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Kopie staroboleslavského palladia s relikviemi svatých
(Velehradský martyrion, autor relikviáře J. Jemelka, foto F. Ingr)
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Velehradská obroda
Rád využívám nabídnuté příležitosti k pozdravení všech členů Matice velehradské.
Zároveň všem a každému děkuji za osobní vztah k Velehradu, který se projevuje
nejen v oblasti duchovní a soukromé, ale
i zapojením do společenství lidí, kteří se
snaží Velehradu sloužit, to znamená, že se
podílejí jak na rozvoji a údržbě hmotného
Velehradu, tak na rozvíjení poutnického
a kulturního života i šíření cyrilometodějského apoštolátu a nové evangelizace národa.
Velehrad je významným symbolem, kolébkou naší víry, kořenem křesťanské kultury našeho národa i jeho státnosti. Tady si
připomínáme nutnost napojení na kořeny
a potřebu čerpat životodárnou mízu Boží
milosti, chceme-li s nadějí hledět do budoucnosti. Tady se napojujeme na Velkou
Moravu, která přijala od slovanských apoMons. Jan Graubner v bazilice 15. 8. 2017
štolů evangelium jako základ nové kultury
(foto Z. Skalička)
i právní pravidla svého státu. Od sv. Metoděje přijal křest kníže Bořivoj a svatá Ludmila, která vychovala Václava, uznávaného
za věčného knížete České země. I když jsme jako národ vždycky nežili evangelium věrně,
v těžkých dobách jsme se utíkali k svatému Václavu a národní i duchovní obroda byla často spojena s oživením cyrilometodějské úcty. Největší vlna se vzepjala k tisíciletému výročí
příchodu soluňských bratří.
Začátky současného státu před sto lety také souvisejí s Velehradem. Na první pouť
v novém Československu 5. července 1919 přinesl na Velehrad P. Málek ze Staré Boleslavi
kopii staroboleslavského palladia, které bylo pak uloženo v bazilice. Nyní je dotvořeno do
podoby relikviáře a instalováno v kapitulní síni ve velehradském podzemí. Podle legendy
pochází palladium od sv. Metoděje, který je daroval kněžně Ludmile.
Když v roce 1918 došlo ke stržení mariánského sloupu v Praze, rozhodl se pražský
rodák P. Josef Jaroš SJ vytvořit velehradské palladium, které by jednak nahradilo předpokládané zničené cisterciácké palladium, jednak by to byl akt odčinění potupy zničení mariánského sloupu. Proto také nechal vsadit do svatováclavské korunky v obrazovém rámu
úlomek ze strženého sloupu. Třetím a hlavním důvodem pořízení obrazu bylo zviditelnění
unijních snah. Na Velehrad byl obraz přinesen v září 1919. Postupně se stal předmětem
velké úcty. Krásnou modlitbu „před obrazem“ vytvořil kardinál Špidlík.
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Po návratu svobody mířil papež Jan Pavel II. především na Velehrad, kam mu nebylo
dovoleno připutovat v roce 1985, aby poděkoval slovanským apoštolům za dar svobody.
Zde se před palladiem modlil za jednotu křesťanů.
Hned při první národní pouti po vzniku České republiky jsme zde spolu se všemi
biskupy naší země zasvětili český národ Panně Marii. Bylo to na Stojanově nádvoří před
mozaikou věrně interpretující obraz Panny Marie Matky křesťanské jednoty, kterou pro
tuto příležitost na můj návrh vytvořil pražský výtvarník Antonín Klouda, kněz podzemní
církve. Obraz Matky jednoty, velehradského palladia, hrál důležitou roli i při Jubilejním
velehradském kongresu v roce 2007. Kopie obrazu, kterou jsem nechal zhotovit u pana
Krajči ve Hvozdné, se nesla ve slavnostním průvodu do Slovanského sálu a pod její záštitou
probíhala všechna jednání.
Sté výročí republiky a dvacáté páté výročí zasvěcení současného státu vidím jako příležitost k obnově zasvěcení během hlavní pouti. Nejde o prázdné gesto ani o nějakou magii.
Je důležité, aby ti, kteří se zasvěcení účastní a zapojí, měli upřímnou touhu dát Boha na
první místo ve svém životě, svěřit se do ochrany Panny Marie s ochotou nechat se jí vést
a přijímat její radu, kterou dala na svatbě v Káně: „Učiňte, co vám řekne. Věřím, že nebudeme zklamáni a těším se, že budeme svědky zázraků, jako v Káně. Budeme-li činit to, co
nám, Ježíš říká, budeme jako křesťané pro náš národ opravdovou solí a světlem, národ se
uzdraví a prozáří.“
+Jan Graubner

Štít prelatury s mozaikou Panny Marie (foto P. Hudec)
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Slovo předsedy Matice velehradské
Vážení a milí členové a členky Matice,
letos budeme slavit už sto let naší republiky, i když za tu dobu vícekrát změnila hranice i úřední název. Je to však pořád naše vlast, vlastní část světadílu, se kterou jsme svázáni,
i když nezapomínáme, že svatí Cyril a Metoděj jsou patrony zemskými i evropskými. Za
všechny jim svěřené, tedy i za sebe, je mocně prosíme. A protože duchovní střed toho všeho je na Velehradě, v bazilice zasvěcené také Panně Marii, myslíme i na ni. V roce 2003 se
k ní obrátil Svatý otec sv. Jan Pavel II. slovy, která jsou také na panelu u tzv. francouzské
kapličky s Pražským Jezulátkem. Posuďte sami, jak jsou i po 15 letech stále aktuální.
Maria, Matko naděje,
bdi nad námi; bdi nad církví v Evropě:
Královno míru, chraň lidstvo třetího tisíciletí!
Bdi nad všemi křesťany: ať pokračují s důvěrou na cestě jednoty jako kvas pro svornost
kontinentu.
Bdi nad mladými, nadějí budoucnosti: kéž velkodušně odpovídají na Ježíšovo volání.
Bdi nad odpovědnými představiteli národů: ať se angažují v budování společného příbytku, v němž bude respektována důstojnost a právo každého.
Maria, dej nám Ježíše! Dej, abychom ho následovali a milovali! On je nadějí církve Evropy a lidstva.
On žije s námi, mezi námi, ve své církvi.
S tebou říkáme: „Přijď, Pane Ježíši!“
Kéž naděje na slávu, kterou vlil do našich srdcí, přináší plody spravedlnosti a pokoje!
Amen.
Takto se můžeme modlit, až se zastavíme u kapličky na Velehradě, ale
i jinde, a hlavně doma.
Vhodně tím doplníme
zasvěcení našeho národa
Panně Marii, které bylo
vyhlášeno našimi pastýři
také na Velehradě a jehož
„stříbrné“ výročí si letos
připomínáme.
P. Petr Přádka SJ vítá poutníka Mons. Jana Peňáze na Velehradě
(foto Z. Skalička)
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Jan Peňáz,
předseda výboru MV

Pozdrav z Velehradu
Rád tímto způsobem pozdravuji vás všechny členy Matice velehradské a děkuji za vaši
podporu tohoto poutního místa. Vaše podpora je právě v tom, že jste členy Matice a členskými příspěvky, modlitbami a oběťmi přispíváte k realizaci mnoha aktivit zde konaných.
Stejně jako jiní jsme i my na Velehradě prožívali minulý rok jako rok Fatimy, kdy jsme
měli prohloubit svůj vztah k Panně Marii a modlitbě růžence. Uctít putovní sochu Panny
Marie Fatimské do naší baziliky v úterý 26. září přišlo nečekaných 2500 lidí. To způsobilo
parkovací zácpu v naší obci. Tak nečekaný příliv poutníků v tento den je určitě krásným
svědectvím, že úcta k naší nebeské Matce je silně živá, a to je dobře. Nechme se nadále
formovat Pannou Marií a jejím poselstvím z Fatimy a půjdeme jistě správným způsobem
tímto životem do nebe. Růženec je velmi silná duchovní zbraň v našich rukou. Pomáhá
nám vítězit nad nepřítelem spásy a budovat Boží dílo na tomto světě.
S novým rokem jsme vstoupili do roku, ve kterém oslavíme stoleté výročí vzniku naší
republiky. K tomuto výročí se i na Velehradě objeví některé aktivity. Známe je zatím jen
v obrysech. Nejvíce se jich ale jistě bude konat okolo naší hlavní pouti. Je to určitě vhodná
příležitost, abychom se modlili za naši vlast, aby naše země byla vedena správnými představiteli správným směrem.
Budou ale i jiná výročí. Při naší hlavní pouti 5. července má dojít k obnovení zasvěcení našeho národa Panně Marii. V jednom pastýřském listě otec arcibiskup Jan k tomu napsal: „Panně Marii jsme zasvětili náš národ na Velehradě při cyrilometodějské pouti v roce
1993, kdy vznikla současná Česká republika. Při 25. výročí bychom rádi po řádné přípravě
zasvěcení národa obnovili.“
Připravovat se na toto znovuzasvěcení můžeme např. modlitbou, kterou otec arcibiskup ve svém listě uvedl:
„Panno Maria, Matko Boží, zasvěcuji se Tvému Neposkvrněnému Srdci se vším, co
jsem a co mám. Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu. Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení, která mě svádějí ke zlému, abych si zachoval čistotu duše
i těla. Tvé Neposkvrněné Srdce ať je mým útočištěm a cestou, která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost, abych se z lásky k Ježíši často modlil a obětoval za obrácení hříšníků
a na smír za hříchy proti Tvému Neposkvrněnému Srdci. Ve spojení s Tebou chci žít v do
konalé oddanosti Nejsvětější Trojici. V ni věřím, jí se klaním a ji miluji. Amen.
										
P. Petr Přádka SJ
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Zpráva o činnosti Matice velehradské v roce 2017
Věra Bajajová

Opět uplynul další rok a je na místě se poohlédnout, jakou činností Matice přispěla
a co jsme na Velehradě prožili.
Dne 26. ledna navštívil výbor Matice velehradské otce arcibiskupa Jana Graubnera.
Předmětem rozhovoru byla činnost Matice a velehradské dění. Otec arcibiskup povzbudil
členy Výboru k budování vztahů mezi členy spolku.
V neděli 12. února se při příležitosti 1 148. výročí úmrtí svatého Cyrila konala Zimní
pouť. V odpoledních hodinách následovala Valná hromada Matice velehradské v Zimním
sále Stojanova gymnázia. Zúčastnilo se jí 87 členů spolku. V úvod pozdravil všechny přítomné protektor Matice, otec arcibiskup Jan Graubner a vyzval členy ke spoluúčasti na
díle nového sousoší do vstupu poutního areálu. Další zdravici přednesla Ing. Michaela Šojdrová, europoslankyně za KDU-ČSL a dlouholetá členka. Pozdravila nás také členka Výboru Matice svatohostýnské PaedDr. Zdeňka Jančíková. Petr Hudec zhodnotil dosavadní
desetiletou činnost.
V rámci projektu besed cyklu Cesty za hodnotami proběhla 15. března v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ první literární beseda. Do projektu besed byly zařazeny osobnosti
regionu Slovácka, které si zaslouží respekt za vykonanou kulturní a tvůrčí činnost a morální či společenské postoje. Pozvání na první besedu přijala etnografka PhDr. Ludmila Tarcalová s publicistou a literátem PaedDr. Jiřím Jilíkem. Akci pořádala farnost, Matice a obec
Velehrad.
Čtvrtá pouť moravských Matic proběhla dne 2. dubna. Nesla se v příjemném a radostném duchu již od dopoledních hodin, kdy byla zahájena mší svatou celebrovanou Mons.
Janem Peňázem. Petr Hudec zaujal přítomné svým poutavým výkladem o bazilice. Po obědě na Stojanově jsme se sešli v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ, kde proběhlo představování jednotlivých Matic a zdravice. V bazilice jsme prožili společně křížovou cestu a po
jejím skončení provedl Mons. Peňáz vytrvalé poutníky velehradským areálem. Sešlo se nás
celkem kolem 70. Příští, již pátá pouť Matic, je naplánována na 15. dubna 2018 a hostitelem bude tentokrát nově založená Matice zašovská.
V rámci Víkendu otevřených zahrad 10. června připravila Matice spolu s velehradskou farností pro rodiny s dětmi představení Divadla Věž „Včelí medvídci zpívají“. V Zimním sále Stojanova gymnázia se sešlo na 70 dětí a dospělých a zvesela zanotovalo známé
a oblíbené písničky Brumdy a Čmeldy. Bylo vidět, že tyto hity nestárnou.
Moravskou Compostelu – VII. pěší pouť ze Svatého Kopečku na Velehrad absolvovalo
ve dnech 30. června – 4. července 206 lidí. Někteří putovali s Mons. Janem Peňázem ze
Sv. Kopečku, další z Pozořic, Milonic, Žarošic, Lovčic, Velkého Meziříčí, Blanska, Sv. Antonínku. Nejmladší účastnicí pouti byla roční Anička a nejstarší 78letá Jitka. Poděkování
patří panu Františkovi Mrázkovi za doprovodné vozidlo.
Dne 9. července v rámci tzv. Malé pouti se uskutečnila druhá literární beseda z projektu cyklu Cesty za hodnotami. Hosty byli scenárista a spisovatel Oldřich Selucký a li8

terát MUDr. Jiří Dunděra. Hovořili o literární tvorbě stavěné nejen na křesťanských
základech. Besedě předcházela mše svatá v bazilice obětovaná za perzekvované literární
tvůrce.
Dne 15. srpna, v den titulární slavnosti baziliky, se konala pouť Matice velehradské.
Slavnostní mši svatou v 10 hodin celebroval otec arcibiskup Jan Graubner ve velehradské
bazilice. Odpolední program poutě byl pestrý. Ve zcela zaplněném Sále kardinála Tomáše
Špidlíka SJ mohly děti zhlédnout pohádku „Bajaja”, s níž za nimi přijel Víťa Marčík. Následně mohly podniknout cestu po několika stanovištích a plnit zde připravené úkoly na
téma „Cesta soluňských bratří“. Velkým lákadlem celého odpoledne byla různě sestavená
„báječná“ kola, na kterých se měly možnost projet nejen děti, ale i dospělí. Dětem byly na
závěr připraveny drobné odměny.

Z odpoledního programu pro děti 15. 8. 2017 (foto F. Ingr – clovekavira.cz)
Ve dnech 21. až 26. srpna se konal již sedmnáctý ročník pěší Hvězdicové pouti. Celkem ze 17 míst České republiky a Slovenska připutovalo v sobotu 26. srpna na Velehrad
460 poutníků. Přivítal je velehradský farář P. Petr Přádka SJ. Pěší pouť vyvrcholila mší svatou v bazilice, kterou celebroval opat želivský P. Jáchym Šimek. Po mši svaté byl pro poutníky připraven guláš, odpoledne pak přednáška v bazilice. Někteří vytrvali do večerních
hodin na hudební festival Šroubek.
Jedenáctý ročník festivalu, který patří neodmyslitelně ke každoročním akcím Matice,
byl pořádán týž den. Krásná hudba zněla z ambitů rámovaných sochami sv. Cyrila a Metoděje a dalších světců. Vystoupila písničkářka, kytaristka a skladatelka Dagmar Andrtová-Voňková, brněnská hudební skupina Květy a písničkář Jan Burian. Teplý srpnový večer
přilákal na 130 posluchačů. Byl pěknou prázdninovou tečkou.
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Skupina Květy při vystoupení na hudebním festivalu Šroubek na Velehradě (foto A. Vitalík)
Dne 16. září byl uspořádán poutní zájezd do Číhošti a Želiva. V brzkých ranních hodinách vyjel z Velehradu autobus poutníků s doprovázejícím Mons. Janem Peňázem. První
zastávkou byla Zahrádka, místo, kde jsme se setkali s panem Milošem Doležalem, autorem
knihy o P. Josefu Toufarovi. Jeho vyprávění bylo silným zážitkem. V Číhošti jsme prožili
mši svatou a návštěvu výstavy o otci Toufarovi na faře. Po dobrém obědě jsme přejeli do
Želiva, kde nás provedl klášterem i kostelem P. Tadeáš Róbert Spišák Opraem. Někteří se
poté vypravili na prohlídku želivského pivovaru a ostatní prožili pobožnost v kostele. Velké
poděkování patří Mons. Janovi za jeho hluboké duchovní doprovázení na této pouti.
Na Svatováclavskou pouť se 28. září po modlitbě Anděl Páně vydalo 19 poutníků
s prosbou za obnovení víry, naděje a lásky v našem národě, za Boží podporu a dary Ducha
Svatého, za nemocné a kněze v těžkostech a za rodiny. Poutníky jako každoročně obětavě
provázel Mons. Jan Peňáz. Pouť byla završena 30. září mší svatou na Sv. Hostýně, kam doputovalo 21 účastníků.
Třetí literární beseda cyklu Cesty za hodnotami proběhla 4. října. Pozvání přijala spisovatelka z oblasti Moravského Slovácka Alena Bartošíková a Martin Hrbáč, houslista,
zpěvák a primáš Horňácké cimbálové muziky. Hovořili o své literární tvorbě a proměnách
lidové hudby.
Plánovaná duchovní obnova pro členy Matice velehradské ve dnech 17.–19. listopadu
byla pro nízký zájem zrušena.
V termínu 17.–19. listopadu proběhlo setkání milovníků gregoriánského chorálu,
a to formou zpěvu mariánského chorálního oficia, které patří k nejvzácnějším pokladům
chorálového zpěvu. Ranní chvály, modlitba během dne a nešpory byly provedeny z nádherných chórových lavic velehradské baziliky. Kompletář a anticipované matutinum zazněly v prostorách kostelíku Cyrilka. Jádro chóru tvořili členové sboru „Conventus Choralis“
pod vedením Mgr. Filipa Srovnala, který vystudoval chorální zpěv v Paříži. Další výraznou
osobností byl Mgr. Jiří Hodina, který vede liturgický zpěv v pražské katedrále sv. Víta.
K nim se připojili ctitelé gregoriánského chorálu z Velehradu a okolí. Zpěvy zazněly i při
nedělní mši svaté v bazilice.
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Pro jubilejní desátý ročník mezinárodní výstavy a soutěže mešních a košer vín Cisterciácká pečeť, která se uskutečnila 4. listopadu, se podařilo získat 127 vzorků soutěžních
vín, což je skoro dvojnásobek předchozích let. Díky panu JUDr. Lubomíru Bártovi, který
se podílel na spoluorganizaci a využil osobních i obchodních kontaktů, byly v hojné míře
zastoupeny vína z Izraele. S víny z Čech a Moravy soutěžilo tedy 11 zemí (Slovensko, Španělsko, Francie, Itálie, Německo, Rakousko, Maďarsko, Moldavsko, Arménie, Gruzie a Izrael). Absolutním vítězem se stal temně rudý košer Cabernet Sauvignon 2014 z izraelského
vinařství Drimia. I v letošním roce nás podpořili vinaři z našeho regionu, kteří tradičně
doplňují sortiment soutěžních vín. Díky tomu se sešlo celkem 194 vzorků.
Od Vinařského fondu jsme získali dotace na Cisterciáckou pečeť. Ministerstvo kultury, Zlínský kraj, Nadace Život umělce a obec Velehrad poskytli finanční příspěvek na
pořádání hudebního festivalu Šroubek.
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Metoděje
v poutním areálu na Velehradě vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké, pokračuje. Na kontě
se dosud sešlo téměř čtvrt milionu korun. Děkujeme všem členům Matice za podporu,
dary i modlitby.
Počet členů Matice překročil v roce 2017 číslo 1 000. Z 992 členů se rozrostl na 1 007
členů. Tímto bychom chtěli upřímně vyjádřit velkou vděčnost vám, kteří již našimi členy
jste a Velehrad jako poutní místo podporujete. A to modlitbou, obětí, prací, finančním
darem nebo získáním nového člena. Velké Pán Bůh zaplať.
Je na místě poděkovat za celoroční obětavou práci členům Výboru i Kontrolní komise. Velké díky patří taktéž řadě dobrovolníků při roznášení tiskovin a pomoci na různých
akcích.

Nekrologium členů Matice velehradské
S. Anna Gertruda Kotková SCM, narozena 19. 10. 1921, zemřela 9. 2. 2017
Josef Peňáz, narozen 13. 12. 1952, zemřel 8. 5. 2017
S. Anna Salesie Minaříková SCM, narozena 14. 6. 1931, zemřela 27. 5. 2017
Eva Svršková, nar. 23. 9. 1947, zemřela 28. 7. 2017
MUDr. Jaroslav Tesař, narozen 3. 1. 1923, zemřel 2. 10. 2017
MUDr. Šimon Vagunda, nar. 23. 10. 1924, zemřel 10. 10. 2017
S. Mária Damiána Mikulková SCM, narozena 16. 11. 1930, zemřela 14. 10. 2017
Ing. Marie Vaculíková, narozena 19. 4. 1969, zemřela 16. 10. 2017
Otakar Neoral, narozen 15. 12. 1940, zemřel 2017
V Ročence byly uveřejněny informace pouze o těch zemřelých členech, o jejichž úmrtí
jsme byli informováni. Každého 14. nebo 15. dne v měsíci je na Velehradě sloužena mše
svatá za živé i zemřelé členy Matice velehradské. Stejně tak činí i řada kněží-členů Matice
velehradské.
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Návrh činnosti Matice v roce 2018
● 11. 2.
–
● 25. 2.
–
● 11. 3.
–
			
● 1. 5.
–
● 8. 7.
–
● 15. 8.
–

Zimní pouť a Valná hromada Matice velehradské
Křížová cesta v bazilice vedená členy Matice velehradské
Postní divadelní představení Mysterium světla
v podání Víti Marčíka st.
Poutní zájezd Zelená hora a Křižanov
Přednáška Doc. Lubomíra Tyllnera: František Sušil a lidová píseň
Pouť Matice, divadelní představení a odpoledne her pro děti s Vojtou Vrtkem
● 25. 8.
– Hvězdicová pěší pouť
		
– Hudební festival Šroubek (interpreti Pavel Helan, Roman Dragoun,
skupina Jaret)
● 28. 9.–30. 9. – Svatováclavská pěší pouť
● 17. 11.
– XI. ročník Cisterciácká pečeť
● 2.–4. 12.
– Chorální oficium za zemřelé

Zpráva o činnosti Kontrolní komise Matice velehradské, z. s.
v roce 2017
V roce 2017 pracovala KK Matice velehradské, z. s. ve stejném obsazení jako na konci
roku 2016. Komise se sešla na základě plánu činnosti v každém čtvrtletí, celkem 4x za rok
2017, zápisy z jednání pořizuje Mgr. Antonín Haloda.
Při kontrole hospodaření za rok 2017 bylo zjištěno:
1. Běžný účet Matice velehradské vedený u České spořitelny, a. s. vykazuje k 31. 12. 2017
zůstatek 182 738,61 Kč, zůstatek souhlasí s bankovním výpisem. K 31. 12. 2017 je
účetní stav pokladny ve výši 17 788 Kč a souhlasí s vykázaným zůstatkem v pokladní
knize na konci roku 2017. Peníze z pokladny jsou průběžně odváděny na účet do banky. Součet těchto dvou položek činí 200 526,61 Kč.
2. Při dílčí kontrole hospodaření k 30. 4. 2017 byla provedena kontrola pokladní hotovosti, zjištěný stav 25 599 Kč souhlasil se zůstatkem v pokladní knize. Další dílčí kontrola provedená k 31. 8. 2017 byla v pořádku, pokladní hotovost činila 10 104 Kč.
Poslední dílčí kontrola k 30. 11. 2017 byla také v pořádku, hotovost činila 15 570 Kč
a souhlasila s vykázanou pokladní knihou.
3. V závěru roku 2017 byly provedeny inventury bez závad.
4. Ke konci roku 2017 je stav pohledávek nulový, jeden závazek činí 127 Kč (telefonní
služby za 12/2017).
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5. Přehled výdajů a příjmů za rok 2017
spotřeba materiálu

88 657,49

z toho občerstvení na VH, pěší pouť, víno a sklenice na
košt (57 365 Kč),
kalendáře (21 602 Kč)

prodané zboží

17 399,69

z toho kniha Slyšte slovo a zpívejte píseň (12 800 Kč)

ostatní služby

325 030,00

z toho poštovné (16 104 Kč),
telefonní služby (1 550 Kč),
počítačové zpracování (6 084 Kč),
organizace CP, doprava na pouť (89 965 Kč),
divadelní představení, přednášky,
Šroubek 2017 (79 870 Kč),
nájem SGV, kanceláře Matice (44 800 Kč),
tisk ročenky 2017, plakátů, tiskového materiálu na CP
včetně katalogů (86 657 Kč)

mzdové náklady + zákonné
sociální a zdravotní pojištění

164 729,00

1x DPČ a 3x DPP

dary a příspěvky

1 000,00

dar ŘKF Velehrad na farní ples

pojistné Poutní cesty

12 803,00

roční pojistné zastavení Růžencové cesty

odpisy, zůst. cena
dlouhodobého majetku

13 750,00

nosiče – Poutní zastavení Velehrad –
Sv. Antonínek

poplatky – banka
ostatní drobné výdaje

2 866,82
1 005,09

Výdaje celkem

627 241,09

tržby z prodeje služeb

156 877,00

tržby za prodané zboží

13 505,40

členský příspěvek ANNO (1 000 Kč) apod.

z toho vstupné na košt (81 950 Kč)

přijaté dary

128 120,00

z toho Navláčil stavební firma, s.r.o. (100 000 Kč),
Aquarex WATERPROFIT s.r.o. (15 000 Kč),
STAPAK, spol. s r.o. (3 000 Kč),
Město Kyjov (3 000 Kč) a
obec Hrubá Vrbka (2 000 Kč)

členské příspěvky

264 808,60

k 31. 12. 2017 – 1 007 členů Matice velehradské

provozní dotace

107 000,00

Vinařský fond (58 000 Kč),
Obec Velehrad (14 000 Kč),
ZK (12 000 Kč),
MK ČR (10 000 Kč),
NŽU (7 000 Kč) a
MěÚ Veselí nad Moravou (6 000 Kč)

úroky z BÚ
ostatní drobné výnosy
Příjmy celkem
Hospodářský výsledek
= zisk za rok 2017

26,74
1 375,00
671 712,24
44 471,65
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7. V roce 2017 byly získány dotace od obce Velehrad 14 000 Kč na hudební festival
Šroubek 2017, na přednášku konanou 9. 7. a na divadlo 15. 8. 2017. Na hudební
festival Šroubek přispěla NŽU ve výši 7 000 Kč, MK ČR ve výši 10 000 Kč a Zlínský
kraj ve výši 12 000 Kč. Od Vinařského fondu byla získána dotace ve výši 58 000 Kč,
z toho za rok 2016 8 000 Kč. Na přednášku konanou dne 4. 10. byla přidělena neinvestiční dotace od MěÚ Veselí nad Moravou ve výši 6 000 Kč.
8. Počet členů Matice velehradské k 31. prosinci 2017 se zvýšil na 1 007, tj. o 15 členů
více než před rokem. Celkem bylo vybráno 264 808,60 Kč, což je o 1 498,43 Kč více
než v minulém roce. Průměrný příspěvek činil 263 Kč.
9. CP – X. ročník evropské soutěže a výstavy mešních a košer vín
Dne 4. listopadu 2017 se uskutečnil na Velehradě ve Slovanském sále Stojanova gymnázia již desátý ročník evropské výstavy mešních a košer vín „Cisterciácká pečeť“, která
je jedinou akcí svého druhu u nás. Téměř 300 návštěvníků mělo možnost ochutnat
nejkvalitnější z prezentovaných rekordních 127 vzorků mešních a košer vín od oprávněných výrobců nejen z České republiky, nýbrž i z deseti zemí Evropy a Izraele z blízkovýchodní Asie. Absolutním vítězem se stal temně rudý košer Cabernet Sauvignon
ročník 2014 z izraelského vinařství Drimia, hospodařícího v Judských horách. O vítězi
rozhodla při degustaci 22. října dvacetičlenná komise mezinárodní jury, které předsedal šéfredaktor časopisu Sommelier JUDr. Luboš Bárta. Celému organizačnímu týmu
patří velké poděkování. CP 2017 dosáhla zisku 28 483 Kč.
10. Sbírka na sochy sv. Cyrila a Metoděje.
V roce 2016 byla oznámena sbírka na sochy sv. Cyrila a Metoděje pro pilíře lemující
vstup do velehradského areálu. Autorem díla je sochař Vladimír Matoušek, který přizval
ke spolupráci Radima Horáka z Brna. Jeho cena je vyčíslena na částku 688 500 Kč. Od
8. 7. 2016 začali dárci přispívat přes bankovní účet Matice velehradské na výše uvedené
sochy. Celkem se nasbíralo, včetně pokladničky umístěné v Cyrilce přes letní prázdniny,
252 485,50 Kč a 83,30 EUR. Všem dárcům patří velké poděkování.
Rekapitulace:
a) 10. 8. 2017
– 1. převod na Arcibiskupství olomoucké (sbírkové konto)
b) 6. 12. 2017
– 2. převod na Arcibiskupství olomoucké (sbírkové konto)
c) září 2017 – pokladna v Cyrilce
d) září 2017 – pokladna v Cyrilce

174 752,50 Kč
26 762,00 Kč
50 971,00 Kč
81,30 EUR

11. 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.
Kontrolní komise navrhuje, aby účetní zisk za rok 2017 v hodnotě 44 471,65 Kč byl zaúčtován na účet neuhrazené ztráty minulých let.
František Slavík, předseda kontrolní komise MV
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Rok 2017 na Velehradě
Petra Číhalová
Leden
7. 1.
8. 1.

