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Maketa zastavení v terénu (autor: M. Husák)

(na titulní straně: čelní stěna presbytáře kaple sv. Cyrila a Metoděje v řeholním domě sester
Kongregace sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě. Autor obrazů: M. Husák)
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Velehrad jsme si nevybrali, on si vybral nás!
Jan Pavel II. si vybral Velehrad k 1. návštěvě na druhé straně železné opony po jejím pádu. Už dříve jej zařadil mezi vybraná poutní místa ozdobená zlatou růží.
Naši předkové v čele s A. C. Stojanem jej vybrali pro
společné modlitby a scházení všech Slovanů a ostatních křesťanů.
Jezuité, kteří zde mají na starosti duchovní správu,
si však Velehrad nevybrali, byli sem posláni. Pak byli
vyhnáni a poutní místo jim bylo znovu svěřeno v roce
1990. Jezuité se vždy věnovali lidovým věcem, proto
zaváděli lidové misie, lidové kancionály, lidové pobožnosti. I Matice by se měla věnovat věcem pro lidi, těm úředním se věnuje obec a kraj,
těm duchovním farnost a arcibiskupství. Vždyť si všichni jistě přejeme, aby se na Velehradě lidi cítili dobře i po té čistě lidské stránce a mohli si odskočit, umýt se a odpočinout.
Všichni máme radost, když někde uvidíme obraz svého rodného kraje, jméno svého
rodiště, když se setkáme s krajanem. Proto jsme rádi, že v bazilice jsou korouhve z různých míst, že dárci z okruhu církve i společnosti věnují na poutní stezku jedno své zastavení. Líbí se nám, že už i cizinci zde mají svou kapličku. Těšíme se, že po té francouzské
s Pražským Jezulátkem přibudou i další.
Jak sem přilákat aspoň Slovany. Křesťané putující do Svaté země mají na různých
místech svou kapli, Otče náš ve své mateřštině, svou Madonu. Ta naše v Nazaretě je sice
skromňoučká, ale je tam také. Poutníci putující ke hrobu sv. Cyrila v Římě tam najdou
svou desku, ta naše je sice nejubožejší, ale je tam také. Bude pěkné, až se něco obdobného podaří i zde na místě působení obou bratří, apoštolů Slovanů a patronů Evropy.
Něco se chystá.
Za pět a půl roku uplyne 11 a půl století od začátku slovanské misie. Bratři Slováci
chtějí pozvat papeže do Nitry. Naši ho jistě pozvou na Velehrad. Při první návštěvě se
tady rychle všechno připravilo. Do druhé návštěvy by se měly dokončit úpravy. To je velký úkol pro arcibiskupství, pro farnost i obec, ale také asi i pro nás v Matici, kteří máme
být v tom dobrém slova smyslu jakýmsi nárazníkem či spojníkem mezi všemi těmito
právnickými osobami.
Nikdo z nás si nevybral dobu, ve které žije, ale všichni můžeme být rádi, že právě na
nás vyjde toto výročí. Máme příležitost vybudovat něco, co zůstane na dlouho. K tomu
jsme byli vybráni, ať se nám s pomocí Boží a na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje
i ostatních patronů Evropy podaří této příležitosti využít.
K tomu se v Matici dáváme dohromady. Proto spojme své schopnosti, dary a síly!
Něco se musí dělat úředně, něco však jde i v malém, třeba pořádek a výzdoba poutního
místa nebo stav přírody v jeho okolí. A také pozvání – na pouť, ať už hlavní nebo společnou pěší nebo soukromou, na pomoc při práci anebo do Matice.
Jedno je však jisté: Když na Velehrad nebudeme dbát my, jiný to za nás neudělá.
P. Jan Peňáz, předseda Výboru Matice Velehradské
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Modlitba členů Matice Velehradské:
„Bože, tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium
slovanským jazykem. Dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství, řídíme se jím ve svém
životě a na jejich přímluvu ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky. Amen.“
(z denní modlitby církve)

