Najít radost z víry

Učenci vyspělé kultury

Cyrilometodějské jubileum
probudilo nečekaný zájem nejrůznějších institucí, nejen církevních, ale i vědeckých, kulturních a školských. Zajímavé je
i zapojení politických sil. Téma
po generace opomíjené a odkazované jen do kostelů dnes
oslovuje široké vrstvy skrze nové knihy, filmy, výstavy, koncerty a konference,
ale i dětské soutěže a hry. Vidím v tom dobré znamení. Naši pozornost upoutali muži, kteří se kdysi stali našimi otci ve víře, když našim předkům
předali nejen skvělý dar písma, základ literatury a právního systému, ale především svůj osobní vztah ke Kristu, protože je nejen naučili Krista
znát, ale i milovat. Právě láska ke Kristu a jeho
evangeliu vybudovala naši křesťanskou kulturu,
která dnes prožívá krizi a potřebuje nové oživení,
protože v nás ochabla láska.
Moc si přeji a modlím se, aby nám nové objevení svatých bratří Cyrila a Metoděje ukázalo cestu
k obnově společnosti. Zdravá kultura šťastných rodin i politických, hospodářských a sociálních vztahů též dnes vyroste z uskutečňování evangelia, které nejde nařídit nebo vnutit, ale které ukazuje svou
obdivuhodnou tvůrčí sílu, když je přijímáno z lásky ke Kristu. Kéž mocná přímluva soluňských bratří, jež láska ke Kristu přivedla k našim předkům,
pomůže i nám najít radost z víry a zakoušet touhu
přivádět k prameni nového života a naděje naše
současníky. Kéž nám neberou odvahu žádné
neúspěchy. Povzbuzuje nás přece, když vidíme,
jak dílo slovanských věrozvěstů, kdysi téměř úplně
zničené, nese po staletích plody. Oni, jejichž žáky
z Velké Moravy vyhnali, jsou dnes slaveni nejen
jako hlavní patroni Moravy a spolupatroni Evropy,
ale zná je celý svět. Duchovní nadhled a perspektiva věčnosti vyléčí naši malost...

Příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu má pro
naši kulturu zásadní význam.
Jak víme, křesťanství začalo v našem prostoru zapouštět
kořeny již v době před příchodem obou světců. Svědčí o tom
křest moravských vladyků v roce 831 v Pasově, stejně tak
křest 14 lechů v roce 845 v Řezně. Naše území
bylo začleněno do bavorské misie iroskotských
mnichů, kterým vděčí za christianizaci po pádu
západořímské říše především západní Evropa.
Svatí bratři Cyril a Metoděj přicházejí na
Velkou Moravu z Cařihradu jako zkušení učenci
vyspělé kultury, kteří jsou plně obdařeni zkušenostmi duchovními, kulturními, ale i politickými.
Svatý Cyril byl žákem nejvýznačnější univerzity
tehdejšího kulturního světa, posluchačem geniálního učitele a konstantinopolského patriarchy Fotia. Svatý Metoděj v duchu rodinné tradice působil ve státní správě. Společně přinášejí do prostoru
za římskými hranicemi, kam již nesahal kulturní
a civilizovaný svět, Písmo, ale také právní kodex.
Díky nim se z Velkomoravské říše stává kulturní
a administrativně organizovatelný státní útvar.
Za působení obou bratří vznikl podle řeckého, římského a slovanského zvykového práva první civilní zákoník. Především ale bylo poprvé přeloženo celé Písmo. Tento překlad Bible
do staroslověnštiny umožnil pozdější jedinečný
překlad do staročeského jazyka, který reprezentuje kodex Bible leskovecko-drážďanské či v nové pravopisné úpravě Olomoucká bible. Česká
bible se tak stala základním východiskem pro
biblické překlady všech slovanských jazyků. Na
tuto tradici pak mohla u nás navázat i Bible kralická, od jejíhož posledního vydání letos uplyne
400 let.
Mons. DOMINIK kardinál DUKA OP,
arcibiskup pražský

Mons. JAN GRAUBNER,
arcibiskup olomoucký

OSLAVUJEME PAMÁTKU
SVATÝCH BRATŘÍ
1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu je bezesporu jednou z nejvýznamnějších událostí roku, a to
napříč národy i vyznáními. O tom svědčí i fakt, že na podzim
2011 bylo při 36. zasedání Generální konference UNESCO
v Paříži prohlášeno cyrilometodějské jubileum za Světové výročí UNESCO.
Učení bratři Cyril a Metoděj k nám dorazili v roce 863 z daleké a sluncem zalité Konstantinopole, aby, jednoduše řečeno,
vzdělali náš slovanský národ a vytvořili pro něj první slovanské
písmo a církevní jazyk staroslověnštinu, položili základ právního systému a naší státnosti. Slované obývající Velkou Moravu je přijali za své učitele a společně s nimi se vydali na dlouhou cestu k moudrosti. Díky nim se naučili číst a psát, díky nim
mohli poprvé porozumět slovům při bohoslužbě, a dospět tak
k duchovní realizaci, díky nim se z našich předků stali vzdělaní
a racionálně uvažující lidé. Je tedy více než zřejmé, že sv. Cyril
a Metoděj se výrazně zapsali do českých dějin. Letos nejen oslavíme kulaté výročí jejich příchodu na Velkou Moravu, ale také
nasajeme prostřednictvím mnoha aktivit něco z jejich odkazu,
abychom se jím mohli inspirovat a díky jeho aktuálnosti jej také
vnášet do života.
(red)

