinné události, jež vyústily do rozkolu západního křesťanství, ale mělo by se stát též
důvodem ke zpětnému ohlédnutí se za snahou toto rozštěpení usmířit a překonat.
A nejen to. Společný text světové lutersko-katolické ekumenické komise, který byl
publikován r. 2013, nabádá katolické a luterské křesťany k tomu, aby se v ovzduší
blížícího se reformačního jubilea s novým odhodláním zavázali k úsilí o viditelnou
jednotu a hledali konkrétní kroky, jak se tomuto cíli přiblížit.27 Jedním z předpo26
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Pope Francis’Meditation at 3rd World Retreat of Priests (Part II), [online]. [cit. 22. 11. 2015]. Dostupné na:
<http://www.zenit.org/en/articles/pope-francis-meditation-at-3rd-world-retreat-of-priests-part-ii >
Srv. From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemoration of the Reformation
in 2017. Report of the Lutheran-Roman Catholic Comission on Unity, Evangelische Verlagsanstalt – Bonifatius, Leipzig – Paderborn 2013, 241.

kladů je, vyzdvihnout to, co je oběma společenstvím a tradicím společné a věcně
pojmenovat, kde se naše pohledy různí a nakolik je tato rozdílnost důvodem k přetrvávajícímu rozdělení.
Již padesát let vede katolická církev oficiální ekumenický dialog se zástupci ostatních křesťanských církví a církevních společenství a za tuto dobu se v oblasti vzájemných vztahů změnilo mnohé. Nezměrné nasazení teologů všech zúčastněných stran
vyprodukovalo celou řadu dokumentů, které poukazují na sbližování pozic, či dokonce
konstatují shodu v křesťanském učení a církevní praxi. V oblasti lutersko-katolického
rozhovoru znamenalo zásadní průlom ve vztazích přijetí Společného prohlášení v nauce
o ospravedlnění (1999), kdy oba partneři na nejvyšší úrovni vyjádřili soulad v základních
pravdách doktríny o článku víry, který reformátor Martin Luther (1483–1546) pokládal
za articulus stantis et cadentis Ecclesiae,28 a který se stal jednou z hlavních příčin jeho
vystoupení.
Samotné přijetí deklarace však ještě obnovení plné církevní jednoty nepřineslo.
Mezi témata, která v dialogu mezi katolíky a potomky wittemberské reformace zůstávají
zvláště ožehavá, patří otázky spjaté s pojetím církve, církevního úřadu a svátosti eucharistie. Niterná propojenost zmíněných tří okruhů je zřejmá: společné slavení eucharistie,
které je vyjádřením dokonalého společenství církve, předpokládá nejen jednotu ve víře,
pokud jde o tuto svátost, ale též smíření pozic v nauce a praxi, které se týkají ordinované
služby (svátostného kněžství). Téma podstaty církve a jejího poslání pak pro celou problematiku tvoří takříkajíc nezbytný rámec.
V této souvislosti je třeba zmínit se o nejnovějším příspěvku lokálního bilaterálního ekumenického dialogu mezi americkými katolíky a luterány. Zástupci Komise pro
ekumenické a mezináboženské otázky při konferenci biskupů ve Spojených státech
a Evangelické luterské církve v Americe představili 30. října 2015, tedy v den, který je
v protestantských církvích slaven tradičně jako připomínka reformace, společný dokument nazvaný Prohlášení na cestě. Církev, úřad a eucharistie.29 Nejedná se o dokument,
který přináší řešení pro všechny kontroverzní otázky v dané oblasti, k tomu bude zapotřebí vynaložit ještě mnoho námahy na úrovni celosvětové. Jeho ambicí je být právě prohlášením „na cestě“ (in via) k plné a dokonalé jednotě. Z toho důvodu deklarace
přináší především zhodnocení výsledků dosavadního teologického rozhovoru, podává
přehled nejvýznamnějších bodů, ve kterých již byla dosažena závažná úroveň shody,
a prezentuje výčet rozdílů v nauce o církvi, úřadu a svátosti oltářní, které trvají. Takový
postup se zdá být nanejvýš užitečný zvláště z toho hlediska, že orientace v záplavě textů
ekumenických dohod je stále obtížnější a nechybějí ani pokusy zpochybňovat již dosažený konsensus.30
28
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Srv. D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe. 40/III, Böhlaus, Weimar 1930, 352,3.
Srv. Declaration on the Way. Church, Ministry and Eucharist, [online]. [cit. 27. 11. 2015]. Dostupné na:
<http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/ecumenical-and-interreligious/ecumenical/lutheran/
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Je zřejmé, že takový způsob práce by příspěvek teologů k jednotě křesťanů nanejvýš problematizoval, jak na to již několikrát se sobě vlastní špetkou humoru upozornil současný papež. Tak například
ve svém poselství letničním křesťanům letos v květnu řekl: „Teologové nám pomáhají a jejich vědění
nás doprovází, ale pokud doufáme, že se teologové dohodnou, pak dosáhneme jednoty až po dni
Posledního soudu“ (Pope sends greetings for US Christian Unity event, [online]. [cit. 28. 11. 2015].
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Americké prohlášení obsahuje v prvé řadě dvaatřicet bodů z oblasti ekleziologie
a učení o eucharistii, v nichž se díky ekumenickým rozhovorům na celém světě katolíci a luteráni přiblížili k sobě. Mezi nimi jmenujme rámcově alespoň některé. Za tradičně sporné bylo obecně pokládáno katolické pojetí církve jako svátosti neboli nástroje
a znamení spásy a evangelické vnímání církve jako shromáždění věřících (congregatio
fidelium), které je stvořené Slovem (creatura Verbi), a jako takové bytostně závislé na
svrchované autoritě Boží. S naším dokumentem můžeme vyzdvihnout, že obě strany
dnes souzní v tom, že církev je společenství spásy, v němž věřící sdílejí trojjediný život
Boží a v němž Bůh jedná svým slovem a svátostmi. Církev, která na zemi spojuje viditelné prvky s hlubokou duchovní realitou, nepřestává být sjednocena se svatými ve slávě
a jako Boží lid, Kristovo tělo a chrám Ducha svatého se podílí na uskutečnění Božího plánu ve světě tím, že ohlašuje evangelium všemu stvoření. Katolíci i evangelíci jsou kromě
toho zajedno v tom, že církev je svojí povahou apoštolská a že apoštolské svědectví
evangeliu má pro ni normativní charakter. Jedním z podstatných prvků vyjadřujících
apostolicitu církve je církevní úřad, o němž jsou oba partneři přesvědčeni, že je Božského původu a je ustanoven samotným Kristem. Služebník, jemuž byl ordinací (svěcením)
svěřen církevní úřad, pak má za úkol budovat Kristovo tělo hlásáním evangelia, slavením svátostí a vedením společenství. Rozdělení ve svátosti jednoty – eucharistie, která od dob reformace byla předmětem nesčetných polemik, dodnes nejvýmluvnějším
způsobem svědčí o našem rozkolu. Leč i zde lze konstatovat mnoho společného, jak
dokládá například společná formulace prohlášení vystihující způsob přítomnosti Krista
ve svátosti oltářní těmito slovy: „[Kristus] je přítomen pravdivě, podstatně, jako osoba
a je přítomný ve své úplnosti jako Boží Syn a člověk.“31 Spolu s reálnou Kristovou přítomností sdílejí katolíci i luteráni také učení o tom, že eucharistie je „obětí chvály“, která
nijak nezastiňuje jedinou oběť kříže, nýbrž představuje odpověď církve na Kristovo dílo
vykoupení.
Z otevřených otázek, které budou vyžadovat další oboustranné soustavné a důkladné studium, aby byla dosažena jednota, vypočítává deklarace celkem patnáct
okruhů. Za ústřední z nich lze bezesporu pokládat úlohu učitelského úřadu ve výkladu
pravd křesťanského Zjevení, kterou v katolické církvi zastává papež a kolegium biskupů
v jednotě s ním. V luterském prostředí je naopak zakořeněno přesvědčení, že nejvyšší
autoritu má v církvi samotné Boží slovo a situaci navíc poněkud komplikuje skutečnost,
že rozhodně ne ve všech luterských církvích existuje analogicky biskupský úřad. Právě
otázka o povaze biskupské služby a s ní spojené apoštolské posloupnosti tím nabývá
zvláštní naléhavosti. Zatímco luteráni uznávají apoštolskou povahu svátostného kněžství v katolické církvi, pokládají katolíci za závažný nedostatek (defectus), že ordinovaní
služebníci evangelických církví nepřijali a nepřijímají svoji službu z rukou biskupů, kteří jsou následníky apoštolů. Tato skutečnost má pak rozhodující dopad i na katolické
vnímání evangelické Večeře Páně, při níž na jedné straně sice nelze v žádném případě
popírat Pánovu spásonosnou přítomnost, na druhé straně však je třeba říci, že podstata
svátosti eucharistie nebyla uchována ve své původní a úplné podobě.32
Text, který američtí katolíci a luteráni připravili, tak klade před světovou ekumenu
jasně formulovanou výzvu k prohloubení dialogu ve zcela konkrétních dogmatických
31
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Tamtéž, čl. 30.
Srv. Unitatis redintegratio, 22.