Každého 14. dne v měsíci obětují kněží – členové MV – mši sv. za Boží požehnání
pro členy Matice a její dílo. Členům nekněžím se doporučuje, aby se tento den zúčastnili
mše svaté a svaté přijímání obětovali na tentýž úmysl.
Zveme všechny křesťany, kteří se hlásí k velehradskému odkazu, aby svůj
vztah k Velehradu vyjádřili vstupem do Matice Velehradské!
Stávajícím členům je určena prosba, aby získávali do našich řad další křesťany! Pokuste se každý získat alespoň jednoho dalšího člena.
Součástí této tiskoviny je přihláška, kterou lze rovněž stáhnout na našich internetových stránkách:www.maticevelehradska.cz. Na požádání Vám rádi přihlášky zašleme
poštou.
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I. valná hromada Občanského sdružení Matice Velehradská
Dne 11. 2. 2007 se na Velehradě sešla první Valná hromada Občanského sdružení
Matice Velehradská. Přítomno bylo 84 delegátů z celkového počtu 172 členů přihlášených do tohoto data a také hosté. Po společné modlitbě schválili účastníci jednací a
volební řád a vyslechli si zprávu prozatímního jednatele Petra Hudce, která charakterizovala kořeny, vznik a rozvoj Matice. Dále byl dán prostor řečníkům v čele s protektorem Matice, olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Otec arcibiskup vyjádřil
důvěru, že MV bude poutnímu místu stejně prospěšná jako Matice Svatohostýnská pro
Hostýn. Současně poukázal na výlučnost Velehradu, jehož význam přesahuje hranice
našeho státu. Vyjádřil také naději, že by se Matice mohla v budoucnu zhostit úkolů, které jsou nyní na bedrech arcibiskupství či velehradské farnosti.
Ředitel Centra Aletti P. Pavel Ambros SJ formuloval velmi jasně základní cíle činnosti
Matice:
1. podpora cyrilometodějské tradice (informovat, vytvářet vztahy, popularizovat)
2. péče o hmotný Velehrad (podpora stávajících aktivit – poutě, Stojanov, gymnázium, poutní areál)
3. vlastní program pro Velehrad
- vzdělání
- kultura
- dialog – slaďování všech snah s Velehradem spojovaných
- dílčí projekty
4. vlastní program pro členy Matice Velehradské (vzdělání, formace, informace)
5. rozvojová kancelář (psaní projektů, logistika, administrativa)
6. mediální prezentace (bulletin, internetové stránky, informace pro veřejnost a pro
členy)
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O své zkušenosti se s Valnou hromadou podělil P. Robert Bösner OSB, který spravuje
rakouské poutní místo Maria Dreieichen. Současně vyzdvihl význam sv. Cyrila a Metoděje, kteří jsou společně se sv. Benediktem spolupatrony Evropy.
Pan senátor Josef Vaculík vyzval k rozvoji infrastruktury Velehradu, dokončení církevních restitucí a k větší propagaci poutního místa. Děkan z Velkého Meziříčí P. Jan
Peňáz vymezil roli Matice tím, že ji nazval „matkou“ poutníků, kteří na Velehrad směřují.
Dalším bodem programu byla volba Výboru a Kontrolní komise MV. Prostor při vyhodnocování výsledků byl využit k diskusi. V rámci ní přednesla svůj příspěvek paní poslankyně Michaela Šojdrová. Zdůraznila šanci Velehradu čerpat prostředky z Evropské
unie, (na které dosáhne občanské sdružení snáze, než církev jako taková) a vzdělavatelské poslání Matice. Pan poslanec Jaroslav Plachý vyzval k rozvoji křesťanského ducha
společnosti, který byl na Moravě budován po celé generace ve specifickém cyrilometodějském duchu. Živou diskusi vyvolala otázka loga. Po sečtení a vyhodnocení výsledků
voleb proběhlo ještě schválení stanov Matice.
V závěru požehnal otec arcibiskup členům Matice i celému započatému dílu.
Výbor MV:
1. P. Petr Přádka SJ, farář římskokatolické farnosti Velehrad
2. S. Kateřina Němcová SCM, generální představená kongregace sester CM
3. ing. Josef Vaculík, senátor PČR za KDU-ČSL
4. P. Jan Peňáz, děkan ve Velkém Meziříčí, poutník (předseda Výboru)
5. Zdeněk Tománek, stavební technik
6. P. Karel Šenk, děkan uherskohradišťského děkanátu
7. Ing. arch. Josef Indra, hlavní architekt arcibiskupství olomouckého (člen jmenovaný
protektorem Matice, mons. J. Graubnerem)
Kontrolní komise MV:
1. P. František Brázdil SJ, duchovní
2. ing. Michaela Šojdrová, poslankyně PČR za KDU-ČSL
3. Martin Schreier, tajemník okr. org. KDU-ČSL, místostarosta obce Modrá
4. ing. Jarmila Háblová, ekonom (předseda Kontrolní komise)
5. Mgr. Antonín Haloda, právník
Jak se dařilo MV v prvním roce činnosti naplňovat své cíle?
Co v její činnosti chybí?
Na co by měla zaměřit svoji pozornost?
Čím má přispět k průběhu cyrilometodějských oslav?
Zveme Vás na II. valnou hromadu členů Občanského sdružení Matice Velehradská
Program:
10.00
pontifikální mše svatá v bazilice
12.00
oběd v jídelně Stojanova gymnázia pro členy a hosty MV
od 12.30 prezentace MV v aule Stojanova gymnázia
13.30
zahájení Valné hromady ve Slovanském sále
15.30
závěrečné požehnání (předpoklad)
Členský příspěvek můžete uhradit přímo na Valné hromadě. Dalšími možnostmi je
platba složenkou, příkazem z účtu nebo osobně na velehradské faře.
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Činnost Matice v roce 2007
Matice Velehradská si ve svých stanovách vytkla cíl usilovat o duchovní, kulturní
a hmotný rozvoj Velehradu. Vznešené cíle jsou vždy tříbeny a formovány realitou. Předesílám, že Matice začínala od nuly a jediným jejím dědictvím a devízou bylo úctyhodné
„dědictví otců“. Dosud nevlastní žádné nemovitosti ani nemá žádné restituční nároky.
Limit, který tvoří členské příspěvky, prozatím neumožňuje významnější participaci či
dokonce převzetí iniciativy oprav a úprav velehradského areálu. Tato slova píšu proto, abychom „stáli nohama na zemi“. Za daných okolností se během roku ukázalo, že
nejživotnějším způsobem, jak může Matice Velehradu pomoct, je pořádání kulturních
a duchovních akcí a prezentace tohoto místa. Rovněž převzetí iniciativy při budování
Poutní cesty se ukazuje jako velmi progresivní:
8. 7. proběhla přednáška P. Pavla Ambrose SJ na téma: Jubilejní velehradský kongres – Co přinesl? K čemu volá? P. Ambros v přednášce poukázal na těžce uchopitelnou roli (podstatu) Velehradu a vyzdvihnul jeho prorocký význam. Další přednáška se uskutečnila 15.8.
v rámci poutě členů Matice Velehradské. V 10:00 slavili poutníci
a farníci eucharistii, které předsedal P. Jan Peňáz, předseda Matice.
Odpoledne se uskutečnil přednáškový dvojblok pořádaný ve spolupráci s Centrem Aletti: Olomoučtí biskupové a velehradská tradice (P. Ambros
SJ) a Život východních křesťanů v Egyptě dnes (Jaroslav Franc). P. Ambros zaměřil
ve své přednášce pozornost na arcibiskupy Theodora Kohna a Josefa Matochu. Jaroslav Franc seznámil posluchače přednášky s koptskou církví, jejíž charakter spoluutváří
poušť (kláštery) právě tak jako městská kultura.
V Závěru prázdnin uspořádala Matice
hudební festival Šroubek 07. Pozvání na akci přijali vsetínští Žamboši, kteří
v loňském roce vyhráli hudební cenu
Anděl v kategorii Folk a country. V jejich
podání zazněla mimo jiné píseň Krátká
paměť, popisující mrazivě neotřelým způsobem vzpomínky na babičku vězněnou
v Terezíně. Jeden z protagonistů skupiny zavzpomínal, jak byl na tomto místě
v roce 1985 zatčen. Dalším účinkujícím
a současně držitelem Anděla – tentokrát z roku 2005 – byl Jiří Smrž. Naléhavý projev
a hluboké texty písničkáře a básníka J. Smrže si našly své příznivce. Při písních Emana
Míška a Josefa Fojty nezůstala – jak glosovali interpreti – „ani jedna židle suchá“. Čtvrtým uskupením, které se objevilo na podiu, byl uherskohradišťský HUKL, který kromě
vlastních písní zahrál zhudebněné básně Bohuslava Reynka. Koncert, jehož působivou
kulisu vytvářelo cihlové zdivo baziliky, se setkal s velmi kladnými ohlasy diváků, a tak se
můžete těšit v příštím roce na zopakování akce.
Dne 22.10.2007 byla za účasti třicetičlenné delegace Francouzů a mnoha domácích farníků a poutníků posvěcena kaple se soškou Pražského Jezulátka. Vlastnímu
posvěcení předcházelo slavení liturgie v bazilice, které předsedal olomoucký arcibiskup
mons. Jan Graubner. Po mši se odebral průvod ke kapličce, která byla posvěcena. Robert
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Mestellan, předseda sdružení, které kapličku věnovalo, vysvětlil smysl jejich duchovní iniciativy propojování evropských
zemí, která je zhmotněna drobnými sakrálními stavbami. Vzhledem k tomu, že
v zahraničí je jako typický symbol české
spirituality vnímáno Pražské Jezulátko,
nechali do prázdného výklenku umístit
právě je. Máte pocit, že nám není Jezulátko až tak blízké? A co když se jedná o prorocké gesto? Žijeme v zemi (ve světadílu),
kde spatřit dítě bude možná v budoucnu
stále větším zázrakem. Co když získá úcta
k dítěti Ježíši v této souvislosti nový význam!? Na druhou stranu se odvážím vyjádřit osobní názor, že výtvarná hodnota sošky
Jezulátka je nízká a že takto vznešená myšlenka mohla být prezentována lépe.
Další a v jistém smyslu nejúspěšnější akcí Matice se stala mezinárodní výstava
mešních a košer vín Cisterciácká pečeť, která proběhla v sobotu 3.11. v prostorách
Stojanova gymnázia Velehrad. Název a termín byl zvolen s ohledem na skutečnost, že
právě cisterciáci, kteří na Velehrad přišli v listopadu roku 1205, se zasadili o rozvoj pěstování vína v našem kraji. Návštěvníkům byly zpřístupněny krásné sklepní prostory, kde
mohli ochutnat nejen 71 vystavovaných vzorků, jež se zúčastnily výstavy, ale také dalších 57 vín nesoutěžních. V rámci oficiální části akce předal gestor soutěže olomoucký
arcibiskup Jan Graubner cenu v podobě bronzového odlitku historizující opatské pečeti
paní Marii Mezuláníkové z Brna, která zde zastupovala rakouského výrobce Hofkirchner
Weinvertriebs. Absolutním vítězem soutěže se stalo jejich mešní víno s názvem Samos
2006. Dosáhlo 91 ze sta možných bodů. Ve sklepení zněla folklórní hudba v podání cimbálovky Cifra. Výstavu navštívilo zhruba 300 návštěvníků, kteří byli s její úrovní mimořádně spokojeni. Na Velehradě byla tedy úspěšně založena nová tradice.

