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Úvod
Psal se rok 2009 a zrovna probíhala porada přípravného týmu Studentského Velehradu
2010. Každý přítomný si byl vědom „jubilejnosti", která v nadcházejícím roce s tímto
setkáním přicházela. Nebyla jsem sama, kdo viděl nutnost a zároveň potřebnost určitého
záznamu všech předešlých ročníků. A již v těchto prvních myšlenkách se dal nalézt pomyslný
"základ" mé diplomové práce.
Když jsem se tedy definitivně rozhodla, že se budu nějaký čas věnovat historii
Studentského Velehradu, netušila jsem, jak na jednu stranu zajímavá, na druhou stranu tak
trochu "detektivní" práce mě čeká. Otevřel se přede mnou prostor archivů, knihoven, ale
hlavně mnoha lidí, díky kterým jsem mohla nahlédnout do uplynulých ročníků…
Bohatým zdrojem pro moji práci mi byl olomoucký archiv Vysokoškolského
katolického hnutí. Se svolením mi byly veškeré potřebné dokumenty zapůjčeny a já tak mohla
poodhalit dvacet let Studentského Velehradu. Přísun informací mi také zajistili lidé, kteří se
dříve Studentským Velehradům věnovali. V některých pasážích jsem vycházela ze svých
zkušeností, neboť jsem se příprav setkání mohla účastnit po dva ročníky – v roce 2008 to bylo
jako člen přípravného týmu, v roce 2010 jako vedoucí přípravného týmu a zároveň tak i
prezident celého setkání.
Nyní nastíním obsah jednotlivých kapitol.
První kapitola této práce je věnovaná Velehradu jako takovému. Přehledným sepsáním
jeho historie jsem chtěla seznámit s bohatou minulostí tohoto moravského poutního místa.
První část vypovídá o dějinách zcela konkrétně. Pojímá doby stavby cisterciáckého kláštera,
dále pak počiny tamních jezuitů. Seznamuje se „slávou“ i „pády“ Velehradu, dále pak s
přítomností jezuitů po pádu komunismu. Neopomíjenými momenty dějin jsou ve 20. století
konané unionistické sjezdy, poutě a slavnosti k různým příležitostem a výročím. Druhá část
kapitoly seznamuje s řády, které na Velehradě působily. Jedná se o cisterciáky a jezuity.
Obeznamuji zde s jejich zakladateli, působením, zvláště pak s pravidly a nařízeními, kterými
se členové řádu řídí. Život a určité hodnoty řádu mohou být pro studenty inspirativními a
hodné k zamyšlení či realizací do života, prokládám tedy popis řádu o pomyslná
„intermezza“. Třetí část první kapitoly je věnovaná Velehradu jako místu setkávání. Uvádím
příklad unionistické myšlenky a důvod, proč si papež po pádu komunismu vybral k navštívení
právě toto místo a co je pomyslným „magnetem“, který na Velehrad přivádí stále více
poutníků.
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Druhá kapitola se zajímá již o studenta, jeho postavení a činnost v konkrétních rolí. V
první části seznamuji s občanským sdružením Vysokoškolské katolické hnutí, které působí v
České republice, v několika univerzitních městech. Cílem tohoto hnutí je šířit skrze svoji
činnost křesťanské hodnoty mezi mladými, posilovat je ve víře a ucelovat si hodnoty lidského
bytí. Jeho činnosti představuji a uvádím možnosti, jak se do nich student může zapojit.
Výsledně spolupráce jsou následně cenné zkušenosti z mnoha oblastí. V druhé části
představuji světová poutní místa – Paray le Monial, Taizé a Salamanca, která jsou bohatá
nejen svou historií. Následně pak přibližuji setkávání studentů podobných způsobem jako je
tomu na Studentském Velehradě či způsob společenství, které jsou pro tyto státy typické.
Jedná se o Slovensko, Polsko a Francii. Třetí část této kapitoly se navrací zpátky ke
studentovi, popisuje jeho roli ve své (primární) farnosti, dále pak ve farnosti studentské
(sekundární). Důležitou osobou ve studentské farnosti je kněz. Ten má na starosti formaci
studentů nebo-li jejich pastoraci. Důraz se klade i na společenství, které je pro studenta velmi
obohacující.
Obsah třetí kapitoly zahrnuje souhrn skutečností, které samotný Studentský Velehrad
přecházely. Byl jí zvláště původ myšlenky setkání, kterému předcházelo založení
Vysokoškolského katolického hnutí – nejprve Josefem Kořenkem v Olomouci, následně pak
dalšími aktivisty v dalších dvou univerzitních městech (Praze a Brně). Následná touha
studentů se společně setkávat dala myšlence setkání jasný obsah i cíl. Tehdy se Velehrad jevil
jako místo zcela samozřejmé. V kapitole dále následuje popsání jednotlivých ročníků
Studentských Velehradů. Obsahem přiblížení těchto setkání se mi zdálo vhodné obeznámit s
tehdejší situací vývoje příprav, dále samotným programem až po dílčí poznámky – podle
toho, jak hodně informací se dalo o konkrétním ročníku zjistit. Čtenář si může povšimnout, že
se popis postupně doplňuje například o výklad téma, symboliky nebo náhledem na
přednáškové bloky. Každý ročník je pak doplněno zcela individuální poznámky –
korespondenci nebo vzpomínky.
Čtvrtá kapitola je hodnocením průběhů Studentských Velehradů. První část pojímá
toto téma z hlediska rozdílnosti setkání, zároveň však jejich přínosů – ať už pro konkrétní
ročník (o němž je psáno) nebo pro další, ve kterých je nápad znovu realizován. Tato část nám
tak otevírá možnost uceleně nahlédnout do „dějů“ jednotlivých Studentských Velehradů. Dále
bylo příhodné obeznámit s organizačním (přípravným) týmem. Poodhalit tak, kdo tým tvoří,
jaké jsou povinnosti a úkoly každého člena a kde se organizační tým schází. Hlavní částí je
představení jednotlivých sekcí, do kterých je příprava setkání rozdělena. Analýzy ve čtvrté
10