14. 1.
18. 1.
20. 1.
22. 1.
28. 1.
Únor
3. – 5. 2.
10. – 12. 2.

12. 2.

Březen
8. 3.
11. 3.

14. 3.
15. 3.
Duben
1. 4.

Tříkrálová sbírka vynesla v obcích naší farnosti (Velehrad, Modrá, Salaš, Tupesy) 101 072 Kč.
zazněly ve velehradské bazilice moravské lidové koledy a Missa Festiva
od J. Leavitta v podání CM Cifra, pěveckých sborů Viva la Musica z Gymnázia
Uh. Hradiště, Barbastella z Gymnázia Hodonín, Polyfonia z Gymnázia Břeclav a dvou komorních orchestrů ze základních uměleckých škol v Břeclavi
a Hodoníně.
Den otevřených dveří SGV a přípravný kurz k přijímacím zkouškám.
vyprávěli v Sále kardinála T. Špidlíka o krásách a bolestech Latinské Ameriky
Ivo Roškanin, P. Zdeněk Stodůlka a P. Jan Palacký SJ.
pořádalo společenství přátel SGV „bál SGV 007“.
se za účasti biskupa Mons. Josefa Hrdličky konala Pouť k Panně Marii,
Matce Jednoty křesťanů.
za doprovodu kapely Velblue a cimbálové muziky se konal ples farnosti.
proběhlo třídenní setkání katechetů. Mezi hosty v bohatém programu nechyběli s. Andrea Hýblová, P. Ludvík Dřímal, P. Petr Bulvas a další.
Zástupci mládeže z 21 děkanátů olomoucké arcidiecéze se sešli k inspiraci,
hledání a zamýšlení se nad pojmem evangelizace a co lze nabídnout hledajícím mladým lidem.
Nejblíže výročnímu dni úmrtí sv. Cyrila se konala Zimní pouť za přítomnosti Mons. Jana Graubnera. Ten se jako protektor Matice velehradské zúčastnil následné valné hromady.
proběhla cestopisná prezentace Krajané na Balkáně s dokumentaristou Petrem Slintákem.
Postní duchovní obnovu s podtitulem „Nyní tedy výrok Hospodinův, navraťte se ke mně celým svým srdcem“ vedl v Sále kardinála T. Špidlíka P. Ladislav
Árvai SJ.
absolvovali na Velehradě poznávací pobyt a workshopy studenti ze St. Patrick’s College Maynooth.
proběhla I. beseda z cyklu Cesty za hodnotami s osobnostmi Slovácka
PhDr. Ludmilou Tarcalovou a PaedDr. Jiřím Jilíkem.
Pouť děkanátu Uh. Hradiště za obnovu rodin a duchovní povolání byla
obohacena o přednášku prof. P. Pavla Ambrose SJ na téma „K čemu svatá
zpověď, když Bůh odpouští i jinak?“
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2. 4.

7. 4.
9. 4.
11. 4.
22. 4.

26. 4.
Květen
5. – 8. 5.

13. 5.
13. 5.
16. 5.
20. 5.

Červen
1. – 5. 6.

9. 6.
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hostila Matice velehradská setkání moravských matic. Pozvání přijali členové Matice svatohostýnské, svatoantonínské, svatokopecké, radhošťské
a zašovské. Na programu byla společná mše svatá, prohlídka baziliky, oběd
a následné společné setkání se zdravicemi. Pouť byla zakončena pobožností
křížové cesty v bazilice.
byla zahájena v expozici Bible pro malé i velké výstava kopie největší
středověké knihy Codex Gigas.
jsme společně zavzpomínali na P. Josefa Cukra SJ, který by se v tomto roce
dožil 100 let.
proběhla křížová cesta Velehradem za účasti většiny subjektů působících
v obci.
při příležitosti 7. výročí úmrtí kardinála T. Špidlíka SJ za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera byla slavena vzpomínková mše svatá,
po které následovala přednáška „Otec Špidlík – učitel modlitby“.
zazněl absolventský varhanní koncert Barbory Zezulové a Pavlíny Mitášové
z kroměřížské konzervatoře Pavla Josefa Vejvanovského.
se sešli na Velehradě absolventi a bývalí účastníci studentských Velehradů.
Na programu byly přednášky, workshopy, besedy i zábava za účasti zajímavých hostů, například Vojtěcha Kodeta, Jana Špilara a dalších.
proběhl seminář o Katechezi Dobrého pastýře, který byl určen rodičům,
kněžím, učitelům a katechetům.
studenti Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a Konzervatória v Bratislavě
představili projekt Cesty po varhanních skvostech.
pořádala koncert hudebního oboru, pobočky Velehrad, Základní umělecká
škola Uh. Hradiště. Koncert se konal v Zimním sále SGV.
byla při Cyrilometodějském putování Slováckem představena Poutníkova
hledačka Veligradská a Velehradská. Jedná se o interaktivní materiál, který
je určen zejména rodinám s dětmi na trase jednotlivých úseků poutní cesty.
Tento materiál vydalo sdružení Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje. K získání je na informačních centrech.
se konaly Dny slovanské kultury. Do tohoto bohatého programu zaměřeného
na polskou a chorvatskou kulturu se poutní areál zapojil při mši svaté zpěvy
chorvatských žen a komentovanou prohlídkou velehradských Polonik.
bylo možné navštívit velehradskou baziliku při Noci kostelů. Program byl
zahájen dětskou mší svatou. Následovaly prohlídky pro děti i dospělé, vystoupení dětské CM Džbánek, varhanní koncert. Nově byla zařazena také
prohlídka varhan a čtení z kazatelny. Návštěvníci si mohli kromě zázemí
baziliky prohlédnout také kostel Zjevení Páně.

10. – 11. 6.

při víkendu otevřených zahrad byly nabídnuty komentované prohlídky,
prezentace Vzdělávacího a informačního střediska Bílé Karpaty a velehradských questů. Sobotní odpoledne bylo určeno nejmenším návštěvníkům
a divadelnímu představení Včelí medvídci zpívají.
30. 6. – 4. 7. se vydalo na pěší pouť ze Svatého Kopečka přes Svatý Hostýn, ze Svatého
Antonínka a dalších míst na Velehrad 205 poutníků. Skupiny poutníků
z jednotlivých směrů se spojily před branami velehradského areálu, kam
všichni společně vstoupili a následně slavili mši svatou v bazilice.

Červenec
4. 7.

5. 7.

7. – 15. 7.

9. 7.

14. – 20. 7.

Srpen
11. – 18. 8.

15. 8.

byly zahájeny Dny lidí dobré vůle, které byly završeny tradičním koncertem při Večeru lidí dobré vůle, kterého se zúčastnilo 22 tisíc návštěvníků. Po
celý den bylo možné se účastnit bohatého programu pro děti, mládež, dospělé, seniory i vozíčkáře. Rodiny se mohly zapojit do soutěže o Velehradský pas.
Pro poutníky byla k dispozici také duchovní služba, mše svaté či večerní adorace.
v den svátku sv. Cyrila a Metoděje byla za účasti J. Em. Marca kardinála
Ouelleta, prefekta Kongregace pro biskupy, slavena mše svatá na nádvoří
před bazilikou. Této hlavní slavnosti se zúčastnilo 30 tisíc poutníků.
probíhal na Velehradě kurz s názvem Manželská setkání aneb Škola rodičovských a rodinných kompetencí, které na Velehradě už potřetí uspořádalo
Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava. Kurz byl zaměřen na vztahy
mezi mužem a ženou, na jejich prohlubování a obnovu, komunikaci, přemýšlení, pozornost a lásku.
jsme slavili tzv. Malou pouť. Slavnostní bohoslužbu celebroval nově jmenovaný biskup Josef Nuzík. Odpoledne proběhla druhá beseda z cyklu Cesty
za hodnotami s Oldřichem Seluckým a Jiřím Dunděrou.
se konal jeden z mezinárodních jezuitských programů MAGIS Central Europe 2017. Velehradský experiment se zaměřil na proces psaní ikon pod
odborným vedením.
Letní tábory dětí z velehradské farnosti se konaly v duchu Asterixe
a Obelixe pro mladší děti. Starší strávily nezapomenutelné dny ve společnosti sv. Jana Pavla II.
se uskutečnil Kurz krajinomalby amatérských malířů z celé ČR. Výtvarníci
si pro svou tvorbu vybírali různá zákoutí obce. Své výtvory na závěr prezentovali při vernisáži v ambitu.
v den Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcena velehradská bazilika,
se konala pouť Matice velehradské s Mons. Janem Graubnerem. Odpoledne byly pozvány děti na divadelní představení Víti Marčíka „Bajaja“.
Poté následovaly hry na téma Cesta soluňských bratří. Hitem odpoledního
programu byla tzv. „báječná kola“.
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26. 8.

dorazili na Velehrad poutníci XVII. hvězdicové pouti, na kterou se vydali
ze 17 míst ČR. Program byl završen společnou mší svatou slouženou opatem Jáchymem Šimkem Opraem ze Želiva. Odpoledne mohli poutníci vyslechnout v bazilice přednášku a po požehnání se rozjeli do svých domovů.
Matice velehradská pořádala XI. ročník hudebního festivalu Šroubek s bazilikou v zádech. Pozvání letos přijala skupina Květy, Jan Burian a Dagmar
Andrtová-Voňková.

Pěší poutníci před Velehradem (foto Z. Skalička)
Září
2. 9.
8. – 10. 9.
16. 9.
23. 9.
26. 9.

27. 9.

28. – 30. 9.
29. 9.
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Pouť děkanátu Uherský Brod za obnovu rodin a duchovní povolání byla
obohacena o přednášku „Jak přemýšlet o zpovědi?“
pořádalo mezinárodní konferenci hnutí Křesťan a práce, z. s. Letošní konference se zabývala aktuální problematikou nové průmyslové revoluce.
Pouť děkanátu Valašské Klobouky za obnovu rodin a duchovní povolání.
Pouť děkanátů Kyjov a Veselí nad Moravou za obnovu rodin a duchovní
povolání.
u příležitosti 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě dorazila při své
cestě na Velehrad socha Panny Marie Fatimské. Této výjimečné události
se zúčastnily téměř tři tisíce věřících.
proběhla projekce filmu Psi Páně aneb sněz ten film za účasti tvůrců Jonáše Vacka a P. Jindřicha Poláčka OP. Film vznikl k 800. výročí založení řádu
dominikánů.
putovali při Svatováclavské pouti pěší poutníci z Velehradu na Svatý Hostýn. Doprovod jim dělal Mons. Jan Peňáz.
bylo při mši svaté připomenuto 94. výročí úmrtí arcibiskupa A. C. Stojana.
Celebrantem byl arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Říjen
4. 10.
6. 10.

se konala třetí beseda z cyklu Cesty za hodnotami. Nejen o literární tvorbě
a proměnách lidové hudby hovořili Alena Bartošíková a Martin Hrbáč.
v rámci semináře Centra pro školy AO určeného pedagogům i veřejnosti zavítal na Velehrad Mgr. Pavel Gábor, Ph.D., aby předal své poznatky o současné astronomii.

Listopad
4. 11.

proběhl X. ročník
mezinárodní výstavy mešních a košer
vín – Cisterciácká pečeť. Tato mezinárodní výstava
mešních a košer vín
představila na 127
hodnocených vzorků ze Slovenska,
Španělska, Francie,
Cisterciácká pečeť (foto F. Ingr)
Itálie, Německa,
Rakouska, Maďarska, Moldavska, Arménie, Gruzie a Izraele. Mezi hodnotiteli zasedli, kromě jiných zkušených degustátorů a výrobců vín, Zita Adamová,
vedoucí sekretariátu velvyslance státu Izrael v České republice a Cédric Picot,
někdejší osobní someliér prezidenta Françoise Mitterranda.
10. – 12. 11. pořádalo SGV festival duchovní hudby. K hudbou nabitému programu se
sjely sbory z Čech i Slovenska.
17. – 19. 11. Mariánské chorální oficium. Nácvik a následné provedení vybraných zpěvů
sboru Conventus Choralis pod vedením Filipa Srovnala a Jiřího Hodiny.
25. 11.
byla na Velehradě poprvé uspořádána literární pouť věnovaná k poctě,
ale i odkazu života a díla básníka, překladatele a jednoho z vrcholných představitelů české katolické poezie Jana Zahradníčka.
Prosinec
9. 12.
adventní duchovní obnovu s podtitulem „Advent – čas očekávání“ vedl
v Sále kardinála T. Špidlíka P. Ladislav Árvai SJ.
10. 12.
vystoupil v bazilice Slovácký komorní orchestr a Jiří Pospíchal s programem
Adventus Musicae. Hostem byl cimbalista Petr Gablas.
26. 12.
se konal Svatoštěpánský koncert Hradišťanu s Jiřím Pavlicou a hosty – akademickým sborem Žerotín se sbormistrem Pavlem Koňárkem.
Pro návštěvníky i farníky byl zajištěn cyklus filmových podvečerů s promítáním a následnou diskusí se zajímavými hosty. Pro pravidelné posluchače
varhanní hudby byl připraven tradiční cyklus varhanních koncertů, které se
vázaly k významným výročím vybraných světců.
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Velehrad je pestrá mozaika

Rozhovor Petra Hudce s Petrem Slintákem
Co pro tebe znamená Velehrad?
Je to místo, kde třetím rokem pracuji a které vlastně stále objevuji. Poutní místo mnoha historických, kulturních a duchovních vrstev ležící v katastru jedné ze slováckých vesnic. Obyčejné se zde setkává s neobyčejným. A to v krásném prostředí podhůří Chřibů.
Velehradská scenerie s bazilikou a Buchlovem s Barborkou v pozadí je jedinečná. Velehrad
je také místem, které navštívil Jan Pavel II. Toho osobně vnímám jako jednu z největších
osobností 20. století. Škoda jen, že jeho návštěvu nepřipomíná vkusnější památka, než ten
v podstatě provizorně vybudovaný olbřímí železný kříž uprostřed Stojanova nádvoří. Snad
alespoň lípa vysazená v klášterní zahradě bude prospívat a zlatou růži neuzmou nějaké novodobé hordy nájezdníků. Těch si naši předkové v minulosti na jihovýchodní Moravě užili
ažaž. Buďme vděční za to, že žijeme v míru a bezpečí. Zatím.
Pamatuješ si svoji první návštěvu Velehradu?
První jen matně, protože to bylo v dětství, kdy jsem Velehrad navštívil s rodiči. V hlavě mi utkvěla návštěva klášterního podzemí. Co si však pamatuju zcela jasně, je okamžik
z března roku 2013. Tehdy jsem byl na Velehradě na duchovních cvičeních, které vedl
P. Gorazd Krušina OPraem. Postní exercicie pořádala Matice svatokopecká a 13. dne toho
měsíce se rozezněly zvony velehradského chrámu. Konkláve za priora katolické církve tehdy zvolilo P. Jorge Maria Bergoglia SJ. Být osobně na Velehradě v okamžiku zvolení nového
papeže, na to se nedá zapomenout. Byl to mimořádný zážitek pro nás všechny přítomné.
Do té doby jsem však Velehrad vnímal jako poutní místo tam za Hradištěm. Pocházím
z Dolního Němčí a bližší mi proto i geograficky byl kopec Svatého Antonína. Také požehnané místo naplněné pozitivní energií. Rád se vracím i na Provodov. I tam v mládí pěšky
putovaly mé babičky. Než zemřely, tak mi často o náboženských poutích povídaly. I o těch
na Velehrad. Jedna z mých babiček dokonce zemřela v den svátku sv. Cyrila a Metoděje.
Právě ona mě přitom nábožensky dost ovlivnila. Tuto skutečnost z hlediska mého aktuálního angažmá na Velehradě vnímám symbolicky.
Již třetím rokem tedy pracuješ na Velehradě. Co je smyslem či obsahem tvé práce?
Oficiálně jsem koordinátorem kulturních aktivit a veřejných vztahů. To napovídá, že
mám na starost kontakty s novináři, médii i různými společenskými a kulturními institucemi. Snažím se navazovat na dobře odvedenou práci svých předchůdců a velehradské aktivity dále rozvíjet. Koordinuji některé akce, které zde už fungovaly před mým příchodem,
a mám na starost též ty novější. Často i v roli moderátora. Jsem zaměstnancem farnosti,
spolupracuji se členy místní komunity Tovaryšstva Ježíšova, s Centrem Aletti Olomouc
i s kolegy z informačního centra. Samozřejmě komunikujeme i s arcibiskupstvím, příležitostně pak se Stojanovým gymnáziem. Zásadní je vztah s vedením obce. Z hlediska rozvoje Velehradu je důležité, že komunikace s místním starostou je bezvadná. Aleš Mergental
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vystudoval filozofii a novinařinu, já dějiny a teorii filmu. V tomto ohledu jsme oba „humanitně tvarovaní“ jedinci. Rád bych však, Petře, poděkoval i tobě, protože jsi toho pro
Velehrad udělal a stále děláš hodně. Tvůj niterný vztah k tomuto místu a odborný přehled
je zřejmý.
Tak to moc děkuji. Protože jsem se věnoval stejné činnosti, rád bych s tebou mluvil
o tématu, nad nímž jsem si sám hodně lámal hlavu. Je obtížné vytvářet atraktivní nabídku poutního místa tak, aby se odrazila na zájmu veřejnosti a současně neztratila
na hloubce. Velehrad je v tomto jistě velkým závazkem.
To ano. V nedaleké Modré vytvořili společenský prostor archeoskanzenu a dalších aktivit dá se říci na zelené louce. Jdou tamní turistickou nabídkou vstříc zážitkovému naladění společnosti. My jsme zavázáni větší zodpovědností a tradicí. Poutní areál má nějakou
historii, řadu cenných památek i specifické poslání, které v ryzí podobě může jít dokonce
proti obecným, často jen konzumně naladěným tendencím doby. Dělat z poutního areálu
pouze jarmareční prostor nebo duchovní skanzen by však nebylo vhodné. Musíme hledat cesty jak s dnešní společností, s dnešním návštěvníkem vést dialog. Ten by měl vést
k tomu, aby lidé věci nejen povrchně zažívali, ale hlouběji prožívali. V pozitivním slova
smyslu. Každopádně je výborné, že se oběma slováckým vesnicím, Modré i Velehradu, na
kulturním poli daří. Pomáhá to i poutnímu místu, a šířeji celé lokalitě v údolí potoka Salašky. Myslím, že se vhodně doplňujeme a vzájemná komunikace by neměla ustávat.

P. Slinták při besedě z cyklu Cesty za hodnotami se spisovatelkou Alenou Bartošíkovou
(foto M. Stecher)
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Můžeš vyzdvihnout některé kulturní aktivity, které se během tvého působení podařilo zrealizovat?
Na řadu aktivit jsem coby koordinátor navázal. Zásluhy patří mým předchůdcům
i současným kolegům. Na Velehradě se konají koncerty, výstavy, semináře, přednášky. Srdeční záležitostí – i kvůli mé univerzitní kvalifikaci – je pro mě velehradský seminář duchovních filmů, který jsem dramaturgicky převzal. Jeho spoluzakladatel a kmenový lektor Dr. Vladimír Suchánek na Velehrad stále jezdí, za což jsem vděčný. Vedle něj zveme
jako lektory filmových projekcí i další osobnosti – filmové historiky, dramaturgy i tvůrce.
Z pravidelnějších akcí, které jsem inicioval, bych zmínil Cesty za hodnotami – besední
setkání s osobnostmi Slovácka, kterých jsme už přivítali šest. Dále pak spolupráci s výtvarnou skupinou Experiment II, díky níž se v areálu konají kurzy krajinomalby pro veřejnost.
Letos čerstvě pak organizaci první literární pouti. Tato komorní akce se setkala s dobrým
ohlasem návštěvníků i médií, a snad i proto nezůstane jen u prvního ročníku. Během zimního období pak připravuji rozličné besedy a semináře v Sále kardinála Tomáše Špidlíka SJ.
I odkaz jeho osobnosti je inspirativní a zavazující. Pokud jde o vnější aktivity, zmínil bych
spolupráci se zlínským sekretariátem Kulturních stezek sv. Cyrila a Metoděje a s platformou Klášterní stezky, která se snaží navazovat kontakty mezi zástupci klášterních areálů,
které hledají smysluplnou náplň své novodobé existence. Podívejte se na vznikající webové
stránky: www.klasterni-stezky.cz.
Daří se ti spolupracovat s Maticí velehradskou? Jak vidíš její roli na Velehradě do budoucna?
Založení Matice velehradské bylo prozíravým krokem. Těsné partnerství Matice, farnosti a dalších subjektů působících na Velehradě je základem dalšího rozvoje poutního
místa. Právě Matice velehradská by v něm mohla sehrávat podstatnou roli coby aktivní občanský spolek podporující obrodu Velehradu. Pokud potenciál farnosti nebo arcibiskupství je limitovaný i jinými aktivitami, nové impulsy k rozvoji poutního místa by mohly vycházet právě z Matice. V praxi však narážíme na limity rozpočtové i personální. Zdroje jsou
omezené a dalších spolupracovníků se nedostává. To ostatně omezuje i moji práci. Protože
rutinnější úkoly nemohu na někoho delegovat, na některé manažersky složitější projekty
nemohu ani pomýšlet. Prostě na ně nemám sílu ani čas, ani potřebný kolektiv spolupracovníků. Podobně je na tom i kolegyně pracující pro Matici. Kdyby měla Matice alespoň
dva zaměstnance na částečný úvazek, jednoho na administrativu a dalšího na management
a fundraising (tj. komunikace s dárci, mecenáši apod.), byla by situace poněkud jiná. Jenže
na to nejsou v rozpočtu spolku aktuálně peníze a najít schopného manažera a ještě si ho
v prostředí neziskového sektoru udržet, to je dnes na trhu práce personální umění. Přitom
lidé jsou tím nejcennějším, na čem se dá stavět. Bez nich zůstane velehradský areál jen kamenným neživým památníkem.
Co tě na práci pro Velehrad těší a co ti naopak dělá starost?
Těší mě inspirativní historické, umělecké i přírodní prostředí, které mne obklopuje,
pestrá náplň práce i to, že v rámci velehradského pracovního kolektivu v zásadě všichni
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vycházíme dobře, i když ne vždy se shodneme nebo si porozumíme. Starost mi dělá někdy
váznoucí komunikace mezi subjekty, které na Velehradě působí. Dřív tu pro posilování
kontaktů, spolupráce a výměnu názorů fungovala informační a koordinační skupina, díky
níž například vycházel roční kalendář velehradských akcí. O určitou resuscitaci koordinační skupiny se nyní snažím ve spolupráci s panem starostou, tak snad se nám to podaří a
snad všichni zainteresovaní pochopí, že není dobré řešit problémy a výzvy jen na vlastním
dvorku, ale tu a tam podpořit i společnou věc s vědomím, že investice pomůže Velehradu
jako celku. Tak snad znovu vydáme i onen kalendář, který tu po několik let vycházel a byl
z mého pohledu reprezentativní a užitečný. Je potřeba investovat nejen do údržby areálu,
ale i do aktivit. Jedině tak bude poutní místo žít a plnit své poslání. Bez toho onen vznosně znějící název jednoho stavebně již realizovaného evropského projektu obnovy poutního
areálu – CENTRUM KULTURNÍHO DIALOGU ZÁPADU A VÝCHODU – zůstane
jen plakátem bez skutečného obsahu. Ale abych nekončil hudrováním, tak bych zmínil
zajímavost z oblasti historie. Donesla se mi informace, že na velehradském hřbitově byl
pochován páter Satora, kněz, který v mládí občansky formoval a materiálně podporoval
Tomáše Masaryka. V souvislosti s výročím vzniku Československa to vnímám jako další
vrstvičku dějin Velehradu. Bohužel ten Satorův náhrobek už neexistuje. Máme ho k dispozici jen na fotografii ze 30. let, kdy se u něj konalo shromáždění k poctě zesnulého T.G.M.
Je to škoda, protože jinak by ten hrob byl dalším důležitým historickým bodem v katastru
Velehradu. Pro mě je to každopádně zajímavý střípek do pestré historické mozaiky Velehradu. Opatrujme ji a rozšiřujme o další hodnotná a smysluplná sklíčka.
Děkuji ti za rozhovor a přeji hodně zdaru v práci a šikovné lidi kolem.

P. Slinták ve velehradské bazilice (foto Z. Skalička)
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„Rád bych se podíval na staré věci novým způsobem…“
Rozhovor Martina Kučery se sochařem Vladimírem Matouškem
Umělecký sochař Vladimír Matoušek se narodil roku 1956 v Brně. V letech 1973–1978 studoval u malíře Petra Skácela. Je ženatý, s manželkou Vlastou mají sedm dětí. Pravidelně vystavuje
na domácí půdě (kupříkladu klášter v Teplé, brněnská katedrála na Petrově, konvent Milosrdných bratří v Brně, Dolní Kounice, Velká Bystřice), ale i v zahraničí (Belgie, Rakousko, Francie, Německo, USA, Austrálie). V letošním roce získal ve veřejné výtvarné soutěži zakázku na
realizaci nových soch pro Velehrad. Pana Matouška jsem požádal o rozhovor, neboť si myslím,
že každé umělecké dílo má svůj příběh a je třeba ho vnímat v širším kontextu.

Vladimír Matoušek (foto archiv sochaře)
Pane Matoušku, mohl byste na úvod krátce představit své rodné kořeny, rodinu?
Můj otec pracoval jako architekt-urbanista, maminka byla stavařka, umělecké sklony jsem
snad zdědil po pradědečkovi – malíři a fotografovi z Uherského Hradiště. Moje paní je lékařka se specializací na psychiatrii, děti většinou žijí a pracují v Brně, mladší z nich studují
v Olomouci.
Jak se vyvíjela cesta k umělecké profesi, kdo formoval váš umělecký rukopis a kde
hledáte inspirační zdroje?
V 16 letech mne velmi oslovilo moderní malířství od Cézanna až po Mondriana. Později jsem začal vnímat také sílu sochařství skrze Michelangela, ale také Giacomettiho a
Henryho Moora. Z dostupných zdrojů jsem pronikal více do dějin umění, silně mne zaujalo egyptské a etruské umění, zejména výraz působící jakoby zevnitř na pohled strnulých
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soch. Myslím, že jako výrazný vliv mohu uvést i východní umění. Na rukopis snad zapůsobilo i to, že jsem restauroval a kopíroval staré sochy v moravských kostelech (Pannu Marii,
postavy svatých).
Od roku 1980 se věnujete původní autorské tvorbě. Mohl byste čtenářům některá témata, soubory, realizace krátce představit? Najdeme v nich něco společného, jakousi
niť, která vše spojuje?
Jedna z mnoha definic umění zní, že je to schopnost podívat se na staré věci novým
způsobem. Témata, která lidi zajímají, jsou stejná napříč historií i kulturami. Z univerzality námětů a touhy po novém pohledu vyvstala u mne řada titulů z volné tvorby, jako např.
Modlitba, Mnich, Prorok, Mystik, často i v opakovaném zpracování. Speciální zaměření
sleduji v postavách ze Starého i Nového zákona a také ve zpracování plejády výjimečných
osobností křesťanství – svatých. Nit, která to vše spojuje, je Duch.
V jednapadesáti letech jste se pustil do studia teologie na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí a
jak jste zvládal studium skloubit s množstvím rodinných a profesních povinností?
Původně to mělo dva důvody – získat plynulý přehled vývoje naší kultury až po dnešek a získat formální vzdělání, abych mohl vyučovat. Nakonec se k mé plné spokojenosti
splnila první pohnutka. Učit – výtvarku nebo teologii – se mi nepoštěstilo.