Rád bych zdůraznil, že nadějný rozvoj Matice byl umožněn díky výrazné podpoře
otce arcibiskupa Jana Graubnera, který je jejím čestným protektorem. Mnoha způsoby
podpořil a zaštítil její činnost. Poděkování rovněž patří všem členům Výboru a Kontrolní
komise a dalším členům Matice, kteří se podíleli na zajišťování zdárného průběhu všech
počinů.
K 20.1.2008 má Matice Velehradská 363 členů.
Petr Hudec
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Poutní cesta
Hned v prvním roce své činnosti se Matice rozhodla
podpořit vybudování růžencových zastavení na Poutní
cestě spojující Staré Město (Veligrad) s Velehradem. Tato
cesta, zčásti kopírující původní poutní stezku, byla dosud
vnímána především jako cyklostezka. Komunismus „rozoral meze“ a snažil se zničit tradici cyrilometodějských poutí. Myšlenka „vyrovnání stezek“ – vybudování Mariánské
poutní cesty – vznikla jako odezva návštěvy papeže Jana
Pavla II. na Velehradě. Tehdy došlo k soustředěné snaze
vrátit poutnímu místu jeho význam a dále ho obohatit o
současné výzvy. Cesta má být přípravou, vstupní bránou k
obnově duše člověka, společnosti, krajiny. Oporu pro zvýraznění mariánské zbožnosti můžeme spatřovat v zasvěcení baziliky. Poutní cesta bude ve svém průběhu rytmizována celkem dvaceti zastaveními růžencové motlitby.
Reliéf zastavení,
Úvod představuje Radostný růženec, následuje Růženec
.
.
.
který
z mrtvých vstal
světla, Bolestný růženec a vyvrcholením je Slavný růženec. Každé zastavení symbolizuje jedno tajemství dějin
spásy, které si věřící v růženci připomínají. Jako materiál byl zvolen božanovský pískovec. Tvar zastavení navazuje na tradice božích muk v české a moravské krajině – dvoumetrový čtvercový dřík vynáší kvádr s textem a vyobrazením. Autory projektu Poutní

Debata nad dílem v Klepačově (zleva P. Přádka SJ, P. Peňáz, M. Husák, J. Kozel)
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cesty jsou Ing. arch. Miloš Klement
a Ing. arch. Petr Todorov.
Návrhy reliéfů vyhotovil ak. mal. Milivoj Husák a v současnosti vzniká
v kamenické dílně pana Josefa Kozla
v Klepačově na Blanensku prvních
sedm zastavení. Zde jej navštívil dne
29.11.2007 Výbor Matice Velehradské. Všichni zúčastnění se shodli, že
reliéfy, které v dílně kameníka vznikají, mají vysokou výtvarnou hodnotu a
že přenesením návrhů na kámen se
Reliéfní nápis
výtvarný účinek zvýšil. P. Jan Peňáz,
předseda Matice, požehnal vznikajícímu dílu i jeho tvůrcům.
Níže si můžete prohlédnout tabulku s přehledem subjektů a osobností, které se
rozhodly „adoptovat“ zastavení, respektive která zastavení zůstávají ještě neobsazená.
Stav je aktuální k lednu 2008. Aktualizace probíhá na stránkách Matice.
1. kterého jsi z Ducha svatého počala
2. se kterým jsi Alžbětu navštívila
3. kterého jsi v Betlémě porodila
4. kterého jsi v chrámě obětovala
5. kterého jsi v chrámě nalezla
6. který byl pokřtěn v Jordánu
7. který zjevil v Káně svou božskou moc
8. který hlásal boží království a k pokání vzýval
9. který na hoře Proměnění zjevil svou slávu
10. který ustanovil eucharistii
11. který se pro nás krví potil
12. který byl pro nás bičován
13. který byl pro nás trním korunován
14. který pro nás nesl těžký kříž
15. který byl pro nás ukřižován
16. který z mrtvých vstal
17. který na nebe vstoupil
18. který Ducha svatého seslal
19. který tě, Panno, do nebe vzal
20. který tě v nebi korunoval
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Zlínský kraj
ŘKF Staré Město

absolventi AG Kroměříž ročník 1943 a 1945
Věra Mášková
olomoučtí biskupové Jan a Josef
Metropolitní Kapitula u sv. Václava v Olomouci
Arcidiecézní kněžský seminář v Olomouci
Jiří Prachař
děkanství třebíčské a velkomeziříčské
farníci a poutníci velehradští
Obec Velehrad
Sestry SCM (P. Jaroslav Sládek)
Sestry SCM
Pěší poutníci z Horácka a Znojemska
Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova

Zpráva o činnosti Kontrolní komise MV v roce 2007
Kontrolní komise uskutečnila v roce 2007 v souladu se Stanovami čtyři zasedání.
Zásadními tématy byla hodnocení činnosti sdružení a kontroly hospodaření. Kontroly
hospodaření proběhly dvě a to 25.5.2007 za rok 2006 a období leden až duben 2007 a
11. 1. 2008 za zbývající období roku 2007 včetně roční uzávěrky.
Období roku 2006 zahrnovalo pouze prosinec 2006, takže účetních případů bylo
málo. Pokladní operace a vedení účetnictví bylo správné, byl vykázán zisk 1.343 Kč. Byla
doporučena některá zlepšení pro vedení pokladní knihy, komise byla seznámena s dispozičními právy k bankovnímu účtu MV a oprávněními podepisovat smlouvy za MV.
Všechny výdaje za rok 2006 byly odůvodněné a uznány za nezbytné.
Při kontrole hospodaření za rok 2007 bylo zjištěno, že:
- byla zavedena propisovací pokladní kniha se zaznamenáváním průběžného zůstatku hotovosti, který k 31.12. 2007 činil 2.751 Kč a souhlasí s účetní evidencí a finančními výkazy.
Pokladní kniha a pokladní doklady jsou vedeny řádně;
- byla provedena registrace MV na finančním úřadě jako plátce daní;
- byla zkontrolována průkaznost účetních dokladů, odůvodněnost a nezbytnost výdajů za
rok 2007. Nebyly zjištěny nedostatky, všechny výdaje byly nezbytné. Příjmy v pokladně činily 312.632,50 Kč a výdaje 310.524,50 Kč, zůstatek hotovosti k 31.12.2007 vykazuje 2.751
Kč. Na účtu v bance činily příjmy 1.495.927,51 Kč a výdaje 774.826 Kč, takže do nového
roku se převádí 722.101,58 Kč. Jedná se zejména o peníze na poutní cestu. MV nedluží nic
svým dodavatelům, pohledávky jsou taktéž všechny uhrazeny. Finanční hospodaření je
dobré.