otázkách, přičemž vytýčeným cílem zůstává dosažení jednoty ve víře. Jako takový jej jeho autoři nyní předkládají především Papežské radě pro
podporu jednoty křesťanů a Světovému luterskému svazu, ale i všem katolickým a luterským křesťanům na světě, aby postoupili na cestě ke stále
dokonalejšímu společenství.
Lutherova růže, symbol luterství, který německý reformátor používal jako svoji pečeť
(foto zdroj Wikipedie).
4. Nové formy ekumenismu: Global Christian Forum
Jedním z úskalí ekumenického hnutí je bezpochyby institucionalismus. Organizace,
které sice na jedné straně chtějí rozmanité ekumenické impulsy uvést do vzájemného
souladu a udat jim směr, mohou na druhé straně vynikat těžkopádností a rizikem, že
utonou v záplavě byrokracie. Přílišná upjatost na instituce by krom toho mohla zavdat
k myšlence, že za osud jednoty křesťanů povýtce zodpovídají k tomu určení specialisté.
Za slabinu „ekumenismu struktur“ pak lze slovy Josepha Ratzingera pokládat i skutečnost, že se ekumenické úsilí může vnímat spíše jen jako „diplomatický úkol pojatý v politických kategoriích“.33 Samostatným tématem by byla v této souvislosti ideologická
instrumentalizace, ke které se přinejmenším v minulosti ekumenické organizace nedokázaly ubránit – u nás vzpomeňme cílenou infiltraci komunisty zneužité myšlenky mírového hnutí do prostředí místní Ekumenické rady církví. Analogickým rizikům je však
ekumenismus vystaven neustále i v měřítku celosvětovém.
Tak jsou uvedená nebezpečí patrná, kupříkladu pokud jde o uspořádání a činnost
Světové rady církví, která bývá se svými více než 340 členskými církvemi pokládána za
reprezentativní orgán světové křesťanské ekumeny. Nejenže ani tak vysoký počet členů
nezahrnuje celé spektrum křesťanských církví a církevních společenství (členy nejsou
ani katolická církev, ani mnohá letniční a evangelikální společenství). Na těžkosti naráží
i ideové zaměření rady akcentující převážně ekumenismus v linii hnutí za „mír–spravedlnost–uchování stvoření“, což se projevilo poměrně nedávno tím, když na znamení nesouhlasu se směřováním organizace požádaly o odchod z ní dvě pravoslavné církve.
Nesnází si byl vědom již před téměř dvaceti lety generální sekretář Světové rady církví
Konrad Raiser, který v r. 1998 navrhl vytvoření na existujících strukturách nezávislého
ekumenického prostoru, jenž by v nových geopolitických i kulturních podmínkách
usnadnil komunikaci a rozvoj ekumenické myšlenky. Proces, který se v následujících
devíti letech rozvinul na rovině mezinárodních i místních konzultací, vedl v r. 2007 ke
vzniku Globálního křesťanského fóra otevřeného programově pro zástupce všech křesťanských tradic, církví i organizací pocházejících z prostředí starých východních církví,
katolicismu, pravoslaví, anglikanismu, protestantismu, pentekostalismu, evangelikalismu nebo nových nezávislých afrických společenství. Právě třem posledně jmenovaným
33
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skupinám křesťanů, které se vyznačují obdivuhodnou misijní vitalitou i jistou apriorní
rezervovaností k institucionalizovaným formám křesťanské víry, byla v prostředí zaběhaných ekumenických struktur věnována jen okrajová pozornost. Taková otevřenost
nové platformy se zdála být zvláště naléhavou od okamžiku, kdy se těžiště křesťanství
na zemském glóbu přesunula ze severní na jeho jižní polokouli.
Úkolem fóra, které chce záměrně zachovat podobu otevřeného prostoru (open space), je podnítit vzájemný respekt mezi křesťany a společně čelit výzvám, které jsou před
nimi v dnešním světě kladeny. To, co spojuje jednotlivé příznivce, je vědomí závazku
Božímu slovu, kterému jsme jako křesťané povinni vydávat ve světě svědectví. Silně přítomen je tedy moment společně sdílené křesťanské misie, která nás vybízí, abychom
svobodně a zodpovědně z pozice našich vlastních tradic usilovali o vzájemnou propojenost, komunikaci a spolupráci. Z těchto důvodů hraje ústřední roli při jednotlivých
setkáních fóra tzv. princip „kulatého stolu“, který klade na první místo požadavek naslouchání druhému o způsobu jeho křesťanského svědectví tam, kde právě jako křesťan
žije a působí, což vede k bezprostřednímu poznání toho, jak druzí prožívají svoji křesťanskou identitu. Fórum tímto způsobem „představuje vlastní způsob mezikonfesních
vztahů, který se zakládá primárně na zkušenosti druhých a sdílené spiritualitě“.34 Vzájemným respektem prodchnutý prostor, který je zvlášť intenzívně vnímán při světových
shromážděních fóra, nabízí svým způsobem jedinečnou a svěží zkušenost jednoty křesťanů, která krystalizuje kolem evangelia a v prostředí žité víry.35 Není jistě bez významu,
že se tato pravidelná setkání konají též za aktivního přispění Papežské rady pro podporu
jednoty křesťanů.
Z podnětu Global Christian Forum se v prvních listopadových dnech roku 2015
shromáždili v albánské metropoli Tiraně křesťané na mezinárodní konzultaci nazvané
Diskriminace, pronásledování, mučednictví. Následovat společně Krista. Jak je zřejmé ze
soudobých statistik, které přinášejí údaje o tom, že 80 procent pronásledovaných na
světě z náboženských důvodů jsou křesťané, zvolili představitelé fóra otázku nanejvýš
aktuální a palčivou. Současně se přitom jedná bezesporu o jedno z klíčových témat pro
jednotu křesťanů, jak o tom v duchu svých předchůdců hovoří i papež František, když
mluví o „ekumenismu krve“. V již zmíněné řeči ke kněžím v Lateránské bazilice na toto
téma pronesl papež následující pozoruhodný výrok: „Ti, kdo je [křesťany] zabíjejí, vědí,
že jsou titíž, že jsou jedno, že věří v Ježíše. Vědí dokonale, že jsou jedno a nezajímají je
rozdíly.“36 Ve světle tohoto tvrzení se pronásledovaní křesťané stávají paradoxně nepopiratelným znamením vzájemné sounáležitosti, která je mocnější nežli smrt.
Papež pozdravil rovněž účastníky tohoto shromáždění v Albánii, tedy téměř symbolicky v zemi ještě v nedávné minulosti těžce zkoušené oficiálně proklamovaným
ateistickým režimem. Učili tak prostřednictvím kardinála Kurta Kocha, který stojí v čele
výše jmenované papežské rady. Ve svém poselství římský biskup ujistil přítomné o své
duchovní podpoře a ocenil, že na svém setkání nechali zaznít hlasy samotných obětí
34
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náboženské perzekuce z řad věřících z oblastí zasažených ozbrojenými konflikty. „Communio martyrum je největším znamením naší společné cesty,“ napsal papež, a proto by i nám
křesťanům „měli mučedníci pocházející z různých křesťanských tradic napomoci k tomu,
abychom pochopili, že všichni pokřtění jsou údy téhož těla Kristova, jeho církve“.37
Závěrečné prohlášení participantů konzultace Globálního křesťanského fóra lze číst
jako konkrétní projev solidarity s bratřími a sestrami, kteří trpí za to, že nosí Kristovo
jméno. Shromáždění, kteří nejprve vyjádřili lítost nad násilím, jímž se v dějinách křesťané provinili vůči sobě navzájem, se zavázali k tomu, že budou v naslouchání, modlitbě
i konkrétní pomoci nablízku těm, kdo trpí pronásledováním. Svým apelem na obranu
neprávem stíhaných se přitom obrátili nejen na křesťanské církve, nýbrž také na vlády
národů, média, edukační zařízení, všechny lidi dobré vůle, a též na perzekutory, kteří
utiskovaným odpírají práva vyjadřující důstojnost lidské osoby.38