Akademie věd slaví sv. Cyrila a Metoděje
Důvody účasti Akademie věd na oslavách 1150. výročí příchodu cyrilometodějské misie na Velkou Moravu můžeme najít
minimálně ve dvou rovinách. První z nich
přirozeně vyplývá z vědecké reflexe jubilea,
která souvisí s výzkumem bezprostředního
průběhu, dopadů a významu této christianizační, církevní, politické i diplomatické misie. Zkoumání těchto otázek tvoří příležitost
k mezioborové spolupráci řady humanitních
a společenských věd – historie, filologie, filozofie, teologie, slavistiky, archeologie, dějin umění a literatury a mnohých dalších
oborů.
Můžeme tak očekávat, že i letošní jubileum nabídne řadu možností, a to i za součinnosti Akademie věd a dalších vědeckých

institucí, jak hledat komplexnější a ucelenější obraz tehdejšího světa, a doplňovat tak
mozaiku poznání o této významné události
našich dějin v širších dobových politických,
náboženských, kulturních i mezinárodních
kontextech. Stejně jako bádání ve sféře reálného působení soluňských bratří před více
než tisíci lety je důležité i zpracování jejich
druhého života, tedy jejich kultu a tradice.
Odkaz sv. Cyrila a Metoděje buduje i symbolický most, který se sklenul v duchovních i společenských kontaktech mezi
evropským Východem a Západem. Hodnoty
a historické peripetie, které tradice obsahuje,
je však důležité uchovat v paměti i nyní, protože v nich je ve zhuštěné formě zachycena
zkušenost příslušníků mnoha generací, utvá-

řející významně naše dějiny a reprezentující
důležitý nástroj k udržování národní identity, zakotvené i v širších, přinejmenším evropských souvislostech.
Další rovinu, která již přesahuje ryze
vědecký pohled, nabízí obecnější zamyšlení,
jež mohou vzpomínky na toto výročí aktualizovat i do naší přítomnosti. Letošní výročí lze vnímat jako příležitost vytvářet v naší společnosti prostor k tomu, jak sbližovat
různé názory a postoje, a tím posilovat občanskou i společenskou sounáležitost. To
nám ostatně připomíná i sám charakter cyrilometodějské tradice, která v sobě nese –
skoro jako genetickou informaci – dialogický
charakter a snahu překračovat úzce vymezené hranice.

Spolupráce Akademie věd ČR při oslavách jubilea tedy vyplývá i z toho, že dnes
stejně jako v předchozích staletích plnilo vědecké bádání svou funkci velmi často právě v interakci, sbližování a dialogu s dalšími
společenskými sférami, tedy ve smysluplné
symbióze mezi vědou, vzdělaností, intelektuálním a duchovním životem i široce pojatou kulturou: pilířů, na nichž se utvářela evropská civilizace. Vzájemné souznění těchto
oblastí, samozřejmě při zachování autonomie a specifických identit, je předpokladem
dalšího pozitivního společenského rozvoje
a vývoje, což je zvláště důležité v této dynamické a neklidné době.
prof. JIŘÍ DRAHOŠ,
předseda Akademie věd ČR
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DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE – VELEHRAD 2013
Červencové oslavy Dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje jsou každoročně
plné lidí dobré vůle. Svědčí o tom viditelná
pomoc potřebným i tamější atmosféra. Zcela
jistě se jedná o největší slavnosti spojené se
státním svátkem v České republice.

Poutní slavnost
na Velehradě.
Snímek archiv
Petarda Production

Kde jinde tedy oficiálně ukončit cyrilometodějské oslavy než na Velehradě? Ale pozor, o úplném ukončení nemůže být řeč. Až
do února roku 2014 budou oslavy doznívat
například v rámci pokračujících cyrilometodějských výstav, koncertů či poutí a cyklopoutí. A v neposlední řadě se na podzim
letošního roku uskuteční dlouho očekávaná
premiéra filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů.
Za 13 let existence Dnů lidí dobré vůle
se podařilo vytvořit tradiční prostor pro setkávání všech lidí dobré vůle a organizací, které pomáhají druhým a tvoří zásadní součást
občanské společnosti. Jedná se o jeden z mála projektů v České republice, jež se snaží
přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti. Ti,
kteří se Dnů lidí dobré vůle osobně účastní,
odjíždějí s velkou nadějí a povzbuzením.

Jedná se o významnou mezinárodní událost. K její příležitosti byly a jsou
připravovány nejrůznější projekty. Na národní úrovni se pořádají dvě mezinárodní konference – v Praze a na Velehradě. „První z nich se zaměří
na státně-politický význam Cyrila a Metoděje v 9. až 18. století, druhá na
význam věrozvěstů pro 19., 20. a 21. století,“ uvedl Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR.
Přípravy na cyrilometodějské jubileum byly zahájeny v květnu 2012 v Římě. V České republice začaly oslavy v den státního svátku ČR Dnem slovanských věrozvěstů na Velehradě a pokračovaly nedávným pravoslavným Setkáním kultur v Mikulčicích 24.–26. května. Slavnosti vyvrcholí
opět na Velehradě, ve dnech 4.–5. července 2013 tradičními Dny lidí
dobré vůle.