Přehled výdajů a příjmů za rok 2007
Letáky, pozvánky, přihlášky, kancelářské potřeby
Plaketa pro vítěze výstavy mešních vín, tiskárna
Železo na pódium, ubrusy
Občerstvení
Pořízení triček s logem MV
Ostatní služby, poštovné, poplatky
Honorář za vystoupení na koncertu
Nájemné místností pro výstavu vín –SGV
Bankovní poplatky
Výdaje celkem
Tržby z koncertu 31. 8. 2007
Tržby z reklamy při výstavě mešních vín
Tržby ze vstupného při výstavě
Tržby za dosud prodaná trička (75 ks)
Přijaté dary (zvl. růžencová poutní zastavení)
Členské příspěvky, úroky z běžného účtu
Tržby celkem
Výsledek hospodaření před zdaněním

31.112,50 Kč
13.917,50
4.042,50
629,00
15.000,00
46.608,00
20.018,00
5.000,00
2.973,00
139.300,50 Kč
1.948,00 Kč
63.800,00
15.000,00
15.000,00
1.043.944,50
133.167,51
1.272.860,01 Kč
+1.133.559,51 Kč

Kontrolní komise doporučuje tvořit z vytvořeného zisku menší rezervní fond, aby
v případě ztrátového hospodaření, které může výjimečně nastat, bylo možné z tohoto
fondu ztrátu uhradit. Hlavní část vytvořeného zisku se doporučuje převést do vlastního
jmění.
Za kontrolní komisi Ing. Jarmila Háblová, předsedkyně
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Jubilejní velehradský kongres 28.6. – 1.7.2007
V loňském roce se konal na Velehradě Jubilejní velehradský kongres. Tato svým významem
mimořádná akce nebyla příliš v médiích reflektována. Proto zde publikujeme článek P. Richarda Čemuse SJ.
Pontifikální Božskou liturgií svatého Jana Zlatoústého vyvrcholil v neděli 1. července 2007 jubilejní Velehradský kongres. Pozvání moravského metropolity arcibiskupa
Jana Graubnera na něj přijalo na 120 účastníků, mezi nimi víc jak deset řeckokatolických biskupů z Ukrajiny, apoštolský exarcha katolíků byzantského obřadu z Bulharska,
zastoupeno bylo ale i Bělorusko, Makedonie a pochopitelně Česká a Slovenská republika. Vedle českého exarchy Hučka a slovenského řeckokatolického biskupa z Prešova
Jána Babjaka na Velehrad přijeli i římskokatoličtí biskupové: vedle již zmíněného hostitele arcibiskupa Jana Graubnera a biskupa Josefa Hrdličky z Olomouce tu byl i pražský
arcibiskup Miloslav kardinál Vlk, plzeňský biskup František Radkovský, biskup Václav
Malý a otec biskup Petr Esterka. Ze Slovenska přijeli nitranský biskup Viliam Judák a
bánsko-bystrický biskup Rudolf Baláž. Z Říma přicestoval P. Tomáš kardinál Špidlík SJ.
Pravoslavná církev byla zastoupena arcibiskupem olomoucko-brněnským Symeonem,
estonským metropolitou Stefanosem, jakož i několika kněžími, jáhny a laiky. Chyběl bohužel kardinál Lubomír Husar, hlava ukrajinské řeckokatolické církve, který se tak vážně roznemohl, že se nemohl vydat na cestu na Velehrad, ačkoliv to byl právě on, který
dal podnět k tomuto jubilejnímu velehradskému kongresu, jak připomněl ve svém pozdravném projevu arcibiskup Graubner.
Už tento výčet nejvýznamnějších účastníků dává vytušit, že se jednalo o mimořádnou
událost. O co vlastně šlo? Loni přesně před sto lety, v červenci 1907, se na Velehradě uskutečnil první takzvaný unionistický sjezd, který měl pak ještě šest pokračování. Z iniciativy
tehdejšího lvovského metropolity Ondřeje Šeptického a pozdějšího olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana se na Velehrad sjížděli teologové a hierarchové křesťanského Východu a Západu. Byly to příležitosti ke vzájemnému poznávání, teologické reflexi
a hledání cest k jednotě. Dnes se má všeobecně za to, že velehradské unionistické sjezdy
připravovali půdu pro ekumenismus, kterému pak otevřel brány druhý vatikánský koncil.
Už delší dobu se pomýšlelo na to, jak na velehradskou tradici navázat v duchu jejích eku-

Oficiální společné foto
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menických snah, rozšířených o dnes tak
aktuální evropskou perspektivu.
Podnět k tomu dal sám Jan Pavel II.
když při své historické návštěvě Velehradu
v dubnu 1990 vyzval východní a západní
Evropu k vzájemné výměně duchovních
darů. Série teologicko duchovních kurzů
organizovaných Centrem Aletti z Říma
počínajíc rokem 1993, jakožto i založení Centra Aletti v Olomouci, představují
konkrétní iniciativy v tomto směru. LetošKardinál Špidlík obklopen patriarchy
ní Jubilejní velehradský kongres se jeví
Stefanosem a Symeonem
jako vyvrcholení těchto snah, které jím
nabyly formu původních unionistických
sjezdů a to díky spolupráci čtyř institucí: Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci, Institutu ekumenických studií Ukrajinské katolické University ve
Lvově, Centra Aletti Olomouc a Centra Aletti Papežského Orientálního Ústavu v Římě.
Evropská dimense je tu deklarovaná v samém tématu kongresu, totiž „K hlubší solidaritě
mezi křesťany v Evropě“.
Na toto téma se hovořilo v plenárních zasedáních a pracovalo v lingvistických
skupinách čtyři dny, ve Slovanském sále a prostorách velehradského gymnázia. Pravoslavný estonský metropolita z Talinu podal brilantní vizi přínosu křesťanství v současné
kritické duchovní situaci v Evropě, přičemž zdůraznil jedinečnost lidské osoby, stvořené
k obrazu a podobenství Božímu. Ideálně na to navázal P. Tomáš kardinál Špidlík SJ, který vyzdvihl aktualitu velehradských kongresů v tomto směru. Nitranský biskup Viliam
Judák rozebral dnes bolestně pociťované téma očištěni paměti a usmíření se zvláštním
zřetelem na situaci těch, kteří se ocitli v seznamech spolupracovníků s Stb. Pravoslavný
kněz moskevského patriarchátu Petro Zujev, který se nemohl dostavit, byl zastoupen
mnichem kievo–pečorské Lavry Filaretem a profesorem Sigovem, který hovořil na obdobné téma, totiž „Uzdravení ran“ z pravoslavného hlediska; soustředil se přitom na
několik významných postav pravoslavných vyznavačů. Marko Rupnik z Říma dal cenné
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podněty k tomu, jak křesťané východní Evropy mohou předat své zkušenosti křesťanům
na západě, tak, aby byly přijímány jako obohacení. Načrtl přitom několik charakteristických rysů slovanské duše, která spíš než v abstraktních teologických formulacích se dokáže vyjádřit v symbolické řeči umění. Tomu pak je potřeba uznat teologickou hodnotu.
Prof. Ivan Dacko ze Lvova vykreslil osobnost Ondřeje Šeptického, doc. Michal Altrichter
z Olomouce zas velmi živě přiblížil postavu arcibiskupa Stojana. Rektor Ukrajinské Katolické University Boris Gudziak prozkoumal téma kongresu „Solidarita mezi křesťany“
na jeho konkrétní a praktické možnosti, přičemž konstatoval, že pole solidarity je vždy
„ekumenické“, protože je otevřené pro všechny lidi dobré vůle. Na ekumenickou dimensi sociální spravedlnosti poukázal z pravoslavného hlediska Dr. Antoine Arjakovsky.
Ve skupinách pak se tato témata probírala v diskusní atmosféře. Lingvisticky se
skupiny dělily na česko-slovenskou, ukrajinskou a anglickou, podle tři oficiálních řečí
kongresu.
V kroužcích zaznělo přání pokračovat v tradici a duchu velehradských sjezdů, obnovené tímto kongresem. Důležitost takového přání podtrhl na dálku kardinál Walter
Kasper, předseda Papežské rady pro napomáhání křesťanské jednotě, který ve svém dopisu účastníkům doslova píše: „Evropa je již téměř vyřazena ze hry, proto se musí znovu
probudit a znovu objevit víru v sebe samu, víru ve své náboženské, duchovní a kulturní
kořeny. Z tohoto hlediska bude její budoucnost záviset na tom, nakolik křesťané jak na
Západě, tak na Východě budou společnými svědky Krista.“
Že to je možné, dokazuje tento jubilejní velehradský kongres. Ani ne tak tím, co bylo
řečeno – byť sebebrilantněji – ale v liturgických momentech. Na katolické mši v bazilice
byli přítomni pravoslavní. A na pravoslavné božské liturgii zas zpíval chór mladých řecko-katolíků. Snad nejsilněji jsem cítil, co se tu předznamenává, v okamžiku, když před
příjímáním se pravoslavný biskup skláněl nad již proměněným eucharistickým tělem
Kristovým na oltáři, zatímco katolický chór zpíval slova: Jediný je svatý, jediný je Pán,
Ježíš Kristus, ke slávě Boha Otce. Amen.
P. Richard Čemus SJ