Kardinál Koch během svého vystoupení na fóru v Tiraně. (foto zdroj Global Christian Forum).

37
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Text papežova poselství in Pope Francis: Shedding of blood shared Christian experience, [online]. [cit.
16. 12. 2015]. Dostupné na: <http://en.radiovaticana.va/news/2015/11/04/pope_francis_shedding_
of_blood_shared_christian_experience_/1184409>
Consultation message, [online]. [cit. 16. 12. 2015]. Dostupné na: <Consultation message, https://web3.
neworg.com/MC2_GCF/mails/attach/RS164_DPM%20Message.pdf>
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Kontakty velehradského unionistického hnutí se západní Evropou
Anežka Kindlerová

V průběhu 19. století se v západní Evropě, především ve Francii a v Itálii, rozšířil
zájem o studium východního křesťanství nejen mezi duchovními a řádovým klérem, ale
též mezi laiky.
Tento zájem byl důsledkem orientace vatikánské politiky, která se začala konsekventně
zabývat problematikou schizmatu a soustředila se na pravoslavný Východ a vzdělávání
v oblasti východních církví. 39
Ruští konvertité ke katolicismu žijící v Paříži Ivan Sergejevič Gagarin, Ivan Martynov,
Evžen Balabin a Pavel Pierling se podíleli na rozvoji zájmu o křesťanský Východ v západní Evropě. Ivan Martynov se stal koncilním poradcem na Prvním vatikánském koncilu
v záležitostech týkajících se pravoslaví a Pavel Pierling přispěl ve velké míře k vydání
encykliky Grande munus papežem Lvem XIII. V padesátých letech 19. století navázal
Ivan Martynov spolupráci s moravským Dědictvím sv. Cyrilla a Methoda, v jehož čele
39
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Papež Pius IX. zaslal v lednu 1848 biskupům a kléru východních církví dopis In supreme Petri apostoli sede, ve kterém vyzývá ke sjednocení. Odpověď, tzv. Encyklika východních patriarchů, kterou
podepsali patriarchové Cařihradu, Antiochie, Alexandrie a Jeruzaléma, však byla negativní. Na začátku
šedesátých let se pak postavil na stranu polského povstání, ve kterém podpořil katolické Poláky v boji
proti despotismu carského Ruska, čímž proti sobě popudil ruské úřady, které násilně potlačily zbytky
řeckokatolických farností v ruském záboru Polska. Ruský tisk zcela otevřeně kritizoval papeže a katolickou církev a obviňoval je z agresivity. K této kritice přispělo i papežovo rozhodnutí kanonizovat roku
1867 řeckokatolického biskupa Josafata Kunceviče zabitého ve Vitebsku roku 1623 pravoslavným
obyvatelstvem. Papež na ruské násilí odpověděl roku 1874 encyklikou Omnem sollicitudinem, v níž
se kriticky vyjádřil k postupu ruské vlády vůči řeckokatolickým farnostem v chełmské diecézi. Pius IX.
též vyzval zástupce východních církví k účasti na Prvním vatikánském koncilu, na kterém měl v úmyslu
projednávat závažné otázky týkající se sjednocení. Toto pozvání však zůstalo bez odezvy.
Lev XIII., v úřadu 1878–1903, bývá označován za papeže Východu. Za jeho působení byla mezinárodní
politika Vatikánu vůči liberálním státům a pravoslavnému Rusku smířlivější. Krátce po svém zvolení
vydal v roce 1880 encykliku Grande munus, kterou povýšil slavení svátku sv. Cyrila a Metoděje na celý
katolický svět. Jeho nejdůležitější východní encyklika Orientalium dignitas Ecclesiarum z listopadu
1894 se na dlouhou dobu stala jakousi příručkou římskokatolické církve, jak postupovat vůči katolickým křesťanům východního obřadu. Této encyklice předcházel apoštolský list Praeclara Gratulationis
Publicae, kterým papež stejně jako jeho předchůdce vyzval nesjednocené křesťanské církve ke sjednocení. Lev XIII. již nepoužíval k označení nesjednocených křesťanů výraz schizmatici a schizmatické
církve, jako jeho předchůdci, ale smířlivěji zabarvený termín odloučení bratři či disidenti. Dnešní termín ortodoxní křesťané začal používat až papež Benedikt XV. Nástupce Lva XIII. papež Pius X. povolil
roku 1912 konstitucí Tradita ab antiquis římským katolíkům přijímat eucharistii v kostelech katolíků
východních ritů a naopak. Jednou z nejdůležitějších událostí bylo založení Kongregace pro východní církve a Papežského orientálního institutu roku 1917 papežem Benediktem XV. Pius XI., v úřadu
1922–1939, se musel vyrovnávat s důsledky bolševické revoluce v Rusku. V době procesů s katolickými představiteli a velkého pronásledování katolické i pravoslavné církve v SSSR vydal roku 1923 encykliku Ecclesiam Dei k 300. výročí smrti sv. Josafata Kunceviče. Roku 1928 vyšla jeho encyklika Rerum
orientalium zabývající se východními studiemi, ve které připomíná, že největší překážkou na cestě ke
sjednocení je nevzdělanost a klade velký důraz na studium křesťanského Východu v římskokatolickém
prostředí. V praxi toto papež demonstroval již následující rok, když v srpnu 1929 apoštolským listem
Quam curam založil ruský seminář Russicum, jehož správou pověřil jezuitský řád. Rusku věnoval papež ve složité meziválečné situaci zvláštní pozornost, když od Papežské orientální kongregace oddělil
komisi Pro Russia, která měla na starost všechny záležitosti týkající se Ruska.