NA VELEHRADĚ
VYVRCHOLÍ
CYRILOMETODĚJSKÉ
OSLAVY
Tradiční pouť na Velehradě v posledním
desetiletí doprovází benefiční koncert Večer
lidí dobré vůle a oblíbený program pro děti
i dospělé. Cyrilometodějské oslavy se konají
každoročně vždy na začátku letních prázdnin (4.–5. července).
Čtrnáctý ročník bude výjimečný, protože na Velehradě vyvrcholí cyrilometodějské
oslavy. Ale tradiční projekty zůstávají a i letos
nabídnou pestrý program. Organizátoři Velehradu dětem s podtitulem „S Cyrilem a Metodějem vážně nevážně“ slibují vystoupení
skupiny Vere Gratis, pohádku v podání Divadla Tramtárie nebo cyrilometodějskou soutěž.
Velehradský rukopis se rozroste o další strany
při Ručním přepisování Bible, mladí fotbalisté si zakopají pod vedením Antonína Panenky v Soutěži ve fotbalových dovednostech,
milovníci stolního tenisu si budou moci „za-

Jedinečným projektem je také připravované dokudrama (hraná dokumentární série) „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, které zmapuje život a dílo věrozvěstů. Premiéru hraného čtyřdílného dokumentu odvysílá
Česká televize v měsíci červnu, kinopremiéra celovečerního filmu je pak
plánovaná na podzim letošního roku.
Jak říkají organizátoři, cílem oslav je vybudovat obecné povědomí o sv.
Cyrilu a Metoději, o přínosech jejich misie v oblasti kultury, náboženství,
písma, vzdělanosti atd. „Oslavy nemohou být chápány jako čistě církevní, protože věrozvěstové stáli také u počátků naší státnosti. Nemohou být
ani pouze české nebo moravské, protože cyrilometodějská misie sehrála
roli v dějinách většiny slovanských národů,“ uzavírá profesor Petr Piťha.
pinkat“ a zájemci o fotografování nepohrdnou fotografickým workshopem. Autorky časopisu IN! už nyní vymýšlejí zajímavé hry do
Klubu deskových her, připravují interaktivní
workshop a kosmetickou poradnu. Výstava Pa-

pežských misijních děl bude obohacená například o Misijní jarmark či Misijní štrůdlování,
děti si zase zahrají misijní hry a soutěže. Setkáním vozíčkářů provede sympatický herec Filip
Tomsa a zahraje Cimbálová muzika Pentla.

V rámci velehradských výstav ve Stojanově gymnáziu se v letošní prezentaci Vězeňské duchovenské péče představí obrazy
a díla vytvořená vězni v českých věznicích.
Téma, které bylo pro tuto příležitost zvoleno, odráží i význam události letošního výročí
příchodu věrozvěstů na Moravu – Jít cestou
naděje.
Netradiční výstavu Nitěná krása ocení
především milovníci krajky a lidového umění. K vidění budou výtvarná díla zhotovená
technikou šité krajky s tématy liturgie, přírody a folkloru.
Nedílnou součástí Dnů lidí dobré vůle
je slavnostní koncert Večer lidí dobré vůle. Ten začne v 19.30 na pódiu před bazilikou a představeny během něj budou tři
neziskové organizace a možnost přispění
formou DMS VELEHRAD. Pro rok 2013 jsou
vybrány projekty Adopce nablízko, České
katolické biblické dílo a Nadační fond ADIUVARE. Výtěžek bude mezi ně rozdělen rovným dílem. Na pódiu vystoupí Jiří Pavlica
s Hradišťanem, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, renomovaná koncertní pěvkyně
Simona Houda-Šaturová, estonská pěvkyně
Kai Rüütel a italský barytonista Franco Vassallo. Koncert v přímém přenosu odvysílá
Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál.
„Letošní ročník je výjimečný a podle
toho jsme vybírali i interprety. Například
z Itálie přislíbil účast Franco Vassallo, jeden
z nejslavnějších italských barytonistů současnosti, který si opakovaně podmaňuje prestižní italské operní scény. Slovenská rodačka
Simona Houda-Šaturová je zase velmi žádanou interpretkou mozartovských postav a repertoáru období italského belcanta. Takže se
rozhodně máme nač těšit,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník Dnů lidí dobré vůle.
V pátek 5. července v 10.30 začne tradiční slavnostní poutní mše svatá, při níž bude hlavním celebrantem papežský legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský.
Mši přenáší v přímém přenosu Česká televize
a Český rozhlas Praha.
Sledujte program Dnů lidí dobré vůle –
Velehrad 2013, je aktuálně doplňován včetně organizačních pokynů na www.velehrad.
eu/ dny-lidi-dobre-vule/. O přípravách oslav
bude informovat také KT.
(red)

Základem důstojné bohoslužby je dobrá příprava
Přípravy na Národní cyrilometodějskou
pouť, letos o to významnější, že jde o vrchol
jubilea 1150 let od příchodu slovanských věrozvěstů, jsou v plném proudu. Mezi mnoha lidmi, kteří se na nich podílejí, je také
P. PETR GATNAR, sekretář olomouckého
arcibiskupa a vedoucí týmu, který má na
starosti liturgii velehradské pouti.



Jak dlouho už pečujete o přípravu liturgie
při velehradských poutích?
Letošní rok je vlastně
jubilejní i pro mě, příprav
národní pouti na Velehradě
se účastním podvacáté.