Společné foto před vel. palladiem
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Dějiny spolků
Matice Velehradská a Cyrilometodějské družstvo Velehrad
Matice Velehradská vznikla v době přípravných akcí na jubilejní oslavy, které se konaly v letech 1863 – 1885. Nejdříve vznikl podpůrný výbor, který se v roce 1862 přetvořil
v Matici Velehradskou. Do jejího výboru byly zvoleny významné osobnosti: předsedou
se stal kníže Hugo Salm, náměstky opat Cyril Napp a hrabě E. Belcredi, pokladníkem
rytíř dr. Jan Lachnit, jednateli Ignác Wurm a archivář Vincenc Brandl. Předseda kníže
Salm zahájil činnost Matice prohlášením, že podpůrný spolek velehradský vykoná vše,
aby v druhém tisíciletí hlásal Velehrad potomkům, „že jsme nebyli u víře vlažni a k sv.
apoštolům nevděčni.“ Matice se starala nejen o organizaci velkých oslav, ale především
o zajištění prostředků na údržbu všech objektů a podílela se na zabezpečení duchovní
správy. Stav velehradského kostela a klášterních budov byl po zrušení velehradského
cisterciáckého kláštera v roce 1784 Josefem II. žalostný. Matice Velehradská se tak stala
patronem farnosti a celého poutního místa. Kněží věnovali v její prospěch odsloužená
mešní stipendia, věřící podporovali tento spolek finančně i materiálně. V letech 1870
až 1880 však Matice živořila. Oživení nastalo až v letech před rokem 1885, kdy se blížilo
jubileum úmrtí sv. Metoděje. Ve své činnosti pokračovala i po příchodu jezuitů v roce
1890, s nimiž si při přebírání farnosti sjednala podmínky spolupráce.

Velehrad - 30. léta 20. stol.
V roce 1902 vznikl nový spolek „Cyrilometodějské družstvo Velehrad“, který byl založen za podobným účelem. Tak vedle sebe žily paralelně tyto dva spolky až do roku
1922, kdy se při stavbě poutního a exercičního domu Stojanov dohodli členové představenstev na přičlenění Matice Velehradské k Cyrilometodějskému družstvu Velehrad. Při
zakládání tohoto spolku zdůraznil A. C. Stojan, jak se osvědčila „Matice svatohostýnská“
pro Svatý Hostýn a že je třeba podobného spolku pro Velehrad. (Podobná slova zazněla
také z úst olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera, když vyslovil přání obnovit činnost
spolku na Velehradě). Účel Cyrilometodějského družstva Velehrad byl vymezen stanovami: „Křísiti, obnovovati a zvelebovati svaté památky cyrillomethodějské; uskutečňovati
ideje sv. Cyrilla a Methoda, tj. víru katolickou projevovati, šířiti a zvelebovati schůzemi
na Velehradě u hrobu sv. Methoda; křesťanskou výchovu na školách, kteréž spolek na
Velehradě na památku učeliště sv. Cyrilla a Methoda zařídí; přičiňovati se o sjednocení u víře literární činnosti; zároveň pečovati o tělesné potřeby poutníkův a příchozích,
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aby přístřeší a ostatní zaopatření jejich mohlo býti řízeno přiměřeně a slušně, přihlížejíc
ve všem ku platným při tom předpisům.“ Není bez zajímavosti zmínit, že zatímco A. C.
Stojan byl zakladatelem CM družstva Velehrad, Antonín Šuránek byl jednatelem. Pilíři
našeho občanského sdružení tedy jsou světci.