kapitole ukazují přehled jednotlivých setkání co do termínu a počtů účastníků. Dále pak
podrobnější výsledky Studentských Velehradů, tedy let 2006, 2008 a 2010. Lze z nich vyčíst
nejen konkrétní údaje, které studenti uvedli, ale i jisté tendence dnešní doby.
Pátá kapitola obsahuje dvě na jednu stranu rozdílné, na druhou stranu do sebe
zapadající skutečnosti. Jedná se o negativa – nedostatky a pozitiva – přínosy. Na negativa je
nahlíženo z pohledu organizátora a účastníka. Tato kapitola otevírá nedostatky, snaží se v
mnohém případě vysvětlit, proč k nim dochází a nastínit, jak by se negativum mohlo posléze
řešit. Projevy pozitivních skutečností po jednotlivých setkáních jsou zaměřeny na studentské
farnosti. Každá farnost je jiná, tvoří ji studenti rozličných oborů, rozdílný je i poměr studentů
k absolventům či pracujícím. Díky mentalitě, která je každé farnosti vlastní, se dá poznat její
různorodost. Co je však všem stejné, je Bůh, který v nich působí. Skrze Boží moudrost a
milost se do nich vlévá nadšení pro společenství a společnou tvořivost.

11

1 Velehrad historicky
1.1 Dějiny Velehradu
Poutní místo Velehrad má vskutku velmi bohatou minulost. Publikace, které se nám
o něm zmiňují, nepopisují pouze dějiny, ale poukazují i na svébytnost tohoto místa; na
osobnosti, které se tu pohybovaly, zastavovaly a působily; národy, které se tu setkávaly;
události, které v historii sehrály důležitou roli a učinily tedy toho místo historicky i duchovně
nezapomenutelným a zcela výjimečným.
V této práci se nebudeme zabývat podrobnými dějinami tohoto poutního místa,
upozorníme však na důležité momenty od příchodu Cyrila a Metoděje, dobu budování
cisterciáckého kláštera až událostí 13. - 19. století. Na závěr se zmíníme o příchodu a
působení jezuitů na Velehradě a přiblížíme dějiny novodobé, od roku 1989 až po současnost.