II. unionistický kongres 1909 (archiv ŘKF Velehrad)
stál profesor brněnského semináře František Sušil, a stal se jeho členem. Francouzskou
veřejnost informoval o činnosti cyrilometodějských moravských pracovníků prostřednictvím článků v časopise Études. Roku 1863 vydal Martynov v Bruselu knihu Trojlístek
srbský do koruny sv. Cyrila a Metoděje, kterou věnoval Sušilovi.
Kontakty západních teologů zabývajících se východním křesťanstvím s moravskými cyrilometodějskými pracovníky se prohloubily v letech 1907–1936 během unionistických sjezdů na Velehradě.
Od roku 1890 spravoval velehradský klášter a farnost jezuitský řád. Přítomnost
zahraničních jezuitů zabývajících se křesťanským Východem či později sloužících východní liturgii tak nebyla ničím výjimečným.
Ve dvacátých a třicátých letech, po založení
východní větve jezuitského řádu v roce 1924
a Russica v roce 1929, působil v ČSR francouzský jezuita Charles Bourgeois. Ten se pravidelně účastnil kongresů stejně jako jeho soukmenovec biskup Michael d´Herbigny, který
patřil ve dvacátých letech k členům předsednictva kongresů. Na sjezdy přijížděli jezuité ze
západoevropských provincií, kteří se podíleli
o zkušenosti s aktuální náboženskou situací
v západní Evropě, tedy se snahou o uskutečnění protestantsko-římskokatolické jednoty
a s problematikou ruské emigrace, která v meziválečném období zaplavila především Francii. V roce 1924 se sjezdu zúčastnil španělský
jezuita Hilarion Gill z Madridu a posledního
unionistického sjezdu v roce 1936 celá řada
zahraničních členů řádu sv. Ignáce; Rouet de
Journel z Paříže, Frederick Wilcock, anglický
jezuita východního ritu, který působil od roku
1939 v ruské katolické misii v čínské Šanghaji,
Španělský jezuita Gordillo v roce 1936 Alfons Raes z Holandska působící v Římě či
Španěl Gordillo.
na Velehradě (archiv ŘKF Velehrad)
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Kromě jezuitů se sjezdů účastnili zahraniční členové řádů asumpcionistů,
benediktinů, augustiniánů, dominikánů, redemptoristů či basiliánů, kteří se buď jako
teologové věnovali východní teologii či byzantologii, mnozí z nich byli uznávanými
liturgisty, nebo jako misionáři byli pastoračně činní mezi východními křesťany.
Na prvních kongresech přednášel italský orientalista Aurelius Palmieri z řádu
augustiniánů. Ten s velehradskými sjezdy seznámil pařížské unionisty, mezi něž patřil
průkopník sjednocení církví lazarista Fernand Portal, který o prvním velehradském
sjezdu napsal článek do francouzského časopisu Revue catholique des Églises.
Otec Portal pomáhal v letech 1921–1927 organizovat kardinálovi Mercierovi
tzv. Mechelenské rozhovory, na kterých se účastníci snažili nalézt způsob anglikánskořímskokatolického sblížení. Částečně ovlivnil i slavistu Františka Dvorníka, který patřil
v době svých studií v Paříži mezi jeho blízké přátele.
Prvních velehradských kongresů se účastnili členové řádu asumpcionistů otec Martin Jugie pocházející z Francie a Severin Salaville pocházející z Rumunska. Asumpcionisté, jejichž zakladatel Emmanuel d´Alzon se po audienci u papeže Pia IX. v roce 1862
rozhodl soustředit se na misie ve východní Evropě a na Blízkém východě, byli činní jako
misionáři mezi katolíky východního obřadu v osmanské říši, především v severním Řecku, Bulharsku a Makedonii.
Asumpcionisté a redemptoristé se začali podobně jako jezuité soustřeďovat na
misie ve východní Evropě a na Blízkém východě a vytvořili východní větev svého řádu,
jejíž členové sloužili liturgii ve východním ritu.
V roce 1895 založili asumpcionisté v evropské části Konstantinopole Institut pro
výzkum a studium Východu, který později přesídlil do Bukurešti a v roce 1947 do Paříže,
kde se z něho stal významný byzantologický institut. V roce 1897 začali vydávat čtvrtletník Echos d´Orient, který se zabýval dějinami byzantské říše, historií církve, liturgie
a křesťanské tradice v Turecku, Bulharsku, Makedonii, Řecku a Palestině. Do roku 1944,
kdy se časopis přejmenoval na Revue des études byzantines, vyšlo 39 dílů.
Otec Jugie vyučoval v letech 1902–1914 na konstantinopolském Institutu,
v letech 1917–1923 působil na Papežském východním institutu v Římě a později stál
v čele byzantologického ústavu v Paříži. Svá bádání na poli východní dogmatické
teologie shrnul v monumentálním pětisvazkovém díle Theologia dogmatiica christianorum orientalium. Účastnil se druhého a třetího velehradského kongresu v letech
1909 a 1911. Otec Salaville působil taktéž v Institutu v Konstantinopoli a jako spirituál
papežské rumunské koleje v Římě a stal se pravidelným účastníkem nejen prvních
kongresů, ale téměř všech meziválečných sjezdů.
Třetího velehradského sjezdu v roce 1911 se účastnil i Arsenius Pellegrini, opat
řeckého basiliánského kláštera Grottaferrata u Říma, který se na příkaz papeže Lva XIII.
věnoval obnově byzantského ritu slouženého v klášteře a bývá pokládán za původce
reformy řeckého ritu u sjednocených Řeků. V roce 1910 založil v Grottaferratě časopis
Roma e l´Oriente.
Na třetí velehradský kongres v roce 1911 přijel poprvé belgický benediktin Raoul
Placid de Meester, znalec východní liturgie a práva, prefekt Řecké koleje v Římě, kterou
svěřil v roce 1897 do péče benediktinského řádu papež Lev XIII. De Meester byl odchovancem belgického kláštera Maredsous, v roce 1905 strávil několik týdnů v řeckém
klášteře na Athosu, kde se seznámil s východní mnišskou spiritualitou. Po 1. světové
válce vyjednával v Římě oddělení belgických benediktinů od německé beuronské kon62

gregace, v roce 1920 se stal předsedou nově oddělené Belgické kongregace a tuto funkci vykonával s tříletou pauzou v letech 1935–1938 až do své smrti v roce 1950. S velkým
zájmem se účastnil nejen třetího kongresu, ale především meziválečných velehradských sjezdů v letech 1927, 1932 a 1936 a v roce 1929 přijel na Svatováclavské slavnosti
do Prahy.