Součástí pouti je celá řada akcí a událostí. Jaké místo v nich bude mít slavnostní
bohoslužba?
Bohoslužba má při každé pouti místo
zásadní a nejdůležitější. Nepřicházíme na
Velehrad jen proto, abychom se setkávali,
bavili či vzdělávali – ačkoliv to vše má také
svůj velký význam – ale chceme především
děkovat Bohu za dar víry, kterou jsme mohli
přijmout prostřednictvím sv. Cyrila a Metoděje, a vyprosit si odvahu k tomu, abychom tuto
víru dokázali šířit. A právě to učiníme během

bohoslužby, kterou budou v pátek 5. červen-  Co je při takové práci nejtěžší?
ce od 10.30 hodin slavit před velehradskou
Určitě je to tvorba přímluv. Ty jsou tobazilikou biskupové naší země i ze zahraničí tiž specifickým prvkem velehradské pouti
v čele s papežským legátem, kardinálem Josi- a přináší se při nich vybrané symboly a popem Bozanićem.
sléze také obětní dary. Text přímluv je třeba
dopředu sestavit a pak k nim vybrat vhodný
 Co konkrétně příprava na takovou udá- symbol, který by bylo možné přinášet v průvodu a který by danou prosbu vystihl. Všechlost obnáší?
S předstihem je třeba promyslet, jak bu- ny ostatní modlitby i liturgická čtení jsou
de liturgie vypadat – jaké texty se použijí, jak převzata ze schválených liturgických knih.
bude bohoslužba probíhat, zda ji doplní ně- Musíme je však všechny přepsat a sestavit do
jaký další obřad, jak bude vypadat hudební misálu. V jednom svazku má potom hlavní
doprovod a zpěv a podobně. Přímo před bo- celebrant k dispozici celý průběh bohoslužhoslužbou je pak nutné se všemi přisluhující- by s potřebnými texty i poznámkami. A nemi obřad na pódiu projít, aby celá mše ply- může se nám stát, že bychom uprostřed mše
nula hladce a bez problémů a mohla všechny listovali v několika knihách a hledali příslušnou modlitbu.
účastníky povznášet k Bohu.

ní bohoslužbě recitovat latinsky, takže všem
poutníkům doporučuji, aby si ji do té doby
osvojili.





Takže ministranti a další pomocníci musí
přijít s velkým předstihem?
Při takto náročné bohoslužbě to opravdu nejde bez předchozího nácviku, ale také
bez jisté zkušenosti a zběhlosti. Veškeré služby kolem oltáře proto vykonávají bohoslovci
z olomouckého semináře. Na mši svatou ale
pochopitelně zveme i ministranty z celé naší země. Pro všechny, kdo si přinesou ministrantské oblečení, je připraveno místo hned
vedle tribuny.



Letos se na pouti očekává množství zahraničních poutníků a jako papežský
legát přijede také chorvatský kardinál
Josip Bozanić. Bude bohoslužba pamatovat i na ty, kdo nerozumí česky?
I když se snažíme maximálně upřednostnit češtinu, některé části mše budou také latinsky. Latina je totiž úředním jazykem církve
a ten by měl všechny katolíky, bez ohledu na
zemi, ze které přijíždějí, sjednocovat. Myslím
si, že by z ní měl každý znát alespoň modlitbu Otčenáš. Právě ta se bude při slavnost-



Kdo všechno se na přípravě liturgie podílí?
Kromě přisluhujících, kteří pomáhají
přímo u oltáře, je to řada lidí majících na starosti přípravu liturgického prostoru. Jedná se
o dobrovolníky z velehradské farnosti, kteří
už den předem, po skončení večerního koncertu, začínají svou práci a chystají tribunu
pro slavení mše svaté. Je to velice obětavá
činnost a bez ní si konání této bohoslužby
nelze vůbec představit. Farnost mimoto poskytuje veškeré liturgické nádoby, květiny
a další potřeby.
A jak bude při bohoslužbě zajištěna
hudba a zpěv?
Přípravu liturgického zpěvu má každým
rokem na starosti pan Macek. Letos však bude
mít k dispozici větší sbor – u příležitosti cyrilometodějského jubilea se totiž sejde obrovské těleso složené ze schol a sborů celé olomoucké arcidiecéze a doprovázet ho bude
symfonický orchestr. Zpěvy budou kombinovat latinskou a staroslověnskou tradici, ale své
místo budou mít i tradiční cyrilometodějské
písně „Bože, cos ráčil“ a „Ejhle, oltář“. (gra)

CYRILOMETODĚJSKÉ OSLAVY SE KONAJÍ POD ZÁŠTITAMI: kardinála Dominika Duky OP, arcibiskupa pražského | Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, předsedy Národní komise k přípravě cyrilometodějského jubilea | vladyky
Kryštofa, emeritního arcibiskupa pražského, metropolity Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku | RNDr. Petra Nečase, předsedy vlády ČR | Milana Štěcha, předsedy Senátu PČR | Miroslavy Němcové, předsedkyně Poslanecké
sněmovny PČR | Mgr. Aleny Hanákové, ministryně kultury ČR | prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., LL.M., ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR | Karla Schwarzenberga, ministra zahraničních věcí ČR | prof. Ing. Jiřího Drahoše, DrSc., dr.h.c.,
předsedy Akademie věd ČR | MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje | Ing. Jiřího Rozbořila, hejtmana Olomouckého kraje | JUDr. Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje | prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., rektora Univerzity Karlovy v Praze | doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D., rektora Masarykovy univerzity | prof. RNDr. Miroslava Mašláně, CSc., rektora Univerzity Palackého v Olomouci.
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Celonárodní oslava státního svátku
Oslavy jubilea se blíží každým dnem. Chystají se na
něj nejen organizátoři velehradských oslav, ale i olomoucký arcibiskup JAN
GRAUBNER.