V. Matoušek při práci (foto archiv sochaře)
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Se studiem nebyly potíže, protože mne to zajímalo a bavilo, díky toleranci mé paní
nebyl problém ani v rodině. A profesně – k sochaření je teologie nejlepším doplňkem…
V diplomové práci jste se zamýšlel nad „možným vlivem současného umění na duchovní život člověka“. K jakým závěrům jste dospěl?
Podtitul zněl: Situace umění a církve na počátku 21. století. A předmětem zkoumání:
proč si většinou nerozumějí a vzájemně ze sebe nečerpají. Závěr nebyl úplně optimistický,
ale reflektoval zároveň řadu aspektů dobré vůle, jak z oblasti umění, tak církví, směřujících
k dialogu a porozumění zejména v naší západní kultuře.
Podoba nových soch sv. Cyrila a Metoděje pro Velehrad vychází z realizace, kterou
si u vás před lety objednala Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje. Dílo bylo tvořeno pro vestibul budovy gymnázia v Brně, jejíž jsou sestry zřizovatelem. Proč jste se
společně s Radimem Horákem po souhlasu sester rozhodli s podobným/stejným návrhem vstoupit do veřejné výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo olomoucké arcibiskupství? V čem se velehradské pojetí liší od předlohy?
Pokud vytváříte obraz, představu osobnosti, snažíte se pochopit její úsilí, promeditovat její nitro, vcítit se do ní. Když máte pocit, že se to povedlo, že je to pravdivé, vyjádříte
to vizuálně – v mém případě sochou, plastikou. A jestliže se to i povede a máte pocit, že
dílo promlouvá a nabývá schopnosti zprostředkovat smysl, pak je práce umělce u konce.
Na určitou dobu je námět pro umělce uzavřen. Alespoň do doby, než radikálně změní životní postoj. To se u mne nestalo, a proto jsme se se spoluautorem R. Horákem rozhodli
prezentovat formálně podobný návrh, o kterém jsme neměli pochybnost.
Každá tesaná socha je ovšem sama o sobě originálem, zvláště v jiném materiálu. Kámen
sám o sobě jí dá jiné vyznění již z podstaty jiné techniky opracování.
Jistě jste zvažovali, zda dílo do koncepce velehradského poutního areálu zapadne. Stane se součástí pomyslné vstupní brány, sochy sv. Cyrila a Metoděje budou vévodit nikám před několika lety dokončených pilířů a budou uvádět poutníky do míst spjatých
s počátky naší víry, státnosti, kultury… Co vše ovlivnilo soutěžní koncepci, co bylo
pro ni důležité?
Samozřejmě vše, co zaznělo v otázce. Nejdůležitější však bylo zdůraznit sílu osobního
nasazení obou bratrů, nasazení, které fascinuje ještě po 1150 letech, spolu s vírou upřenou
za horizont tohoto světa.
Jaký máte vztah k poutním místům? Co pro vás osobně znamená Velehrad? Prozradíte
místo, na které se rád vracíte?
Poutní místa jsou pro mne důležitá uvědoměním si toho, co se tam přihodilo. Ať už je
to zjevení nebo událost ze života, narození, smrt, zápas o víru. Velehrad je pro mne spojen
s velkým společenským pohybem, který jste sám zmínil – s počátky víry, státnosti, kultury.
Intimnějším místem je sv. Kliment v buchlovských kopcích, s odkazem Velehradu pevně
spjatý. Myslím, že pro pochopení síly fenoménu bratří ze Soluně je dobré vidět jejich ro26

diště, působiště v Cařihradu, ale také kláštery na Athosu, na Ochridu, Řím. To byla poutní
místa, která na mně asi zanechala stopu, a která se v tvorbě jejich obrazu nějak promítla.
S rodinou navštěvujeme mariánská poutní místa – pravidelně Svatý Hostýn, zhruba každý
druhý rok putujeme s polskými přáteli do Čenstochové, občas na Turzovku. Na všechna
místa se rád vracím.
Mohl byste obě postavy světců krátce představit?
Opravdu vynikajícím a čtivým způsobem představuje Konstantina a Metoděje ve své
knížce Petr Piťha. Většina dojmů a obrazů, které jsem si o nich vytvořil, pochází od něj.
Držím představu ušlechtilých mužů, které je dnes těžko potkat. Natož ve sféře vysoké politiky, kde se oba pohybovali. Mužů čestných, výjimečně vzdělaných, tvůrčích, ale také odvážných, důvěřujících Božímu vedení, mužů tvořících ne vlastní, ale Boží dílo…
Přemýšlel jste o tom, jak budou lidé vnímat autorskou invenci? Přece jen to bude dílo
atypické, které se vzdaluje „tradičnímu pojetí“ věrozvěstů.
O tom, abych se vymanil z tradičních pojetí (ale přesto na tradici stavěl), přemýšlím
celý život. Jak bylo řečeno výše – rád bych se podíval na staré věci novým způsobem. A samozřejmě myslím na to, jak bude dílo vnímáno, jak bude komunikovat.
Jak návrh hodnotila odborná porota, která vybírala ze třinácti projektů, které byly
následně během turistické sezóny prezentovány v olomoucké katedrále sv. Václava?
Cituji z protokolu o průběhu soutěže: „Postavy z bílého kamene (…) lze vnímat jako
alegorii učenců se sochařsky velmi přesvědčivou stylizací. Tváře prezentované na přiložených fotografiích modelu působí oduševněle. Bílý pískovec vyniká na pozadí.“
Jak se „rodí“ takové umělecké dílo, než dostane finální podobu?
Jedním slovem – pomalu. A je to dobře, pokud je dostatek času. Protože každé dílo
potřebuje pohled a korekci z časového odstupu, tedy alespoň v mém pojetí.
A postup – nejprve soustředění na předmět, osobu, obrazové informace, životopis, vcítění
se. Potom kresby, sádrové modely, konzultace s architektem (spoluautorem), fotografie,
doprovodný text, konzultace s kameníkem, vytvoření návrhu. Pokud je návrh přijat, následuje výběr materiálu přímo v lomu. Blok kamene o více než 12 tunách je pak již v kamenické dílně „rozvrtán“ na dva menší bloky pro sochy a dva podstavce.
Mezitím sochař vytvoří předlohy pro kopírování do kamene – modely 1 : 1, v tomto případě ze dřeva, sádry a polystyrenu. Pak lze začít s tzv. tečkováním, což je kopírovací
metoda s ověřením jednotlivých bodů při odsekávání kamene podle modelů. Když je dílo
takto otečkováno, zbývá na něm již minimum přebytečného materiálu (1–4 cm).
Pak následuje dotažení konečného tvaru, výrazu, volby struktury povrchu, retuše případných kazů, hydrofobizace, příprava k dopravě. Mezitím architekt ve spolupráci s kameníkem a stavebníky upraví výklenky pro plastiky, osadí kamenné podstavce, dozdí je a
začistí. Následuje doprava na místo a osazení soch jeřábem. A když se toto vše podaří a nic
se nepokazí, nespadne, neurazí… je vyhráno, všichni se radují a může se chystat oslava.
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Modely soch v sochařově dílně (foto archiv Vladimíra Matouška)
V jaké fázi jsou sochy nyní?
Teď jsou sochy v kamenické dílně ve fázi „tečkování“, jehož podstatu jsem naznačil
výše.
Pokud by se podařilo v příštím roce získat dostatek dárců a vybrat potřebnou částku,
kdy by mohlo dojít k umístění soch na Velehradě? Symbolicky by se tím uzavřel projekt, který se sochami již před lety počítal.
V okamžiku, kdy bude dostatek peněz na zaplacení všech potřebných nákladů, může
být práce ukončena během přibližně šesti měsíců. Pokud by se tedy povedlo získat částku
během roku, mohly by být postavy obou světců na Velehradě na počátku léta dalšího roku,
případně i dříve.
Jak vy osobně vnímáte sv. Cyrila a Metoděje? Kdyby mohli soluňští bratři promluvit
vaším hlasem, co by bylo jejich poselstvím pro dnešní dobu?
Jako bych je slyšel. Nebojte se! Nemějte strach z cizích zemí ani z cizinců! Buďte pravdiví a odvážní! Důvěřujte – Bohu i lidem! Buďte velkorysí jako my, kteří jsme nelitovali
útrap, abychom vám, neznámým cizincům, přinesli lásku, světlo, život.
Přeji vám vše dobré a ať se práce na dobrém díle daří!
Za čas věnovaný rozhovoru děkuje Martin Kučera
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Na nové sochy pro Velehrad se dosud sešlo čtvrt milionu korun.
K 30. listopadu 2017 věnovali dárci na pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Metoděje celkem 249 928 Kč (z toho bylo na účet zasláno 192 852,50 Kč, prostřednictvím
pokladniček umístěných v kapli Cyrilce a olomoucké katedrále se sešlo celkem 57 073 Kč,
připsaný úrok pak činil 2,99 Kč). Bankovní poplatky dosud činí 26 Kč. Náklady na dílo
brněnských autorů jsou vyčísleny částkou 688 500 Kč, k dokončení soch ještě chybí
438 572 Kč.
Děkujeme všem dosavadním donátorům za projevenou štědrost a podporu tomuto dílu.
Současně se opět obracíme na všechny lidi dobré vůle s prosbou o pomoc dofinancování
soch. Vaší pomoci i modliteb si velmi ceníme! Děkujeme!
Martin Kučera, koordinátor sbírky
Arcibiskupství olomoucké, člen výboru Matice velehradské
Na pořízení soch lze finančně přispět na účet 1419526399 / 0800 a použít přitom buď variabilní symbol 2017, nebo do zprávy pro příjemce napsat slovo „sochy“.

Návrh sousoší sv. Cyrila a Metoděje pro velehradský poutní areál
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Stojanovo gymnázium na podzim žilo hudbou
Letošní podzim se na Stojanově gymnáziu nesl v duchu muziky. Proběhlo totiž několik plánovaných i nečekaných akcí, jejichž hlavními aktéry byli naši hudebníci.
První takovou vydařenou událostí byl 10.–12. 11. již tradiční Festival duchovní hudby, pořádaný naší školou. Sešly se na něm pěvecké sbory z pěti českých i zahraničních církevních
gymnázií. Pro více než dvě stovky studentů škol z Hradce Králové, Českých Budějovic,
Trenčína, Miskolce a Velehradu byl od pátku do neděle připraven nabitý program. Vrcholem festivalu byl koncert všech pěti pěveckých sborů, který se konal v sobotu odpoledne
ve velehradské bazilice a byl určen také pro veřejnost. Festivalový program byl završen v
neděli krátkým koncertem a zpěvem při mši svaté ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti.
Velkým překvapením a ctí pro naši školu byla žádost od Arcibiskupství pražského, aby
naše cimbálová muzika, reprezentující spolu se studenty Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži českou křesťanskou mládež, doprovodila na konci listopadu delegaci z pražského magistrátu v čele s I. místopředsedkyní Senátu PČR Miluší Horskou do Vatikánu. Cílem cesty

bylo podpořit žádost o pořádání Světových dnů mládeže v roce 2022, o něž se česká
metropole uchází. Osmičlenná skupina hudebníků pod vedením Mgr. Petra Halody a v doprovodu zástupce školy Mgr. et MgA. Filipa Macka tak měla příležitost
osobně se pozdravit při generální audienci na Svatopetrském náměstí s papežem
Františkem. Nečekaným bonusem pak byla pro cimbálku možnost po celý večer doprovázet slavnostní recepci v Nepomucenu, kde se sešli velvyslanci mnoha zemí, pracovní

skupina pro přípravu světového setkání mládeže a pracovníci římské a vatikánské kurie.

Stojanovo gymnázium reprezentovalo Velehrad v Římě (foto archiv SGV)
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Nebyla to však jediná cesta do Věčného města, kterou žáci naší školy podnikli. Na
přelomu listopadu a prosince se Pěvecký sbor Stojanova gymnázia, Velehrad reprezentující
obec Velehrad, Zlínský kraj a církevní školství České republiky zúčastnil XXVIII. ročníku
prestižního mezinárodního festivalu CHORUS INSIDE ADVENT, který se konal na začátku prosince v Římě.
Naše těleso pod vedením sbormistra Mgr. et MgA. Filipa Macka zde zažilo nebývalý
úspěch. Ve velké konkurenci sborů z Itálie, Ruska, Chorvatska a Indonésie vybojoval PS
SGV ve své kategorii zlaté pásmo, kde získal 25 z možných 30 bodů. Dalším nečekaným
úspěchem bylo pro našeho dirigenta Filipa Macka získání hlavní ceny – DIPLOMA BEST
CONDUCTOR napříč všemi kategoriemi za jeho dirigentský výkon. Jednotlivé výkony
hodnotila odborná porota složená z předních italských odborníků na sborový zpěv. Účast
na soutěži byla finančně podpořena Zlínským krajem a Nadací Synot. Naši studenti byli
z celého programu doslova nadšení a touží se do Věčného města vracet.
Tečkou za skvělou hudební sezónou naší školy bylo exkluzivní vánoční turné, při
němž pěvecký sbor SGV doprovázel ve dnech 9.-12. prosince finskou zpěvačku Tarju Turunen. Ačkoli se jedná o metalovou královnu, známou zejména z kapely Nightwish, na
koncertech v Olomouci a v Praze tato operní pěvkyně představila v doprovodu Moravské
filharmonie a žáků naší školy několik vánočně laděných písní ze svého nového alba. Turné
bylo velmi úspěšné a našim žákům přineslo mnoho cenných zkušeností a nezapomenutelných zážitků.
Radujeme se ze všech úspěchů nejen našich muzikantů a věříme, že i následující kalendářní rok bude pro naši školu požehnaný.
Mgr. Michal Hegr, ředitel školy

Společné foto členů pěveckého sboru s finskou zpěvačkou Tarjou Turunen (foto archiv SGV)
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Stavební a restaurátorská obnova - areál Velehrad
V minulých letech jsme byli díky rekonstrukcím poutního areálu svědky rychlého rozkvětu Velehradu. Pro každého z nás může být vítanou informací, že obnova bude i nadále
pokračovat díky projektu „Stavební a restaurátorská obnova – areál Velehrad“, registrační
číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15-015/0000338, jehož nositelem je Arcibiskupství olomoucké. Projekt je součástí Integrovaného regionálního operačního programu, jeho celkové výdaje dosáhnou výše takřka 114 mil. Kč.
Cílem projektu je obnova vybraných částí areálu bývalého cisterciáckého kláštera Velehrad, zejména revitalizace východního křídla konventu a na něj navazujících prostor.
Významnou součástí projektu je také soubor opatření ke snížení destruktivního působení
vlhkosti v celém objektu kláštera a zkvalitnění jeho zabezpečení.
V rámci projektu budou v části rekonstruovaných prostor vybudovány depozitáře pro
uchovávání uměleckých sbírek a tři nové expozice – „Ze života mnichů, Stavebně historický vývoj velehradského kláštera, Unionistické a ekumenistické hnutí na Velehradě“. Po
ukončení projektu pak kromě zmiňovaných expozic budou zpřístupněny veřejnosti i další
rekonstruované části kláštera formou rozšířeného prohlídkového okruhu. Veřejnost tak
bude moci navštívit v podstatě všechny části klášterní budovy, které jsou zajímavé z architektonického či uměleckého hlediska.
Pro názornější představu, během projektu dojde např. k restaurátorské obnově jezuitské kaple, k obnově refektáře a kuchyně, k zateplení stropních konstrukcí v budově kláštera, k výměně novodobých oken, k vybudování depozitářů, k restaurování soch a obrazů,
k restaurátorské obnově tektonických prvků fasád, ke zbudování společenského sálu a dalších víceúčelových prostorů ve východním křídle kláštera, k restaurátorské obnově křížové
chodby.
Výčet samozřejmě není konečný a práce je před námi moc. To vše bude probíhat za
plného chodu Stojanova gymnázia a celého poutního areálu. Proto prosíme o modlitbu,
abychom dokázali vše do konce roku 2019 úspěšně dokončit.
Mgr. Michal Hegr
ředitel Stojanova gymnázia, Velehrad
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O jedné zapomenuté pouti
Petr Hudec

Před sedmdesáti lety – 17. srpna 1947 – se na Velehradě uskutečnila „pouť koncentráčníků“.
Události, které se odehrály v následujícím roce a které změnili politický kurz v naší zemi, ji
přikryly zapomněním. Přeci však po ní zůstalo svědectví ve Velehradských zprávách. Pouť připomíná také pohlednice vydaná u této příležitosti.
Dva roky po odeznění II. světové války byla
na Velehrad svolána Národní děkovná pouť politických vězňů a propuštěných. Velehradské nádvoří bylo zcela zaplněno věřícími. Byli mezi
nimi nejen žalářování, nýbrž také pozůstalí. Mši
svatou za umučené sloužil biskup Zela, sám vězněný nacisty. Doprovázela ji vojenská kapela.
Přítomni byli i lidovecký ministr, blízký Šrámkův spolupracovník P. František Hála a P. Ignác
Karel Fanfrdla, předseda krajské organizace ČSL
v Brně. Na tribuně byl vytvořen katafalk, který
současně nesl heslo Vám živým přikazujeme bdít.
Společenství modlitby pomohlo věřícím sdílet
Detail pohlednice vydané u příležitosti
prožitá traumata. Jeden z velehradských otců jepouti (archiv ŘKF Velehrad)
zuitů – rovněž vězněný v koncentráku – pod dojmem prožité pouti napsal pozoruhodný text pro Velehradské zprávy, který zde otiskujeme.
Je z něj velmi dobře patrné, jak solidarita církve s chudými a její pronásledování změnilo
ekleziologická východiska, a tím i spiritualitu. Slovy P. Ambrose SJ: „Na jedné straně se uchovávají dosavadní modely zbožnosti. Na druhé straně jsme svědky jejich proměny či postupného zániku. Váha se přenáší na spiritualitu svědectví s typickými znaky teologie mučednictví.“ 1 Mnohá
z těchto témat dnes můžeme meditovat v expozici Martyrion ve velehradském podzemí.
„Bylo již popsáno mnoho papíru a proneseno mnoho oslavných řečí na thema koncentráků, a pozdější badatelé v tomto směru si věru nebudou moci stěžovat na nedostatek
materiálu. Snad by bylo lépe, kdyby toho bylo trochu méně. Občas se člověk nemohl ubránit trapnému dojmu, že se zde stavějí na odiv věci, které by si měl každý nechat pro sebe,
a že se tak vlastně zlehčuje ona hrozná skutečnost, jež stojí za slovem koncentrační tábor.
Jsou totiž jisté osobní zážitky, o nichž mluvit je právě tak beznadějné jako je jisté, že jich
nikdo nepochopí. Ty zůstanou navždy naším osobním, nezcizitelným majetkem a každý pokus o opak je vlastně profanace, nedostatek osobní hrdosti a do jisté míry zrada. Mezi tyto
věci patří koncentráky. Ostatně ti, kteří trpěli nejvíce, bývají kupodivu zamlklí, přijde-li řeč
1
AMBROS, P., „Česká teologie, spiritualita a křesťanský Východ“, in FARRUGIA, E., Encyklopedický slovník
křesťanského Východu, s. 239.
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na tento předmět, a jen významně mávnou rukou, jako by chtěli říci: „To víš, že to nebylo
sanatorium – ale mluvme raději o něčem jiném!“
Jsem tedy na rozpacích, když píši tyto řádky. S druhé strany je však jisté, že určité
zkušenosti byly dány nejen těm, kteří je získali, nýbrž jakoby s výzvou, aby se o ně dělili
s ostatními. Zde není třeba být skoupý na slovo, spíše naopak: přesvědčovat, naléhat, být
apoštolem.
Kdo studuje naše poměry, jak se dnes utvářejí, a hlavně vzájemný poměr lidí mezi sebou, mohl by snadno propadnout pesimismu a prohlásit: Snad je to náš osud, abychom se
navzájem ostouzeli a kousali – my už jiní nebudeme. Proti tomuto nebezpečnému bludu
by měli všichni bývalí vězňové rázně vystoupit, a nejen jej potírat, nýbrž hlásat jeho pravý
opak: vzájemné pochopení, snášenlivost a opravdovou blíženskou lásku. A jako důkaz, že
to není nemožné, uvádět příklady z nedávné minulosti, v první řadě z koncentračních táborů.
Život bývalých politických vězňů jistě nebude nikdo líčit jako krásnou idylku vzácné
ohleduplnosti a kamarádské solidarity. Byli to přece lidé nejrůznějších stavů, zájmů a povah – a není pravda, že lágr tyto rozdíly šmahem setřel; někdy tomu bylo právě naopak:
nelidský způsob života a beznadějné utrpení vyvolávaly druhdy v člověku temné sklony,
o nichž dříve neměl nikdo potuchy a jichž se z počátku sám děsil. Ale hlad a bití jsou zlé
věci – kdo zkusil, chápe.
A stejně nebude nikdo tvrdit, že by se cítil nějak zvlášť šťastný v tomto novém domově, který mu přidělilo gestapo, nebo ve společnosti, po níž nikdy netoužil, a jíž nikdy nevyhledával. Ne, bylo to neštěstí v pravém slova smyslu, lze-li už vůbec něco nazvat neštěstí.
A přece jsme byli pohromadě v nejtěsnější blízkosti a odkázáni na sebe více než členové jedné rodiny. Na tomto faktu se nedalo nic změnit. Sešli se tu lidé, jejichž cesty se ve
světě nejen rozcházely, nýbrž nadobro křížily. Dělník vedle sekčního šéfa, kněz vedle komunisty, vyžehlené puky vedle umaštěné kombinésy. Každý „měl“ něco jiného: jeden sabotáž, druhý illegální činnost, třetí zbraně. A všichni doma uplakanou matku, po případě
ženu a půl tuctu hladových dětí. To poslední nás sbližovalo. Spojovalo nás i vědomí, že náš
„zločin“ je v podstatě týž: že chceme být takoví, jací jsme se narodili a nechceme zradit, co
zradit nesmíme.
Tak jsme žili vedle sebe a v tomto nedobrovolném soužití snažili se najít hlubší smysl. Cizí zločinná vůle nám je vnutila – ale což, nestála i ona ve službách vyšší vůle, která
chtěla, abychom se tu sešli, poznali a přesvědčili se, že můžeme vedle sebe pokojně žít i na
svobodě? Dělník viděl kněze zblízka a uvědomil si, že je také člověkem, který má srdce –
a všechno ostatní že jsou hloupé řeči. S druhé strany kněz měl příležitost nahlédnut do
světa, jemuž se dosud uzavíral – ne snad ze zaujatosti, nýbrž z rozpaků a z obavy, že by
byl nevítaným hostem. Podobně tomu bylo i v jiných případech. Zvolna padaly přehrady
předsudků, lámaly se ledy nedůvěry a vytvářela se atmosféra opravdového přátelství, utvrzeného společným utrpením. A tak se stalo, že člověk, který by dříve utopil druhého v louži vody (sám neví, proč), seděl v lágru u jeho nuzné postele, prokazoval mu podle možnosti
samaritánské služby, a dělil se s ním o poslední kousek chleba.
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To jsou zkušenosti, jež nesmíme před národem zatajit, a jest na nás, abychom je hlásali vytrvale a bez ostychu všem lidem dobré vůle.
O prázdninách letošního roku jsme se my, Moravané, po prvé sešli na Velehradě u Hrobu
sv. Metoděje, „prvního politického vězně“, jak upozorňovali řečníci sjezdu. Bylo nás mnoho,
mnohem víc, než jsme očekávali. Sešli jsme se ne proto, abychom znovu trýznili sebe i jiné líčením prožitých hrůz a spíláním poraženému nepříteli, nýbrž abychom vyzvedli tvůrčí sílu, pramenící z tajemného společenství bolesti. Nápis, umístěný na smutečním katafalku, před nímž
byly vykonány obřady za naše umučené bratry, byl vůdčí myšlenkou celého sjezdu: Vám živým
přikazujeme bdít! Bdít, znamená být na stráži. Co se týče vnějšího nepřítele, víme dobře, jaká je
naše povinnost. Ale stejně je třeba být na stráži před nepřítelem vnitřním – neláskou. Bůh nás
postavil do této země, abychom ji vzdělávali a nazývali svou vlastí. Neberme toto právo jiným,
aby nebylo vzato nám. Hledejme, co nás spojuje, a hlavně vy, bratří, hlásejte lásku, jak jste ji
poznali tam, kde byla tolikrát vaší jedinou posilující oporou! To je odkaz našich zemřelých kamarádů i naše vlastní zkušenost, která je vyvážena těžkým, dlouholetým utrpením.“2

Snímek velehradských poutníků (Velehradské zprávy)
2

Velehradské zprávy, rok 1947, roč. 1, č. 5–6, s. 10–12.
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Cyrilometodějská tradice v době vzniku Československého státu
Petr Hudec

Smysluplně reprezentovat minulost lze jen ve vztahu k budoucnosti. Takto se vztahujeme k cyrilometodějskému odkazu a je legitimní, že z něj každá generace pro sebe čerpá to, co potřebuje.
Současně je však namístě tuto skutečnost kriticky reflektovat, abychom zbytečně jeho bohatství
nezužovali či nedevalvovali. Poučuje nás o tom například období komunismu, kdy na jedné
straně byla akcentována věrnost sv. Cyrila a Metoděje římskému papeži (z pohledu věřících
věrných Kristu), prorežimní kruhy ale zase zdůrazňovaly to, že soluňští bratři přišli z Východu
(odkud přece přišel i socialismus) a že vedli zápas se západními (rozuměj špatnými) kněžími.
A jakou roli sehrála cyrilometodějská tradice v prvních letech Československé republiky? V čem
můžeme čerpat poučení z této nedávné minulosti pro dnešek?
Již v době národního obrození se v Čechách,
na Moravě a na Slovensku cyrilometodějské myšlence dostalo velké pozornosti. To zde dosáhlo jinde nevídaného rozsahu odpovídajícího míře poklesu jazykových práv a svobod Čechů a Slováků
v rámci mnohonárodnostního Rakouska-Uherska. V této souvislosti byl z cyrilometodějského
odkazu akcentován význam privilegia, jehož se
v 9. století dostalo našim předkům v podobě povýšení slovanské řeči na bohoslužebný jazyk stejně
tak jako skutečnost, že misie sv. Cyrila a Metoděje s jejím kulturním a náboženským přínosem
pro slovanské národy měla svůj zrod právě na územích jimi obývaných.Velká Morava, k jejímuž Kresba sv. Cyrila a Metoděje a Velehradu
odkazu se hlásili jak Moravané, tak také Slováci (archiv ŘKF Velehrad)
a do jisté míry Češi, byla předmětem mýtotvorných projekcí: „Z mien Cyril a Metod vyrastali historické korene národa, ktoré mohli poslúžiť aj na zdôvodnenie jeho práva na svojbytnosť. Idealizácia vlastnej minulosti, hraničiaca
niekedy priam s ,vyrábaním‘ dejín tak neobišla ani solúnskych bratov.“3
Na aktivaci cyrilometodějské duchovnosti na Slovensku mělo určující vliv moravské
cyrilometodějské hnutí. Inspiraci našli katoličtí Slováci u hnutí sušilovců, kterým Čechy,
Morava a Slovensko byly „velkodiecézí cyrilometodějskou“.4 Centrem tohoto romantistického nadšení se stal Velehrad coby středisko duchovní a národní jednoty tohoto virtuálního duchovního celku. Kulminačními body byla velká cyrilometodějská jubilea v letech
Vasiľ, C., Cyrilometodský kult – zdroj národnej a kresťanskej identity, [online], [cit. 9. 9. 2009].
Dostupné z: http://www.radiovaticana.org/slo/Articolo.asp?c=84934.
4
Srv. Zlámal, B., Příručka českých církevních dějin. VI. Doba probuzenského katolicismu (1848–1918),
Matice cyrilometodějská, Olomouc 2009, s. 62.
3
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1863, 1869, 1885 a 1913. Slovákům se stal postupně Velehrad drahý mimo jiné také proto, že se na tehdy uherském Slovensku nemohli svobodně národnostně projevovat a že cyrilometodějská paměť míst spojených s působením sv. Cyrila a Metoděje v jejich kraji byla
ne-li vyhaslá, tak pouze doutnající (např. tehdy německá Nitra). Velehrad byl pro Slováky
jakýmsi vytouženým exilem, kde si mohli po vzoru ševce z Pyšné princezny svobodně zazpívat a putovali sem za cenu pronásledování světskými úřady i pod pohrůžkou církevních
trestů. Poutní procesí ze Slovenska budila na Velehradě velkou pozornost, a to zejména
hloubkou citového prožívání poutníků. Skrze setkání poutníků měli moravští věřící a také
účastníci oslav z dalších zemí možnost seznámit se osobně se situací Slováků v Uhrách.
Díky těmto a dalším kontaktům si česká (nejen náboženská) publicistika začala ve větší
míře všímat politických poměrů na Slovensku.
Vyvrcholením putování Slováků na Velehrad bylo pak jubileum v roce 1913. Nejpočetnější zástup slovenských věřících – asi tisíc osob – dorazil na Velehrad na svátek
sv. Václava 28. září. Pouť lze považovat za největší nábožensko-národní manifestaci Slováků na Velehradě před první světovou válkou.5 Uvedené skutečnosti nás opravňují akcentovat význam Velehradu při rozvoji československé vzájemnosti, byť setkání katolických
kněží, bohoslovců a laických věřících na Velehradě měla jiné zacílení než její pěstování.
V tomto smyslu a intencích katolicismu stojí po boku česko-slovenských setkání v Luhačovicích a dalších aktivit tohoto druhu konaných na Moravě na počátku 20. století.