Neznámá návštěva vchází velehradskou branou
Hned rok po založení zakoupilo Družstvo Velehrad na Velehradě domek, který přebudovalo na noclehárnu pro poutníky. Spolek se podílel na organizaci dopravy mezi
nádražím v Uherském Hradišti a Velehradem. K zachovávání velehradských památek
bylo založeno Slovanské muzeum. Dále družstvo usilovalo o založení gymnázia na Velehradě a výstavbu exercičního domu. V roce 1923 měl spolek již 2.300 členů a v roce
1912 dokonce 13.100 členů. Po vybudování Stojanova byla podepsána smlouva mezi
Družstvem Velehrad a Tovaryšstvem Ježíšovým, kterému bylo svěřeno konání exercicií
a Kongregací sv. Cyrila a Metoděje, jejíž členky převzaly zdarma hospodářskou správu
Stojanova. Družstvo se dále zasadilo o úpravu parku za exercičním domem. K desátému
výročí úmrtí A. C. Stojana dalo na svůj náklad opravit Královskou kapli, v níž byl tento
velikán moravské církve pohřben a dále nově upravit vlastní náhrobek. V době hospodářské krize se v důsledku údržby Stojanova a úpravy velehradských vykopávek družstvo zadlužuje a jen těžce se z dané situace vzpamatovává. Krátké období stabilizace
bylo narušeno příchodem nacistů, kteří obsadili 6.3.1941 Stojanov německou mládeží.
Ta budovu bezhlavě opustila v roce 1945. Doutnající činnost spolku byla zcela zadušena
nástupem komunismu k moci, který podobné aktivity nestrpěl.
V roce 1990 přijíždí na Velehrad do atmosféry radosti a naděje z nově nabyté svobody papež Jan Pavel II. Dochází k postupné obnově života církve na Velehradě. Na té se
však již nepodílí CM družstvo, neboť se nepodařilo, na rozdíl od Hostýna, udržet právní
kontinuitu. Snaha o obnovu činnosti spolku nebyla dotažena do konce a zůstalo u prvního setkání několika velehradských farníků. Ačkoliv se veškeré dílčí subjekty, působící
ve prospěch obnovy Velehradu, snaží poskytnout přijíždějícím poutníkům co nejlepší
zázemí, zachovat a prezentovat genia loci Velehradu, přece je zde patrné určité prázdné
místo, které se rozhodla vyplnit obnovená Matice Velehradská. Její signatáři se poprvé
setkali 29.6.2006. Ke schválení stanov došlo 29.11.2006. Mohlo by se zdát, že Matice
začíná od nuly. Její devízou je však „dědictví otců“ a mateřství národní víry, která se na
Velehradě zrodila.
Petr Hudec
Použitá literatura:
BRÁZDIL, František: Jezuité na Velehradě. Svitavy 2005; CINEK, F: Velehrad víry. Olomouc 1936
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Velehradské palladium
Člověk si utváří vztah k tomu, co poznal. Proto jsem se rozhodl napsat několik řádků
o Kapli Matky křesťanské jednoty, respektive palladiu, které uchovává.
V první třetině 20. století se stal Velehrad místem setkávání kultur Východu a Západu
prostřednictvím tzv. unionistických sjezdů. Toto duchovní klima dalo podnět k úpravě
prostoru, který by unionistické snahy ztělesňoval. Nabízela se místnost, která před zrušením cisterciáckého kláštera sloužila jako druhá – zimní sakristie a posléze jako skladiště. V roce 1927 byla přeměněna na kapli sv. Josefa (jeho socha je nyní umístěna za levou
stranou chórových lavic).
K přesvěcení a úpravě
na kapli P. Marie unie (dnes
nazývané Matky křesťanské
jednoty) došlo v roce 1937.
Iniciátorem realizace se stal
Josef Jaroš SJ, jezuitský profesor na Papežském misijním
ústavě. Toužil vrátit Velehradu
jeho palladium, kterým mohl
být před husitskými bouřemi
– podobně jako u jiných cisterciáckých klášterů – mariánský
obraz. Dílo mělo vyjádřit, že:
„Matka Páně je v duchu cyrilometodějsko-velehradské tradice
Kardinál Špidlík SJ před velehradkým palladiem
hlavní záštitou velikého obrodného a sjednocovacího díla velehradského.“ „P. Jaroš, rodák pražský, nevolil za základ svého
obrazu Panu Marii velehradskou, dnes v Tuřanech uctívanou, nevolil ani paladium staroboleslavské, uváděné taktéž v souvislosti se sv. Metodějem, ale volil obraz Matky Boží „u jeslí“
v Maria Maggiore v Římě, který má bezpečnější vztah k sv. Bratřím.“
Nedokonalá barokní historiografie pokládala Velehrad za autentické místo působení soluňských bratří. Z ní vycházel cisterciácký generál ve své velehradské relaci z roku
1737, v níž připomíná domnělý mariánský obraz, který s sebou přinesli Konstantin a
Metoděj z Cařihradu na Moravu a bratři cisterciáci se posléze stali jeho ochránci. Tento obraz byl za husitských válek údajně přenesen do Brna, kde se ho zmocnili kacíři a
pohodili jej do trní. Zde dlouho ležel, než byl nalezen a přenesen do Tuřan, kde jezuité
zavedli jeho kult. Není těžké usoudit, že se tato teorie nezakládá na pravdě a myšlenkově kopíruje obdobné legendy (Bohosudovská Panna Maria). Rovněž spojitost staroboleslavského palladia s Cyrilem a Metodějem byla uměle vytvořena, aby prokazovala
nepřetržitou kontinuitu katolického náboženství v Čechách.
Přesto je zde určité pravdivé jádro. Cisterciáci na Velehradě skutečně měli v době
před vpádem husitů svůj záštitný obraz či sochu, jak to bývá u nich obvyklé (srov. Osek,
Vyšší Brod). To ostatně povolovala jejich řádová kapitula již v počátcích vzniku řádu.
Dále tomu nasvědčují barokní znaky velehradského konventu s vyobrazením Panny
Marie nad vstupem do kláštera (nyní gymnázia), sakristie a na morovém sloupu i konventní pečeti.
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Rozhodnutí volby vzoru byzantské ikony z římské baziliky P. Marie Větší tedy bylo
na základě uvedených souvislostí velmi dobrou volbou. Tento obraz byl totiž v bazilice
Santa Maria Maggiore uctíván již v 9. století. Právě v tomto kostele papež Hadrián II.
položil roku 868 na oltář slovanské bohoslužebné knihy a tím je před zraky Konstantina a Metoděje schválil. „Tato volba byla velmi šťastná, dala možnost budovati z Velehradu
oblouk do Říma, druhý pak na Svatou Rus, a tak stavěti velehradský most k unionistickým
snahám, vypěstovaným z cyrilometodějství na Velehradě.“ Obraz vytvořil v roce 1919 prof.
Emanuel Dítě.

Velehradské palladium

Ikona z kostela P. M. Sněžné v Římě

Ve srovnání s předlohou provedl malíř ve tváři Bohorodičky harmonizaci a také
v dalších detailech zohlednil epochu, v níž žil. Ztratil se tak přísnější výraz Marie, celkový
byzantský charakter obrazu však zůstal zachován. Ikonograficky se obraz hlásí k typu
mariánských obrazů tzv. Hodégétrie – vůdkyně na cestách. (Nejstarším obrazem tohoto
typu bylo palladium Konstantinopole, jež bylo zničeno Turky v roce 1453. Vznik ikony
je spojen s legendou, že obraz je „rukou neutvořený“ (acheiropoiétos). Podle celé řady
legend se sv. Lukáš marně pokoušel zachytit podobu Panny Marie. Když však Panna
Maria vztáhla nad obraz ruku, zjevila se na něm její podoba).
Stojící Panna Maria má kolem hlavy tmavý plášť (maforion) se zlatým lemem. U tohoto typu zobrazení se setkáváme se třemi hvězdami na plášti, které symbolizují panenství Panny Marie před porodem, během něj i po porodu. Na velehradském obraze
se setkáváme pouze s jednou hvězdou na pravém rameni a s křížem na čele Bohorodičky, který je v tomto případě synonymem hvězdy. Třetí hvězdu kryje svým tělem Kristus
oblečený do zlaté řízy (chitonu), kterého drží Maria na svém levém boku. Bohorodička
má kolem hlavy svatozář, do níž je vepsán nápis: Já jsem matka krásného milování. Jezulátko má vepsáno kolem hlavy slova: Beránku Boží, daruj nám mír. V rukou drží knihu
na znamení, že je vtěleným Slovem (Logem). Gesto ruky se dvěma nataženými prsty
je poukazem na dvě přirozenosti Krista, ostatní prsty naznačují, že při vtělení božství
přikrylo lidství. Reliéfně tepané zlacené pozadí symbolizuje nebeskou slávu. Můžeme
v něm spatřit řecký nápis MP ΘY – Métér Theou – „Matka Boží.“ Obraz je malován na
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bronzový plát, přičemž podklad tvoří dubové dřevo. Bohatě zdobený rám ze zlaceného
bronzu nese v horní lunetě reliéf dvou klanících se andělů kolem svatováclavské královské koruny, nad níž je v medailonu uložen trn z trnové koruny Kristovy, jak hlásá i
nápis v lunetě „Zde jest trn z koruny Kristovy“.
Samotný vrchol obrazu tvoří kříž s ukřižovaným Kristem. V postranních pásech a dole
jsou miniatury českých patronů s relikviemi
(sv. Ludmila, sv. Václav, sv. Cyril a Metoděj, sv.
Jan Nepomucký, sv. Jan Sarkander, sv. Josef,
sv. Kliment). Ve spodních rozích je zobrazen
příchod Cyrila a Metoděje na Moravu a přijetí pallia od papeže Hadriána II. Uprostřed
pod ikonou se ve větším oválu nachází relikvie sv. Josafata. „Je to v hutných zkratkách
celá historie ideje cyrilometodějsko-svatováclavské.“ Rám je posázen 43 polodrahokamy.
Přenášení palladia do Slovanského sálu
Obraz obtáčí část textu ze svatováclavského
při jub. kongresu
chorálu: „Maria, Matko žádoucí, Tys Královna
všemohoucí, prosiž za nás za křesťany svého
Syna Hospodina. Kyrie eleison.“
Obraz je umístěn v apsidě na mramorovém oltáři, který byl navržen K. Madlmayrem
podle starokřesťanského vzoru.
Zatímco v 9. století museli Konstantin a Metoděj obhajovat slovanskou bohoslužbu
před papežem v Římě a snad právě před obrazem Bohorodičky byly schváleny liturgické
texty, v roce 1990 poklekl papež Jan Pavel II. před obrazem Bohorodičky na Velehradě.
Právě do kaple Panny Marie Matky křesťanské jednoty směřují kroky mnoha věřících,
kteří se modlí za jednotu křesťanů, národa, farností, rodin, k nimž se tento velký poutník
připojil.
5. 7. 1993 byl na Velehradě zasvěcen český národ Panně Marii. Stalo se tak na Stojanově nádvoří právě před mozaikou věrně interpretující obraz Panny Marie matky
křesťanské jednoty. Životnost palladia potvrdil loni uskutečněný Jubilejní velehradský
kongres, který se k němu rovněž přihlásil. Kopie obrazu byla přenesena do Slovanského
sálu a pod jeho záštitou probíhala všechna jednání.
Přání P. Jaroše SJ se vyplnilo a Velehrad získal své palladium. Společně s Olivovým
oltářem a hrobem arcibiskupa Stojana je kaple Matky křesťanské jednoty hlavním duchovním ohniskem baziliky, které by neměl žádný návštěvník Velehradu minout.
Petr Hudec
Použitá literatura a prameny:
Cinek F. Velehrad víry
Cinek F.: Basilika velehradská
Royt J: Slovník biblické ikonografie
Ryska J.: Cesty po Římě
ZÁVADSKÝ, Karel: Matka Unie. In Zprávy velehradské, roč. XVIII. prosinec 1937
Velehradské zprávy, roč. XVII. prosinec 1936
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Centrum Aletti se sídlem v Olomouci připravuje výstavu mapující mladší historii
Velehradu. Matice Velehradská byla touto institucí oslovena, aby pomohla při shromažďování dokumentárních materiálů. Obracíme se na Vás tedy s prosbou: Pokud
vlastníte nějaké dokumenty, jež charakterizuje níže uvedený seznam, prosíme, kontaktujte nás na velehradské faře ať už osobně, telefonicky: 572 420 144,
nebo prostřednictvím pošty – adresa: Stojanovo nádv. 206, 687 06, email: info@
maticevelehradska.cz. O dokumenty nemusíte mít obavy. Při zápůjčce bude sepsán
protokol a dokumenty řádně navráceny.
Seznam žádaných materiálů: fotografie, tištěné materiály (letáčky, programy, plakátky, výstřižky z novin atd.), svědectví pamětníků, pohlednice Velehradu, exerciční
hnutí (snímky ze Stojanova), restaurační práce v bazilice a první systematické výzkumy archeologické, Papežský misijní ústav (gymnázium), Velehradský noviciát
a scholastikát (studijní formační dům) během druhé světové války, komunistická
manipulace s Katolickou akcí, 14. -15. březen 1950 – internace řeholníků a vypuzení
jezuitů z Velehradu, likvidace velehradské knihovny, oběti komunistické perzekuce z Velehradu a okolí, komunistická ideologie a Velehrad – zkreslování dějin, rok
1968 očima Velehradu, systém státního dozoru nad církvemi – velehradská aplikace,
první kroky relativizace komunistického režimu na Velehradské pouti v roce 1985,
sociální ústav, velehradské poutě.