Výročí bude výjimečné i z hlediska spolupráce pravoslavné a římskokatolické
církve. V čem?
Svatí bratři Cyril a Metoděj žili v době,
kdy církev ještě nebyla rozdělená. Jako vel-

ké světce je slaví jak katolíci, tak pravoslavní. Oslavy milénia před 150 lety probudily v katolících touhu více poznat východní
církevní tradice. U nás na Velehradě se pak
konaly mezinárodní kongresy a unionistické
sjezdy, vydávaly se časopisy. Jedním z plodů
tohoto hnutí bylo založení Orientálního
ústavu v Římě, kde později učil i náš rodák
kardinál Tomáš Špidlík, mezi jehož žáky byla
i řada pravoslavných kněží – myslím včetně
dnešních patriarchů v Moskvě i v Cařihradu.
Můžeme uvést i spolupráci s pravoslavnou
církví u nás při přípravě filmu o slovanských
apoštolech.



Střední a jihovýchodní Morava jsou
považovány za kraje se silnou religiozitou. Mění se podle vás přístup k víře
v souvislosti s tím, jak lidé stárnou?
Celá naše společnost v posledních letech stárne a vymírá. To je vidět i na věřících, kteří mají tradičně největší zastoupení
v nejstarší věkové skupině. Mladí nenahradí celou odcházející generaci, protože se
ani nerodí tolik dětí. Vedle toho je však třeba si všimnout, že každým rokem vstupují
do církve stovky dospělých. Tyto stovky nenahradí všechny zemřelé, ale je to důležité
znamení. Jsou mezi námi lidé hledající a cír-

kev je přes všechnu kritiku a nedostatky přitahuje.



Každoročně přebíráte záštitu nad velehradskými Dny lidí dobré vůle. Co pro
vás tento projekt znamená? Jak velkou
cestu ušel za roky své existence?
Je to vlastně celonárodní oslava státního
svátku slovanských věrozvěstů, která vyrostla z naší iniciativy a stala se uznávanou, takže velká řada významných osobností našeho
národa si považuje za čest a jakousi morální
povinnost být u toho. To je dobré znamení.
(pet)

Služba hnutí a nových komunit na Velehradě
li, že si nekonkurujeme, ale že se při díle na
společné věci doplňujeme. A tou společnou
věcí je prohlubování víry v církvi samotné,
především pak evangelizace, nabídka společného sdílení poselství evangelia. Chceme
tak naplňovat odkaz sv. Cyrila a Metoděje.
Vždyť způsob, jakým oni evangelizovali naši zemi, s jakým záběrem tuto evangelizaci
založili na kulturních základech od překladu
Písma svatého až po tvorbu nového písma,
šitého na míru slovanským jazykům, je pro
nás všechny výzvou k následování.
Velehrad je konkrétní příležitostí, abychom se setkávali, sbližovali nejen navzájem, ale se všemi lidmi dobré vůle, abychom
zbourali poslední zbytky železné opony
v nás a stali se Evropany v tom nejlepším
smyslu slova: to znamená, abychom nejen
přijímali, ale také obohacovali Evropu o naše
historické i současné zkušenosti, a umožnili
tak poznat méně známou historii Východu.

Když se roku 1991 pořádala celosvětová
pouť mladých do Čenstochové na setkání
s Janem Pavlem II., jeden proud ze Západu,
organizovaný komunitou Emmanuel, si zvolil trasu přes Velehrad. Třídenní pobyt mladých zde měl zajistit hlouček nedávno založené české provincie této komunity. Rok na
to jsme byli požádáni o moderování noční
adorace na vigilii sv. Cyrila a Metoděje. Rádi
jsme tuto výzvu přijali a rádi takto sloužíme
dodnes.
Arcibiskup olomoucký Mons. Jan
Graubner přišel s projektem koncertu „Lidí
dobré vůle“ pro širokou veřejnost. A tak jsme
jej požádali o možnost rozšířit naši službu ve
velehradské bazilice po Koncertu lidí dobré
vůle o službu přímluvné modlitby, přijímání Božího slova – slova naděje, žehnání po-

PŘÁTELSTVÍ, BRATRSTVÍ,
PROHLUBOVÁNÍ VÍRY
A EVANGELIZACE
třebným a příležitost k rozhovorům, svědectví, přijetí svátosti smíření. Otec arcibiskup
souhlasil. A když byl první ohlas pozitivní,
sám nám navrhl, aby se na akci podílela také jiná laická hnutí a nové komunity. S jejich
zástupci jsme se začali pod vedením biskupa
Františka Radkovského pravidelně scházet.
K programu v bazilice se tak od roku 2004
připojil program na bočním pódiu po skončení koncertu Večer lidí dobré vůle. Každý
rok byl uveden konkrétním mottem, které se
odráželo ve svědectvích členů jednotlivých
hnutí a komunit. Svědectví se střídala se zpěvem, tancem a scénkami.
V roce 2006 Chiara Lubichová napsala papeži Janu Pavlu II. jménem všech hnutí a nových komunit: „V roce 1998 jsem se
souhlasem zakladatelů hnutí a komunit slíbila, že se vynasnažíme, aby společenství
mezi hnutími a komunitami rostlo. Dnes
můžeme potvrdit, že vzájemná láska a jed-