1.1.1 Cyril a Metoděj, bratři ze Soluně
Svatí Cyril a Metoděj byli rodní bratři a pocházeli z řeckého města Thessalonike
(Soluně). Vzdělání nabyli v řeckých školách. Metoděj se původně věnoval úřednickému
povolání, ale rozhodl se pro duchovní službu. Jeho bratr, Cyril, si duchovní stav zvolil hned
po skončení studií.
Jejich první misijní cesta směřovala na východ od Azovského moře a řeky Don. Vedli
zde rozhovory s Chazary,1 Židy a Saracény. Výsledek byl pozitivní, chazarský vládce přijal
křesťanství za oficiální náboženství.
Na žádost moravského knížete svatého Rostislava vedla v roce 863 jejich druhá
misionářská cesta na Velkou Moravu. Připravovali se na ni předem sestavením písma pro
slovanský jazyk a přeložením do něj několik částí svatého Písma. Svatí bratři na Moravě
„shromáždili žáky, vychovávali budoucí pastýře pro moravskou církev, překládali texty
bohoslužeb, Písmo svaté a jinou nezbytnou duchovní literaturu.“2 Díky opravdovosti jejich
služby a ne-rozporu mezi slovem a životem se tak postupně vytvářelo převeliké dílo.3

1

Chazaři – slovansky mluvící národ kočovníků, v Evropě se jim říkalo „Avaři“.

2

Gorazd Vopatrný, Dědictví otců; Praha, 1999; ISBN 80-902256-3-2; str. 22.

3

„Cyril sám přeložil do staroslověnštiny evangelia, apoštolář, misál a žaltář a napsal ke čtyřem

evangeliím předmluvu, tzv. Proglas“. V tomto díle pokračoval i Metoděj, který do staroslověnštiny přeložil
životopisy církevních otců a založil překladatelskou školu, která r. 833 za dobu asi 9 měsíců přeložila celou Bibli
kromě knih Makabejských.“ viz www.farnostvelehrad.cz/dokument/cyril-a-metodej-74 12. 9. 2011 17:00.
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„Nespoléhali na strategii, ale na Toho, Kdo jim dopřával sílu. Z hlediska času udělali málo,
ale z hlediska lidskosti udělali vše.“4
Jejich misijní činnost pokračovala v Římě. Roku 869 (14. února) po dlouhodobé
nemoci zemřel Cyril. Metoděj zemřel roku 885, a ačkoliv jeho hrob nebyl doposud
lokalizován, je pravděpodobné, že byl pochován na Velehradě, v katedrálním chrámu Panny
Marie.
Na Velehradě, v basilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje, si
můžeme povšimnout několika míst, která nám zachycují víru a úctu k těmto dvěma
věrozvěstům. Je to například sousoší Cyrila a Metoděje, v kapli sv. Václava můžeme vidět
obraz svatých Cyrila a Metoděje. Mimo baziliku se nachází gotická kaple zvaná „Cyrilka“.5
Cyrilometodějskou tématiku můžeme dále zaznamenat v presbytáři, v kapli Matky křesťanské
jednoty, v Královské kapli nebo na klenbě basiliky.6

1.1.2 Cisterciácký klášter
Na místě dnešního Velehradu vznikl ve 13. století první cisterciácký klášter
na Moravě. Tento úmysl navrhl prvně olomoucký biskup Robert (1201–1240). „V listopadu
roku 1205 přišlo 12 cisterciáků s opatem Thicelinem na Moravu do připraveného provizoria
poblíž vesnice Veligrad.“7 O životaschopnosti prvního velehradského konventu svědčí řada
skutečností. Klášter získal rozsáhlý majetek, několik desítek vesnic a osad. „Členové mnišské
kolonie, přicházející na nové působiště z kulturně vyspělejšího Západu, přinášejí na Moravu
novinky v zemědělské technice zvyšují tak v rozlehlých svých údělech na Moravě
i ve Slezsku úroveň kultury zemědělské, vinařství, zelinářství, rybníkářství a mlynářství.“8
Zanedlouho se přistoupilo k zahájení výstavby definitivního kláštera. Po zvolení
vhodného místa se za použití místního kamene, písku z řeky Moravy, vápence z nedalekých

4

Michal Altrichter a kol., Velehrad – filologoi versus folosofoi. Příspěvek spirituální teologie k