Angličtí účastníci IV. unionistického kongresu v roce 1924 (archiv ŘKF Velehrad)
Ve dvacátých letech 20. století se v evropských frankofonních zemích snažil
benediktinský a dominikánský řád přispět svojí činností k sjednocení církví a k propagaci východního ritu a spirituality. Tato aktivita byla ovlivněna přílivem ruských
emigrantů do Francie a Belgie, kteří po bolševické revoluci v roce 1917 a občanské válce
v Rusku zaplavili Evropu a Ameriku. V roce 1924 zaslal papež Pius XI. představenému
benediktinů dopis Equidem verba, ve kterém jej vybídl, aby řád soustředil své úsilí
na sjednocení východního a západního křesťanství a zaměřil se především na ruské
pravoslaví.
V roce 1925 byl ve frankofonní Belgii v Amay-sur-Meuse založen Lambertem
Beauduinem benediktinský klášter sv. Kříže podřízený papežské komisi Pro Russia.
Komunita mnichů byla formována propojenou východní a západní spiritualitou
a v klášteře se slavila byzantská i západní latinská liturgie. V roce 1927 začali vydávat časopis Revue Irénikon, který vycházel jednou za dva měsíce a otiskoval překlady
východních otců. V roce 1939 se komunita přestěhovala do Chevetogne v Ardenách,
kde byl v padesátých letech pro sloužení východní liturgie v areálu kláštera vystavěn
kostel v neobyzantském slohu.
Vedle generálního představeného belgických benediktinů de Meestera se posledního velehradského kongresu v roce 1936 účastnil benediktin Robert van Cauwelaert
z Amay-sur-Meuse.
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Francouzští účastníci IV. unionistického kongresu v roce 1924 (archiv ŘKF Velehrad)
Dominikánský řád založil v roce 1923 ve francouzském Lille klášter sv. Basila, kde
byla podobně jako u benediktinů v Amay sloužena byzantská liturgie. Při klášteře
byl v roce 1927 zřízen institut se seminářem zvaný Istina, který měl za úkol starat se
o apoštolát ruských emigrantů a připravovat budoucí kněze na misie do Ruska a východní Evropy. Institut vydával stejnojmenný časopis, ale pro nedostatek povolání byl v roce
1932 uzavřen. Pastorační práci a vydávání časopisu přenesli dominikáni v roce 1936 do
Paříže.
Spolupracovníci institutu Istina se též účastnili velehradských sjezdů. V roce 1932
zastupoval Istinu na Velehradě dominikán Antoine Hubatzek a profesor Jiří Maklakoff
a v roce 1936 Gustave Prévost.
Zatímco členové jezuitského řádu referovali o praktických otázkách spojených s misiemi, benediktini z Amay-sur-Meuse, dominikáni z Lille a členové řádu asumpcionistů
se na velehradských přednáškách podíleli v první řadě na liturgických sekcích. Všichni
se pak aktivně účastnili slavení byzantského ritu ve velehradské bazilice.
Plodná mnohaletá spolupráce západoevropských členů řeholních řádů s velehradským unionismem a jejich vědecký i lidský přínos k cyrilometodějskému hnutí byl
v Československu násilně přerušen druhou světovou válkou a nenávratně zlikvidován
v roce 1948 po nástupu komunistů k moci, kteří zničili unionistické cyrilometodějské
dílo budované několika generacemi domácích a zahraničních biskupů, kněží, členů
různých řádů a velkým počtem laiků.
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Poslední VII. unionistický sjezd na Velehradě v roce 1936 – druhá řada – 2. zleva – jezuita Rouet de Journel z Paříže, 3. zleva – Frederick Wilcock, anglický jezuita východního ritu,
vedle něho Alfons Raes, holandský jezuita působící v Římě, 8. zleva asumpcionista Severin
Salaville, 10. zleva španělský jezuita Gordillo, vedle něho vlevo francouzský jezuita Charles
Bourgeois.
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Velehrad a Josef Vašica
Petr Hudec

Je méně známou skutečností, že na Velehradě je pohřben český filolog, literární historik, překladatel a kněz Josef Vašica, který významným způsobem přispěl k poznání české literatury
období baroka a zpřístupnění literárních památek velkomoravské epochy.

prof. Josef Vašica (archiv ŘKF Velehrad)
Prof. P. Josef Vašica se narodil 30. srpna 1884 ve Štítině u Opavy. Vystudoval gymnázium v Opavě a následně Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci.
V roce 1906 byl vysvěcen na kněze. Zpočátku působil jako prefekt v arcibiskupském
chlapeckém semináři v Kroměříži. Od roku 1907 studoval na vídeňské univerzitě slavistiku a klasickou filologii. Jako docent staroslověnského jazyka a literatury byl povolán
v roce 1919 na Teologickou fakultu v Olomouci, kde se stal zakladatelem studia staroslověnštiny. Zde byl také jmenován profesorem. K nejpozoruhodnějším výsledkům jeho
badatelské práce patří objev slovanské liturgie svatého Petra. Velkou pozornost věnoval
pokračování cyrilometodějských tradic v Čechách v době svatováclavské a prokopské.
Stál rovněž na počátku znovuobjevení českého katolického baroka.
Zúčastnil se velehradských unionistických kongresů v letech 1909, 1924, 1927, 1932
a 1936 jako jedna z čelných osobností. Svědčí o tom prostor, který dostal jako přednášející. Na V. un. kongresu měl referát na téma: O významu sv. Cyrila a Metoděje pro sjednocení Církve, na VI. kongresu hovořil O poměru ruského spisovatele Gogola k východní liturgii
a k Církvi katolické. V rámci VII. kongresu přednášel na téma: O úctě sv. Cyrila a Metoděje
u nás do 18. stol.
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Z druhého unionistického kongresu konaného v roce 1909 vzešel podnět k založení vědecké společnosti Akademie velehradská, která se měla zabývat studiem východní
řecko-slovanské církve. K jejímu založení došlo roku 1910. Vašica byl jejím jednatelem.
Akademie vydávala v následujících letech časopis Acta Academiae Velehradensis.
Vašica měl rozhodující vliv na to, že na Velehradě zdomácnělo složení římskoslovanské (hlaholské) liturgie po povolení jejího slavení v roce 1920. Společně se členy
Společnosti sv. Cyrila a Metoděje ji zde přijížděl slavit 5. července, poprvé již v roce
vydání breve. (Později se této výsady chopili domácí jezuité). S ohledem na omezení
slavení liturgie na vybrané svátky českých světců a místa, kde může být sloužení mší
realizováno, prosazoval společně se svým kolegou a učitelem Josefem Vajsem pro Velehrad výjimku. Krátce po unionistickém sjezdu v roce 1924 vyjádřil své stanovisko ve
Vychodilově revidovaném Popisu velehradských památností: „Přáním všech ctitelů staroslavného Velehradu jest, aby se zde po celý rok mohla konati bohoslužba slovansky.
Kéž se tak brzy splní!“ Velehradskému chrámu věnoval Vašica také hlaholský misál z roku
1927, který je dosud uchováván na faře.
V roce 1937 se Vašica přestěhoval do Prahy, kde vyučoval na Teologické fakultě Karlovy univerzity jako nástupce prof. Vajse. V roce 1950 byl po zrušení teologických fakult
poslán do důchodu, nadále se však věnoval vědecké práci. Zemřel 11. dubna 1968 v Praze. Byl pohřben v Klimkovicích ve Slezsku. Dne 16. 4. 1993 byly jeho ostatky exhumovány z rušeného hřbitova a následující den pohřbeny na Velehradě. Slavnostní hlaholské
mši svaté v bazilice konané u této příležitosti předsedal slavista Vojtěch Tkadlčík, který
měl i kázání. M. C. Putna označil právě v souvislosti s pohřbením Vašici na Velehradě
místní hřbitov „velehradským Slavínem“. Pokud byste se vydali hledat na hřbitově Vašicův hrob, naleznete jej v jeho středu ve společné hrobce kněží, převážně zde působících
jezuitů.