DUCHOVNĚ KULTURNÍ PROGRAM MATICE NA ROK 2008

17. 2.

II. valná hromada členů Občanského sdružení Matice Velehradská
Program:
10.00 pontifikální mše svatá v bazilice
12.00 oběd v jídelně Stojanova gymnázia pro členy a hosty MV
od 12.30 prezentace MV v aule Stojanova gymnázia
13.30 zahájení Valné hromady ve Slovanském sále

7. – 9. 3. Víkend gregoriánského chorálu na Velehradě (pod vedením J. Hodiny)
Exercicie členů a příznivců Matice Velehradské za duchovního doprovázení P. Pavla Ambrose SJ
3. – 6. 4. Přihlásit se je možné osobně, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na
Poutním a exercičním domě Stojanov: www.stojanov.cz
15. 8.

Pouť členů Matice Velehradské
10.00 mše svatá v bazilice
odpoledne: Teátr Víti Marčíka (představení pro děti i dospělé)

29. 8.

Šroubek 2008 – hudební mini festival ve velehradském nádvoří
(program bude upřesněn)

8. 11.

Cisterciácká pečeť – mezinárodní výstava mešních a košer vín – sklepení
Stojanova gymnázia Velehrad (podrobnosti budou upřesněny)

Chcete být pravidelně informováni o dění v Matici? Zveme Vás k návštěvám reprezentativního webu Matice: www.maticevelehradska.cz, kde najdete kromě informací rovněž
bohatou fotogalerii.
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Nashledanou v rodném údolí – Pěší pouť na Velehrad
Proč na pouť?
Pouť je: 1) znamením pokání, a to za hříchy minulé
i současné, kterých se dopustili lidé i skupiny, 2) prosbou za spásu svou a svých
bližních a na další úmysly
a 3) poděkováním za Boží
přírodu, kterou procházíme, i za schopnosti, které
od Stvořitele máme. Doufáme, že každá pouť bude
mít dobrý duchovní dopad
na naši vlast i církev, na naše
farnosti i duše.
Proč na Velehrad?
Jako malé praménky vycházejí pěšky skupinky poutníků z více míst, aby se pak na
Velehradě slily v mohutný
proud vděčnosti za Slovo života, které právě odtamtud
k nám přišlo. Dalším úmyslem pouti je prosba za víru
v našem národě. V cíli pouti
P. Peňáz z poutníky
obnoví zasvěcení národa
Bohu rukama Panny Marie,
které na Velehradě v roce 1993 vykonali biskupové Čech a Moravy.
Velehrad je kolébkou křesťanství u nás, skutečný Betlém Slávů. Kéž by tato pouť byla
jako tenkrát v Betlémě „RADOST PRO VŠECHEN LID“ (Lk 2,10), jak zní její motto, i pro
poutníky i pro ty, kdo se s nimi setkají.
Kdy na Velehrad?
Vždy předposlední týden v srpnu, kdy už jsou všechny prázdninové tábory a pobyty
uzavřeny a kdy ještě zbude týden na léčení puchýřů. Vychází se už v pondělí mezi 16. a
22. srpnem, to znamená mezi svátkem sv. Rocha, patrona poutníků (16.8.) a Panny Marie
Královny (22.8.). Jdeme tak, abychom v pátek večer zastavili těsně před Velehradem. V
sobotu ráno tam pak přijedou lidé autobusy, aby s námi šli posledních pár kilometrů
pěšky. Tím budou také mít podíl na naší pěší pouti.
Odkud letos?
V roce 2008 půjdeme, dá-li Pán Bůh, už po osmé. Vychází se v pondělí 18.8.08 z Vranova
nad Dyjí nebo z Netína u Velkého Meziříčí anebo z Vítochova u Bystřice nad Pernštejnem.
V úterý se pak jde ze Znojma, Velkého Meziříčí a také z Olešnice, ve středu se přidávají
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Brňané a také svou pouť začínají Olomoučané. Ve čtvrtek se vychází ze Slavkova u Brna
a v pátek nejkratší proudy z Ratíškovic na jihu a z Veselí nad Moravou na jihovýchodě.
V sobotu v noci vyrážejí poutníci z východu, z Uherského Brodu. Hlavní mše svatá je v
bazilice v sobotu 23. srpna v pravé poledne.
Je možné se přidat?!
Těšíme se, že se k těmto poutníkům přidají další, a dokonce z větší dálky, takže ty
směry budou prodlužovány na více dní. Buď najednou, nebo s přestávkami. Vyjít se dá
zblízka i z dáli. Už přes 25 let putují vždy jeden den v měsíci na Velehrad poutníci z Prahy
a z Nového Jičína. Zapojte se, aby se mohla vytvořit hvězdice vděčnosti z poutníků mířících ze všech světových stran do rodného údolí naší víry (i kultury) tam pod Buchlovem
a Javořinou na posvátném Velehradě.
P. Jan Peňáz
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Víkend gregoriánského chorálu 7. – 9. 3. 2008
Před mnoha staletími zněly v pozdně románské, velehradské bazilice modlitby cisterciáckých mnichů. Mnohdy tomu tak bylo ve zpívané podobě formou gregoriánského chorálu.
Tato „západní“ tradice Velehradu je stejně bohatá a pravdivá, jako jeho nasměrování „tváří
k Východu“. Matice Velehradská se proto rozhodla na Velehradě uspořádat Víkend gregoriánského chorálu.
Kurz je určen všem zájemcům o gregoriánský chorál, kteří jsou věřícími křesťany
nebo mají ke křesťanství úctu (Vyvrcholením setkání je totiž slavení liturgie v bazilice).
Lektorem kurzu bude Jiří Hodina. V letech 1994–96 studoval obor dirigování gregoriánského chorálu na Conservatoire de Paris. Od svého založení do roku 2003 byl členem
a později i zastupujícím dirigentem souboru Schola Gregoriana Pragensis. Od roku 1997 je
uměleckým vedoucím komorního ženského vokálního souboru Schola Benedicta, který se
specializuje na interpretaci gregoriánského chorálu v rámci liturgie i koncertní činnost.
Cena kurzu je 100 Kč. Plná penze za dva dny (tj. páteční večeře, sobotní snídaně, oběd
a večeře a nedělní snídaně a oběd) činí celkem 600 Kč. Ubytovat se je možné v jedno a dvou
lůžkových pokojích. Dvacet pokojů má vlastní sociální zařízení, ostatní pokoje mají sociální zařízení na patře. Dříve přihlášeným bude dávána přednost při volbě ubytování, přičemž
prosíme o ohleduplnost, neboť nebude možné vyhovět všem požadavkům, jakkoli se o to
budeme snažit. Celková kapacita ubytovacího zařízení Poutní a exerciční dům Stojanov činí
120 míst.
Ubytování
na den