800letému výročí; Refugium, Olomouc, 2005; ISBN 80-86715-47-7; str. 114.
5

6

Viz www.ado.cz/poutni/velehrad/velehrad.htm 12. 9. 2011, 17:30hod.
Viz www.cs.wikipedia.org/wiki/Bazilika_Nenabevzeti_Panny_Marie_a_svateho_Cyrila_a_Metodeje

12. 9. 2011, 17:34hod.
7

Miloslav Pojsl, Velehrad. Bývalý cisterciácký klášter a jeho románské památky; Velehrad, 2001;

ISBN 80-86157-07-5; str. 10.
8

ThDr. František Cinek, Velehrad víry. Duchovní dějiny Velehradu. K 1050. výročí smrti sv.

Metoděje; Lidové knihkupectví a nakladatelství, Olomouc 1936; str. 22.
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Bílých Karpat a dokonce i pálené cihly9 začalo se stavbou. Vlastní realizaci svěřili cisterciáci
stavebním hutím z Německa a Rakouska. Výstavba probíhala v letech 1215–1240. Klášterní
kostel Nanebevzetí Panny Marie byl vysvěcen dne 27. listopadu roku 1228. Následně
se pokračovalo se stavbou dále.
Po dokončení kláštera vydal král Přemysl Otakar I. tzv. „klášterní privilegium“.10 Toto
„Velké velehradské privilegium“ se stalo vzorem pro podobná privilegia dávaná jiným
duchovním ústavům na Moravě.“11
Jako první byl v klášteře pohřben Vladislav Jindřich, zakladatel kláštera.
V průběhu několika desítek let vznikl mezi cisterciáky a obyvateli Velehradu
oboustranný zájem jak o dobra hmotná, tak duchovní. Lidé proto zakládali tzv. konfraternitu.
Byla jim tak, jakožto duchovním bratřím a sestrám, zaručena účast na všech modlitbách
a vyprošovaných milostech. Stejně tak jako mezi cisterciáky a velehradským lidem vznikl
oboustranný zájem, jsou studenti v zájmu nynějších místních jezuitů. Studenti jim za tuto
snahu, za kvalitní vedení po duchovní i lidské stránce, děkují pravidelnými příjezdy na různé
exercicie či krátkým navštívením chrámu pro načerpání nových sil do svého života
a neustálého rozhodování. Velehrad se tak stal vyhledávaným místem nejenom studentů
a mladých lidí.

1.1.3 Období od 13. století až po příchod Tovaryšstva Ježíšova
Ve 13. století se však situace změnila. Apoštolské dílo bylo skrze politické vlivy
utlumeno, cyrilometodějští žáci vyhnáni a postupně se tak rozvracela snaha o ucelení
křesťanského Východu a Západu, který mohl mít dalekosáhlý význam pro rozvoj křesťanské
osvěty a jednoty v Evropě.
„Karel IV. zakládá klášter Emauzy, aby se v něm konaly služby Boží v jazyku
slovanském. Zakládající listina z roku 1347 uvádí sv. Cyrila a Metoděje mezi českými
patrony.“12
Roku 1378 se olomoucký biskup Jan ze Středy obrátil na tehdejšího papeže Urbana
VI. s prosbou o udělení pontifikalií13 velehradským opatům. Žádosti bylo vyhověno dne
9

„Šlo nejspíš o nejstarší použití místně vyrobených pálených cihel na Moravě.“ viz Velehrad. Bývalý

cisterciácký klášter a jeho románské památky, str. 10.
10

Klášterní dominium bylo zcela nezávislé na světské moci.

11

Viz Miloslav Pojsl, Velehrad. str. 11.

12

Viz ThDr. František Cinek, Velehrad víry. Duchovní dějiny Velehradu, str. 26.