Z programu hnutí a komunit.
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KRABICE S PROSBAMI
NENÍ JEN NA JEDNU
VELEHRADSKOU NOC

POZVÁNKA:

Každý rok vloží návštěvníci do připravené schránky až pět set proseb napsaných na
Historie každého hnutí a komunity z těch
lístku. Krabice s nimi se nese při půlnoční mši
jednadvaceti, které u nás působí, je jedinečná.
svaté společně s obětními dary. A i nadále na
tyto prosby myslíme v naší SOS modlitbě.
Proto jsou všichni účastníci velehradské pouti zváni na jejich prezentaci
Každoročně rozdáme až tisíc kusů Slova
do Stojanova gymnázia na Velehradě, na výstavu nebo na společný
naděje – na lístku napsaného Božího slova.
program a službu po skončení Koncertu lidí dobré vůle.
Poslední roky žehnají tři až čtyři
jáhnové a jejich služba trvá nepřetržitě až do
půlnoční mše svaté. Zpovědníci často svědčí
o přijetí svátosti smíření po mnoha letech. Co
nota mezi námi překonala všechno očeká- tomu, koho považujeme za skutečného pro- se týče přímluvné modlitby, nejednou se lidé
vání. Naše komunity a hnutí nám totiž připa- tagonistu rozkvětu našich hnutí a komunit: vracejí po roce poděkovat za změnu, která
dají jako sítě lásky, které Bůh rozprostírá po Duchu Svatému, který nás neustále zahrnuje v jejich životě nastala.
celém světě a které v návaznosti na dílo ře- svými dary.“
LUĎKA KOUKALOVÁ,
Všechny aktivity jsou pro hnutí a nové
holních řádů a kongregací vydávají svědecorganizátorka programu
tví – jakoby v laboratorním měřítku – o jed- komunity příležitostí svědčit o tom, že nás
hnutí a komunit na Velehradě
notě lidského rodu. Náš nesmírný vděk patří pojí přátelství a bratrství, protože jsme pozna-

Kam za svatými Cyrilem a Metodějem?
NOC S VĚROZVĚSTY

vy je v autentickém prostředí u příležitosti státních
a církevních oslav prezentovat historickou expozici
Archeologická lokalita Sadská výšina v Uherském k danému tématu.
Hradišti je spojována s místem působení arcibiskupa Metoděje, výukou jeho žáků a také s místem
VELIGRAD.
jeho pohřbu. V pátek 14. června jsou všichni zváZ KNÍŽECÍCH HROBŮ
ni na slavnostní komponovaný večer Noc s věrozvěsty, který se skládá z multimediální animované Výstava, která se uskuteční od 6. června do
velkoplošné projekce, koncertu cimbálové muziky 7. července v prostorách Památníku Velké MoraHradišťan, vystoupení členů sdružení Velkomorava- vy ve Starém Městě u Uherského Hradiště, předné a prezentací lokality z úst archeologů Mgr. Miro- staví unikátní nálezy z bohatých hrobových celků,
slava Vaškových, Ph.D., doc. PhDr. Luďka Galušky které byly objeveny ve Starém Městě „Na Valách“
a Mgr. Tomáše Chrástka. Multimediální projekce bu- a v Uherském Hradišti-Sadech. K vidění budou nede zprostředkována moderní počítačovou technikou jen jedinečné velkomoravské šperky, ale také unis vizuálními animovanými efekty. Program se koná kátní nálezy, např. tzv. „Sokolník“ ze Starého Města
za každého počasí.
„Špitálek“, velkomoravské křížky, kování z opasků,
ostruhy, zbraně apod.
CYRIL A METODĚJ
V ARCHEOSKANZENU V MODRÉ
V BRNĚ PROBÍHÁ ROZSÁHLÁ
CYRILOMETODĚJSKÁ VÝSTAVA
V období od 7. května do 31. října bude v historickém prostředí archeoskanzenu k vidění výstava Až do konce září probíhá v brněnském Paláci šlechs příznačným názvem Cyril a Metoděj. Cílem výsta- tičen (Kobližná 1) výstava „Cyril a Metoděj – doba,