Snímek slovenských poutníků na Velehradě z roku 1913 (foto archiv ŘKF Velehrad)
Rozvíjení vztahů mezi moravskými a slovenskými křesťany (na Velehradě) na základě
cyrilometodějského odkazu bylo spontánní. Při vzniku Československa v roce 1918 ovšem
5

Cinek, F., Arcibiskup dr. Antonín Stojan – život a dílo, Lidové knihkupectví, Olomouc 1933, s. 767.
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mělo posloužit jako politický nástroj, což nebylo prosto problémů. Cyrilometodějské dědictví se stalo načas jednou z nosných politických idejí nově vzniklého státu, v němž měli
společně žít Češi a Slováci (společně s dalšími národy). Na rozdíl od jiných historických
tradic a komponent národní mytologie, jakými byly tradice svatováclavská anebo tradice
husitská, jednalo se totiž o ideu, která nebyla výlučně česká (ve smyslu územním) a která
byla, jak se zdálo, přijatelná jak pro Čechy (žijící v Čechách a na Moravě), tak také pro
Slováky, a mohla tudíž představovat vhodné pojítko mezi oběma národy, resp. mezi oběma
složkami ,národa československého‘.“6 Odkaz na Velkou Moravu, která územně zasahovala
podstatnou část území nově vznikajícího Československa, umožnil zakotvit existenci tohoto státního útvaru v rámci mezinárodního práva.
Ve skutečnosti byl „cyrilometodějský ideál Československé republiky“ na politické
rovině nerealizovatelným modelem. Představoval pouze teoretickou alternativu ne vlastní
Čechům. Ti se nebyli ochotni zříci části vlastní české identity ve prospěch vyšší identity
československé. Problém lze spatřovat zejména v odlišném historickém vývoji Čech a Uher
a s tím související rozdílné duchovní orientaci. Zatímco pro Slováky má cyrilometodějský
kult státotvorný význam, jak to vyjadřuje i jejich vlajka, v Čechách tuto dominanci zaujímá po staletí kult svatováclavský.7 Oficiální tradicí ČSR při jejím vzniku se nadto staly
tradice spojené s postavami Mistra Jana Husa a českých reformátorů, byť si je osvojila jen
menší část českého národa.8 Obecně lze říci, že Čechy, v nichž v poválečném období na
mnoha místech znělo volání: „Pryč od Říma“, se dovolávaly svých katolických duchovních
tradic mnohem méně než Slováci. Jako konstitutivní považují cyrilometodějskou ideu společně se Slováky spíše jen Moravané.
Vzápětí se tedy zjistilo, že „československý“ národ, podobně jako „jugoslávský“ národ
byl politický projekt či virtuální realita, kterou bohužel nedoprovázel skutečný česko-slovenský dialog. Lze uvést názor J. Rychlíka: „Zatímco vliv české kultury na Slovensko byl
obrovský, ze slovenské kultury nepřevzali ve společném státě Češi prakticky nic – nepočítáme-li obdiv k folkloru, vydávaný často mylně právě za slovenský svéráz.“ 9 Na odlišná oče6
Gabrielová, J., Slovanská liturgie v českých zemích po roce 1860, in Hojda, Z. – Prahl, R. (ed.), Bůh
a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Sborník příspěvků z 22. ročníku sympozia
k problematice 19. století, Plzeň, 7.–9. března 2002, KLP, Praha 2003, s. 258–259.
7
„Svatý Václav se stal patronem, vévodou země, která je česká. Proto byla svatováclavská tradice vždycky
živá v těžkých dobách, v národních katastrofách. Cyrilometodějská tradice je trochu odlišnější. I tam jde
o uvědomění vlastní identity, ale v širší souvislosti. Národy totiž nežijí samy, ale jsou částí celku kmenového, kulturního, geografického. Jako jednotlivec hledá své přirozené prostředí, aby se vyvinul, tak potřebují
příhodné prostředí i národy. Malý národ v moři cizího prostředí nemá spontánnost a přirozenost vlastního
vývoje. Tato otázka příslušnosti k velkým celkům byla pro nás vždycky velmi aktuální, často i vášnivě
diskutovaná a radikálně řešená na tu nebo onu stranu.“ Špidlík, T., Cyrilometodějská tradice: Homilie na
svátek svatých Cyrila a Metoděje, 5. 7. 1987, in Špidlík, T. – Ambros, P., Svatí Cyril a Metoděj mezi námi.
Vybrané otázky cyrilometodějské tradice. Bibliografie 1990–2011, Refugium, Olomouc 2011, s. 30–31.

Srv. Šebek, J., Velehrad – prostor víry a svobody, in Cyriľ, V. – Šebek, J., Prečo práve Cyril a Metod?,
Don Bosco, Bratislava 2012, s. 44.
9
Rychlík, J., Češi a Slováci ve 20. století. Spolupráce a konflikty 1914–1992, Vyšehrad, Praha, 2012,
s. 133.
8
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kávání z roku 1918 navázaly odlišné orientace a nakonec vzájemná zklamání z roku 1938.
„Česká politika podceňovala, nebo příliš pozdě reagovala na slovenské snahy o autonomii
a slovenská radikalizace zase ve třicátých letech posilovala české obavy z ohrožení společného státu i demokracie.“10
Když hodně pokročíme v čase, po různých peripetiích vznikly v roce 1993 dva samostatné státy. Stejně jako se cítili být Češi a Slováci vzájemně spojeni odkazem sv. Cyrila
a Metoděje před vznikem společného státu v roce 1918, zůstalo toto dědictví platné i po
rozdělení republik. Státní útvary pochopitelně nebyly pro cyrilometodějskou úctu a její
velehradské ohnisko determinující. Na druhou stranu bylo nutné tyto vazby budovat na
jiných, řekněme personálnějších základech, než které se snažil „ideologickým betonem“
svébytnosti jedné státnosti Čechů a Slováků upevnit komunistický režim. Je zcela pochopitelné, že tento způsob myšlení byl po roce 1989 opuštěn.11 Pro Slováky se ukázalo jako
nezbytné, aby se ke svatým Cyrilu a Metoději vztahoval národ jako celek na některém z cyrilometodějských míst přímo na Slovensku, tedy v rámci hranic nově vytvořeného státu.
Přesto na Velehrad stále putují.
Vraťme se však do období prvních let existence Československa, jak se toto období
projevilo na poutním dění na Velehradě.
Slovenští poutníci se dostavili v hojném počtu na Velehrad již na první cyrilometodějské
slavnosti po dosažení státní samostatnosti 5. července 1919. Stalo se tak po dvou neklidných
měsících vojenského střetu s maďarskými vojsky, která krátce okupovala značnou část Slovenska. Proto byla jejich účast na velehradských slavnostech hodnocena takto: „Osvobození bratři
slovenští přihlásili se ke spolupráci o realizaci cyrilometodějského programu velehradského.“12
K významným osobnostem patřil pozdější nitranský biskup Dr. Karol Kmeťko. Byla provolávána sláva: „československé, křesťanské, sociální a cyrilometodějské republice“13.
Velkolepé účasti Slováků se Velehrad těšil v červenci 1921. Již dne 3. července jich připutovalo na Velehrad několik tisíc, přičemž celkový počet Slováků účastnících se cyrilometodějských slavností byl odhadnut na pět tisíc. Jejich pouť na Velehrad lze chápat jednak
jako projev úcty k sv. Cyrilu a Metoději, ale je možné spatřovat i další motivace. Pouť na
Moravu byla odpovědí na obsazení tří biskupství nově jmenovanými slovenskými biskupy14,
a tedy i projevem vztahu k Československé republice, která tomuto vývoji napomohla a to
Rupnik, J., Příliš brzy unavená demokracie. Rozhovor s Karlem Hvížďalou, Portál, Praha 2009, s. 217.
Srv. Ambros, P., Velehrad a evropské kulturní kořeny, in Špidlík, T. – Ambros, P., Svatí Cyril a Metoděj mezi námi. Vybrané otázky cyrilometodějské tradice. Bibliografie 1990–2011, Refugium, Olomouc
2011, s. 13.
10

11

Cinek, F., Velehrad víry. Duchovní dějiny Velehradu, Lidové nakladatelství, Olomouc 1936, s. 469.
Cinek, F., Arcibiskup dr. Antonín Stojan – život a dílo, Lidové knihkupectví, Olomouc 1933, s. 914.
14
U příležitosti jmenování tří slovenských biskupů 13. února 1921 vypravil Stojan do Nitry zvláštní vlak
poutníků, jimž stanul v čele. Stojan předal překvapeným biskupům symbolicky tři jablka z velehradské
zahrady, „ktorej ovocia bolo už na úsvite dejín tak sladké Slovanom“ Šuránek, A., Ovoce ze zahrady
velehradské, in Posel Apoštolátu. Kalendář Matice CM na rok 1934, Matice cyrilometodějská, Olomouc
1933, s. 81.
12
13
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Arcibiskup A. C. Stojan se členy diplomatického sboru na tribuně na velehradském nádvoří
(foto archiv ŘKF Velehrad)
i přesto, že neměla cyrilometodějský ráz. Kdysi disidentské putování bylo nyní církevní
hierarchií vítáno a podporováno.
Slavnost začala v 8 hodin ráno uvítáním biskupa Karola Kmeťka u vstupu do kostela. Nový slovenský biskup zde pronesl tato slova: „Jako jsme se sjednotili a osvobodili
národně, tak nyní se musíme sjednotiti nábožensky a společně postupovati v boji za svobodu náboženskou a církevní.“15 Krátce na to připutovali s poutníky biskup Ján Vojtaššák
(1877–1956) a Andrej Hlinka. Řeckokatolíci byli reprezentováni prešovským generálním
vikářem Mikulášem Russnákem (1878–1954). Ze slovenské politické scény nechyběli zástupci Hlinkovy slovenské ľudové strany (HSĽS) senátoři Ján Kovalik (1861–1950), Július
Klimko (1871–1964) a Ferdinand Ďurčanský, poslanci Florian Tománek (1879–1948)
a Michal Tomik a již zmíněný Hlinka.16 Po přivítání byla v kostele slavena mše svatá, které
předsedal biskup Kmeťko. Po mši svaté se v zahradě uskutečnil tábor lidu, který moderoval poslanec Tománek. Na setkání hovořili výše zmínění senátoři a poslanci a zástupcové
Cinek, F., Arcibiskup dr. Antonín Stojan – život a dílo, Lidové knihkupectví, Olomouc 1933, s. 991.
V prvních letech po vzniku republiky katoličtí politici obou národů vedli společný boj, který měl
zabránit odluce církve a státu. Rozpory mezi českým a slovenským politickým katolicismem se projevily
naplno až později, kdy již A. Hlinka prosazoval autonomii Slovenska. Za života svého přítele A. C. Stojana
byl ovšem častým hostem na Velehradě.
15
16
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slovenské Omladiny. Všichni řečníci vybízeli k organizaci slovenských rolníků do družstevních odborů (spolků katolických zemědělců).17 „Kolem 3. hodiny odpoledne bylo velehradské nádvoří už přeplněno poutníky, převážně Slováky v barvitých národních krojích,
takže bylo podobno kvetoucímu makovému poli.“18 Poutníci přivítali diplomaty z Evropy
i ze zámoří a nově zvoleného olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, který
přijížděl společně s papežským nunciem Clementem Micarou. Právě on měl na jmenování
nových biskupů velký podíl.19
Pro vzácné hosty byl uspořádán kulturní program, přičemž nechyběla ani „jízda králů“
z Tupes. Poslanec Dr. Juriga hovořil o státním významu ideje cyrilometodějské: „Slováci
právě ideou cyrilometodějskou byli národně uvědomeni a ona je to především, která je tak
pojí s Moravou, že nemohou nikdy se odtrhnouti od kolébky své křesťanské kultury. I za
panství maďarského vždycky tíhli k Velehradu. Republika by měla ve svém zájmu pěstit
ideu cyrilometodějskou, která spojuje, a nikoliv ideu husitství, které vždy rozpolťovalo
a rozdvojovalo a které republiku opět poškodí.“20
Cílem setkání bylo tedy kromě náboženských projevů dát najevo veřejnosti, že
katolíci musí být v nové republice respektovanou veličinou. Právě ohled na slovenské
katolíky byl na počátku první republiky jedním z faktorů, jenž brzdil účinky proticírkevních tendencí v českém politickém životě.21 Množství poutníků z Čech, Moravy
a Slovenska dosahující několika desítek tisíc mluvilo samo za sebe: „Kdo vidí dnešního
dne Velehrad, nebude mít obavy o budoucnost křesťanské kultury národní, která není
možna bez kultu a bez níž není možna ani škola ani veřejný život, ani stát.“22 Antonín Cyril Stojan neopomenul sdělit přítomnému legačnímu radovi Janu Masarykovi
(1866–1948), aby o slavnostech informoval pana prezidenta. Velehrad byl místem,
kde mohli katolíci poznat svou sílu, uvědomit si, že za nimi někdo stojí. Katolicismus
měl být znovu integrován do společenského života. Snad nejsilněji v meziválečném
období defiloval na Velehradě v roce 1921 politický katolicismus, ačkoliv náboženský
charakter pouti zůstal zachován. Rozpory mezi českým a slovenským katolicismem23
a postupné upevnění pozice katolíků v ČSR vedlo k tomu, že se poutě na Velehradě již
tak výrazně politicky neprofilovaly.
17
Následujícího roku došlo k politickému sjednocení českého a slovenského agrárního hnutí pod názvem
Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu. Strana de facto řídila provádění pozemkové
reformy v Československu tím, že ovládala Státní pozemkový úřad, který měl v držení půdu zabranou
v rámci pozemkové reformy v roce 1919. Strana výrazně podporovala myšlenku čechoslovakismu; srv.
Bělina, P. (ed.), Kronika českých zemí, Fortuna Print, Praha 2003, s. 642.
18
Cinek, F., Arcibiskup dr. Antonín Stojan – život a dílo, Lidové knihkupectví, Olomouc 1933, s. 992.
19
Srv. Halas, F., Fenomén Vatikán, CDK, Brno 2004, s. 544.
20
Cinek, F., Arcibiskup dr. Antonín Stojan – život a dílo, Lidové knihkupectví, Olomouc 1933, s. 994.
21
Halas, F., Fenomén Vatikán, CDK, Brno 2004, s. 534.
22
Cinek, F., Arcibiskup dr. Antonín Stojan – život a dílo, Lidové knihkupectví, Olomouc 1933, s. 994.
23
Ještě v roce 1921 vystoupili slovenští poslanci ze společného bloku s českou stranou lidovou a založili
si vlastní parlamentní klub.
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Eucharistický průvod na Velehradě vedený apoštolským nunciem Clementem Miracou
(archiv ŘKF Velehrad)
Jak upozornil P. Ambros: „Velehradská tradice se nestala pramenem nacionalistických
interpretací, kulturní panslavistické výlučnosti nebo legitimity státních útvarů.“24 V rozporu
s tímto tvrzením není skutečnost, že vytváření dobrých vztahů mezi slovenskými a moravskými katolíky v rámci velehradských poutí dalece přesáhlo církevní rámec a mělo státotvorný význam v době vznikání a existence společného státu Čechů a Slováků. Tyto velehradské
impulsy se totiž odehrávaly především v rovině kulturní a duchovní a mohli bychom také
dodat „zdola“. Podobně jako se panslavismus ukázal na politické rovině nerealizovatelným
modelem, ale přetaven na rovinu náboženskou a kulturní přinesl své plody, rovněž velehradská cyrilometodějská idea významným způsobem přispívala ke kulturní a duchovní
výměně v rámci Československa.
Není to ovšem pouze česko-slovenské téma, které určovalo rozvoj cyrilometodějské
tradice v prvních letech Československa. V poválečném období se podařilo obnovit tradici unionistických kongresů. Nejprve se uskutečnily svým rozsahem menší unionistické
porady v letech 1921, 1922 a 1923. Regulérní kongres se uskutečnil až v roce 1924. Na
svůj pobyt na Velehradě v roce 1922 vzpomíná velmi autenticky nitranský biskup Mons.
Eduard Nécsey (1892–1968), tehdy ještě spirituál kněžského semináře: „Na IV. union.
24
Ambros, P., Velehrad a znovuobnovení velehradské tradice – jubilejní oslava 100. výročí Prvního unionistického kongresu, in K hlubší solidaritě mezi křesťany v Evropě, Refugium, Olomouc 2007, s. 11.
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zjazde25 v dňoch 2–6. aug. 1922 na Velehrade som sa zúčastnil. Samému zjazdu predsedal
sám sluha Boží, neb. Antonín Stojan (...) Pred odchodom domov bol som ním prijatý.
Prijal ma naozaj otcovsky, zaujímal sa o naše pomery na Slovensku a o stave cyrilo-metodského pohybu. V ten deň bolo veľmi teplo, keď som sa lúčil, otcovskou láskavosťou mi
povedal: ‚Vieš, teraz je veľké teplo, tu máš na pivo‘ a dal mi sto korunák. To bol prejav šľachetného a dobrého srdca.“26
Velehrad také v roce 1919 získává nové palladium v podobě obrazu panny Marie s Ježíškem, které do budoucna snahy o sjednocení Slovanů ve víře zaštiťovalo. Současně mělo
být majákem v časech, kdy společnost církvi vystavila účet za její přílišné spojenectví s rakouskou monarchií.
V českých zemích byla v neklidných dnech po vzniku republiky vytvořena Jednota
československého duchovenstva, k níž se přihlásilo přes 90 % českého kléru. Mezi jeho členy byli také kněží participující na velehradském unionismu: A. Podlaha, J. Vajs, M. Zavoral a mnozí další. Výbor spolku vypracoval na jaře v roce 1919 za předsednictví Jindřicha
Šimona Baara (1869–1925) reformní návrhy na obnovu české katolické církve a předložil je papeži Benediktu XV. (1914–1922). Mezi požadavky nechyběl návrh na zavedení
„národní řeči v liturgii“ a obnova staroslověnštiny jako liturgického jazyka na vybraných
místech. Právě tento jediný požadavek byl schválen.27 Dne 21. května 1920 bylo povoleno
slavení slovanské liturgie na několika významných místech Československa ve stanovené
dny. Od 5. července 1920 se tak dělo i na Velehradě.28
Na Moravě sehrál v tomto období mimořádnou úlohu A. C. Stojan, který stanul
7. listopadu 1918 v čele nově ustanovené Jednoty duchovenstva olomoucké arcidiecéze,
neboť byl shledán jako ten, kdo vždy hájil národní zájmy. Jeho přičiněním se náboženské
poměry vyvíjely na Moravě pro katolíky mnohem příznivěji než v Čechách. Stojan se stal
konečně 3. dubna 1921 olomouckým arcibiskupem.29 Zatímco z Prahy zaznívaly požadavky na zřízení pražského patriarchátu, na Moravě se členové Jednoty klonili k založení
velehradského exarchátu, což byl jednak apel na vymanění se z područí Vídně, a jednak
mělo jít o symbolický úkon, který měl podtrhnout význam cyrilometodějské tradice na
Moravě.30
25
Později nebyl setkání v roce 1922 přiznán statut unionistického kongresu, nýbrž pouze unionistické
porady.
26
Viz Hudec, P., Hlaholská liturgie na Velehradě, in Ročenka občanského sdružení Matice velehradská
2012, Velehrad 2013, in 44-47.
27
Kunetka, F., Liturgie římského obřadu mezi Katolickou Modernou a II. vatikánským koncilem,
s. 27.
28
Viz Hudec, P., Hlaholská liturgie na Velehradě, in Ročenka občanského sdružení Matice velehradská
2012, Velehrad 2013, in 44-47.
29
Cinek, F., Arcibiskup dr. Antonín Cyril Stojan, s. 900 a 950.
30
Kunetka, F., Liturgie římského obřadu mezi Katolickou modernou a II. vatikánským koncilem, in
BUGEL, Walerian (ed.), Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století.
Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 33.
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V pastýřském listě českomoravských biskupů ze dne 17. ledna 1920 byli kněží vyzváni, aby byla Jednota transformována. Zemské jednoty měly být nahrazeny diecézními v čele
s biskupem, což prakticky znamenalo likvidaci reformního programu.31 Část kněží proto nesetrvala uvnitř katolické církve a založila počátkem roku 1920 Církev československou v čele
s Karlem Farským (1880–1927).32 Ten shledával unionistický model přesahů mezi východní
a západní církví jako prvotně politický. Jeho výsledky viděl jako vynucené na Římu, který se
obával o ztrátu slovanských národů. Nově vzniklou církev chápal jako: „spásně dějinný prostor, v němž se v konkrétním čase i národním prostředí může uskutečnit v dialogu se srbským
pravoslavím to, na čem dle jeho přesvědčení selhal moravský unionismus.“33 Část z půlmilionového počtu příznivců nově vznikající církve považovala zpočátku hnutí církve československé za obnovenou církev katolickou-cyrilometodějskou, takže nikoho příliš nepřekvapovala
její orientace na pravoslaví a slovanství.34 Farský se však postupně při hledání věroučného
i jurisdikčního zakotvení stále více od srbského pravoslaví distancoval. V Československé
církvi se tak začala profilovat dvě křídla. Radikální směr Dr. Karla Farského se zříkal návaznosti na klasickou křesťanskou věrouku a církevní struktury a zcela se s pravoslavím rozešel.
Ve svém liturgickém slavení nahradila Českoslovanská církev latinu češtinou, což chápali
jako aktualizaci husitství a duchovního odkazu sv. Cyrila a Metoděje. Řada kněží hlásících se
k nově se utvářející církvi slavila bohoslužbu v českém jazyce již o Vánocích v roce 1919.35
Konzervativní směr byl reprezentován B. Zahradníkem-Brodským a Matějem Pavlíkem, který byl dne 25. září 1921 vysvěcen patriarchou srbské pravoslavné církve Dimitrijem na biskupa a přijal jméno Gorazd. Došlo tedy k rozluce těchto dvou křídel. Biskup
Gorazd v roce 1924 rezignoval na úřad biskupa církve československé. Spolu se stejně
smýšlejícími křesťany se připojili k existující České náboženské obci pravoslavné a utvořili
pravoslavnou eparchii pod srbskou jurisdikcí se sídlem v Praze. Členové České náboženské
obce pravoslavné si ovšem již v roce 1922 zvolili za biskupa archimandritu Sawatije Brabce, přičemž k jeho vysvěcení na biskupa došlo 4. března 1923. Ten měl pochopitelně mnohem ortodoxnější představu o podobě české pravoslavné církve než biskup Gorazd, který
se ujal svého poslání v situaci, kdy takřka všichni jeho stoupenci znali pouze římskokatolické obřady. Nastalý spor mezi tradicionalismem reprezentovaným Sawatijem a modernismem zosobněným Pavlíkem vedl již v roce 1925 k vytlačení arcibiskupa Sawatije z vedení
31
„Renomovaný badatel tohoto údobí prof. Pavel Marek vyslovuje názor, podle kterého musel Stojan
prožívat značnou rozpolcenost mezi sympatií a příklonem k oprávněným reformním požadavkům a mezi
oficiální linií, kterou jako biskup musel zastávat.“ Tamtéž, s. 35.
32
Dr. Karel Farský se měl možnost osobně seznámit s velehradským unionismem, neboť se zúčastnil
III. un. kongresu v roce 1911. Srov. Acta III. Conventus Velehradensis, s. 3.
33
Hrdlička, J., Chápání myšlenky unionismu u radikálně modernistických zakladatelů CČSH Karla
Farského a Františka Kováře, in Fórum Velehrad I. Communio ecclesiarum – očištění paměti, Olomouc
2007, s. 75.
34
Srov. Šuvarský, J., Biskup Gorazd, Praha 1979, s. 104.
35
Hrdlička, J., „Církev Československá husitská a její orientace na pravoslaví“, in FARRUGIA, E., Encyklopedický slovník křesťanského Východu, s. 203.
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České náboženské obce pravoslavné.36 Biskup Gorazd Pavlík budoval novou podobu církve se zápalem Kristova kněze, ovšem jako stále kupředu puzený reformátor: „Československá pravoslavná církev určuje si svou vlastní liturgii a řád, s ohraničením autonomie, která
nejlépe vyhovuje mentalitě západo-evropanů.“37
Příklon Matěje Gorazda Pavlíka k pravoslaví se jeví především jako pragmatický pokus
učinit konec nejednotnosti vznikající církve a poskytnout jí pevnou formu. Současně však
zažil v Bělehradě natolik intenzívní, vnitřní zážitek z krásy liturgie, že u něj nastala skutečná změna smýšlení.38
Ačkoliv si byl Matěj Pavlík se Stojanem velmi blízký a viděl v něm zvláště v době svého
mládí osobní vzor, k velehradskému unionismu se postavil v období vzniku republiky velmi tvrdě: „Ani dr. C. Stojan, ani Velehrad jakékoliv velehradské porady nebudou mít význam
pro dosud nevyjasněné poměry na Podkarpatské Rusi. Uniatstvím a římstvím velehradským
cyrilometodějstvím nebudou moci být odstaveni uniatští maďaronští záškodníci a velezrádci
v kněžských řízách i bez nich.“39
Není nic překvapujícího, že Velehrad zůstal plně katolický, byť měl současně trvalé pozitivní předpochopení pro vše východní. Po desetiletích práce jezuitů a Stojana bylo zřejmé, že Velehrad „pryč od Říma“ utíkat nebude. Mohli bychom dodat – stejně jako za časů
sv. Cyrila a Metoděje. V roce 1919 byl na schůzi Cyrilometodějského družstva Velehrad
skutečně: „reklamován patriarchát, bude-li v republice zřízen, pro Velehrad.“40 Rovněž
Stojan odmítl nabídku stát se hlavou českého patriarchátu. „Kdybych se dočkal obnovení
velehradského patriarchátu a bohoslužebné řeči české, pak bych již rád umřel.“41 Když byl
zvolen novým olomouckým arcibiskupem, bylo mu voláno v ústrety jako antiteze volání
„Pryč od Říma“: „Velehrad – náš program. – In aeternum iuxta Romam.“42

36
Krupica, M., M., Nalézání liturgického výrazu českého pravoslaví mezi válkami, in BUGEL, W. (ed.),
Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století, Olomouc 2011,
s. 141.
37
Tamtéž, s. 142.
38
Šuvarský, J., Biskup Gorazd, s. 121.
39
Za pravdou, I (1921) č. 1, s. 18–19. Citováno z: Šuvarský, J., Biskup Gorazd, s. 121.
40
Mlčoch, J., Cyrilo-Methodějské družstvo Velehrad, in Věstník jednoty křesťanských matek, rok 1931,
roč. 48, č. 12, (příloha Slováckých novin), s. 4.
41
Lebeda, J., Cyrilometodějské odkazy, in Katolické noviny z 3. 7. 1966. Obdobně se vyjádřil v tisku
5. 4. 1922. Zlámal, B., Antonín Cyril Stojan, Řím 1973, s. 72.
42
Tamtéž.
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Zajímavosti z dějin obce Velehrad do roku 1920
Tereza Kovaříková