13

Biskupských odznaků.
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4. dubna roku 1379 a „velehradský chrám nabývá čestného primátu cti a důstojnosti.
Cyrilometodějská tradice povznáší za úchvaly Stolce papežova klášter velehradský
na nejpamátnější klášter Moravy a povyšuje jeho opata na první místo před všemi
představenými moravských klášterů.“14
Od 15. století zažívá Velehrad bouřlivé chvíle. „Po dvou stoletích rozvoje postihla
klášter katastrofa. 12. ledna 1421 byl vypálen a zpustošen moravskými husity, opat Jan a čtyři
další členové kláštera upáleni, ostatní uprchli do nedalekého královského města Uherského
Hradiště,…“15
V první třetině 15. století se mniši vrátili zpátky, ale potýkali se s mnoha
problémy - s finančními prostředky, bydleli v prostorách naprosto nevyhovujících řádovým
předpisům. I jejich vnitřní život v klášteře upadal.
Teprve koncem 16. století došlo k částečným opravám. Skutečného zlepšení
se Velehrad dočkal až v 17. století, „kdy byl vzkříšen duch cyrilometodějské tradice
a podniknuty energické akce oprav chrámu a klášterních budov.“16
Doba rozkvětu však netrvala dlouho. Dne 27. září roku 1784 byl klášter zrušen, „jeho
jmění zkonfiskováno, umělecké památky, veliká knihovna, bohatý archiv zničeny anebo
rozprodány, velkolepá svatyně snížena na bezvýznamný kostel malé farnosti, dokonce
uvažováno o jejím odsvěcení a zrušení. Poutě a slavnosti byly zakázány, úcta sv. Cyrila
a Metoděje násilně potlačena, duchovní význam Velehradu měl upadnout v zapomenutí.“17
Definitivní zkázy Velehrad došel po roce 1850. Souběžně se zkázou Velehradu se šířil tlak
germanizace a vliv necírkevních idejí.
Od druhého a třetího desetiletí 19. stol. se postupně uvolňoval státní aparát v duchu
josefínském, začalo se vracet hlubší katolické vědomí, živější církevní smýšlení. Křísila
se větší náboženská horlivost a obětavost pro potřeby církve. Veškeré tyto probouzející
se snahy byly silně zakořeněny v cyrilometodějství. Mezi další „plody“ doby patří plnění
olomouckého

bohosloveckého

semináře,

na

Slovensku

vydávání

časopisu

„Cyrill

a Method“,18 byla ustanovena „Národní jednota sv. Cyrila a Metoděje“,19 založeno tzv.
„Dědictví sv. Cyrilla a Methoda“20

14

Viz ThDr. František Cinek, Velehrad víry. Duchovní dějiny Velehradu; str. 27.

15

Velehrad 22. 4. 1990.

16

Velehrad 22. 4. 1990.

17

Velehrad 22.4 1990.

18

Časopis byl vydán Jánem Palárikem, vycházel od 14. března 1850.
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Od roku 1858 přicházelo nevídaně mnoho procesí. Postupně se započalo s přípravami
na velikou slavnost. Díky příspěvkům došlo mimo jiné i k obnově Cyrilky. Úvodem
k tisícímu výročí příchodu slovanských apoštolů na Moravu se slavilo roku 1861 jubileum
výročí nalezení ostatků sv. Klimenta. Následný rok, tedy 1862 byl určený pro oslavu jubilea
slovanského překladu Písma svatého.
„Rok 1863 byl svátkem duchovního vzkříšení Velehradu.“21 Apoštolská Stolice ten
rok udělila plnomocné odpustky pro velehradský chrám a zároveň se cyrilometodějský rok
stal létem milostivým. O této významné události se samozřejmě vědělo i v jiných zemích,
které se oslavami připojovaly (např. Slovensko, Polsko, slovanský jih, lužičtí Srbové v
Německu, Řím,…).
Došlo ještě k jedné změně, a to posunu data dosavadního slavení z 9. března, právě
kvůli nepřízni počasí a tím ztížení velehradské pouti, na 5. července. Jubilejní slavnosti
se konaly od 5. do 12. července a zúčastnilo se jich na 80–100 000 poutníků ze všech
slovanských zemí.22 Oslavy toho jubilea však neskončily velehradským osmidenním, ale
konaly se ještě do konce toho roku. Za zmínku patří například pouť československých
bohoslovců (23. srpna) a pouť českomoravských studentů (28. – 29. srpna). Cyrilometodějský
rok byl zakončen taktéž na Velehradě 31. prosince. Dochovalo se závěrečné kázání od Josefa
Vykydala, pozdější významné velehradské osobnosti.
Druhé velehradské jubileum proběhlo v roce 1869, tentokrát k výročí tisíci let od smrti
sv. Cyrila. Roku 1881 poslal na Velehrad papež Lev XIII. ostatky sv. Cyrila. Ty se pak
slavnostně během mše sv. v průvodu přinesly do chrámu.
Dalším jubileem na Velehradě se stal rok 1885. Datovalo se tak 1000. výročí úmrtí
sv. Metoděje. Již prvního ledna zvonily velehradské zvony a po celý rok se konaly 4
slavnostní oktávy.
Od roku 1885 se A. C. Stojan snažil o založení tzv. „Unionistického spolku sv. Cyrila
a Metoděje“. Jednalo se o jakousi cyrilometodějskou ideu sloučení Slovanů v jednotě církve.
Hlavní důraz se kladl na moc a účinky modliteb.