CYRIL A METODĚJ V OLOMOUCI
život, dílo“. Je sestavena z několika různých výstav,
které spojuje jedno téma, totiž život věrozvěstů CyAž do 11. srpna probíhá v Arcidiecézním muzeu Olorila a Metoděje.
mouc výstava s názvem Mezi Východem a ZápaBližší informace na www.mzm.cz.
dem. Svatí Cyril a Metoděj v kultuře českých zemí,
která společně s doprovodnou kolektivní monografií
Z VELKÉ MORAVY
představí fenomén cyrilometodějské úcty a tradice
AŽ DO NEPAMĚTI A ZPĚT
ve výtvarném umění v českých zemích, a to v široVýstava zahrnuje fotografie z rozsáhlého teritoria, kém časovém rozsahu od středověku po 21. století.
které bylo v devátém a desátém století prokázaným
PUBLIKACE O CYRILU A METODĚJI
způsobem spjato s misií svatých věrozvěstů a jejich žáků.
Výtvarně zpracované záběry zachycují dochované Slovácké muzeum ve spolupráci se Zlínským krajem
církevních památky z území tehdejší Velké Moravy, vydalo u příležitosti cyrilometodějského jubilea pubBulharska, Makedonie, Rumunska a Srbska, které likaci Pravdivý příběh byzantských věrozvěstů Konmají s dílem a duchovním odkazem věrozvěstů Cy- stantina a Metoděje. Skládá se celkem ze tří čásrila a Metoděje a jejich učedníků nějakou souvis- tí: historického románu, populárně naučného textu
lost. Autor fotografií Petr Francán na tomto pro- a kresleného komiksu. To vše doplňuje zvukové CD
jektu pracuje již několik let. Souborná fotografická s nahrávkou vybraných pasáží románové části a hra
prezentace stavebních památek a obsáhlejší texty v prostředí 3D s tematikou dějin Velké Moravy. Zvuupozorňují na hlubší významové souvislosti dané- kovou část navíc příjemně podkresluje hudba Jiřího
Pavlici a Hradišťanu. Kompletní publikaci můžete
ho dějinného období.
koupit za 349 korun.
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Filmová premiéra: V hlavní roli Cyril a Metoděj
U příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu vzniká ve spolupráci s Českou televizí vůbec první české
dokudrama (hraná dokumentární série) ve
stylu BBC s názvem Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů. Zmapuje život a dílo obou
bratrů a přiblíží počátky šíření křesťanství na
Moravě a v českých zemích.

Velké Moravy, do časů Cyrila a Metoděje?
Velká Morava je obdobím velkých proměn a velkých rozdílů mezi světy, ve kterých
se oba bratři pohybovali. Jejich diplomatické
mise v časech, kdy probíhaly kruté boje mezi
národy, nemají dnes obdoby. Ano, samozřejmě bych se rád podíval do těchto časů, ale
jen jako pozorovatel.

Příběh z 9. století ve strhujících obrazech líčí počátky šíření křesťanství v našem
historickém prostoru. Hlavními postavami
jsou věrozvěsti Konstantin (později známý
jako Cyril) a jeho bratr Metoděj, kteří byli
prohlášeni za svaté a jsou označováni jako
apoštolové Slovanů. Děj předkládaného pětidílného televizního seriálu sleduje významný
úsek našich dějin mezi lety 826 až 885.
Premiéru prvního dílu hraného čtyřdílného dokumentu odvysílá Česká televize
(29. 6. ve 20 hod. na ČT2), premiéra celoveSv. Cyrila ztvárnil Ondřej Novák (vpravo) a sv. Metoděje Roman Zach.
černího filmu je pak plánovaná na podzim
Snímek archiv Petarda Production
letošního roku. V hlavních rolích se představí Roman Zach (Metoděj), Ondřej Novák
Pod taktovkou režiséra Petra Nikolae-  Ve filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové
(Cyril), Josef Abrhám (Fotios), Marian Roden va a producenta Viktora Krištofa vznikly na
Slovanů hrajete urostlého Metoděje. Jak
(Hermanrich), Radka Fidlerová (Živena) a řa- malebném ostrově ve Středozemním moři
byste ho stručně představil?
da dalších talentovaných a známých herců. ty části filmu, které pojednávají o Cyrilově
Metoděj je především bratr, ochránce
putování na Samaru a o tom, jak bratři vy- mladšího Konstantina a po jeho smrti chrání,
NA KYPRU SE DOTOČILA POSLEDNÍ zvedli ostatky sv. Klimenta. Počasí filmové- ctí a rozvíjí jejich společné dílo.
mu štábu přálo a vše probíhalo bez komČÁST FILMU O VĚROZVĚSTECH
plikací.
 Váhal jste, jestli roli Metoděje vezmete?
Neváhal, je to krásná role a zajímavé téma.
Na konci března dotočili filmaři na Jedné z hlavních rolí filmu Cyril a Metoděj
Kypru poslední etapu tohoto historického – Apoštolové Slovanů se ujal herec ROMAN  Cyril a Metoděj výrazně ovlivnili naše
filmového projektu.
ZACH. Zeptali jsme se jej:
dějiny. Chtěl byste se podívat do časů



Co vám natáčení filmu o slovanských
věrozvěstech dalo, a co naopak vzalo?
Bylo velice náročné a dlouhé. Jako
Metoděj jsem měl nejvíce natáčecích dní
a v průběhu natáčení moje postava zestárla
o několik desítek let. Ale přečetl jsem si na
toto téma několik zajímavých knih a dozvěděl se spoustu věcí.
(kva)
Charismatický a nepřehlédnutelný, více
než dva metry vysoký herec Roman Zach
pochází z Ústí nad Labem a vedle hraní
skládá scénickou hudbu pro divadlo i film.
Působil v Národním divadle v Praze, hostoval v Činoherním klubu nebo Dejvickém
divadle, hrál na Letních shakespearovských slavnostech. Proslavily ho role v televizních seriálech, jako jsou Ulice, Hop
nebo trop, Ordinace v růžové zahradě,
Redakce nebo Zázraky života. Známý je
i z filmů Hodina tance a lásky, Město bez
dechu, Ženy v pokušení či Pouta.

Podrobné informace o filmu, zajímavosti, fotografie z natáčení, videa a mnoho dalšího naleznete na stránkách www.filmcyrilametodej.cz.