Dějiny obce jsou neodmyslitelně spjaty s existencí kláštera. Velehrad vystupuje jako
samostatná obec od roku 1785. Koncem tohoto roku byl na Velehradě zřízen farní úřad
a všechny obřady (svatby, křty, pohřby…), které se do té doby odbývaly v Cyrilce, se začaly
konat v kostele, dnešní bazilice, který se pro obyvatele Velehradu stal farním chrámem.
Již od počátku se o pořádek v obci starala samospráva tvořená rychtářem a purkmistrem. Podle dochovaných zpráv se prvním rychtářem stal krejčí Jan Fajkus. O obecní samosprávě v průběhu 19. století nevíme příliš mnoho. První zpečetěná obecní listina pochází
z roku 1820. Nejstarší pečeť nese štít s obrazem sv. Václava na koni, nad nímž se nacházejí
tři turnajové přilby s přikrývadly, poslední má v klenotu tři květiny a obě krajní lva s mečem. Pečeť nemá legendu, zdá se tedy, že se nejednalo o pečeť obecní, ale osobní.
Po roce 1848 došlo ve vývoji samosprávy k významným změnám. Byl totiž volen
obecní výbor (společný pro Velehrad i Modrou) a obecní představenstvo, tvořené představeným, tedy starostou, a alespoň dvěma radními. Tíha odpovědnosti ležela na představeném, radní mu jen pomáhali.
Představenstvo bylo voleno na tři roky, poprvé se tak stalo v roce 1850. Toto uspořádání zůstávalo stejné prakticky až do roku 1919. Od druhé poloviny 19. století je již doloženo užívání obecní pečeti – razítka. Jako svůj symbol si Velehrad zvolil dvouramenný kříž,
který stojí na zděném podstavci mezi dvěma věžemi, nad ním se nacházejí tři hvězdy.
Koncem 19. století dochází k prvním politickým střetům. Jednou z příčin, která je
úředně zaznamenána, byl také příchod jezuitů na Velehrad. V bývalém cisterciáckém klášteře totiž sídlila celá řada institucí, za které nesla obec zodpovědnost. Proto obyvatelé Velehradu vytvořili petici, v níž žádali ponechání církevní správy v rukou světského duchovenstva.
V obci existovala celá řada spolků, které oživovaly společenský život a dění. V roce
1883 se stal majitelem zdejšího velkostatku Katolický podporovací spolek Arcidiecéze olomoucké. Ten svými finančními prostředky podporoval mnohé aktivity obecní, společenské
či charitativní. Vedle celé řady společností s politickým či vědeckým zaměřením vznikly
v obci i tradiční spolky, které obohacovaly každodenní společenský a kulturní život místních obyvatel. Nejstarším z nich je patrně Čtenářský spolek z roku 1869 a Rybářský spolek, založený roku 1911. Po prvních neúspěšných pokusech byl v květnu 1894 položen
základní kámen hasičského sboru, který měl v prvních letech 33 členů.
Po skončení I. světové války hrály ve společenském životě důležitou roli tělovýchovné
jednoty Sokol a Orel. Velehradský Orel zaštiťoval vedle sportovní činnosti také kulturní
akce. Jednalo se konkrétně o tradici loutkového divadla. Oběma tělovýchovným jednotám
se v následujících desetiletích podařilo vybudovat vlastní tělocvičny.
I hospodářská situace obce byla v období do roku 1914 velmi uspokojivá. Nejvýznamnější ekonomickou silou byl na Velehradě samozřejmě velkostatek. Vedle něj se však velmi
úspěšně vyvíjely i jiné živnosti. I když v obci hospodařili pouze tři větší zemědělci, vzrůstal
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počet těch, kteří úspěšně obhospodařovali pole o menších rozlohách. Na Velehradě fungovala v tomto období palírna, která vyráběla líh z brambor (1200 věder třicetiprocentní pálenky ročně), dále cihelna (roční produkce 100 tisíc cihel a stejný počet tašek), pila, mlýn
s elektrárnou (22,5 kW), koželužna a vápenka. Drobných živnostníků byla na Velehradě
celá řada, mezi léty 1901–1950 zde působili tři pekaři, tři cukráři, sedm řezníků, devět
krejčích, osm obuvníků, kloboučník, čtyři holiči, pět kovářů, dva kolaři, dva bednáři a zámečníci a celá řada dalších. Kromě toho zde fungovaly tři obchody se smíšeným zbožím,
tři krupařství, pět obchodů se střižným zbožím, dva s potravinami a jeden obchod se dřevem.
V obci se nacházela také celá řada hostinců, restaurační místnosti byly i součástí pivovaru a sladovny (dnešní Stojanov). Spojení s okolními obcemi na trati Staré Město, Buchlovice, Velehrad a Březolupy zajišťovala místní autobusová doprava.
Rychlý rozvoj obce na počátku 20. století tragickým způsobem přerušila I. světová válka,
která ovlivnila především stav hospodářství. Zemědělské usedlosti byly často postiženy rekvizicemi dobytka, ceny všech produktů se strmě zvyšovaly (cena páru selat se např. z 30 korun,
které se platily v předválečném období, vyšplhala na 360 korun, cena mléka stoupla z jedné
koruny na 7,50). Po celém Slovácku se šířily infekční nemoci, cholera, tyfus, spála, a není
tedy divu, že obecní špitál byl dočasně přeměněn na infekční stanici.
Válka krutě ovlivnila nejen rozvoj obce, ale i život mnohých velehradských rodin.
Na frontách v průběhu let 1914–1918 zemřelo 12 spoluobčanů, většinou živitelů rodin.
Z těch, kteří byli zajati, se někteří stali součástí prvního československého vojska, někteří
šťastně prošli celou sibiřskou anabází v Rusku. Za ukončení válečné vřavy a vznik samo-

Pohled na Velehrad v meziválečném období (archiv ŘKF Velehrad)
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statné Československé republiky poděkovali místní občané při bohoslužbě slavené 4. listopadu 1918. Dne 4. května pak byla u „Rozálky“ zasazena Lípa svobody, která měla navždy
připomínat tuto významnou událost. Vyhlášení samostatného státu však přineslo napětí
stran politické situace v obci. Rozpory mezi konzervativními a pokrokovými proudy se
projevovaly např. při projednávání školských zákonů, parcelaci půdy velkostatku či vztahu k římskokatolické církvi. Rozjitřená nálada pak vyvrcholila v prosinci roku 1920, kdy
byla sociálními demokraty v Praze vyhlášena generální stávka. Ve snaze zabránit místním
zemědělským dělníkům, aby se k těmto politickým aktivitám přidali, byly na Velehradě
ustaveny hlídky domobrany. Jejich členové se rekrutovali z řad členů agrární strany, Sokola
a úředníků velkostatku. Podle dostupných informací měly být politickými agitátory obsazeny některé úřady a domy – mlýn, pošta a klášter. Hlídkám se nakonec nepokojům nepodařilo zcela zabránit, faktem však zůstává, že se obešly bez škod na majetku či životech.
Po roce 1920 pak na Velehradě došlo k uklidnění politických poměrů. Příčinou byla také
stále se zlepšující ekonomická situace, klesající nezaměstnanost, bytová výstavba a zejména
parcelace pozemků velkostatku, který dal v roce 1925 místním bezzemkům a nádeníkům
k dispozici padesát procent své zemědělské půdy.

Pohled na Velehrad od hřbitova v meziválečném období (foto archiv ŘKF Velehrad)
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Dvě krátké kapitoly z velehradské „osmičkové historie“
Petr Hudec

Módou výkladu české historie je sledovat tzv. osmičková výročí. Velehradské dějiny by jejím
hrubým sítem z velké části propadly. Něco by však přece zůstalo – třeba 1228 – posvěcení velehradského kostela a přesně o sedmset let později jeho povýšení na baziliku minor. Lze ale také
sáhnout do mladší historie…
1948
Ačkoliv se v únoru roku 1948 ujala v Československu moci komunistická strana a život
církve byl již mnoha způsoby omezen (např. likvidace katolického tisku), červencové cyrilometodějské slavnosti se odehrály ještě bez větších omezení a za účasti 80 000 věřících. Církev
cítila, že jí nezbývá mnoho času, a tak se rozhodla na Velehradě manifestovat své bytí: „Letošní hlavní pouť byla vlastně manifestací česko-slovenského katolictví (...) Obzvláště překvapila obrovská účast bratří Slováků. Nádvoří zaplněno do posledního místečka, ba i stráň před
Stojanovem byla obsazena, aby všichni se mohli súčasniti slavných bohoslužeb.“43
Rovněž oslavy 25. výročí úmrtí A. C. Stojana se uskutečnily v této předtuše období
zkoušek pro církev. P. Rudolf Vašíček uvádí ve svědectví zaznamenaném J. Špidlou, že do baziliky (zřejmě 25. září) napochodovali představitelé kolaborantské organizace Katolická akce
s velkým věncem a nápisem: „Katolická akce Tatíčkovi Stojanovi“.44 Praví poutníci (konala se
apoštolátní pouť mužů) včetně olomouckého arcibiskupa Karla Matochy (1888–1961) museli čekat na prahu Velehradu.45 Nakonec byli na Velehrad vpuštěni, ale pouť byla pokažena.
Tato okolnost zřejmě měla podíl na tom, že arcibiskup Matocha vyhlásil o dva dny později
celý následující liturgický rok Stojanovým rokem.46 Osobnost A. C. Stojana zabránila při
vzniku Československa tomu, aby na Moravě získalo volání „Pryč od Říma“ širší podporu.
Pro nadcházející roky, kdy se komunisté pokusili izolovat věřící z Československa od biskupů
a papeže, byla tedy volba tohoto přímluvce příznačná.
Pamětní kniha farnosti velehradské od roku 1908, archiv Římskokatolické farnosti Velehrad, s. 228.
Katolická akce byla ustavena představiteli režimu a kněžími z okruhu Josefa Plojhara na konferenci
v Praze 10. června 1949. Kladla si za cíl postavit proti sobě „vysokou církevní hierarchii“ a ostatní kněze
a věřící. Po různých slibech a pohrůžkách podepsalo prohlášení Katolické akce kolem tisíc pět set duchovních a tisíce věřících. Reakcí biskupů na pokus vnést rozkol do řad církve bylo vydání pastýřského
listu Hlas československých biskupů a ordinářů věřícím v hodině velké zkoušky. „Biskupové odhalili věřícím
v tomto listu skutečné záměry komunistické politiky a otevřeně vyjmenovali proticírkevní zásahy z posledních měsíců. Následně většina duchovních svůj souhlas s tímto hnutím skutečně odvolala“ (Vlček,
V., Služebníci nevěrní, Kolaborace kněží s režimem ve 40. a 50. letech, in Teologické texty, 2 /2003/, s. 62).
Právě pořádání poutí na významná poutní místa, mezi něž patřil i Velehrad, mělo hnutí zajistit podporu
u věřícího lidu. Pokus s názvem Katolická akce nakonec nevyšel a v roce 1951 skončil krachem.
45
Srv. Špidla, J., Velký příběh misionáře, který se narodil v nesprávné době (o nejznámějším moravském
jezuitovi), Vyškovské noviny, Vyškov 1995, s. 12.
46
Srv. Charouz, J. Z., Josef Karel Matocha a Velehrad, in Fórum Velehrad I. Communio ecclesiarum –
očištění paměti, Refugium, Velehrad 2007, s. 158–159.
43
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Hlavním poutním dnem bylo 29. září,
kdy se konala pouť kněžstva a episkopátu
ČSR. Po deváté hodině se v bazilice uskutečnila na dlouho poslední manifestace svobodné, byť ohrožované církve. Liturgie, jíž
předsedal pražský arcibiskup Josef Beran
(1888–1969), se zúčastnilo 400 kněží, opati, kanovníci, preláti, devět biskupů a olomoucký arcibiskup Karel Matocha, který
měl kázání. Po bohoslužbě se uskutečnila historicky poslední schůze Apoštolátu
sv. Cyrila a Metoděje. Setkání bylo jednou
z posledních možností vyzvat lid k věrnosti
kněžím, biskupům a papeži. Postoj sv. Cyrila
a Metoděje realizovat misi na Velké Moravě nejen jako byzantskou, nýbrž i římskou
a působit v souladu s přáním papeže, bylo
možné číst v nových souvislostech: „Velká
myšlenka cyrilometodějská sdružila Čechy, Vítání arcibiskupa Matochy na Velehradě
Moravany i Slováky do jednoho šiku bo- (Velehradské zprávy)
jovníků za vítězství práv Boha a jeho svaté
Církve.“47
1968 – Dílo koncilové obnovy na Velehradě
Pražské jaro znamenalo pro Velehrad jen krátký nádech. Přesto se zde 13. a 14. května 1968 setkalo 600 delegátů jak z řad duchovních, tak také laiků. Shromáždění vedené
biskupem Františkem Tomáškem si kladlo za cíl ustavit Dílo koncilové obnovy, tedy uvést
závěry II. vatikánského koncilu do praxe a obnovit plný život církve v Československu. Setkání začalo v pondělí 13. května ve čtyři hodiny odpoledne modlitbou v bazilice. Následně se průvod delegátů v čele s otci biskupy vydal k základům velkomoravského kostelíku
v Modré, kde oslovil shromáždění P. Jiří Maria Veselý OP. Využil historické paměti místa
a vyprávění Kristiánovy legendy, aby pojmenoval nedávno prožitá traumata. Podle legendy
sv. Metoděj před svojí smrtí proklel ničitele Božího díla na Moravě, které zde on rozvíjel
z papežova pověření a s nimi byla prokleta i moravská země.48 „Když se v nedávné době
začalo zase úředně jednat o sblížení mezi západní a východní částí církve Ježíšovy, žádali
47
Pamětní kniha farnosti velehradské od roku 1908, archiv Římskokatolické farnosti Velehrad,
s. 230–231.
48
Srv. Život a umučení svatého Václava a báby jeho svaté Ludmily, in Karlík, O. (ed.), Nejstarší legendy
přemyslovských Čech, Vyšehrad, Praha 1969, s. 60. Veselého výklad uvádí v Katolických novinách na pravou
míru J. Hájek s poukazem na to, že se jednalo o klatbu, nikoliv prokletí. Nicméně i zde si je pisatel vědom
zacílení slov; srv. Hájek, J., K Metodějovu anatematu, in Katolické noviny, 20/29 (1968), s. 3.
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pravoslavní, aby především byly sňaty, ano vůbec vyhlazeny z paměti vzájemné kletby, tak
aby se zapomnělo, že kdy byly vyřčeny. My se zde scházíme po letech velkého utrpení, ale
zároveň i velkých Božích milostí: osvíceni v rozumu, očištěni v srdcích, sjednoceni ve vůli.
Navrhuji, prosím a zapřísahám přítomné i nepřítomné ,moravské‘ otce biskupy, aby buďto ihned zde, ale rozhodně než se bude zítra společně obětovat Nejsvětější oběť biskupů,
sňali a odvolali z dědiců Velké Moravy – z nás, žáků a dětí sv. Cyrila, Metoděje a Klimenta, veškerou Metodějovu klatbu, každé Metodějovo prokletí za jakékoliv naše dosavadní
spolupracování s Wichingem. A žádám, abychom zde u těchto trosek naší velké minulosti
odpřísáhli všichni, že se v této chvíli každý z nás odříká svědomí i skutků biskupa Wichinga a nechce mít ducha jeho pochopů.“49 Následně se průvod odebral zpět do baziliky, kde
se u hrobu A. C. Stojana odehrál kající akt. Smírnou adoraci vykonal českobudějovický
biskup Josef Hlouch (1902–1972).
Následující hlavní den ustavujícího sjezdu DKO byl slavnostně zahájen mší svatou
v 9 hodin, kterou slavili všichni čeští a slovenští biskupové. Po ní bylo zahájeno vlastní
jednání sjezdu, které řídil biskup František Tomášek (1899–1992). Ve svém projevu uvedl: „Právě zde na Velehradě byl před devatenácti lety položen základ Mírového hnutí katolického duchovenstva, které tak bolestně zasáhlo do dějin našeho duchovního života.
To byl důvod ke včerejší pouti, k setkání u hrobu služebníka Božího Antonína Cyrila Stojana a důvod smírné pobožnosti. Všichni se cítíme na tomto místě především poutníky,
a to poutníky kajícími.“50
Na setkání byla otevřena traumata prožitých desetiletí věznění a útlaku církve. Z úst
P. Dr. Antonína Mandla zaznívá snad poprvé slovo mučednictví. Ve svém projevu o nezlomném svědomí vzpomíná mezi jinými biskupa Gojdiče.51 V reakci na Mandlova slova
uvedl laický delegát Dr. Jiří Němec slova, která jsou významným podnětem i pro současnost: „Byl jsem vždy přesvědčen, že to budou právě tito naši bratři a sestry ve víře, kteří
byli podrobeni takové zkoušce jako on, a další, kteří se vrátili z těch míst, o nichž jsme slyšeli, kdož nám ukáží, co znamená křesťanská víra, která navzdory všem takovýmto vnějším
podmínkám dokáže je překonat, nezatrpknout a znovu podat ruku. Toho jsme tu byli dnes
svědky. To je něco, před čím, myslím musí zmlknout všechna naše slova. [...] Jedině z této
síly vyroste národ, který bude silný, a který, aniž by se spoléhal na jakékoli garance, o nichž
se dnes tolik mluví, se zde svobodně postaví, aby tu byl – ne pro sebe, ale pro druhé. To je
naše vlastní křesťanské poslání.“52
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Veselý, J. M., Na Modré u Velehradu, in Katolické noviny, 20/27 (1968), s. 3.
Projev Otce biskupa Dr. Fr. Tomáška, in Katolické noviny, 20/21 (1968), s. 1.
mandl, A., Nezlomné svědomí, in Katolické noviny, roč. XX., č. 21, 26. května 1968, s. 3-4.
Němec, J., Svoboda klade nové nároky, tamtéž, s. 4.

51

Zbabělost a strach jsou nedůstojné opravdového křesťana
Marta Kordíková

Před třiceti lety putovala po Československu petice za náboženská práva v komunistickém Československu. Tento
příspěvek připomíná její smysl i osobnost Augustina
Navrátila, odvážného moravského katolíka, který ji
inicioval.
Velmi důrazně připomínám, že zbabělost a strach jsou
nedůstojné opravdového křesťana.53
Uvědomoval jsem si, že souhrn všech současných okolností svědčí o tom, že nastal čas, aby věřící laici přistoupili
k činům, aby bylo státním orgánům jasně dáno najevo,
že Otec kardinál je naším jediným oprávněným mluvčím
a že není „generál bez vojska“.54
A. Navrátil (foto zdroj http://www.
K prvnímu lednu roku 1988 začal oficiální sběr podpisů
bubinekrevolveru.cz/krestan-kvepod petici za, nejen, náboženská práva v komunistickém
rulant
Československu. Mnozí ze signatářů netušili, kdo je jejím
autorem, protože sbírání mělo často spontánní charakter a s tzv. 31bodovou peticí, Podněty katolíků či Moravskou výzvou, jak se také textu přezdívalo, se setkali v kostele a někdy i proti
vůli místního kněze jej po mši podepisovali.
Z aktivity, která vzešla z malé moravské vesničky Lutopecny na Kroměřížsku, se stala
největší petiční akce od Vítězného února proti vládnoucí straně. Přes 600 000 lidí svým
podpisem vyjádřilo touhu po odluce církve od státu, aby stát nezasahoval do výběru kněží,
aby bylo zavedeno trvalé jáhenství či byli rehabilitováni ti, již byli odsouzeni v nezákonných procesech. Když byl v létě roku 1988 sběr podpisů ukončen a kardinál Tomášek mohl
vyjednávat se státní mocí s nezpochybnitelnou podporou mnohých občanů, autor Moravské výzvy pobýval na pozorování na psychiatrické klinice v Olomouci.
Augustin Navrátil, z jehož iniciativy petice vzešla, se narodil v prosinci 1928 do katolické
rodiny, která ho nemohla podporovat na studiích, a proto se vyučil stolařem. Několikrát byl
nucen změnit práci ať již z politických, či reorganizačních důvodů, až se mu podařilo i přes
výhrůžky nezaměstnaností najít místo u Československých drah, kde pracoval od roku 1957
až do odchodu do důchodu na několika pozicích, v posledních letech jako tzv. hradlař. V té
době měl za sebou již zkušenost s lidovým soudem kvůli divadelnímu představení i první
spory s JZD, které usilovalo o rodinnou půdu o výměře 1,5 hektaru. Tyto pokusy zemědělského družstva pokračovaly, s menší přestávkou v období Pražského jara, až do první polo53

František kardinál Tomášek dne 4. ledna 1988 v dopise, v němž schválil 31bodovou petici.

Podle textu Navrátil, Augustin: O petici, s. 5. Z Navrátilovy pozůstalosti text poskytla dcera pana Navrátila, paní Pavla Říhová.
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viny let sedmdesátých, kdy družstvo více než polovinu půdy získalo, podle Navrátila však
nezákonně. Hradlař sepsal odvolání, místo půdy mu však přineslo soudní proces a první
rozhodnutí vyšetřit jeho psychický stav. Obžalovaný se totiž cítil nevinen a prohlašoval, že
se bude odvolávat do té doby, než se věci vrátí do původního stavu. Když první posudek
označil železničáře za psychicky zdravého, požádal soudce o nový. V něm se lékaři vyjádřili,
že je Navrátil chronický stěžovatel a jedná se o paranoika kverulanta. Tuto diagnózu později
opakovali všichni psychiatři, kteří se měli k hradlařovu psychickému stavu vyjadřovat, na
což on neustále upozorňoval a se svými přáteli hovořili o politické objednávce. Do listopadu 1989 bylo na Navrátila sepsáno ještě několik posudků, avšak v posledních předlistopadových letech bylo pro soud stále těžší najít lékaře, kteří by byli ochotni stále potvrzovat,
že je železničář paranoikem (po roce 1989 byl shledán zcela zdráv).
I přes tyto posudky se však Navrátil neodmlčel. Sepisoval další odvolání a zapojil se
do disidentských aktivit. Podepsal Chartu 77, jež ho inspirovala k vytvoření vlastní petice
(1978) se 14 body, kterou během několika dní podepsalo přes sedm set osob na Kroměřížsku, za což byl i trestně stíhán. Rovněž začal psát dopisy na nejrůznější úřady či advokátní
kanceláře a dotazoval se, jak má právně postupovat v otázce petičního práva a práva na náboženské vyznání a obstarávání si náboženské literatury. Ve stejné době se na něj obrátila
i Zdenka Coufalová, matka tajného kněze Přemysla, který zemřel za zvláštních okolností
v únoru 1981, a žádala jej o pomoc, protože nevěřila, že by její syn spáchal sebevraždu.
Navrátil tehdy netušil, že se jednalo o double agenta, který do Vatikánu posílal zprávy
o podzemní církvi, ale dříve rovněž pod pohrůžkou dodával ekonomické zprávy rozvědce –
a z dostupných informací složil obrázek, který nemluvil o sebevraždě, ale o vraždě – a to ze
strany tajné státní policie.
Otevřený dopis, který se Coufalovou smrtí zabýval, se stal záminkou dalšího Navrátilova vyšetřování a delšího pobytu na psychiatrii (1985–1986). Nová, 20–23bodová petice
byla jen pomyslnou třešničkou na dortu, která však úřady příliš neznepokojila. Rovněž si
menší pozornost vysloužilo i Navrátilovo vydávání samizdatu, jež dokonce dopředu na příslušných úřadech oznámil. Jeho první pokusy tvořily přepisy brožurek převážně náboženského charakteru. Důvodem byla nízká dostupnost křesťanské literatury a snaha pomoci
věřícím získat knihy, které by měly rozvíjet jejich osobnost. A snaha umožnit věřícím nejen sebevzdělání, ale nechat je i promluvit dala vzniknout čtrnáctideníku Křesťanské obzory
(1988–1990), inspirované Tigridovými Obzory.
Křesťanské obzory vznikaly často přímo v Lutopecnech za velké pomoci Navrátilovy ženy
Augustiny (paní Navrátilová měla totožné jméno jako její manžel) a dětí, zvláště těch mladších.
K Navrátilovým se však začali přidávat přátelé a pomocníci, kteří časopis tvořili. Jedním z nejdůležitějších spolupracovníků byl Pavel Záleský, který rovněž vydával vlastní samizdat a byl taktéž železničářem. Společně také tvořili novou petici, tentokrát již 31bodovou. Navrátila se totiž
silně dotklo, že státní i stranické orgány odmítaly odpovídat na podněty kardinála Tomáška,
jenž nakonec vše zveřejnil v dopise Naše aktuální problémy. Ministr kultury Klusák nejspíše zapomenul, že byl předchozího roku během Cyrilometodějských slavností na Velehradě vypískán
a opět nastoupil cestu stranické protikatolické politiky.
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Navrátil se rozhodl kardinála podpořit, ale po předchozích zkušenostech již věděl,
že pokud má být akce úspěšná, musí do ní zapojit co nejvíce osob z katolického prostředí v Čechách, na Moravě i na Slovensku. Záleský tedy uspořádal v dubnu 1987 setkání
v Mutěnicích, na něž dorazili Václavové Malý a Benda, Josef Adámek a František Adamík,
Stanislav Devátý, Jaromír Němec a mnozí další. Petice prošla redakcí a její rozšiřování přislíbili např. manželé Kaplanovi, Michal Mrtvý, Ján Čarnogurský či František Mikloško.
Jak se ale ukázalo, našlo se později mnoho dobrovolníků, kteří pomáhali podpisy sbírat.
Úřady zpočátku nevěnovaly Podnětům pozornost, někteří katolíci se naopak báli podepsat,
protože vše pokládali za provokaci, případně se řídili samizdatovým časopisem Informace
o církvi, který s načasováním petice příliš nesouhlasil. Když ale do arcibiskupského paláce
dorazily první archy podpisů ze Slovenska v počtu několika tisíc, a kardinál vydal prohlášení na podporu 31 bodů a rovněž pražští katolíci už text nebojkotovali, začaly z celé republiky docházet stovky podepsaných archů. Tehdy už církevní tajemníci i policie a úřady
zbystřily, ale bylo již pozdě. Podpisy již nebylo možné zničit, proto soud alespoň zakročil
proti architektovi celé myšlenky. A tak Navrátil musel naposledy před listopadem 1989 do
psychiatrické léčebny v Kroměříži.
Je však nutné podotknout, že kroměřížská léčebna se nedala srovnávat se sovětskými
psychuškami. Navrátil nebyl nucen brát prášky, nedostával injekce, nemusel podstupovat
léčbu elektrickými šoky ani něco podobného. Že byli lékaři vůči svému pacientovi vstřícnější, je patrné i z toho, že některá z čísel Křesťanských obzorů sepsal Navrátil právě zde.
Také tady se rodila myšlenka laické verze Pacem in terris: Sdružení katolických laiků – Pokoj
na zemi (SKL), kterou však nyní pražští katolíci vetovali. Navrátil se přesto pokoušel SKL
propagovat i nadále, nakonec však ustoupil.
V listopadu 1989 se okamžitě pustil do zakládání Občanského fóra v Kroměříži, opět
vstoupil (již potřetí) do lidové strany a celoživotně se pokoušel plnit body Moravské výzvy.
Cesta to nebyla jednoduchá, někdy i pro druhé nepochopitelná a setkávala se s nepochopením. Možná nebyl jeho odchod z KDU-ČSL v devadesátých letech a vstup do Pravého
bloku nejlepším řešením, motivován však byl touhou po změně ve společnosti, protože
polistopadový vývoj jej zklamal.
Snad je ještě brzy hodnotit tento polistopadový čas, můžeme však již teď připomenout, že Navrátil byl za své aktivity před rokem 1989 oceněn Cenou Václava Bendy,
kterou každoročně uděluje Ústav pro studium totalitních režimů, a rovněž byl zařazen
mezi tzv. účastníky třetího odboje. V době, která přeje bádání o Chartě 77, je tedy dobré
připomínat i tyto lokální disidenty a aktivisty, jejichž pozice byla mnohdy složitější než
těch, kteří žili v hlavním městě.
Tento výstup vznikl v rámci projektu „Jazyk, identita, dějiny v kulturních transformacích současnosti‘“ podprojektu „Neznámý Augustin Navrátil“ řešeného na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy v Praze z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu na
léta 2016/2018.
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Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Brně-Židenicích
Klára Tománková

Ve snaze postupně zmapovat a připomenout četnost chrámů cyrilometodějského zasvěcení v naší zemi jsme v minulé Ročence pojednali o kostele vystavěném v 1. pol. 20. století v Olomouci-Hejčíně. Tentokrát obracíme svou pozornost k jiné moravské metropoli
– Brnu. Hlavní pohnutky pro výstavbu obou chrámů se téměř nelišily: rostoucí počet obyvatel na periferii města se stal výzvou k vybudování nového chrámu a ke zřízení samostatné
duchovní správy. Jelikož současně s tím také rostla obava z úbytku věřících kvůli nově vzniklé
Českobratrské církvi husitské, zasazovali se především diecézní biskupové o to, aby se záměr
realizoval co nejdříve. Od záměru k realizaci výstavby kostela sv. Cyrila a Metoděje v BrněŽidenicích však nakonec uplynulo čtvrt století.
Na počátku uskutečnění myšlenky nového kostela stálo v roce 1910 založení Spolku pro
stavbu katolického chrámu v Židenicích-Juliánově a zvolení jeho představenstva. Přestože
byly tedy první kroky provedeny již v tomto roce, k samotnému vysvěcení stavby zbývalo
ještě dlouhých 25 let. Během této doby se pak spolek potýkal s rozličnými komplikacemi.
V prvních letech se snahy zaměřily především na získávání finančních prostředků pomocí
sbírek. Zde však projekt narážel na zamítavý postoj a neochotu některých mimocírkevních
skupin a místních činitelů. První mohutná stagnace, která zasáhla činnost spolku, byla způsobena vypuknutím světové války v roce 1914 a přetrvala téměř do poloviny 20. let. Role
iniciátorů se v takových chvílích ujali zejména brněnští biskupové (Jan N. Klein, následně
Josef Kupka), kteří podněcovali spolek k dalším krokům a potenciální dárce k přispívání na
chrám. Na 28. října 1928 byla – po jisté vlně veřejné kritiky obviňující spolek z údajné nečinnosti – stanovena slavnost posvěcení základního kamene nového kostela.
První architektonický návrh židenického kostela vypracoval pražský architekt Josef Štěpánek. Díky následně vypsané soutěži na projekt vešly do hry i studie dalších autorů, jmenovitě J. Grunta, M. Lamla, ale i J. Šálka, který v téže době uspěl s návrhem na již zmiňovaný kostel v Olomouci-Hejčíně. Porota si však vyžádala několikeré přepracování ne zcela
vyhovujících předkládaných studií, což pochopitelně vedlo k dalšímu oddalování samotného uskutečnění. Závěrečný zvrat v událostech přinesl plán architekta Klaudia Madlmayra,
jehož jméno se také pojí s Velehradem, neboť se velkou měrou podílel na úpravě Královské
kaple Velehradské baziliky a další pracích. Jeho projekt na židenický kostel získal všeobecnou podporu a stal se předlohou pro jeho konečnou podobu. Dne 27. října 1935 pak
biskup Josef Kupka slavnostně vysvětil nový chrám. Jednou z nejkomplikovanějších záležitostí se také stala otázka svěření duchovní správy do vhodných rukou. Postupně připadali
v úvahu dominikáni, augustiniáni nebo salesiáni. Ani v jednom případě však nebylo možné dojít ke shodě požadavků obou stran. Teprve až několik dní po slavnostním vysvěcení
se duchovním správcem stal Bohuslav Němčanský, člen premonstrátského řádu sídlícího
v Nové Říši.
V architektonickém návrhu K. Madlmayra již na první pohled vnímáme silnou inspiraci v raně křesťanských stavbách, jež se nám dochovaly například v italských městech, jako
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jsou Ravenna či Aquileia. Trojlodní bazilika s transeptem je
doplněna o asymetricky situovanou postranní kampanilu zakončenou polygonální zvonicí.
Průčelí stavby vévodí sloupový
portikus, nad nímž je umístěn
pískovcový reliéf od Julia Pelikána zobrazující patrony kostela – sv. Cyrila a Metoděje. Madlmayr podobně jako slovinský
architekt Plečnik věnoval pozornost všem detailům včetně
vybavení. Navrhl hlavní oltář,
který vyhotovil řezbář Heřman
Kotrba, a stejně tak šest bočních
oltářů.
Ačkoliv se v Brně-Židenicích
jedná o celkově zdařilé a důstojné pojetí křesťanského chrámu, postrádají někteří historici
umění na tomto návrhu známky inovativnějšího přístupu,
který by dokázal nejen citovat
prvky raně křesťanských bazilik, ale také je vhodně přetvořit
Kostel v Brně Židenicích (foto P. Hudec)
v nové sakrální řešení. Naproti
tomu profesor Pavel Zatloukal hodnotí kostel jako pozoruhodnou transformaci ducha tradiční křesťanské baziliky. Výjimečnost jeho architektury byla bohužel později degradována
okolní výstavbou.
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Aby se Kristus znovu ocitl ve středu našich vztahů.
Ekumenismus v „Roce reformace“
Robert Svatoň