19
20
21
22

Od roku 1849 bylo na Moravě ustanoveno středisko literární, vědecké a kulturní práce české.
23. srpna 1850.
ThDr. František Cinek, Velehrad víry. Duchovní dějiny Velehradu., str. 153.
Mezi přítomnými byli pražský arcibiskup kardinál Schwarzenberger, polský kazatel Jan Žmijka,

neohrožený vlastenec Jan Beger, katecheta Tomáš Hájek a další.
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1.1.4 Jezuité na Velehradě
Slavností na Velehradě neubývalo, a proto bylo zapotřebí na toto místo dosadit
duchovní správu. Kardinál Fürstenberg oslovil cisterciácký řád, benediktýny, dominikány
a redemptoristy, ale jeho prosby byly odmítnuty.
Kardinál Fürstenberg zaslal dopis do Vídně provinciálovi Rakouské provincie
Františku Xavier Schwärzlerovi s dotazem, zda by na Velehrad mohlo být ustanoveno
Tovaryšstvo Ježíšovo jako řád, který by zde působil. Cesta rozhodování však nebyla
jednoduchá a po dlouhém vyjednávání „dne 15. ledna 1891 vydává kardinál Fürstenberg
tzv. Zakládající listinu,23 dekret o odevzdání duchovní správy na Velehradě Tovaryštvu
Ježíšovu.
Téměř na konci roku 1890 přišlo již prvních 6 noviců (ze Sv. Ondřeje a z Trnavy).
Na Boží hod vánoční byl jmenován rektor domu24 a tímto byla ustanovena první komunita
Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě. Řeholní dům na Velehradě spojený s noviciátem dostal
název „Domus probationis Velehradensis“.25
Jezuité začali na Velehradě pracovat s velkým úsilím a jejich horlivá pastorace zvláště
poutníků brzy nalezla své plody. Velehrad se stával místem vzájemného sbližování,
společenství a podpory. V roce 1994 se konala pouť dokonce za přítomnosti papežského
nuncia z Vídně.26
Aktivity Tovaryšstva Ježíšova stále vzrůstaly. Patřila mezi ně působení v Mariánských
družinách,27 vedení duchovních cvičení a exercicií či konání lidových misií.
Taktéž myšlenka unionismu nezůstala zahalena. Založila se tedy misijní škola (1916)28
a apoštolské podpůrné spolky.29 Ještě před první světovou válkou zde byly pořádány tři
unionistické sjezdy (1907, 1909, 1911). Snahy o sjednocení Slovanů ve víře byly
oboustrannou záležitostí Západu i Východu. Sjezdy byly úspěšné – na prvním se položily
základy pro další činnost, na druhém se založil vědecký institut „Akademie velehradská“.
23

Viz František Brázdil, Jezuité na Velehradě, str. 44.

24

Eduard Vostatek, zároveň jmenován i novicmistrem.

25

Viz František Brázdil, Jezuité na Velehradě, str. 49.