S Cyrilem a Metodějem i za zábavou
V rámci cyrilometodějských oslav organizátoři připravují i celou řadu projektů pro děti a mládež, jejichž cílem je děti pobavit a zábavnou formou vzdělat
v oblasti cyrilometodějské tradice.

Herní prostředí zprostředkovává realistický zážitek.
Stavby a historické souvislosti odpovídají v maximální možné míře odkrytým archeologickým faktům a písemným pramenům.

VÝROČNÍ CYRILOMETODĚJSKÉ PEXESO

DĚTI SOUTĚŽÍ VE VELKOMORAVSKÉM
DOBRODRUŽSTVÍ

Biskupství brněnské vytvořilo speciální pexeso k cyrilometodějskému výročí. Pomocí této oblíbené hry
si mohou děti i dospělí připomenout některé události
spojené se životem soluňských bratří a s jejich odkazem
pro současnost. Pexeso obsahuje 24 párů obrázků, jejichž autorkou je Iva Fukalová. Součástí hry je krabička
k uchovávání kartiček pexesa. Cena jednoho pexesa je
20 Kč a k dostání je hra v Diecézním katechetickém
centru v Brně nebo na e-mailu kc.brno@biskupstvi.cz.

K výročí svatých věrozvěstů vyhlásilo Biskupství brněnské vědomostní soutěž Velkomoravské dobrodružství. Je určena dětem školou povinným od 3. do
9. třídy. Cílem soutěže je seznámit děti se životem a odkazem soluňských bratří, připomenout základy naší víry, kultury a vzdělanosti a rozvíjet hodnoty, které jsou
ovocem cyrilometodějské mise. Soutěž probíhá až do
června. Bližší informace naleznete na stránkách www.
biskupstvi.cz.

S POČÍTAČOVOU HROU SE VŽIJETE DO ROLE
ARCHEOLOŽKY SÁRY A MNICHA NAUMA

ZA CYRILEM A METODĚJEM
S „GPSKOU“ V RUCE

Nejen pro děti je určena nová hra (CD), která je součástí trojdílné publikace s názvem Pravdivý příběh
byzantských věrozvěstů Konstantina a Metoděje.
Ta byla slavnostně představena v pátek 5. dubna v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě.

Ačkoliv se zdá, že slovanští věrozvěstové a moderní GPS navigace nemohou mít nic společného, nový projekt Centra pro mládež Arcidiecéze olomoucké
nazvaný CM-caching vás přesvědčí o opaku. Jedná
se o turistickou hru na principu geocachingu, v po-
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sledních letech oblíbené činnosti malých i velkých.
Na místech spjatých s cyrilometodějskou tradicí jsou
ukryty malé plastové schránky. CM-caching chce originálním způsobem nabídnout možnost, jak se dostat
na tato místa spojená s věrozvěsty. GPS souřadnice
ukrytých schránek jsou dostupné na stránce www.
cm-caching.cz a úkolem hráče je pomocí satelitního
signálu schránky najít. Anglicky se skrýš řekne „cache“ (keš), takže název hry znamená „cyrilometodějské hledání skrýší“.
SPOLEČENSKÁ HRA O CYRILU A METODĚJI
ANEB KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Centrum pro katechezi Olomouc stojí za vydáním deskové hry pro děti od 9 let s názvem Po stopách svatých
Cyrila a Metoděje. Tato společenská hra má hráče seznámit s některými etapami života svatých bratrů. Je
jedním z materiálů připravených k 1150. výročí jejich
příchodu na Velkou Moravu. Hra pro 2 až 6 hráčů je připravena ve spolupráci s dětským časopisem Nezbeda.
Začíná se na startovním poli „Soluň“ a cílem je dostat
se na poslední pole v podobě „Božího království“. Po
cestě musí hráči absolvovat deset stanovišť s událostmi ze života sv. Cyrila a Metoděje a získat všech deset
kartiček symbolizujících tyto milníky.
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VELEHRAD DĚTEM
Červencové Dny lidí dobré vůle mají každoročně přichystaný nabitý program i pro nejmenší návštěvníky. Letošní ročník tradičního dětského programu nese podtitul S Cyrilem a Metodějem vážně nevážně.
A jak už samotný název napovídá, bude se týkat věrozvěstů, od jejichž příchodu na Velkou Moravu letos
uplyne 1150 let.
Slavnostní zahájení Velehradu dětem proběhne ve čtvrtek 4. července ve 14 hodin na B pódiu u základní školy. Po něm přijde na řadu skupina Vere Gratia, která
předvede renesanční tance, a navodí tak atmosféru dob
dávno minulých. Plechoví muzikanti zase zahrají. Na
co? Napoví název jejich vystoupení – Troubím, troubíš, troubíme. K dětem patří pohádky a ani velehradský
program o jednu takovou nebude ošizen. Olomoucké
divadlo Tramtárie připravuje pro velehradské oslavy
veselou pohádku O pračlovíčkovi.
Součástí dětského programu je také fotografická soutěž
určená dvěma věkovým kategoriím – pro děti do 12 let
a pro děti mezi 13. a 15. rokem. Účastníkům soutěže organizátoři zapůjčí kompaktní digitální fotoaparáty. Doba zapůjčení bude omezena na jednu hodinu. Výsledky
budou vyhlášeny na vedlejším pódiu v 17.15 hodin. Pro
soutěžící jsou připraveny hodnotné ceny.
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