„Je podstatné, aby při příležitosti pětistého výročí reformace evangeličtí a katoličtí křesťané využili společnou připomínku historických událostí minulosti
k tomu, že do středu svých vztahů novým způsobem vloží Krista.“55
Těmito slovy se papež František obrátil na zástupce delegace Evangelické církve v Německu (EKD) během jejich návštěvy Říma v únoru 2017. Pohled do minulosti, k němuž
vybízí výročí počátku reformace, představuje podle římského biskupa nejen výzvu k tomu,
abychom se prosti nenávisti, vedeni Kristem a ve společenství s ním ohlédli nazpět, ale
znamená především pobídnutí, abychom jako křesťané nabídli dnešnímu světu radikální
Kristovu novost, kterou je nezměrné Boží milosrdenství.
Uplynulý rok byl tedy v ekumenismu zcela ve znamení reformace, až člověk mohl nabýt
dojmu, že všude je takříkajíc „přeluterováno“. Pro katolickou církev se v této souvislosti
opakovaně a z různých úhlů otevřela otázka po smyslu a významu reformačního hnutí
v celku dějin církve a křesťanské Tradice.56 Vědecké i popularizační časopisy věnovaly fenoménu reformace i jejímu „prvnímu hybateli“ zvláštní vydání, byla publikována záplava
závažnější i méně důležité literatury.57 Vedle řady odborných světových sympozií58 se na
mnoha místech konala liturgická shromáždění vedená v duchu pokání za minulá selhání,
ve vděčnosti za znovuobjevené společenství a v naději na to, že ekumenicky pojatá připomínka reformace otevře nové horizonty na cestě k překonání rozkolu.59 Minulost nelze
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Discorso del Santo Padre Francesco alla Delegazione ecumenica della Chiesa evangelica in Germania
(Lunedì, 6 Febbraio 2017), online. Dostupné na: <http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/february/documents/papa-francesco_20170206_chiesa-evangelica.html> [cit. 15. 12. 2017].
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Různost názorů, která se k tématu projevila, se odráží i ve vyjádřeních členů episkopátu katolické církve. Jen namátkou: reformace jako „dílo Ducha Svatého“ (předseda Italské biskupské konference Nunzio
Galantino), reformace jakožto „revoluce neboli naprostá změna základů katolické církve“ (kardinál Gerhard Ludwig Müller), reformace ve smyslu úsilí o obnovu jedné univerzální církve, které však ztroskotalo,
což dokládá existence bezpočtu konfesních církví, a které bude dovršeno až tehdy, když dojde k opětnému
sjednocení (kardinál Kurt Koch s odvoláním na evangelického teologa W. Pannenberga).
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U nás především dvě původní díla českých autorů, luterského teologa Jaroslava Vokouna a katolického
historika Tomáše Petráčka: Luther. Finále středověké zbožnosti, Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří
2017; Západ a jeho víra. 9,5 teze k složitému dědictví Lutherovy reformace, Vyšehrad, Praha 2017.
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Vedle římského kolokvia „Luther a svátosti“, o němž bude v článku ještě řeč, jmenujme např. kongres
o ospravedlnění organizovaný ekumenickou komunitou Bose na severu Itálie nebo konferenci v Kolíně
nad Rýnem věnovanou aktuálnímu významu Lutherem nastolené otázky po milostivém Bohu.
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V zemi reformace, v Německu, se hlavní kající bohoslužba konala v předvečer druhé postní neděle
v Hildesheimu. Šlo o jednu z centrálních událostí připomínky reformace v roce 2017, které se kromě představitelů církví zúčastnili i reprezentanti politického a společenského života. Celé liturgické shromáždění
znamenalo významný okamžik v dlouhodobém procesu uzdravení paměti, k němuž mělo ekumenicky
pojaté reformační jubileum přispět především.
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změnit, avšak její důsledky, které nás dodnes ovlivňují, mohou být proměňovány, a to právě tehdy, když doprostřed nás vstoupí vzkříšený Kristus, Beránek, z jehož otevřených ran
se rozlévá pokoj, světlo a život.
Věnujme krátce pozornost třem vybraným tématům souvisejícím s Rokem reformace,
a to učení o ospravedlnění, spojitosti mezi ekumenismem a etikou a osobě a dílu německého reformátora.

Ekumenická kající bohoslužba, Hildesheim, 11. března 2017. Předseda Rady Evangelické církve v Německu Heinrich Bedford-Strohm a mnichovský arcibiskup, kardinál Reinhard Marx.
Zdroj: http://www.ndr.de
Nauka o ospravedlnění: od kamene úrazu k základu jednoty
Za první a hlavní článek křesťanského učení pokládalo reformační hnutí 16. století
nauku o ospravedlnění. Její jádro tvoří přesvědčení, že hříšník se stává spravedlivým nikoliv dobrými skutky, zásluhami anebo zachováváním zákona či církevních předpisů, nýbrž
vírou v Boží milost, která se svrchovaně projevila v Kristově díle vykoupení. „Od tohoto
článku nemůžeme ani v nejmenším ustoupit, i kdyby padly nebesa i země a nic nezůstalo
na svém místě,“60 napsal Luther, a stejného názoru byli i jeho stoupenci, kteří spolu s ním
vyvolali mocný proud wittemberské reformace.
Leč reformace nebyla zdaleka jen záležitostí Saského kurfiřství. Zatímco v mnoha zemích dnešního Německa se prováděly církevní změny v duchu učení Martina Luthera
a v souladu s Augsburským vyznáním víry předloženým r. 1530 císaři, sjednotilo se Švýcarsko v reformační vlně, jejíž směr vytyčil především Jan Kalvín. Pro tohoto ženevského re60
Luther, M., Šmalkaldské články (1537), druhá část, článek I. a hlavní, in Kniha svornosti. Symbolické
čili vyznavačské spisy evangelických církví augsburské konfese, Kalich, Praha 2006, s. 284 (5, 416).
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formátora a stoupence Lutherových myšlenek představovalo ospravedlnění pouhou vírou
„hlavní pilíř, na kterém spočívá naše úcta k Bohu“61 a reformované církve kalvinistického
typu přijaly ve svých vyznáních a katechismech tuto nauku za svou. O poznání více nežli
luteráni však kalvinisté zdůraznili, že ospravedlnění nespočívá jen v odpuštění hříchů, ale
že je počátkem nového života, který vede křesťana ke konání dobrých skutků, jež jsou výrazem vděčnosti za Boží dar vykoupení a plodem víry, a mají sloužit k Boží slávě a k užitku
bližních.62
Jiskra reformačního ohně přeskočila jak známo také na Britské ostrovy, kde se roku
1533 král Jindřich VIII. prohlásil za hlavu anglické církve, a tím zpřetrhal jednotu s Římem. Přestože anglikánství neusilovalo o to, aby se stalo zvláštním konfesním systémem,
ale hlásilo se k víře jedné nerozdělené církve, vstřebalo do sebe organicky některé důrazy
typicky reformační. Vedle významu Písma svatého to bylo v prvé řadě právě učení o ospravedlnění. V 39 článcích náboženské víry, které tvoří věroučnou bázi anglikánského křesťanství, proto čteme:
„Jsme Bohem považováni za spravedlivé jedině díky zásluze našeho Pána Ježíše
Krista skrze víru, a ne pro naše vlastní skutky nebo zásluhy. To, že jsme ospravedlněni pouze vírou, je tudíž tou nejblahodárnější naukou plnou svrchované
útěchy.“63
Odtud se význam teologie ospravedlnění odrazil rovněž v metodismu, který jakožto
hnutí obnovy vzešel z lůna anglikánské církve v průběhu 18. století a stal se další významnou větví na stromu křesťanstva.
Lze tedy oprávněně říci, že téma ospravedlnění hříšníka tvoří ohnisko, kolem kterého se soustředí všechny tradice hlásící se k odkazu reformace. Po dlouhá staletí byla tato
ústřední reformační zvěst mezi katolíky a protestanty předmětem sporu. Až v r. 1999 se
podařilo prolomit ledy. O Dni reformace, 31. října, bylo tehdy v Augsburgu představiteli
katolické církve a Světového luterského svazu (WLF) podepsáno Společné prohlášení k učení o ospravedlnění, které v tomto smyslu slovy sv. Jana Pavla II. znamenalo skutečný „milník na nesnadné cestě k opětovnému nastolení jednoty mezi křesťany“.64 Za stěžejní lze
v této deklaraci považovat následující společné vyznání, které vyjadřuje, jak luterští a katoličtí křesťané pojímají základní pravdu o spáse člověka:
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Calvin, J., Unterricht in der christlichen Religion. Institutio Christianae Religionis, Neukirchner, Neukirchen-Vluyn 2012, III,11,1.
62
Srv. Druhé helvetské vyznání víry, čl. XVI, in Říčan, R. (ed.), Čtyři vyznání, KEBF, Praha 1951; Heidelberský katechismus. Křesťanské učení, Návrat domů, [s. l.] 2013, čl. 86.
63
The Thirty-nine Articles of Religion (1571), Article XI., online. Dostupné na: <http://gavvie.tripod.
com/39articles/art2.html> [cit. 19. 12. 2017].
64
Giovanni Paolo II, Angelus (Domenica, 31 Ottobre 1999) online. Dostupné na: <http://w2.vatican.
va/content/john-paul-ii/it/angelus/1999/documents/hf_jp-ii_ang_31101999.html> [cit. 22. 12. 2017].
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„Pouhou milostí, ve víře v Kristovo spasitelské dílo a nikoliv pro zásluhy z naší
strany, jsme přijati Bohem a obdrželi jsme Ducha Svatého, který obnovuje naše
srdce a vybavuje a povolává nás k dobrým skutkům.“65
Novost tohoto dokumentu spočívala v tom, že se při jeho vypracování postupovalo
na základě metody tzv. diferencovaného konsensu, která umožnila, aby obě strany došly
k jednotnému vyjádření základní pravdy víry, ale současně si uchovaly specifika vlastní
tradice, která nejsou s těmito základy v rozporu. Zmíněná ekumenická metoda musela zohlednit dva aspekty: jednak bylo v sázce úsilí o shodu, která se týká podstaty nauky
o ospravedlnění; jednak byly ve vztahu k této shodě zkoumány výroky obou stran, které se
doposud jevily jako protikladné, neslučitelné a rozdělující. Nejčastěji šlo o vzájemná odsouzení, která byla vyřčena v minulosti, např. na Tridentském koncilu, nebo jsou obsažena
v luterských vyznavačských spisech. Úkolem bylo zjistit, zdali se pozice katolíků a luteránů
v otázce ospravedlnění i nadále vylučují, anebo jestli je možné je chápat jako dva vzájemně
kompatibilní způsoby vyjádření téže pravdy víry. S tímto úmyslem bylo zkoumáno, zdali
jisté věroučné pozice formulované v době reformačních střetů ještě vůbec vyjadřují učení,
které církve zastávají dnes.66
Výsledkem bylo, že byl dosažen konsensus v základních otázkách nauky o ospravedlnění, který nevyloučil, ale naopak umožnil, aby spolu existovaly i různé důrazy, pokud jde
o teologickou formu a jazyk, jež jsou pro každou stranu typické. Tak katolíci i nadále hovoří o „zásluhách“, zatímco luteráni vyzdvihují spíše hledisko „odměny“; katolická strana
nepřestává zdůrazňovat aspekt „spolupráce“ člověka s Boží milostí, kdežto luterská hovoří
o „účasti člověka v aktu víry“ apod. Dosažený stupeň shody neznamená, že by v otázce
ospravedlnění od této chvíle neexistovaly žádné otevřené otázky, avšak přetrvávající rozdíly
nejsou a nemohou být důvodem k rozdělení církve.67 Totéž se týká rovněž anatemat, která
vyslovil v souvislosti s učením o ospravedlnění zmíněný Tridentský sněm: tato odsouzení
zůstávají v platnosti, avšak nevztahují se na učení luterských církví, jak je vyjádřeno ve společném prohlášení.
K tomuto lutersko-katolickému dokumentu se v r. 2006 přihlásila rovněž Světová rada
metodistů (WMC). „Rok reformace“ 2017 pak znamenal v tomto směru další posun, neSpolečná deklarace katolické církve a Luterského světového svazu k učení o ospravedlnění, čl. 15, in
Machula, T. (ed.). Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu, Krystal, Praha 2000.
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Srv. Thönissen, W., Stichwörter zur Ökumene. Ein kleines Nachschlagewerk zu den Grundbegriffen der
Ökumene, Bonifatius, Paderborn 2003, s. 60–61.
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Pro katolickou církev jsou témata, jež by měla být i nadále společně studována, následující: Lutherovo
vyjádření, že ospravedlněný člověk je zároveň spravedlivým i hříšníkem (simul iustus et peccator); postavení
nauky o ospravedlnění v celku učení víry církve; spolupráce (cooperatio) člověka při jeho ospravedlnění;
význam svátosti pokání v procesu ospravedlnění; vzájemná slučitelnost protikladných věroučných pozic,
které nelze zjednodušit pouze na otázku jazyka; srv. Odpověď katolické církve na společnou deklaraci
katolické církve a Luterského světového svazu k učení o ospravedlnění ze dne 25. 6. 1998, in Machula,
Ospravedlnění a dědičný hřích v ekumenickém dialogu, s. 25–29; Ratzinger, J. Wie weit trägt der Konsens
über die Rechtfertigungslehre?, in IKZ Communio, 29 (2000), s. 425–437.
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boť nejprve se 5. července k deklaraci připojilo Světové společenství reformovaných církví
(WCRC) a 31. října pak vyjádřily podporu obsahu zmíněného ekumenického textu též
církve, které jsou sdružené v Anglikánském společenství. V prohlášení, které k této příležitosti vydalo WCRC, jež sdružuje 233 církví reformované tradice (mezi nimi i největší
protestantskou církev u nás, Českobratrskou církev evangelickou), vystupují přitom záměrně do popředí některé důrazy učení o ospravedlnění příznačné pro kalvínskou a reformovanou teologii. Jedním z nich je vnitřní spojitost mezi ospravedlněním a posvěcením,
která má svůj základ v naší „jednotě s Kristem“ prostřednictvím víry. Termínem unio cum
Christo, o níž s oblibou hovořil Kalvín, vyjadřují reformovaní křesťané pravdu víry, že člověk, který došel ospravedlnění, má účast na Kristově životě, což věřícímu dovoluje, aby se
vnitřně obnovil, aby rostl v milosti a stával se nástrojem Boží lásky. V této perspektivě pak
dále platí, že zákon a evangelium nejsou kladeny příkře proti sobě, jak je tomu v případě
Lutherově, nýbrž že Starý a Nový zákon tvoří pro reformované křesťany jedinou smlouvu
milosti. Vedle učení a příkladu Krista proto zůstávají platnou normou pro křesťanský život
také Boží přikázání, která v Kristu docházejí svého naplnění. V životě víry se pak podle
reformovaného pojetí má projevovat zejména propojení mezi ospravedlněním a naší angažovaností v tom, aby Bůh mohl ve světě přivést k naplnění svoji spravedlnost. Odtud pramení zdůraznění toho, že jednota v nauce o ospravedlnění by se měla projevit společným
svědectvím ve prospěch těch, na které ve světě doléhá jho nespravedlnosti.68
Nauka o ospravedlnění hrála a měla by hrát u všech křesťanů, kteří se cítí být dědici
světové reformace, ústřední roli. Průměrnému katolickému uchu však může ponejprv znít
poněkud cize. Podstatné však je, k čemu nás ve své podstatě toto učení přivádí. Je to prvenství Božího milosrdenství jakožto pramene veškerého křesťanského života, jak to před lety
výstižně vyjádřil kardinál Walter Kasper, který poselství doktríny o ospravedlnění hříšníka
shrnul do následujících slov:
„Nad naším životem vládne milostivý Bůh, který nás ve všem, a dokonce navzdory všemu, drží ve své ruce. Nad naším životem se jako předzvěst i nejzazší
obzor klene milosrdenství. Pokud my sami smíme žít z milosrdenství, musíme
a můžeme být pro druhé lidmi milostivými a milosrdnými.
Ve světě, kde je téměř všechno založeno na výkonu a odměně, máme jako křesťané odpouštět a přitom se nebát začínat znova. Tak můžeme být hlasateli naděje.“69
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Srv. World Communion of Reformed Churches, Association of the World Communion of Reformed
Churches with the Joint Declaration on the Doctrine of Justification, online. Dostupné na: <http://wcrc.ch/
wp-content/uploads/2016/07/EN-WCRC-Association-with-JDDJ.pdf> [cit. 19. 12. 2017].

Kasper, W., Die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre – ein ökumenischer Meilenstein,
in Tentýž, Einheit in Jesus Christus. Schriften zur Ökumene, II, Herder, Freiburg im Breisgau 2013,
s. 490–491.
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Světové společenství reformovaných církví se přidružuje k deklaraci o ospravedlnění, Wittenberg, 5. července 2017. Zleva: Jerry Pillay, prezident WCRC; Brian Farrell, sekretář Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů; Martin Junge, generální sekretář Světového luterského
svazu; Jong Chun Park, prezident Světové rady metodistů (WMC); Ivan Abrahams, generální
sekretář Světové rady metodistů (WMC); Chris Ferguson, generální sekretář WCRC. Zdroj:
http://firstfridayletter.worldmethodistcouncil.org
Zajedno v antropologii, ale odlišně v etice?
V r. 1904 katolický historik Heinrich Denifle charakterizoval Martina Luthera jako
mravně zvrhlého člověka, který kvůli své vlastní zhýralosti vynalezl nauku o ospravedlnění, podle níž člověk není schopen plnit mravní zákon a je osvobozen od jakékoliv povinnosti konat pokání či dobré skutky. Ke spáse stačí pouhá víra.70 Proto katolické učebnice
morálky s oblibou uváděly jako hlavní pravidlo protestantské etiky Lutherův výrok: Pecca fortiter, sed crede fortius [Statečně hřeš, ještě pevněji však věř.]71 V tradičně kontroverzním teologickém pohledu byla v etice zpravidla proti sobě stavěna do popředí katolická
a evangelická konfesní zvláštnost. A tak se v protikladu k hamartiologickému pesimismu
reformační teologie („člověk je zkažený hříchem“) vyvyšovala katolická optimistická nauka
o stvoření („lidská přirozenost je hříchem jen raněna“), zatímco na druhé straně evangelíci chválili svobodu svědomí coby rozhodující kritérium lidského jednání, které nemůže
Srv. Denifle, H., Luther und Luthertum in ihrer erster Entwicklung, I. Franz Kirchheim, Mainz 1904,
s. 798–799.
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Brief Nr. 424. Luther an Melanchton, 1. August 1521, in D. Martin Luthers Werke, Briefwechsel, 2, Böhlaus, Weimar 1931, 372,84. Pro vysvětlení souvislostí: Luther píše citovanou větu, aby v souladu s apoštolem Pavlem (srv. Řím 8) vyjádřil, že nic na světě nemůže křesťana odloučit od Boží lásky v Kristu. Dokonce
ani tehdy, když se člověk znovu dopustil hříchu, ale věří, že Bůh ve svém milosrdenství je připraven mu
odpustit, nemusí propadat zoufalství. To, že se německý reformátor rád vyjadřuje v protikladech, které
mnohdy přivádí až na samou hranici únosnosti, patří k podstatným rysům jeho provokujícího sdělení.
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být omezováno žádnými výroky církevní instituce. Spíše vztahovému chápání lidské osoby
v reformované tradici sloužila jako protipól na katolické straně koncepce etiky, založené
prvořadě na přirozeném zákoně.
Leč „zlatá doba“ kontroverzí mezi křesťanskými konfesemi je minulostí, i pokud se
týče etiky. U našich západních sousedů patří společná prohlášení evangelických církví
a katolických biskupů již řadu let k projevům ekumenické spolupráce a představují hlas
křesťanského svědectví ve společnosti. Ve službě zvěstování evangelního poselství se tak
v minulosti představitelé německých katolíků a evangelíků neváhali vyslovit též k etickým
otázkám, jakými jsou např. sociální spravedlnost, právo na vzdělání, transplantace orgánů,
křesťanská péče o pacienty, doprovázení umírajících nebo fenomén uprchlictví. Dění v německé společnosti v uplynulé dekádě však zavdalo k tomu, že i mezi katolickou a evangelickou církví došlo v oblasti etiky k projevení rozdílných stanovisek k vybraným tématům.
Na mysli máme především kontroverzi spojenou s problematikou importu embryí pro
zisk kmenových buněk, které jsou předmětem následného vědeckého výzkumu, dále pak
otázky lékařsky asistované sebevraždy nebo svazku osob stejného pohlaví. A tak se zdá, že
zatímco v oblasti sociální etiky není pro církve obtížné vyjádřit křesťanskou zodpovědnost
společně a ekumenicky, stává se pole individuální etiky prostorem názorového tříštění.
Odkud tento nesoulad pramení?
V daných souvislostech se jako nanejvýš aktuální a naléhavé jeví zkoumat, zdali zdrojem odlišných postojů v konkrétních etických problémech nemohou být různá konfesně
ražená antropologická východiska a jestli je možné, nebo dokonce žádoucí, pokusit se formulovat základy křesťanského pohledu na člověka, které by církve v ekumeně mohly společně sdílet.72
Úkolu zodpovědět na tyto otázky se zhostila bilaterální pracovní skupina Německé
biskupské konference (DBK) a Spojené evangelické luterské církve v Německu (VELKD), která sdružuje sedm tamních luterských zemských církví. Poté, co se v předchozích
letech toto ekumenické grémium vyjádřilo k otázkám církevního společenství a nauky
o církvi, stala se ve třetí pracovní fázi předmětem jeho zájmu oblast etiky. Dokument
s názvem Gott und die Würde des Menschen [Bůh a lidská důstojnost],73 představený veřejnosti 15. února „Roku reformace“, je výsledkem osmileté práce, jejímž smyslem nebylo
nalézt řešení v jednotlivých etických otázkách, nýbrž soustředit se na obecné principy
vzájemného vztahu mezi etikou a antropologií, naukou o člověku. Klíčový pojem v celém
argumentu přitom zaujímá téma důstojnosti lidské osoby, od níž se odvíjejí jednotlivá
nezadatelná práva každého člověka. Celý dokument tak lze chápat jako cenný příspěvek
církví k veřejné společenské debatě o pojetí důstojnosti člověka, který v Německu stojí
72
Srv. Koch, K. Der Mensch als ökumenische Frage. Gibt es (noch) eine gemeinchristliche Anthropologie? in Stubenrauch, B. – Seewald, M. (eds.), Das Menschenbild der Konfessionen. Achillesferse der
Ökumene?, Herder, Freiburg im Breisgau 2015, s. 18–32.
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Srv. Bilaterale Arbeitsgruppe der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands und der Deutschen Bischofskonferenz, Gott und die Würde des Menschen, Evangelisches Verlagsanstalt – Bonifatius, Leipzig – Paderborn 2017.
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v samotném středu pozornosti a jehož interpretace je ukázkou maximální názorové plurality. K jakému obrazu člověka se tedy tamní luterští a katoličtí křesťané hlásí?
Nejprve je důležité zmínit, že jde o pojetí zakořeněné v Bibli, které je však reflektováno také z hlediska křesťanského dogmatu. Dokument, který máme před sebou, je tudíž
teologický text, který se k širokému poli etiky přibližuje z perspektivy teologie. Jak již
bylo naznačeno, jádro této ekumenické studie spočívá ve společně formulovaných základech křesťanské antropologie a důstojnosti člověka. Tváří v tvář společenské debatě,
která nastoluje otázky po tom, odkud pramení lidská důstojnost, v čem spočívá, komu
a za jakých okolností ji lze někomu připsat, dokument trvá na tom, že samotný pojem
důstojnosti člověka ještě nemá sám o sobě normativní obsah, a vyžaduje tudíž zdůvodnění.74 Nejvlastnějším důvodem lidské důstojnosti je přitom podle katolíků a luteránů její
zakotvenost v Bohu. Nekonečná hodnota člověka, kterou vyjadřuje jeho důstojnost, pramení na základě křesťanského Zjevení z toho, že každý člověk je stvořen k Božímu obrazu. To, že je od počátku určen pro společenství s Bohem a druhými lidmi přitom nebylo
zpřetrháno, ani skutečnost lidského hříchu a jeho moc, z níž se člověk vlastními silami
není schopen bezezbytku vymanit. V Ježíši Kristu, z pouhé milosti, se však každému člověku v tomto životě nabízí odpuštění vin a otevírá se před ním horizont nového života
v Duchu Svatém, který jej uschopňuje k tomu, aby v postoji vděčnosti za dar vykoupení
přinášel ovoce dobrých skutků.
Z křesťanského hlediska je podle našeho ekumenického textu lidská důstojnost zdůvodněna ze čtyř úhlů: z pohledu teologie stvoření, nauky o Kristu, učení o spáse (především teologie ospravedlnění) a eschatologie, tedy té části teologie, jež se věnuje „posledním
věcem“ člověka. Samotným základem hodnoty jednotlivce i rovnosti všech lidí je Boží
vztah k člověku, jak se zrcadlí v aktu stvoření. Jelikož Kristus svým vtělením přijal vše lidské včetně utrpení, zůstává lidská důstojnost nedotknutelná i tehdy, je-li člověk ponižován
a když trpí. Nauka o ospravedlnění nás kromě toho ubezpečuje, že člověk navzdory svému
hříchu může být Bohem opět přijat do společenství s ním, že každému je dána možnost
obrácení a že tedy lidskou důstojnost neztrácí ani ten, kdo se proti ní provinil. Perspektiva
dovršeného lidství nakonec otevírá naději, že každý život přes svoji pozemskou roztříštěnost dojde uceleného rozvinutí v Božím království a že již nyní jsme povoláni, abychom
hledali jeho spravedlnost. Takto teologicky pojatá důstojnost člověka je něčím, co navzdory potlačování nebo přehlížení nemůže být za žádných okolností a v žádné fázi lidského
života člověku odňato. Jedná se totiž „vždy o důstojnost darovanou Bohem“75, o dar bezpodmínečné Boží lásky, který si člověk nemůže ani zasloužit ani vytvořit na základě svých
vlastních schopností. Z toho důvodu „se luterská i katolická církev společně zasazují o to,
aby důstojnost každého člověka byla respektována a chráněna za všech okolností“.76

74
75
76

Srv. tamtéž, čl. 176–178.
Tamtéž, čl. 191.
Tamtéž, čl. 233.
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Specifickým a snad i paradoxním rysem společného dokumentu německých luteránů
a katolíků je ovšem skutečnost, že dosažený konsensus v antropologii, k němuž obě strany
dospěly, ještě nestačí k tomu, aby obě církve v každé etické otázce zastávaly identické pozice. I přes řadu průniků totiž i nadále existují v oblasti etiky témata, ke kterým se obě strany
vyjadřují odlišně. Ohniskem napětí jsou jmenovitě otázka statutu embryí a problematika
tzv. asistované sebevraždy. Zatímco pro katolíky se lidský život od okamžiku spojení pohlavních buněk až po přirozenou smrt člověka vymyká jakékoliv manipulaci, vyznačují se
reprezentanti evangelické etiky názorem, že v určitých přesně stanovených a krajních případech lze lidské embryo využít k výzkumu za lékařským účelem a umírajícímu pomoci
uspíšit odchod z tohoto světa. Přes tyto rozdíly, které musí být i nadále předmětem ekumenického rozhovoru, jsou však autoři našeho textu přesvědčeni o tom, že tento tzv. „ohraničený nesouhlas“ není důkazem rozporu v samotných základech ekumenicky formulované
teologické antropologie. Tento fakt, totiž že luteráni a katolíci jsou schopni objevit a uznat
společná východiska křesťanské nauky o člověku a představit okolnímu světu sdílenou vizi
lidské důstojnosti, je nezpochybnitelným přínosem dokumentu. Současně jeho vypracování znamená od církví závazek solidarizovat se nerozděleně s těmi, jejichž důstojnost je
ohrožena a zasazovat se za jejich ochranu. Vždyť „ekumenický konsensus“ nemá cíl sám
v sobě, ale jako sama jednota křesťanů, tak i on má splňovat úkol znamení pro tento svět.
Kéž by se formulovaná shoda projevila v tom, že jednání křesťanů bude stále více projevem
ryzí evangelní svobody, vyjadřujícím radikální novost víry v ukřižovaného Krista a života
milosti podle jeho Ducha.