Literatura:
CINEK, F., Velehrad víry: duchovní dějiny Velehradu. Olomouc 1936.
GRAUBNER, J., Kněžské osobnosti: medailony kněží Arcidiecéze olomoucké ve 20. století.
Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2010, s. 137–139.
HANUŠ, J., Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů, Brno:
Centrum pro studium demokracie a kultury 2005, s. 163–164.
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Kaple svatého Vendelína na Velehradě
Petr Hudec

V roce 2015 byl navrácen lesk dlouho chátrající kapli svatého Vendelína, která je malým
šperkem velehradského poutního areálu. Tento příspěvek se věnuje její historii a popisu.
Kaple sv. Vendelína byla vybudována v roce 1765 na severozápadním nároží ohradní zdi velehradského kláštera v blízkosti hospodářských stavení, přesněji řečeno naproti
hlavnímu vjezdu do tohoto komplexu. (Nárožní charakter kaple dnes zastírá budova
mateřské školy s navazující ohradní zdí, která byla postavena v roce 1901). Volba světce
s touto lokací stavby bezprostředně souvisí. Svatý Vendelín je totiž patronem sedláků,
pastýřů, ovčáků, dobytka a ochráncem proti dobytčímu moru.
Lze uvažovat o náboženské ochranné funkci kaple v rámci ohradního zdiva klášterního komplexu. Jestliže ve středověku byla vymezena nároží klášterního komplexu
obrannými věžemi, v barokním období, kdy již věže pozbyly svůj obranný charakter,
klášterní areál architektonicky „vyvažuje“ na severozápadní straně právě drobná sakrální stavba kaple sv. Vendelína a její ochranný význam je již ryze v rovině duchovní.
Na jihozápadním nároží kláštera je protějškem kaple sv. Vendelína kaple sv. Jana Nepomuckého a zhruba uprostřed mezi těmito stavbami – naproti historickému vjezdu do
kláštera – se nachází morový sloup s Pannou Marií, která šlape na hlavu hadovi. Lze také
poukázat na trojiční počet těchto sakrálních staveb.
Zbudování kaple sv. Vendelína spadá do závěrečné fáze výstavby velehradského
kláštera, kdy stál v čele klášterní komunity opat Filip Zuri (1763–1784). Kaple sv. Vendelína byla zbudována na počátku větší stavební aktivity spojené s prodloužením severozápadního křídla klášterních budov dále k severu, a to výstavbou převýšené budovy
průjezdu (dnes vstup do internátu gymnázia) a navazujícího křídla, v němž je nyní situována fara. V roce 1765 byla do kaple pořízena socha sv. Vendelína, kterou vytvořil sochař František Hirnl (1726–1773), představitel rokokově klasicizujícího proudu sochařské tvorby v olomoucké oblasti. Sochařskými díly Hirnla a brněnského sochaře Ondřeje
Schweigla, který v roce 1767 vytvořil dvě sousoší sv. Luitgardy a sv. Bernarda pro most
u kaple sv. Jana Nepomuckého, byla završena barokní umělecká tvorba v areálu velehradského kláštera.
O autorovi sochy Františku Hirnlovi se říká, že nejevil příliš velký zájem o vnitřní
hnutí, psychologii postav. O to víc se nás však snaží zaujmout mnoha precizními detaily,
pro něž projevil velký cit: zavázané tkaničky, manžeta, mošna, knoflíky u kabátu, vlna
ovečky, řasení šatu aj. Postava sv. Vendelína svojí grácií jakoby nenechává nikoho na
pochybách, že se nejedná o žádného prostého pastýře, nýbrž královského syna, který se
sice zřekl svého původu, prozrazuje jej ovšem aristokratické chování. Anděl s atributem
královské koruny po světcově pravici nám to nemusí ani prozrazovat. Kromě andělů
postavu světce doplňuje ještě u levé nohy sedící ovečka.
Samotná kaple má v průčelí charakter hluboké niky. Zdivo po jejím obvodu je ovšem
profilováno do podoby mnohoúhelníku. Působivé je její zastřešení prejzovou krytinou,
které sdílí s apsidami baziliky.
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Kaple sv. Vendelína (foto P. Hudec)
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Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově
Kristýna Trňáková

Milí čtenáři,
tímto článkem bych vám chtěla představit farní kostel v Bratřejově u Vizovic, který je
zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi a určitě stojí za vaši pozornost. Patří nesporně svou polohou, citlivým zasazením do překrásné přírody, výstavbou i výzdobou k nejkrásnějším
vesnickým kostelům na celé Moravě.
Obec Bratřejov leží 6 km od města Vizovice. Tato krásná upravená vesnice se pyšní
čistým ovzduším, malebnou přírodou s kopci, které ji obklopují, včetně nejvyššího vrchu Vizovické vrchoviny – Klášťova, na kterém stávalo opevněné hradiště. Podle legendy sem proto směřovaly také kroky svatých Cyrila a Metoděje.
První historické zmínky o obci pocházejí z prosince roku 1481, kdy je Bratřejov
uváděn jako majetek kláštera Rosa Mariae, což byl klášter cisterciáků ve Vizovicích, též
nazývaný Smilheim. (Jeho mateřským klášterem byl právě Velehrad). Bohužel tímto
rokem vizovický klášter zaniká. Klášterní statky, vsi i osady včetně poddaných přešly
do držení pánů z Kunštátu. Bratřejov byl ve své další historii postižen různými nepříjemnými událostmi, například nájezdy uherských vojsk. Roku 1623 byl z velké části
vypálen.

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově (foto Miroslav Pinďák, zdroj http://zlinsky.denik.cz/)
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Přes všechna úskalí zde byl roku 1871 položen základní kámen nejvýznamnější památky Bratřejova, farního kostela zasvěceného sv. Cyrilu a Metodějovi. Kostel nechal vystavit děkan a vizovický farář Jan Bartoš, který měl obdivuhodnou úctu k sv. Cyrilu a Metodějovi. K volbě zasvěcení ho mimo jiné přivedla myšlenka, že osada stojí v místech,
kde podle pověsti sv. Cyril a Metoděj kázali Moravanům evangelium a že po sv. bratřích
je nazvána i obec – Bratřejov. Byl to právě on, který se už od roku 1870 snažil získat mezi
dobrodinci příspěvky. Projektantem byl vsetínský architekt Michal Urbánek. Kostel byl
slavnostně vysvěcen 22. října 1890 brněnským biskupem Františkem Saleským Bauerem. Ke zřízení samostatné duchovní správy došlo až roku 1899. Prvním farářem zde byl
ustanoven P. Antonín Sopuch. S tím souviselo také vybudování fary. Nyní budova slouží
jako ubytování pro mládežnická soustředění či tábory. Více než deset let sem jezdí i děti
z velehradské farnosti.
Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově je menší, ale přesto úhledná sakrální stavba, která byla zbudována v neogotickém slohu. Průčelí kostela dominují tři velká okna.
Interiér stavby je překrásný. Na stěnách je šest velkých obrazů ze života sv. Cyrila a Metoděje malovaných na plátně, jejichž autorem je vídeňský malíř R. Geyling. V presbytáři
jsou obrazy českých patronů a oltáře – hlavní sv. Cyrila a Metoděje a boční sv. Anděla
strážného.
Cyrilometodějský kostelík je dominantou Bratřejova. Určitě stojí za vaši návštěvu.
Svou cestu sem podnikl i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Mše
zde bývají každou neděli 10:30 a v letních měsících i ve středu v 18:00 a první pátek
v měsíci v 18:00.
Bratřejov nabízí příjemné duchovní zklidnění v srdci přírody Vizovických vrchů.