Dvoulůžkový pokoj
Jednolůžkový pokoj
Pokoj s příslušenstvím pro dvě osoby
Pokoj s příslušenstvím pro jednu osobu

250
350
300
450

Veškeré platby proběhnou na místě. Individuální požadavky (délka odebírání stravy
atd.) je možné probrat na místě.
Další informace na: www.maticevelehradska.cz
Program:
pátek: příjezd, akreditace, ubytování do 18:00
19.00 – setkání v sále - úvod do gregoriánského chorálu
sobota:
7.00 (mše svatá v kapli)
snídaně od 8:00 do 8:45
9.00 – 11:30 nácvik nešpor a ordinária v sále
12.00 – oběd
12.30 – 14:00 osobní volno (možnost návštěvy baziliky s průvodcem popř. lapidária)
14.00 – odpolední nácvik zpěvu
18.00 večeře
19.00 společný zpěv nešpor v chórových lavicích baziliky
20.00 – přednáška o cisterciáckém řádu v kapitulní síni (bude
upřesněno)
neděle:
8.00 – 8.45 snídaně
9.00 – nácvik latinského ordinária
10.00 mše svatá v bazilice
12.00 – oběd
13.00 závěrečné setkání a diskuse v sále
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Jan Pavel II. o Velehradu
Homilie pronesená na Velehradě dne 22. 4. 1990:
„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři, pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je
hrob biskupa Metoděje...Zde jsou naše kořeny."
„Království Boží, kdysi odkázané apoštolům, bývá v různých okamžicích dějin předáváno stále novým a novým lidem a národům. Zde, na tomto místě, na moravském
Velehradě, cítíme zvláštním způsobem dějinný „odkaz“ království – i ty, kteří se stali jeho
správci a strážci.“
„Misie svatých Cyrila a Metoděje byla dalším pokračováním poslání, které začalo v
jeruzalémském večeřadle v den zmrtvýchvstání. V jejich misii působil tentýž Duch Svatý, kterého apoštolové přijali od zmrtvýchvstalého Pána.“
„Úhelný
kámen
evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě
(stejně jako třeba na
Monte Casino, odkud
svatý Benedikt budoval
Evropu latinskou), kam
soluňští bratři natrvalo
vštípili do dějin Evropy
tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice,
byť jsou odlišné, patří
k sobě. Společně tvoří
křesťanskou Evropu –
někdejší i současnou.“
„V naší době, době rozdělené Evropy, v době rozdělení církve, svědectví apoštolů
Cyrila a Metoděje znamená výzvu k jednotě....Zde na Velehradě, přijal tuto výzvu Antonín Cyril Stojan, podněcovatel známých unionistických sjezdů, prvních kroků k modernímu ekumenismu.“
z listu papeže Jana Pavla II. přečteného v roce 1985 na Velehradě:
„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat
se svých vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji
vysvítá duchovní bohatství tomu kterému národu."
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PŘIHLÁŠKA
KE ČLENSTVÍ V MATICI VELEHRADSKÉ
Jméno a příjmení .........................................................................................................................
datum narození ............................................................................................................................
bydliště ............................................................................................................................................
................................................................................................ PSČ ...................................................
povolání* .........................................................................................................................................
tel.*................................................ e-mail* ....................................................................................
farnost* ........................................................... děkanát* ............................................................
(* hvězdičkou označené údaje jsou nepovinné, přesto je doporučujme vyplnit)

1.
2.
3.
4.

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

Datum: .................................................... Podpis: .......................................................................
Přihlášku odešlete na adresu:
Občanské sdružení Matice Velehradská
Stojanovo nádvoří 206
687 06 Velehrad
Každému přihlášenému bude zaslána kartička s členským číslem, které použijte jako variabilní symbol při platbě složenkou nebo převodem na bankovní
účet.



Bankovní spojení: název účtu: Občanské sdružení Matice Velehradská
číslo účtu: 1419526399/0800 (Česká spořitelna)
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Na Valné hromadě OSMV v únoru loňského roku bylo členům představeno logo navržené Tomášem Ježkem. S ohledem na to, že nebyly podány žádné další návrhy, bylo
s řadou připomínek schváleno. Současně však byl požadován vznik dalších variant. Uvádíme zde tedy původní návrh pana Ježka i variantu, kterou vytvořil architekt Ludvík
Kolek.

Návrh T. Ježka
výklad: v horní části dvouramenný žlutý kříž odkazující na Východ, pod ním nápis
MATICE VELEHRADSKÁ v typu písma Traján odkazující na Západ, vespod tři zkřížené
žluté hřeby, vše uspořádáno do tvaru „mandorly.“ (mandle)

Návrh L. Kolka
Výklad: Dvě „hvězdy z východu“ symbolizují – sv. Cyrila a Metoděje – osvítily Slovany a
tím i celou Evropu – modrý kruh. Velehrad se tak stal jedním z jejích duchovních středů
– vše přežehnáno CM dvojitým křížem, který zdobí průčelí baziliky.
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