Stvoření Adama, detail Michelangelovy fresky v Sixtinské kapli.
Zdroj: http://www.northfieldumc.org
Martin Luther: kontinuita i zlom
Obraz Martina Luthera na evangelické i katolické straně procházel proměnami. Jestliže pro evangelíky byl reformátor v proměnách času vnímán jako symbol vymanění ryzí víry
ze jha římské církve nebo jako apoštol novověké autonomie svědomí a nezávislosti rozumu,
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zůstal tento muž pro katolíky po staletí ztělesněním všech herezí, původcem mravní zkaženosti a hrobníkem jednotného křesťanstva. Toto polemické vnímání bylo příznačné pro
epochu konfesionalismu, která po staletí spoluurčovala nejen společenský a politický obraz světa, ale živila i v kolektivním vědomí uvnitř křesťanských církví postoje vyhraněnosti, protikladnosti, nenávisti či ostražitosti vůči druhým. I v souvislosti s Rokem reformace
sloužil Luther některým jako herold bezmezné svobody, zatímco druzí se roznítili už jen
při zaslechnutí jeho jména. Celkově však lze říci, že nejen vědecké bádání, ale též oficiální
stanoviska církví v průběhu posledních desetiletí přispěla k tomu, aby před námi osoba
Martina Luthera i jeho dílo vystoupily na povrch poněkud plastičtěji, diferencovaněji. Trojice posledních tří papežů neváhala ocenit hluboce náboženský charakter wittemberského
reformátora a jeho zápasu, evangelické církve byly schopné se distancovat od nenávistných
Lutherových projevů vůči jiným křesťanům nebo židům. Bylo by tedy nesprávné se domnívat, že ovzduší ekumenismu má podnítit Lutherovu glorifikaci a směřuje k vytvoření jakéhosi nového „ekumenického“ lutherovského mýtu. Již papež Jan Pavel II. vyzýval
v této souvislosti k pečlivému studiu, které by bez předsudků a s touhou nalézt pravdu
podalo spravedlivý obraz reformátora a celého období reformace.77
Katoličtí historikové a teologové, kteří se Lutherem začali kriticky zabývat od počátku
minulého století, byli tradičně vnímaví k souvislostem života středověké církve, jejíž myšlenkový i duchovní svět byl podhoubím, z něhož vyrůstá jak sám reformátor, tak i jeho
nauka. Bez spojitosti se středověkem, který rozhodně nebyl pouze „temným“, lze z Luthera
pochopit opravdu jen málo, což si dnes vážně uvědomují i evangeličtí autoři. V díle Martina Luthera, který více než patnáct let svého života nosil kutnu augustiniánského mnicha, tak můžeme nalézt četné prvky, jež byly typické pro středověkou teologii a zbožnost.
Jako příklad uveďme způsob, jakým Luther interpretoval Písmo. Nejenže je v jeho četbě
Bible patrná dynamika monastické tradice, která přistupovala ke slovům Písma v postoji
modlitby a meditace a nacházela jejich uplatnění v duchovním zápase a pokušení.78 Mladý
učitel Bible, působící na univerzitě ve Wittenberku, četl též Starý a Nový zákon v duchu
patristického výkladového klíče, podle něhož porozumění k Božímu slovu je možné výlučně skrze Krista, který je středem Písma: „Celé Písmo směřuje k tomu, aby nám dalo poznat
Krista. To je cíl veškerého Písma a skrze něho je nám připraven přístup k Otci.“79
Když v předvečer svátku Všech svatých r. 1517 sepsal Martin Luther disputaci o odpustcích, formuloval tento svůj pastorační návrh v souladu s teologií a praxí pokání, typickými pro starou církev i pro mnišský život. Proti automatismu, k němuž věřící povzbuzoval tehdejší úzus prodeje odpustků ve smyslu: zaplacený odpustek rovná se prominutý
trest, upozorňoval člen řádu sv. Augustina na to, že obrácení mravů (conversio morum) je
77
Srv. Messaggio di Giovanni Paolo II al Cardinale Giovanni Willebrands, Presidente del Segretariato per l´Unione dei Cristiani (31 Ottobre 1983), online. Dostupné na: <https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/
it/letters/1983/documents/hf_jp-ii_let_19831031_card-willebrands.html> [cit. 15. 12. 2017].
78
Srv. Vokoun, Luther, s. 157–163.
79
Luther, M., In Genesim declamationes (1527), in D. Martin Luthers Werke, 24, Böhlaus, Weimar
1900, 16,1–3.
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charakteristickým rysem křesťanského života jako takového. Tak to dokládá i první z „odpustkových tezí“, která zní: „Když náš Pán a Mistr Ježíš Kristus řekl: Čiňte pokání atd.,
chtěl, aby celý život věřících byl pokáním.“80 Užívání odpustků podle něj v žádném případě nesmí zastínit nejen Boží slovo a Boží milost, ale ani nahradit skutky milosrdenství
a pietas crucis, tedy „zbožnost kříže“.
Ti, kdo zkoumají v Lutherově díle vlivy svatého Bernarda z Clairvaux, zase kromě
jiného upozorňují na to, že za své „znovuobjevení“ nauky o ospravedlnění hříšníka vděčí saský reformátor z velké části právě tomuto „poslednímu z církevních otců“.81 Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že v jeho přednáškách k Listu sv. Pavla Římanům z let
1515/1516 zaujímá ústřední místo Bernardův citát o tom, co je obsahem úkonu víry:
„Především totiž musíš věřit, že můžeš odpuštění svých hříchů dosáhnout pouze
skrze Boží milost; zadruhé, že si nemůžeš činit nárok na žádný dobrý skutek,
jen když ti ho daruje sám Bůh; a nakonec že si skrze žádný skutek nemůžeš
získat věčný život. Ten dosáhneš jedině tehdy, když ti bude darován, a sice bez
jakýchkoliv zásluh.“82
Od Bernarda přes Augustina až k Pavlovi vede cesta, která Luthera utvrdí v přesvědčení, že odpuštění hříchů, které se děje na základě milosti, člověk přijímá vírou, že si věčný
život nemůžeme zasloužit svými skutky a že pramenem odpuštění je Kristova smrt na kříži.
K řečenému je zajímavé připojit, že otázce Lutherovy nauky o ospravedlnění se nevěnuje
ani jeden ze čtyřiceti bodů, jejichž odvolání od mnicha Martina požadoval r. 1519 papež
Lev X.83
Zatímco tedy 31. říjen 1517 rozhodně nelze pokládat za datum, kdy se rozdělila
církev na Západě,84 je faktem, že Martin Luther se s římskou církví rozešel 10. prosince 1520, když u jedné z bran města Wittenberku jednak spálil papežskou bulu, která
mu hrozila exkomunikací, pokud se nezřekne čtyřiceti vyjmenovaných omylů, a jednak hodil do ohně i sbírky církevního práva. Právě tento rok lze přitom označit za rok
„reformačního obratu“, kdy Luther formuluje svůj program, a to především ve spisech
Křesťanské šlechtě německého národa o zlepšení stavu křesťanstva, O babylonském zajetí církve
80
Tentýž, Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum (1517), in D. Martin Luthers Werke, 1,
Böhlaus, Weimar 1883, 233,10–11.
81
Srv. Posset, F., Luther und der letzte der Kirchenväter, in Thönissen, W. – Freitag, A. – Sander, A.
(eds.), Luther. Katholizität und Reform. Wurzeln – Wege – Wirkungen, Bonifatius – Evangelische Verlagsanstalt, Paderborn – Leipzig 2016, s. 29–59.

Luther, M., Divi Pauli apostoli ad Romanos epistola (1515), in D. Martin Luthers Werke, 56, Böhlaus,
Weimar 1938, 370,1–7.
83
Srv. Lev XI., Exsurge, Domine, Dědictví Svatováclavské, [s. l.] 2017.
84
„Datum, k němuž se vztahuje Lutherův rok [2017], tudíž není datem rozdělení, nýbrž datem, které
též katolíky upomíná na potřebu stálé reformy církve“ (Woelki, R.M., Ehrlichkeit in der Ökumene, in
Herder Korrespondenz, 10 /2017/, s. 13).
82
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a O svobodě křesťana. Ve druhém ze jmenovaných textů se německý reformátor soustředí
na nauku o svátostech, přičemž svůj hlavní úkol formuluje takto: „Předně musím popřít
sedmero svátostí a zatím tvrditi, že jsou toliko tři: křest, pokání a chléb.“85 Zároveň se domnívá, že všechny tyto svátosti byly římskou kurií zavedeny do žalostného zajetí, a vůbec,
že celá církev byla připravena o svou svobodu.
Co vedlo autora této teze k tak vyostřené kritice? Důvodem je v prvé řadě Lutherovo
pojetí toho, co tvoří podstatu svátosti. Od dob Augustinových církev na Západě zastávala
učení, že každá svátost je tvořena znamením a milostí jakožto účinkem, který toto znamení zprostředkovává (res). Martin Luther, v jehož teologii zaujímal stěžejní místo Kristus
a Kristovo slovo, však přemístil těžiště chápání svátostí právě na Boží slovo, jehož podstatným rysem je zaslíbení milosti, z něhož se rodí samotná církev. „Bůh nikdy s lidmi nejednal
(…) a nejedná jinak než slovem zaslíbení,“86 říká reformátor. Na Boží slovo zaslíbení pak
člověk odpovídá vírou. Obojí patří k sobě: kde není zaslíbení, není čemu věřit, víra pak
přivádí k naplněním slibu. Ve svátostech se tudíž podle Luthera spojuje znamení a slovo
zaslíbení, které musí být přijato vírou. Kde znamení a zaslíbení chybějí, tam nelze podle
něj o svátostech vůbec hovořit.
Jestliže toto hledisko Martin Luther vztahuje na sedm svátostí církve, dochází k závěru, že za svátosti v pravém slova smyslu může pokládat pouze křest a Večeři Páně, zcela
jistě však už ne manželství, svěcení kněží, biřmování, ani „poslední pomazání“. Ke dvěma
pravým svátostem připojoval strůjce německé reformace ovšem také zpověď. Třebaže ji za
svátost nepovažoval, nepřestával k ní povzbuzovat a učil o tom, že při ní jde o „výtečnou,
skvělou a útěšnou věc“, o vzácné zboží, kterým by rozhodně nikdo neměl pohrdat.87 Pokud jde o svátost kněžství, tu sice Martin Luther odmítl s odkazem, že jde o „vynález církve papeženské“88, byl nicméně přesvědčen o tom, že v církvi musí existovat zvláštní úřad.
Ačkoliv rozhodně tvrdil, že každý pokřtěný má účast na Kristově kněžství, a tedy platí, že
všichni jsou kněžími, nezapomněl dodat, že ne všichni jsou ovšem faráři.89 Kněží a biskupové nicméně nejsou u Luthera chápáni předně jako služebníci oltáře, na němž svátostně
zpřítomňují Kristovu oběť, nýbrž jsou pokládáni za služebníky slova. Z toho vyplývá, „že
ten, kdo nezvěstuje slovo, (…) naprosto není knězem, a že svátost svěcení nemůže být ničím jiným než jakýmsi obřadem při vyvolení kazatele v církvi“90.
Jak vidno, představuje otázka teologie svátostí při četbě Luthera jedno z nelehkých
témat, které se již v minulosti stalo předmětem dialogu mezi luterány a katolíky. Je proto
vskutku přínosné, že jedno z velkých sympozií roku 2017 bylo věnováno právě vztahu LuTentýž, Babylonské zajetí, in Lutherův odkaz, Laichter, Praha 1935, s. 215.
Tamtéž, s. 256.
87
Srv. Větší katechismus Dr. Martina Luthera, in Kniha svornosti, s. 464 (28/732).
88
Luther, Babylonské zajetí, s. 373.
89
Srv. Tentýž, Der 82. Psalm ausgelegt (1530), in D. Martin Luthers Werke, 31, Böhlaus, Weimar 1913,
211,17-18.
90
Tentýž, Babylonské zajetí, s. 358.
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thera ke svátostem, a to s podtitulem: Katolická četba v ekumenické perspektivě. Luterští
a katoličtí teologové a biskupové z celého světa se na Papežské Gregoriánské univerzitě na
přelomu února a března věnovali studiu čtyř svátostí: křtu, eucharistii, svěcení a svátostí
pokání. Širší rámec těmto specifickým tématům přitom poskytli ve svých příspěvcích kardinálové Koch a Müller. Gerhard Ludwig Müller, který v té době stál v čele Kongregace
pro nauku víry, zdůraznil, že zatímco nauka o ospravedlnění nezavdává důvod k rozdělení
církve, musí se předmětem intenzivního ekumenického dialogu stát otázka vztahu mezi
ospravedlněním hříšníka a církví. Ospravedlnění i víra totiž nejsou pouze záležitostí individuální a subjektivní jistoty spásy, nýbrž mají svůj podstatný rozměr ekleziální, neboť
církev je společenstvím víry i místem ospravedlnění. Kurt Koch, předseda Papežské rady
pro podporu jednoty křesťanů, naznačil novou perspektivu dialogu tím, když upřel zrak
na rok 2030 coby datum pětistého výročí vydání Augsburského vyznání víry, které bylo
výrazem touhy luterských církví po katolicitě. Snad bychom se do té doby mohli dočkat
i konkrétního projevu sblížení v otázkách nauky o církvi a svátostech.91

Werner Franzen, Amplexus (Objetí, 1986/1987). Kristus objímá Bernarda z Clairvaux
a Martina Luthera. Bronzová plastika umístěná v bývalém cisterciáckém opatství v Altenbergu
(Severní Porýní). Zdroj: http://www.d-braun.info/Bergisches_Land/content/DSC_4826_large.html

91
Srv. Horst, G., Wahre Reformation ist die Läuterung, in Die Tagespost, 27 (4. März 2017), s. 5. Příspěvky z konference by měly v dohledné době vyjít i knižně ve svazku nazvaném Salvezza mediata. Lutero
e i sacramenti, tedy: Zprostředkovaná spása. Luther a svátosti.

69

Pět zastavení: rozpoznávání věcí souvisí s rozpoznáváním osob
Michal Altrichter SJ

I
Olomoučtí biskupové a arcibiskupové. Celkem cca 70 „metropolitních“ plus asi padesát pomocných. Obrovská výpověď o Božím působení mezi námi. Samostatnou kapitolou
by byli šlechticové či šlechtické rody: domácí (Valdštejn, Berka z Dubé, Očko z Vlašimi,
z Kravař; mezi pomocnými jsou třeba dva Kolowratové) i zahraniční (Thurza, Colloredo,
Liechtenstein, Habsburkové několikrát). Zajímavý je pohled na ty, kdo „začínali“ jako biskupové jinde nebo z Olomouce naopak přešli jinam (Praha, Vídeň, Brno, ale i vzdálenější
místa). Pak je tu podceňovaný fenomén přídomků: Břichatý, Lysý, Volek, Jelito, Lacek aj.
Samozřejmě důležitý je výčet kardinálů (od prvního „nehusitského“ Jana Železného, přes
Dietrichštejna, Wolfganga Schrattenbacha, ctitele Jana Sarkandra, Antonína Colloreda,
prvního arcibiskupa, Maria Tadeáše Trauttmansdorfa, slavného muzikanta Rudolfa Jana
Habsburka, ten je též pozoruhodně provázaný s ignaciánskou spiritualitou, dále Maxmiliána Beckha, „velehradského“ Bedřicha Fürstenberka, až po Lva Skrbenského – tedy jich
bylo devět; například Jan Očko z Vlašimi, první český kardinál vůbec nebo František Tomášek byli kardinály až v pozdější pražské metropoli). Do roku 1777 (arcibiskupství) se
uvádělo počítání s „číslovkou“ (například Jan XVI., i když ta čísla nejsou mezi historiky
ujednocená; současný arcibiskup Jan, pokud by se nadále číslovka zmiňovala, by tak byl
XVII., podle jiného počítání ovšem XIX.). Například mezi biskupy (a také pomocnými)
máme opaty (žďárský, z Hradiska aj.). Výčet biblických hesel, která mají ve svém znaku,
rovněž upozorňuje, jaký druh Metodějova charismatu realizovali.
II
Josef Šnejdar, kniha vzpomínek (Bůh, osud a já, Nová Forma, Věteřov 2016) na krátká
léta v Tovaryšstvu, na jeho stavbu Národního divadla či Paláce kultury. Jediný jezuita, jenž
jako kněz nezůstal v kněžství. Počítáme-li Jaroslava Vančuru, překladatele ruského bosa
Griguljeviče, byli to asi dva, kteří kráčeli od padesátých let s režimem. Šnejdar šel za svým
talentem, Vančura však se zvídavostí a jakýmsi vlichocením se (s občasným zachvěním pokání, jak uvádí historik Vaško). Šnejdar byl kněz tajně vysvěcený po PTP v Rajhradě biskupem Hnilicou a sloužil jedinou mši; Vančura scholastik, student, ne-kněz, tedy ještě nebyl
probatus. „Pár hodin“ byl také v jezuitském noviciátu jistý Vojtěch Filkorn, jenž pak odešel
během komunismu do Bratislavy přednášet metodologii. Ale ten se nepočítá kanonicky
za jezuitu. Ale jako jezuitou a knězem byl – ve své drahné době – pouze Šnejdar. Ve svém
textu uvádí, že jednou mu pracoval vyhraněný cit, jindy zase vyhraněný rozum. Usmiřoval tedy napětí vůlí. To může být i takzvaná „západní dvojpoloha“, kde osobnost nemůže
uspořádat dobrovolně pozývaný Duch Svatý, řekli bychom opakovanými slovy otce Špidlíka. Proto nakonec podlehl tomu, co bylo přirozené, tedy silnější vnějškově: talent – bez
duchovního posvěcování srdce, bez personálně zakoušeného tajemství. Sám autor to přiznává.
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Velice pečlivě a svým způsobem i s vděčností píše o velehradském jezuitském gymnáziu: laskaví, kompetentní, atraktivní vyučující. Že se „makalo“ na dvě stě procent, přinášelo plody tomu, kdo chtěl studovat. Josef Cukr nesmírně věcně uváděl studenty do válečné
politické situace. Škarek originálním, přímým, podnětným způsobem dával exercicie. Filozof Konečný se stále potil, kapesníkem utíral si pot. A mnoho jiných. Pak byl Šnejdar po
válce prefektem v Brně. Doslova v předvečer odjezdu na studia do Lyonu proběhla známá
dubnová noc, kde byl se 17 brněnskými jezuity odvezen do Bohosudova. Píše o tristním
pohledu na stařečky, kteří byli vytrženi ze svých klášterů, ponecháni bezmoci. Následovala
budovatelská léta na komunistických stavbách. Po tajném vysvěcení na kněze se zamiluje
do vdané paní. Estébáci ho sledují, a pak pod pohrůžkou, že „zamávají“ s paní Jaroslavou,
Šnejdar všechno „vyklopí“, úplně všechno: všechna jména jezuitů, celý styl práce – a podepíše spolupráci. A přiznává, že žije celý život s vědomím zavržení, jakoby se znamením
Kainovým. Sám potom říká, že nikomu neškodil, jen prostě „osud“ ho nesl.
V textu se ukazuje na několika místech jeho potřeba se veřejně vyznat (možná na způsob mentality Augustinových Vyznání). A přitom je vše velice neseno jeho osobním zápasem, kdy napořád myslel na to, že je Pánův.
III
Do čeho nás chce Wiching dostat? Tento dotaz není rétorickou floskulí (prázdným
obratem), ale vážným momentem ze života Cyrila a Metoděje. Zdánlivě jde o jemný rozdíl, ale ve skutečnosti „to blízké“ („motýlí chvění“) odpovídá „pukání skal“. Opozice shromážděná v ideovém okruhu kolem Wichinga nesledovala pouze politický motiv (případnou ztrátu či naopak zisk území při misijních kompetencích), ale také vlastní teologické
ospravedlnění. Můžeme na vznesenou Wichingovu námitku nalézt odpovědi v disputacích
Cyrilových v Gradu, Akvileji a Benátkách. Dokumenty jsou ve vědecké cyrilometodiáně
k dispozici.
Jak tedy ona námitka vůči Cyrilovi (a Metoději) zní? Vedete lidi od teologické tradice
pouze k lidové nepoučené víře. Cyril a Metoděj ovšem byli natolik teologicky kovaní, že se
spíše trpělivě vyrovnávali s nedostatečným vzděláním oněch „západních“ kněží. Při papežově vyslovení neobvyklých privilegií pro „slovanské věrozvěsty“ téma neúplného vzdělání
„západních“ také zaznělo. Přesto tato námitka trvá – a může být dokonce (námi) prodlužována (prolongována) do dnešních dní. Cyril a Metoděj odpovídají ovšem ve smyslu syntézy
(světecká osobnost totiž usiluje vždy o přemostění, ne izolovanou jednostrannost): Usilujeme o spojení toho, co je tradicí osvědčené, a to postupně přetlumočujeme těm (v originálech:
tomu učíme ty), pro něž jsme posláni.
„Škrkněme“ z Kréda všechny abstraktní výrazy (věčný život, viditelný, neviditelný, ne
stvořený apod.), „vymažme“ liturgické lekce svatého Pavla, hemžící se abstraktními výrazy
(i třemi po sobě následujícími) a zejména se střesme doporučovat „našim věřícím“ mudroslovné texty Písma! Och ouvej, oni by přece narazili na houšť abstraktních výrazů – jen
by je to mátlo! A to je právě to, nač Wiching spoléhal. Avšak světecká osobnost dbá o přemostění: a vykládá (to znamená třeba v osobním kontaktu, v trpělivé katechezi), vysvětluje,
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poučuje, a znovu desetkrát, dvacetkrát se pokouší o totéž. Kolik jen abstraktních výrazů
mají cyrilometodějské pasáže z Proglasu, nebo v Moráliích!
Je teologicky (a duchovně) neomluvitelné, budeme-li „machrovat“ s abstrakcemi,
a přitom v nás nebude růst autentický život. Existuje abstrakce v kontextu života a je abstrakce, která život míjí. A to je právě požadavek papeže Františka: rozlišovat. V tomto zvítězil nad Wichingy (mimo jiná odvětví ducha) Cyril s Metodějem. Rozlišovali život a „čisté“ ideje. O tuto syntézu dbát je odkazem Cyrila a Metoděje. Na jedné straně je důležité
lidi nepřetížit tím, k čemu obtížně dorůstají, na straně druhé je potřebné jiné (a možná
i tyto) citlivě právě takto vést. A objevuje-li se nezdravé vychýlení, je potřebné trpělivé prohloubení toho, co schází.
Nemysleme si, že víru předáváme těm, kteří Písmo nečtou, nezaobírají se hlubšími
texty. Tito farníci jsou často „propálení“ životem, takže se neozvou. Kdo však s těmito lidmi (a je jich v mnoha farnostech napořád dosti) pracuje hlouběji, seznává, že tito zakoušejí
nemalou bolest nad antikulturním, antiintelektuálním postojem nás spoluvěřících. Proto
jsou v tradici církve rozličné stavy: řeč (i homilie, katechismy) pro námořníky, studenty, podnikatele. Cyril a Metoděj nejednali pouze s politiky (jak se dnes zdůrazňuje, aby
„církev mohla vůbec nějak fungovat ve společenské sféře“), ale šli disputovat s poučenými. Existují možná náročnější teologické disputace mezi těmi, kdo mají víru pokřivenou,
skeptickou či karikovanou, nežli mezi těmi, kdo dělají první krůčky a patří jako konvertité
mezi (zase odlišné) bohatství církve. Vždyť Kristus sám hovoří o radosti nebe nad vracející
se zatoulanou ovečkou. A proto: sledovat život, ne dopředu stanovené ideje, odpovídá životu Pravdivého mezi námi.
A ještě dva důležité momenty: skutečná „abstrakce“ vyvstalá ze života tiše se znovu
rodí (pokořena, zbavena vehemence sebezdůrazňování) a (moment druhý) tam, kde se vitální abstrakce nedostává, je potřebné jí třeba požehnat; jinak bychom „museli“ velkou část
poezie od Danteho po Newmana, teologické literatury od Augustina po Benedikta XVI.,
jemného vedení duše od Jana Zlatoústého po Romana Guardiniho, označit jako nepoužitelnou – a do této pozice nás chtěl právě Wiching dostat.
IV
Kdosi se ošívá, když se má modlit k Cyrilu a Metoději, pokud nás naučili přistupovat
k Pánu slovanským jazykem. Na to lze odpovědět: A kterým jiným jazykem dokonale vládneš, abys nehovořil „slovansky“? Cožpak Slované udělali ve světovém měřítku více zla než
jiná etnika, impéria? Jsme leckdy v postavení marnotratného syna, jenž se stydí za svou
identitu, za místo života, pocházející od Pána, nikoli od nás; proděláváme si pak osobní
zápasy či spory (přinejmenším vnitřní napětí) z doby národního obrození. Nejsme těmi,
kým jsme. Generace, která už nezažila národnostní ponižování, se zdánlivě chová jako
„kosmopolitní“, ale možná pod pláštíkem „všichni jsou mými bratry“ jde o přiznaný či
nepřiznaný útěk z rodiny otce a matky. Proč nevyhodnotíme faktum, že pokud nás slovo
„slovanství“ čepýří, že se může jednat o spor duchů? A proto též „snové zámky“, přání být
jinými, ztotožňovat se s nerealizovatelnými ideály, je součástí našeho politického chování:
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nepřijímáme to, co je, ale (virtuálně) sníme o slušných, čistých avšak neexistujících politicích. Kde není přijetí domova, není přijetí jiných lidí. Domov přece netvoří naše hádky,
ale místo, kde můžeme začít budovat pozitivní hodnoty, a kde nacházíme Pánovu tvář.
Jsou tyto čtyři postoje: „zakysnout“ a nechtít o „věci“ nic slyšet; nazývat špatné věci
dobrými; špatné („revolučně“) vymýtit (ale biblicky i s pšenicí); do nedobré situace doslova vkládat Pána, zvát ho dovnitř našeho života, takže nejen dobro uvidíme, ale také ono
postupně (avšak nejdříve neviditelně) vítězí.
V
Po revoluci ´89 bylo velehradské Mariánum ještě v plném rozkvětu. V primitivních
zdravotních (dvacet i více lidí na jednom pokoji) apod. podmínkách již po půlnoci začaly
obětavé řeholní sestry umývat a poté oblékat své pacienty. Nešlo jen o mentálně postižené,
ale doslova o fyziognomicky anomalizované. Tu jeden neměl rameno a byl „sešroubován“
do nestandardní polohy, tu druhý neměl nohy ani ruce, jen nějaké pahýlky, další měl hlavu
v krunýři zavěšenou na tenoulinkém tělíčku, jiný ležel jako „Boží špagetka“ nějak k sobě
zasukovaný, že se nedokázal pochopitelně ani pohnout. Všechny nádherně vymydlinkované s desítkami lehátek, s desítkami vozíčků a u jiných zase s desítkami berliček přivezly
zdatné sestry na mši v pět hodin ráno.
Všem nemocným svítily oči radostí. Bylo zjevné, že jde o středobod jejich denního
rytmu. Řekne-li někdo, že se naučili tento „kulturní program“ vnímat jako alternativní
„uspokojování citu“, velice se mýlí: jednoduše nemá zkušenost s těmito nemocnými. Během mše sice občas někdo berličkou „ve větru zašavloval“ nebo si pokroutil hlučněji hlavičkou, ale když přišel okamžik proměnění a potom přijímání, byli tito lidé přesvědčivě
šťastní a soustředěně tiší. Očekávat tuto chvíli nejde direktivně, ani programově. O způsobu, jak se tito lidé zpovídali, se nepíše, ale obecně lze říci: je to jeden z divů, jak svátosti
působí mimo naše kategorie. V očích mnohých byl nikoli tupý, ale vitální žal. Uvědomuji
si to, když někdy v nemocnicích vidím proleženiny „až na kost“ u těch, kteří jsou odkázáni
na ty, kteří je tu a tam vypolohují do nového, osvěžujícího umístění (na lůžku).
A nyní si představme vnitřní svět tohoto, leckdy velice dynamického, člověka: podobně jako klaustrofobika, jenž nemůže z místa, neboť vše na něj „padá“, vše se mu „zužuje“,
prožívá i tento nemohoucnost, neboť si sám svalstvu neporučí, pakliže tělo neposlouchá
a je odkázán jen na vnitřní „nekonečnost“: v žádném případě ovšem nepostačí „bohatý“
(kulturní, intelektuální, u někoho třeba erotický) svět, ale tvořivě niterné spojení s Pánem, jenž tuto ochromenost s dotyčným naplno prožívá. Je nám prabídně, když máme
naraženou kostrč nebo jsme upadli při sprchování na hranu, událost možná jako z Laurela
a Hardyho, kdy obražená páteř se hojí postupně a noci jsou příliš „meditativní“. Nemůžeme se posunout z místa do jiné polohy. Nyní se očišťuje, zkvalitňuje a zosobňuje náš vztah
k Pánu, který si nás takto pozval ke královské cestě oběti.
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Poutníci nekonečna
Richard Čemus SJ