Pohled do interiéru kostela (foto P. Hudec)
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XVI. PĚŠÍ POUŤ NA VELEHRAD
k bráně Božího milosrdenství

na poděkování svatým Cyrilu a Metoději,
s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo
a letos zvláště
za duchovní ovoce Svatého roku Božího milosrdenství a za církev,
vlast a rodiny

Téma: Milosrdenství a milosrdné skutky
Začátky 18 proudů:
Neděle 21. 8. 2016: 1) Radešínská Svratka
Pondělí 22. 8. 2016: 2) Vranov nad Dyjí 3) Vítochov 4) Sebranice
5) Netín
Úterý 23. 8. 2016: Znojmo, Olešnice na Moravě, Velké Meziříčí
6) Brno – kam dojdou poutníci etapově z Levého Hradce a budou
pokračovat přes Rajhrad a Moutnice
Středa 24. 8. 2016: 7) Brno-Bystrc, 8) Olomouc 9) Mikulov
Čtvrtek 25. 8. 2016: 10) Slavkov u Brna 11) Skalica na Slovensku
12) Ostrožská Lhota 13) Ratíškovice
Pátek 26. 8. 2016: pokračujeme, setkání všech na Klimentku kolem
13:00 hod.
Sobota 27. 8. 2016: 14) Uh. Brod 15) Veselí n. M. 16) Nedachlebice 17) Uh. Hradiště,
ostatních 13 proudů pokračuje z Buchlovic a z Boršic i s poutníky, kteří etapově připutují z Nového Jičína – 18. proud.
V sobotu 27. 8. 2016 na Velehradě
10:30 obnova zasvěcení, přijetí do Společenství čistých srdcí, jeho členové vedou
modlitbu růžence
11:30 mše sv. – slouží o. opat Jáchym Šimek ze Želiva
15:00 přednáška, požehnání a rozloučení,
možno jít na festival Šroubek, který v 19:00 pořádá Matice velehradská
Srdečně zveme, zvláště na poslední den.
S sebou: karimatku a věci
na spaní. Zavazadla (i unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme
vždy pod střechou.
Přihlášky:
Mons. Jan Peňáz,
www.poutnik-jan.cz
P. M. Dunda,
www.fatym.com
jáhen Ladislav Kinc,
kinc@biskupstvi.cz
Pouť z Levého Hradce:
L.Gottfried@seznam.cz
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Z hvězdicové pěší pouti na Velehrad (foto František Ingr)

Další termíny poutí:
Svatý Hostýn – Velehrad:
sobota 2. 7. – pondělí 4. 7. (dá-li Pán už podeváté) kontakt a více informací:
www.poutnik-jan.cz, e-mail: penaz.vm@seznam.cz
Velehrad – Svatý Hostýn – Svatý Kopeček:
(VI. moravská Compostela) pátek 12. 8. – úterý 16. 8.
www.maticesvatokopecka.cz, e-mail: ZoraKrejci@seznam.cz
Svatý Antonínek – Velehrad:
pondělí 4. 7., http://www.antoninek.cz/?page=matice-svatoantoninska,
e‑mail: mariespirudova@seznam.cz
Netín – Velké Meziříčí (Vranov n/D – Znojmo) – Velehrad:
pondělí 22. – sobota 27. 8. (XVI. pouť), www.poutnik-jan.cz,
e-mail: penaz.vm@seznam.cz
Velehrad – Svatý Hostýn:
pondělí 26. 9. – 28. 9. (posedmé),
www.maticevelehradska.cz/, e-mail: info@maticevelehradska.cz
Další informace je možné získat také na informačním portále poutního místa Velehrad:
www.velehradinfo.cz
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Levý Hradec – Velehrad
Jan Peňáz
Máme radost, že můžeme opět etapově putovat z Levého Hradce až na Velehrad. Letošní už XXXV. ročník povede z Levého Hradce, kde začínáme v sobotu 13. 2. v 9.30 přes
Kouřim – Chotěboř – Slavkovice – Křižanov – Brno – Židlochovice – Moutnice – Kyjov
– Klimentek – Boršice. Pokud nedojde k přeměření nebo změně tras, pak letos – včetně
nulté etapy – ujdeme na Velehrad cca 380 km.
A ty z Vás, kteří se pouti nemůžete zúčastnit pěšky, ale chcete se s námi podílet na modlitbě, prosíme, abyste se s námi modlili vždy v den pouti, a to všechny růžence.
Modlíme se je na tyto úmysly: dopoledne Radostný růženec – za církev v České republice, na úmysly našich biskupů a za farnosti, jimiž procházíme, za nová kněžská povolání
a Růženec světla – za Evropu a její sjednocení na základě křesťanství, za pokoj a dobro
ve světě, za smír muslimů s křesťany.
V poledne se modlíme Anděl Páně, se zastávkou u nějakého kříže nebo kapličky nebo
jinde, odpoledne Bolestný růženec – za nás poutníky, naše blízké, na naše úmysly a Slavný růženec – za církev ve světě, na úmysly svatého otce Františka.
V neděli slavíme mši svatou obvykle v místě, odkud vycházíme. A tam, kde jsme ubytováni, se modlíme večerní a
ranní chvály.
Naše sesterská – moravská
větev XXXV. ročníku Cyrilometodějské pouti začíná
v Novém Jičíně v následující
neděli po společném zahájení
na Levém Hradci, to znamená
21. února ve 13:00 h ve Španělské kapli u nemocnice a
dojde se do Lešné. Pak se po
nedělních etapách dojde do
Napajedel. Zakončení bude
4. 7.: Napajedla – Spytihněv
– Modrá – Velehrad.
Kontakty na organizátory:
Libor Gottfried: 739 389 158,
e-mail:
L.Gottfried@seznam.cz,
František Reichel:
725 939 385,
e-mail: f.reichel@volny.cz
Poutníci procházejí branou,
kterou vymezuje sousoší
sv. Cyrila a Metoděje
zbudované v Moutnicích.
(foto archiv J. Peňáze)
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Poděkování pěších poutníků na Velehrad L. P. 2015
Pán Bůh zaplať všem dobrodincům – z Netína, Závisti, Laviček, Meziříčí, Rudy, Osové
Bítýšky, Deblína a Tišnova, Lipůvky, Svinošic a Vranova, sestře Marii a Vlastě a Aničce ze
Křtin a rodině Magulových a Pospíšilíkových, všem z Rostěnic, z Kozlan a cca 30 rodinám
z Milonic a okolí, které ubytovaly stovku poutníků, i děvčatům, která se jim věnovala ve
škole, i všem, kteří školu zapůjčili, otcům Janovi a Miroslavovi z Milonic, otci Antonovi
z Boršic, sestře Bronislavě a jejím pomocnicím, paní starostce z Hostějova a všem rodinám z Boršic a okolí za ubytování a farníkům ze Zlechova za občerstvení a Stojanovu
gymnáziu a Matici velehradské a ostatním dobrodincům v našem proudu, (kteří jsou
zapsáni zlatým písmem, ale hlavně, že jejich skutky jsou zapsány v knize života) a všem
jejich kolegům v dalších proudech.
Děkujeme také nositelům amplionů – byla to fuška – všem, kdo se starali o bezpečnost, vedli zpěvy a řidičům doprovodných vozidel, zvláště švagrovi a jeho rodině.
Děkujeme jáhnu Ladislavovi a jeho rodině za vše. Pán Bůh zaplať. A naděl.
Pán Bůh zaplať také otci opatovi Kosíkovi za mši svatou a promluvu o Panně Marii
Královně s připomínkou, jak ji naši apoštolové ctili a jak ji máme ctít my, a otci Suchomelovi za přednášku o Starém Městě a stavbě nového kostela Svatého Ducha v něm.
Hlavně však: Bohu díky za vláhu, za cestu bez úrazu a nemocí.