U příležitosti návštěvy kanadského arktického ekologa, českého rodáka Josefa
Svobody v České republice nám zaslal
otec R. Čemus SJ příspěvek, který se dotýká i Velehradu.
Bylo to v roce, kdy nastoupil na papežský stolec Jan Pavel II. a z Východu
Josef Svoboda při nedávné návštěvě Prahy
začal vát nový, svěží vánek plný očekává(foto Ivana Jašminská, zdroj: http://www.severskení. Studoval jsem tehdy ve Freiburgu im
listy.cz/osobnos/osob0096.php)
Breisgau bohosloví a bydlel v Collegiu Borromeu. Jednou v sobotu mne zavolali na vrátnici — mám prý návštěvu. Sešel jsem dolů; proti
mně stál vysoký štíhlý padesátník ve vlněné pestrobarevné bundě, která neklamně prozrazovala, že je země Javorů — z Kanady. Oslovil mne česky. Přijel s rodinou na vědeckou stáž a dověděl se, že tu je český bohoslovec, a tak ho přišel navštívit. Představil se jako Josef Svoboda.
Měli jsme si to dopoledne co vyprávět. Jak se ukázalo, byl to profesor biologie na Torontské
univerzitě v Kanadě. Zabýval se výzkumem arktické flóry a na vědeckých expedicích často
pobýval daleko od civilizace v nekonečných Nord West Territories dlouhé měsíce, sám a sám.
Samotě se nevyhýbal, naopak, vyhledával ji jako prostor modlitby. Vyprávěl mi, jak se zasazoval u příslušných kanadských autorit o to, aby údolí, které objevil a ve kterém pobýval jako
vůbec první člověk, dostalo jméno The Silence and Solitude Valley. Neprosadil se. Zůstala mu
ale vzpomínka na to, jak se v tichu toho nezmapovaného údolí cítil blízko Stvořiteli.
Za komunismu byl muklem (mužem určeným k likvidaci): zatčen v roce 1949 jako
devatenáctiletý student Masarykovy univerzity v Brně a nezákonně odsouzen k jedenácti letům vězení. Prošel těmi nejhoršími lágry, mimo jiné Leopoldovem, kde se – ač laik – dostal
mezi biskupy a kněze, na tzv. „Muklovský Vatikán“ – oddělení pro duchovní. Vyprávěl mi
o jezuitovi Adolfu Kajprovi, kterého nesmírně ctil, a já zas o svém vlastním otci, který byl
obžalován ze „špionáže pro Vatikán“, ale ten skutečný. A tak jsme mluvili střídavě o hledání
Boha v socialistických kriminálech a v kanadských dálavách. Tu se mne najednou Josef zeptal: Znáš „Upřímná vyprávění ruského poutníka svému duchovnímu otci“? Nechtěl věřit,
že neznám. „Toho v Kanadě naši lidé znají“, poznamenal. V průběhu rozhovoru se pak ještě
podivil tomu, že neznám ani The Cloud of Unknowing (Oblak nevědění), bestseller mystické literatury, jemu známý v anglo-americkém prostředí. Nakonec se rozhodl, že druhý den
zajde do největšího katolického knihkupectví ve Freiburgu, a jestli tam obě knihy nenajde,
pošle mi je v angličtině, až se opět vrátí do Kanady. Ten den jsme se s Josefem Svobodou
stali přátelé. Musel jsem si počkat, až se Josef vrátil „domů“ – pak doputoval Poutník i ke
mně. Začetl jsem se do jeho Upřímných vyprávění a… vydal jsem se s ním na cestu. Kam?
Na cestu k vlastnímu srdci. Tehdy jsem je ještě málo znal a hlavně, naprosto jsem mu nedůvěřoval. Putování k vlastnímu srdci ovšem je — jak jsem se od Poutníka dověděl — pouť
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k Bohu. Cest k Bohu je hodně, to jsem věděl ze studia teologie. Svatý Tomáš Akvinský mluvil o Pěti cestách. Po něm svatý Bonaventura popsal svou Cestu mysli k Bohu a další teologové mystiky, jako třeba Terezie Avilská, svým Hradem v nitru uvedla mnohé do Božího
tajemství. Ale už tisíce vyznavačů před nimi, na křesťanském Východě četli Mojžíšův výstup
na horu Sinaj jako manuál cesty k Bohu. V 5. století Mystická teologie Pseudo-Dyonisia
Aeropagity nadchla svou krásou. Na Východě ani na Západě nechyběli vyznavači, kteří svou
vlastní cestu k Bohu vyjevili formou osobních vyprávění. Klasickými se stala Augustinova
Vyznání. Na konci svého života vzdal počet ze své pouti i Ignác z Loyoly svými Vyprávěními
poutníka. A od poloviny minulého století putuje k Bohu našimi kraji ruský Poutník.
Která cesta je nejlepší? Podle Tomáše Špidlíka je to ta, která nejvíc odpovídá vlastnímu
životu. Fakt je, že právě člověk dnešní vědecko-technické civilizace nachází v Ruském poutníkovi skvělého společníka. K Josefovi doputoval Poutník až do zamrzlé kanadské tundry,
která mu musela připomínat nekonečné obzory daleké ruské stepi. Kupodivu má však dnes
Poutník příznivce v New Yorku, v Římě i Paříži a předpokládám, že se i v Praze bude cítit
jako doma. Jak už ho tak trochu znám, bude se mu u nás nejvíc líbit asi na Velehradě nebo
na Sv. Hostýně. Rád totiž vyhledává Duchem prodchnuté ticho posvátných míst. Ne, není
samotář, je (jen) hesychasta — hledač vnitřního klidu, míru a pokoje. I Dobrý voják Švejk
měl rád (svůj) klid. Chápal ho sice po svém, nicméně není vyloučeno, že ti dva, Poutník
a Švejk, — (někdy) jednou v nebi U Fleků — zavedou na toto téma řeč. Jsem přesvědčen, že
i Švejk bude Poutníkovi rád naslouchat a v lecčems se jistě shodnou. Třeba v tom, že pravda
se nerodí v rozumu, ale vyvěrá z „vnitřností“ (guts!), poeticky ze srdce, jako pramen života.
Na Velehrad potáhne Poutníka jistě i paměť svatých Cyrila a Metoděje. Vždyť i on, ač
oklikou, přichází k nám z Východu. A nese v sobě celou tradici východního mnišství, ze které žili a čerpali oba soluňští bratři. Poutník to vysloveně neříká, nicméně je učedník svatého
Antonína Poustevníka, ač ten žil už mezi třetím a čtvrtým století v Egyptě. Tam se tehdy
rodilo křesťanské mnišství. Antonína proto považují za prvního mnicha. Svatému Atanáši,
biskupu slovutné Alexandrie, vděčíme za to, že Antonína vůbec známe. V jeho Životu svatého Antonína nám ho nepředstavuje ani tak jako mnicha, ale prostě jako křesťana, který
nechce více než žít povolání, které dostal při křtu. Touží následovat Krista, a to celým srdcem, a stát se tak jeho živou ikonou. A tak když jednou zajde v Alexandrii do kostela a slyší
číst právě v evangeliu slova, kterými Ježíš odpověděl bohatému mladíkovi na jeho otázku po
dokonalosti: Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co máš, dej peníze chudým, pak přijď a následuj mne (...). Antonín to vezme doslova. Všechno rozdá, a uteče ze „světa“ do pouště.
I příběh Ruského poutníka začíná Božím slovem. Neustále se modlete! Je to výzva apoštola Pavla v druhého listu Soluňanům, který se zrovna čte v chrámu, když tam Poutník
náhodou zavítá. In on to chce vzít doslova, ale neví jak. A tak se vydá hledat někoho, kdo
by mu vysvětlil, jak se lze neustále modlit. Dlouho putuje marně, až potká v duchovních
věcech zkušeného ,starce´. Ten ho naučí modlitbu Ježíšovu, jež má na křesťanském Východě tradici. Sahá až k egyptským pouštním otcům, hesychastům Svaté hory Athos a ruským poustevníkům. S výběrem spisů o modlitbě se Poutník seznámí ve Filokalii (Láska ke
kráse), knize, kterou mu dá stařec v církevně-slovanské verzi, zvané Dobrotojubie (Láska
k ctnosti). Ta, spolu s Biblí, se stane jeho jedinou četbou a zejména po starcově smrti mu
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bude náhradou za jeho živé slovo. První zkušenost, kterou moderní člověk udělá, vydá-li se
s Poutníkem na cestu, je to, že jeho metoda modlitby Ježíšovy je nadmíru jednoduchá. Stačí
opakovat slova: Pane Ježíši Kriste, synu Boží, smiluj se nade mnou hříšníkem, kdykoliv to
jen jde: v čekárně u doktora, ve frontě před obchodem, u pokladny na nádraží či při čekání
na nedochvilného přítele. Všude tam, kde člověk neví co s časem, stále se dívá na hodinky
a ztrácí nervy, je nebezpečí, že ztratí kontrolu nad vlastními myšlenkami a stane se snadnou
kořistí pokušení. Už u otců pouště proto čteme: hlava se musí zaplnit myšlenkou na Boha
a na vlastní hříšnost, aby v ní žádné špatné, nebo jen zbytečné, myšlenky „neměly místo“.
Postupně se tak modlitba Ježíšova jakoby prosakuje do stále hlubších sfér vědomí a podvědomí (Evdokimov hovoří též o duchovním nadvědomí). Stane se návykem, jenž člověka doprovází všude. A i když na modlitbu občas zapomene, ona sama od sebe se zase přihlásí. Je
to asi jako když řídíme auto. Střídavě sešlapujeme spojku, brzdu a plyn. Začátečník se musí
zcela soustředit, je nejistý a ocení, když má vedle sebe instruktora, aby nesjel z cesty. Časem
mu to ale už jde samo, už nemyslí na pedály, ale na to, kam chce dojet. Cílem je ale zkušenost, která je psychologicky nevysvětlitelná, protože je darem Boží milosti. Nastane, když
se modlitba „prosákla až do srdce“. Člověk se už nenamáhá, ale s údivem naslouchá, jak se
v jeho nitru modlitba sama modlí. My sice ani nevíme, jak se máme modlit — říká sv. Pavel
(srv. Řím 8/26) — Duch Boží však volá z hloubi našeho nitra: Abba Otče. Křesťanský Východ tento mystický stav nazývá modlitbou srdce. A jelikož je srdce středem lidské bytosti,
odkud vycházejí a kam se sbíhají všechny tělesné, duševní a duchovní síly člověka, modlí se
tím celý člověk. Modlitba srdce člověka sjednocuje, plodí v jeho nitru hluboký mír a zároveň budí energie, o kterých ani netušil, že je má. Z (historie) východní spirituality známe
např. „starce“, s darem jasnozřivosti, kteří viděli na dálku a znali, s čím člověk přichází, dřív,
než otevřel ústa. Tu by se však dalo namítnout: není to nic nového. Nehlásá Yoga a Zen totéž a není modlitba Ježíšova jakási mantra? A není Poutník, stejně jako všichni hesychasté,
propagátorem pokřesťanštěného buddhismu? O možném vlivu buddhismu na křesťanské
mnišství lze jen spekulovat. Fakt je, že určité všelidské touhy a náboženské postoje mohou
nabýt společné rysy ve všech kulturách a náboženstvích. Neznamená to ovšem, že jsou jedno a totéž. Poutníkova modlitba není autosugesce či snaha o vykoupení vlastními silami, ale
důvěrný rozhovor hříšníka s živou osobou Spasitele Ježíše Krista, syna Božího. Je prosbou
o jeho milosrdenství a zároveň vyznáním víry, že ON ho dovede k Bohu Otci ve spojení
s NÍM, jediným prostředníkem. To je cíl a smysl Ježíšovy modlitby.
Ježíšova modlitba je tedy prostředek nebo cesta. Cíl je spojení s Bohem Otcem, skrze Ježíše Krista, v Duchu Svatém. Křesťanský Východ tu hovoří o stavu zbožštění (theosis). Modlitba srdce není tedy nějakým exotickým druhem, nebo metodou modlitby, ale
stupněm dokonalosti modlitby vůbec. Křesťanská tradice zná modliteb na tisíce. Zkušenost mystiků však ukazuje, že dosáhnout niterného spojení s Bohem vyžaduje především
dvě věci: stále hlubší vědomí vlastní hříšnosti (penthos), a postupné zjednodušování života
vnitřním sjednocováním. Vždyť Bůh sám není komplikovaný, ale jednoduchý (monotropos). Proto si na Východě hesychasté zvolili modlitbu Ježíšovu, která v jedné větě obsahuje
oba prvky. A na Západě ze stejných důvodů autor díla Oblak nevědění zjednoduší svou
modlitbu na dvě slova: God–sin (Bůh–hřích). Pokání očišťuje. Je-li srdce opravdu čisté, nic
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nebrání tomu, aby modlitba z něj vyvěrala jako zřídlo Božího života v nás, a stala se neutuchající inspirací Ducha Božího v našem každodenním životě. Z milosti Boží Poutník tuto
zkušenost udělá. Modlitba, která pro něho byla ponejprv spojena s námahou, se mu stane „lehkým jhem“, sladkou, osvěžující „povinností“, duchovním odpočinkem. I uprostřed
svízelných situací, v nebezpečí, v zimě, při hladu i únavě neutuchá v jeho nitru pramen
duchovní radosti. Lidé, které potkává, si tajemství jeho blaženosti nedovedou vysvětlit, cítí
však na sobě blahodárný účinek jeho přítomnosti. Poutníkovy city, myšlenky, vůle i samo
tělo postupně proniká Boží život, který jako životodárný pramen zavlažuje nejen rajskou zahradu jeho srdce, ale dere se nezadržitelně ven, k bližnímu do světa a posvěcuje jej. Poutník
sám žasne, kde se vzal v jeho srdci ten soucit s každým, koho potká, a v němž vidí bratra či
sestru. Odzbrojující svoboda, kterou Poutník rád skrývá za zdánlivou naivností, je jakýmsi
bláznovstvím, známým v tradici křesťanské svatosti jak na Východě, tak na Západě, jako
bláznovství pro Krista. Nejen ve Staré Sýrii a Byzanci či ve středověkém Rusku, ale stejně
tak u sv. Františka Assiského, ba dokonce u sv. Ignáce z Loyoly najdeme tento postoj výlučné lásky ke Kristu, který převrátí dosavadní hierarchii hodnot člověka a je proto v očích
světa bláznovstvím. Též ale zdrojem úcty a obdivu i výzvou. Proto Poutník, kamkoliv přijde,
je buď nevrle vyhnán, nebo vřele milován. Tam, kde si Duch Boží učiní ze srdce člověka svůj
trůn, vyzařuje z nitra ven. Neohraničuje tedy svůj posvěcující účinek na člověka samého, ale
prozařuje skrze něj na celé stvoření. Poutník to směl zažít, a proto se mu před očima srdce
rozvírá stvoření jak kniha, ve které je schopen číst. Rozumí šumění splavu i listí stromů,
zpěvu ptáků i třpytu hvězd. Už v Atanášově Životě svatého Antonína čteme, že dokonce
i divoká zvířata se k Antonínu chovala jako k Adamovi a k Evě v ráji. Podobné příběhy víme
o sv. Františku, sv. Sergii Radonežském či Serafínu Sárovském. Zvířata cítila, že v těchto Božích mužích se k nim navrátila harmonie ráje, po které „všechno tvorstvo dosud sténá v porodních bolestech“. Ráj se vrací do srdce člověka tehdy, když vytrvale odhání hada: všechny
zlé úmysly, které mu tam pokušitel chce klást. O svatém Prokopu legenda říká, že přemohl
ďábla, dal ho do řetězů a oral s ním. To je odměna vítěze v duchovním boji: vášně už člověka nezotročují, ale dokonce mu jejich síla slouží k dobru. V Životě sv. Antonína čteme,
jak se po něm sháněli poutníci zdaleka a ptali se pocestného, jak ho poznají. Odpověď je
udivila: „Až uvidíte muže, kterému září tvář, je to Antonín.“ I Ruský poutník si nás podmaní světlem a teplem, jež vyzařuje. Kam přišel, kde byli dobří lidé, bylo jim s ním dobře
a nechtěli ho nechat odejít. On však nikde příliš dlouho nemeškal, věrný svému povolání
být poutník bez domova. Domov je však tam, kde je člověk mezi svými a není třeba mnoha
slov, aby si rozuměli. I Poutník měl svůj domov: našel ho v Kristově jménu. Ježíš je jméno
Boha, který má srdce člověka. Poutník do tohoto tajemství pronikal, čím víc vzýval Ježíšovo jméno, v něm se ukrýval a dýchal, a k jehož chvále nakonec nechal jednoduše tlouct své
srdce a nechal se jim vést. Že nikde dlouho nezůstal, je asi proto, že mu srdce velelo jít dál
— vždyť měl dojít až k nám a vyprávět nám o divech, jež udělá Bůh s každou lidskou duší,
jenž Krista přijme do svých bran. A také o tom, že kdo se jako on vydá s Kristem na cestu,
ten ponenáhlu pozná smysl událostí, věcí a života vůbec. Musí se jen srdci, z jehož hlubin
Kristův Duch mu neustále tiše promlouvá, naučit naslouchat. A tak z ruských stepí, přes
kanadskou tundru, vítej Poutníku k nám!
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Putování na Velehrad
Marie Ševčáková

Sv. otec František říká: „Je důležité, abychom ve chvílích odpočinku a odstupu od každodenních starostí mohli obnovit své duchovní i tělesné síly a prohloubit své duchovní
putování.“
Co nám přináší pěší pouť:
1. Vyjití ze stereotypu běžného života.
2. Odpoutání se od pohodlí domova.
3. Oproštění od starostí všedních dnů.
4. Setkání s přáteli a radost ze společného putování.
5. Radost ze vzájemného sdílení.
6. Posilu ze společné modlitby a společně prožité mše svaté.
7. Radost z krásy přírody, kterou právě procházíme.
8. Přinášení oběti za nemocné a potřebné.
9. Odřené paty, palce u nohou nebo puchýře.
10. Celkovou únavu, ale o to větší radost z cíle cesty.
Takže, pokud vám to věk a zdraví dovolí, neváhejte a přidejte se k pěším poutníkům na
Velehrad i vy! Stojí to za to.

Poutníci před Velehradem (foto archiv M. Ševčákové)
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První den jsme se po mši svaté v 15 hodin v Ratíškovicích vydali směr Bzenec. Cesta
byla převážně lesem asi 12 km. V Bzenci jsme přespali v místní tělocvičně. Druhý den ráno
jsme vyráželi v 8 hodin. Tato část pouti byla trochu náročnější, protože jsme šli zhruba
18 km více mezi poli a vinicemi. Kolem páté hodiny jsme došli do Boršic, kde jsme byli
ubytováni na faře. Sem také doputovalo asi 150 poutníků z jiných směrů, ti byli ubytováni v rodinách. Společně jsme se zúčastnili mše svaté. Místní farníci se každoročně starají
o příchozí poutníky ať poskytnutím ubytování, nebo přípravou občerstvení. Jsou velmi
milí a ochotní.

Poutníci před Velehradem (foto archiv M. Ševčákové)
V sobotu ráno jsme vyšli společně ve velkém průvodu na Velehrad. Po cestě se k nám
připojila i skupina poutníků putujících od Znojma. Tato osmikilometrová cesta vedla převážně po silnici. O půl jedenácté jsme doputovali na Velehrad. Naše pouť byla zakončena
společnou mší svatou celebrovanou želivským opatem J. J. Šimkem.
Letos nás z Ratíškovic vycházelo celkem 31 poutníků včetně dvou batolat. Z našich
dvou farností (ostrovačické i veverskoknínické) se závěrečné mše na Velehradě zúčastnilo
34 farníků (někteří přijeli až na Velehrad pouze na mši). Celkem připutovalo na Velehrad
cca 460 pěších poutníků.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám jakýmkoli způsobem tuto pouť
umožnili, a zajistili vše potřebné. Také bych chtěla poděkovat našim ministrantům, Štěpánkovi, Matoušovi, Vítkovi a Josífkovi, kteří tuto pouť statečně absolvovali, a nejen to,
šli ji skoro celou bosi. Vždyť všechny těžkosti spojené s poutí můžeme přinést jako oběť
za naše nemocné a trpící. A tito malí kluci ji přinášeli za Jendovo uzdravení. Mají ho moc
rádi, a to nám dospělým dokázali. Vždyť jen opravdová láska se nebojí oběti. Myslím, že je
to vhodné k zamyšlení a k povzbuzení pro nás pro všechny.
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Pěší poutě na Velehrad (a zpět i dál)
L.P. 2018
XXXVII. pouť z Levého Hradce bude zahájena v sobotu 17. 2. 2018 v 9.30 při mši sv. v kostele sv. Klimenta
V. pouť moravských matic – neděle 15. 4. 2018
v Zašové
IX. pouť tatínků s dětmi se chystá v průběhu června – 60 km
XI. ročník Svatý Kopeček – Svatý Hostýn – Velehrad, zároveň VIII. Moravská Compostela: Svatý
Kopeček – sobota 30. 6. – středa 4. 7. 2018 – 110 km,
noclehy: 30. 6. Pavlovice, 1. 7. Svatý Hostýn, 2. 7. Zlín, 3. 7. Napajedla, 4. 7. Velehrad,
je však možno jít jen ze Sv. Hostýna až 2. 7. ráno – 60 km
VI. pouť ze Sv. Antonínka na Velehrad bude ve středu 4. 7. – 30 km, na Velehrad se od
nepaměti chodí pěšky z Lovčic, Žarošic, Násedlovic, Milonic a dalších míst
XI. pouť mladých z Opavy v červenci 2018 jdou přímo na Velehrad – 150 km, podrobnosti www.opavskapout.wz.cz
XVIII. pěší pouť (hvězdicová): Cyrilometodějská lípa na hranicích Moravy a Čech –
Nové Veselí – Netín – Velké Meziříčí – Křtiny; Vranov n/D – Znojmo – Žarošice; Rad.
Svratka – Vítochov – Vír – Olešnice – Sloup; Brno Bystrc; Olomouc; Ratíškovice; Skalica;
Ostrožská Lhota; Uherský Brod; Veselí nad Moravou; Nedachlebice – všichni na Velehrad,
pondělí 20. 8. – sobota 25. 8. –170 km,
V sobotu 25. 8. v 10.30 zahájení v bazilice, v 11.30 pontifikální mše svatá s o. biskupem
Pavlem Posádem, 15.00 rozloučení
IX. svatováclavská pouť: Velehrad – (Napajedla nebo Pohořelice) – Štípa – Svatý Hostýn,
pátek 28. 9. v 10.00 mše sv. v bazilice – neděle 30. 9. – 60 km
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VALNÁ HROMADA
MATICE VELEHRADSKé

11. 2. 2018
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 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 Antonína Baslera
– zpráva o činnosti Matice velehradské a návrh činnosti v roce
2018 (Petr Hudec)
– zpráva o hospodaření Matice velehradské (František Slavík)
– přestávka na formulování připomínek a dotazů,
		 vyplňování lístků – –přihlášek do diskuse, občerstvení
(15 min)
– zdravice oslovených hostů
– příspěvky přihlášených do diskuse
– usnesení Valné hromady
– píseň Bože cos ráčil
16:00 		 Závěrečné požehnání (předpoklad)
81

Duchovní cvičení na Velehradě 2018
4. 2.–9. 2.
14. 10.–19. 10.
21. 10.–26. 10.
11. 11.–16. 11.
18. 11.–23. 11.

Kněžské exercicie
Kněžské exercicie
Kněžské exercicie
Kněžské exercicie
Kněžské exercicie

Mons. Vojtěch Šíma
Mons. Marián Bublinec
P. Vojtěch Kodet OCarm
P. Vojtěch Kodet OCarm
Mons. Josef Žák

26. 1.–28. 1.
Duchovní cvičení pro všechny, kteří přijali svátosti církve v dospělosti 		
		
P. Vítězslav Řehulka
26. 1.–28. 1.
Škola modlitby Božím slovem - Lectio Divina „v domě farizeje Šimona“ 		
		
P. Tomasz Kazański SAC
16. 2.–18. 2.
Duchovní cvičení (nejen) pro členy Matice svatoantonínské
		
P. Lev Eliáš
22. 2.–25. 2.
Postní duchovní obnova na téma „Společenství svatých“ P. Vladimír Kasan OSB
2. 3.–4. 3.
Rekolekce pro katechety a animátory farních společenství P. Tomáš Koumal
6. 3.–9. 3.
Duchovní cvičení pro zaměstnance Charity
Mons. Bohumír Vitásek
9. 3.–11. 3.
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty
Mons. Vojtěch Šíma
12. 3.–14. 3.
Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty
Mons. Vojtěch Šíma
16. 3.–18. 3.
Víkendová duchovní obnova pro všechny, kteří pečují o kostel 			
		
Mons. Vojtěch Šíma
22.3.
Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity Mons. Vojtěch Šíma
23. 3.–25. 3.
Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu)
lektorka Marie Budínová
11. 5.–13. 5.
Duchovní obnova pro dospělé biřmovance
P. Pavel Hofírek
18. 5.–20. 5.
DO pro lektory a všechny zájemce o Boží slovo v praktickém životě		
		
P. Marián Pospěcha
11. 6.–14. 6.
Duchovní obnova pro všechny (pořádá Česká republika pro Ježíše)		
		
P. Dušan Monček
24. 6.–30. 6.
Duchovní cvičení pro řeholní sestry
P. Augustin Prokop OP
22. 7.–26. 7.
Duchovní cvičení pro všechny
Mons. Aleš Opatrný
26.7. –29. 7.
Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky
Mons. Aleš Opatrný
29. 7.–1. 8.
Duchovní cvičení pro všechny
P. Miloslav Kabrda SDB
5. 8.–10. 8.
Duchovní cvičení pro trvalé jáhny a jejich manželky
Mons. Vojtěch Šíma
15. 8.–19. 8.
Duchovní cvičení pro pedagogy a katechety
P. Pavel Hofírek
19. 8.–22. 8.
Duchovní cvičení pro varhaníky a chrámové zpěváky
P. Marcel Javora
26. 8.–30. 8.
Duchovní cvičení pro všechny
P. Antonín Dąbrowski OFM
26. 8.–31. 8.
Duchovní cvičení pro vysokoškoláky
P. Michal Altrichter SJ
2. 9.–5. 9.
Duchovní cvičení pro všechny
P. Miloslav Kabrda SDB
5. 10.–7. 10.
Víkend pro seniory (Centrum pro rodinu)
lektorka Marie Budínová
29. 11.–2. 12. Adventní duchovní cvičení
Mons. Vojtěch Šíma
9. 12.–13. 12. Adventní duchovní cvičení
P. Antonín Dąbrowski OFM
Bližší informace naleznete na www.stojanov.cz
Přihlášky posílejte na adresu:
Římskokatolická duchovní správa Stojanov, Salašská 62, 687 06 Velehrad
e-mail: velehrad@stojanov.cz, tel.: 572 571 420, 733 741 896

82

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 kněžíčlenové 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.
Připomínáme, jak je možné uhradit každoroční členský příspěvek. Osobně na Valné hromadě nebo v 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.	Dobrovolně vstupuji do spolku Matice velehradská.
2. Prohlašuji, že jsem seznámen s programem MV a že se chci na něm
podílet.
3. Prohlašuji, že budu dodržovat stanovy a respektovat ustanovení valných
hromad MV a obecně platné právní normy ve shodě se svým svědomím.
4. 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.



Bankovní spojení: název účtu: Občanské sdružení Matice velehradská, z. s.
číslo účtu: 1419526399/0800 (Česká spořitelna)
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Model sochy sv. Cyrila a kamenný blok
připravený k jejímu vytesání
(foto archiv sochaře V. Matouška)
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