Z pěší poutě (foto zdroj www.clovekavira.cz)
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Sdružení Poutní cesta křesťanskou Evropou
postavila další dvě zastavení
Jan Peňáz

V roce 2014 pořídilo sdružení Poutní cesta křesťanskou Evropou tři zastavení: dva kříže v jižní Francii – nový moderní kříž
ke cti sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu postavilo nad
městečkem Beaumes de Venise (zastavení č. 27) a obnovilo
zničený tzv. vraní kříž v Méthamis (č. 28). 15. října 2014 bylo
požehnáno v Baltriskes v Litvě 29. zastavení sv. Jana Křtitele.
L. P. 2015 bylo zbudováno 30. zastavení v Bedoues v jižní
Francii v rodišti blahoslaveného papeže Urbana V., jemuž je
zasvěceno. Bylo požehnáno 26. srpna 2015 biskupem z Mende (hlavní město departementu Lozere a stejnojmenné diecéze) za účasti starosty, členů sdružení a pravoslavných poustevníků z blízkých hor.
Zastavení stojí před klášterním kostelem, na jehož věži je 12 m vysoký kříž, který každou
noc září. Autorem je opět Pascal Beauvais, sochař z Cublac.
Zatím poslední, už 31. zastavení, stojí v Beaumes de Venise nedaleko Avignonu. Je zasvěceno sv. Josefovi, Pěstounu Páně a má nápis ITE AD IOSEPH – Jděte k Josefovi.
Kaple papeže sv. Urbana V.
(foto archiv R. Mestelana)

Mapa s vyznačenými místy, kde byla
sdružením zbudována zastavení.
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Je dobré připomenout – základní informace o Matici velehradské
Matice velehradská je spolek, který sdružuje přátele, příznivce a podporovatele Velehradu (hmotného i duchovního). Spojuje nás obdarování víry v katolické církvi prostřednictvím misijního působení sv. Cyrila a Metoděje. To nás vnitřně spojuje
s předcházejícími generacemi i ostatními národy, které se podobně jako my dovolávají
cyrilometodějské tradice.
Členem Matice se může stát křesťan, který již dosáhl věku 15 let. Povinností člena
je platit min. 200 Kč ročně jako členský příspěvek (studenti 100 Kč). Pokud je pro potenciálního či stávajícího člena ekonomický problém roční členský příspěvek platit, může
kontaktovat pracovnici Matice velehradské, s níž nalezne v této situaci řešení.
Mnohem více než povinností členů Matice je pozvání – k modlitbě každého 14. dne
v měsíci, na Valnou hromadu, kulturní, duchovní a společenské akce, brigády. Za každého
živého i zemřelého člena MV je v bazilice sloužena každého 14. dne v měsíci mše svatá
a činí tak také mnozí kněží – členové Matice velehradské mimo Velehrad. Každý člen
MV dostává naši Ročenku a je během roku dopisem informován o pořádaných akcích. Část informací během roku rozesíláme pomocí internetu. Pokud Vám od nás tyto
zprávy nechodí, máte o ně zájem a máte zřízenu e-mailovou adresu, napište nám na:
info@maticevelehradska.cz.
Vítáme podněty, aktivity (můžete jak navrhnout, tak se podílet na realizaci). V době
krize institucí je jistě odvážné být členem nějakého sdružení. Ptáte-li se po smyslu členství (vždyť k Velehradu můžu mít vztah soukromě – nač tedy nějaké spolky?), odpovědí
může být třeba i tato Ročenka. Její vznik byl podmíněn existencí členské základny. Stejně tak i mnoho aktivit, jež Matice podniká, obohacuje a oživuje Velehrad.
Prosíme o Vaši iniciativu v získávání nových členů. Na požádání Vám zašleme
nejen přihlášku, ale také tuto Ročenku pro potenciální nové členy. Proces přijímání:
Zájemce o členství v Matici vyplní přihlášku a odešle ji na adresu Matice. Přihlášku na
požádání zašleme a je možné si ji stáhnout na internetových stránkách Matice. Na základě přihlášky Vás zaregistrujeme a pošleme Vám členskou kartičku s přiděleným číslem
a dalšími informacemi.
Jak uhradit členské příspěvky? Osobně na Valné hromadě nebo na informačním
centru ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje, poštou, platbou z účtu. Číslo účtu
Matice: 1419526399/0800. Uvádějte, prosím, do variabilního symbolu Vaše členské číslo, usnadníte nám tím rozeznání Vaší platby. Důležité však je zejména Vaše jméno.
Každý měsíc se na Velehradě schází sedmičlenný Výbor Matice a čtyřikrát do roka také
Kontrolní komise. Čestným předsedou – protektorem Matice – je olomoucký arcibiskup
Mons. Jan Graubner.
Kontaktním místem Matice velehradské je Velehradský dům sv. Cyrila a Metoděje
– informační centrum.
V objektu má také Matice svoji kancelář.
Její stálou zaměstnankyní je Věra Bajajová (mob. 737 413 411).
Adresa: Matice velehradská z.s., U Lípy 302, 687 06 Velehrad
č.ú. 1419526399/0800
(tvar čísla pro platby ze zahraničí: IBAN CZ73 0800 0000 0014 1952 6399)
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PŘIHLÁŠKA
k členství v Matici velehradské
Jméno a příjmení .........................................................................................................................
datum narození ............................................................................................................................
bydliště ............................................................................................................................................
................................................................................................ PSČ ...................................................
povolání* .........................................................................................................................................
tel.*................................................ e-mail* ....................................................................................
farnost* ........................................................... děkanát* ............................................................
(* hvězdičkou označené údaje jsou nepovinné, přesto je doporučujeme vyplnit)

1.
2.
3.
4.

Dobrovolně vstupuji do spolku 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:
Matice velehradská z. s.
U Lípy 302
687 06 Velehrad
Každému přihlášenému bude zaslána kartička s členským číslem, které použijte jako variabilní symbol při platbě složenkou nebo převodem na bankovní
účet.
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Bankovní spojení: název účtu: Občanské sdružení Matice velehradská
číslo účtu: 1419526399/0800 (Česká spořitelna)
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Hudební festival Šroubek 2015 (foto Petr Hudec)
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Ročenku je možné si stáhnout v elektronické podobě na internetových stránkách:
www.maticevelehradska.cz
e-mail: info@maticevelehradska.cz
Pro vnitřní potřebu – neprodejné!
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