26
27

28

Granito di Belmonte.
Roku 1908 zde vznikla (první) kněžská Mariánská družina pro olomouckou arcidiecézi.
Někde taky jako: „ústav sv. Cyrila a Metoděje“; Vychovával se zde misijní dorost pro apoštolské

práce mezi Slovany a šíření cyrilometodějské myšlenky unie.
29

Matice velehradská, Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje, Cyrilometodějské družstvo Velehrad,

Cyrilometodějský tiskový spolek, Akademie velehradská.
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Zvláště tento sněm vyvolal velký ohlas jak na katolickém Západě, tak na pravoslavném
Východě. Díky třetímu sjezdu se myšlenky unionismu dostaly i za hranice, překládaly
se knihy (do ruštiny) a jednou za měsíc měla být slavena mše svaté na úmysl unie.
Tovaryšstvo Ježíšovo vidělo důležitost ve vybudování nového exercičního a poutního
domu. Díky příspěvkům olomouckého arcibiskupství, velehradským spolkům a sbírkám mohl
být dne 13. května roku 1922 postaven základní kámen. Učinil tak olomoucký arcibiskup
Antonín Cyril Stojan.30 Stavba nového exercičního a poutního domu Stojanov byla dokončena
roku 1924.
Veškeré snahy o unionistickou myšlenku nezůstaly bez povšimnutí „a tak se v roce
1928 dostalo velehradské svatyni velké pocty. Papež Pius XI. ji vyznamenal titulem „Bazilika
menší“ a tím naplnil touhy generací jejích obnovitelů.“31 Stejného roku (1928) se konala
slavnost k 700. výročí prvního posvěcení velehradského chrámu.
O čtyři roky později (1932) byli na žádost32 sv. Cyril a Metoděj prohlášeni za
spolupatrony velehradské basiliky.
V letech od 1924 – 1936 (1924, 1927, 1932, 1936) se na Velehradě konaly další čtyři
unionistické sjezdy. Přijížděli na ně skutečně významné osobnosti ze západních a východních
částí slovanského národa. Unionismus byl nahlížen z různých úhlů, i možností daných oblastí
a mentalit národů. Slova, která byla během sjezdů vyřčena, skýtala bohatství cyrilometodějské
myšlenky. Nezůstala pouze na papíře, ale horlivě se uváděla v praxi, v pastoraci.
„Od 1. října 1930 byl zřízen samostatný noviciát pro slovenské kandidáty v
Ružomberoku a na Velehradě zůstali jen čeští novicové. (..) ... rozhodnutím P. Generála
Ledóchovského bylo 5. ledna 1939 změněno dosavadní jméno československé provincie na
„ Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova“.33

30

Velehrad 22. 4. 1990: „V letech 1888-1923 byl největším dobrodincem Velehradu kněz Antonín Cyril

Stojan, olomoucký arcibiskup v l. 1921-1923. Jeho dílem bylo založení Apoštolátu sv. Cyrila a Metoděje r. 1892
a Družstva Velehrad, byl duší prvních tří unionistických sjezdů v l. 1907, 1909 a 1911 a mohutných oslav v
předvečer I. Světové války r. 1913. Stál u zrodu exercičního domu „Stojanov“, v němž do r. 1950 vykonalo
duchovní obnovu desetitisíce mužů a žen všech stavů. Antonín Cyril Stojan zemřel 29. září 1923 v pověsti
svatosti a byl pohřben na milovaném Velehradě v Královské kapli (…)“.
31

Viz František Brázdil, Jezuité na Velehradě, str. 74.

32

Olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana.

33

Viz František Brázdil, Jezuité na Velehradě, str. 101.
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1.1.5 Od okupace až do roku 1989
Dne 6. března 1938 došlo k okupaci českých zemí a byl vyhlášen Protektorát Čechy
a Morava. Zamezilo se aktivitám místním, politickým a duchovním.
V letech 1941–1945 byl exerciční a poutní dům Stojanov obsazen německými vojsky.
Rušily se také školy - mezi nimi byl i ústav na Velehradě. Nacistická okupace výrazně
omezovala, až zakázala dosavadní činnost. „Poutě byly omezeny, slavnosti zakázány, kázání
kněží sledována, Stojanov zabrán Němci, na nádvoří před chrámem cvičili výrostci
z Hitlerjugend.“34 I přes ztíženou situaci jezuité vykonávali exercicie, ať veřejné či tajné.
Po válce (1945) došlo k osvobození státu a tím i k „osvobození“ od nemožnosti
činnosti ve věcech duchovních. Jezuité na Velehradě plně rozvinuli pokračování „díla“
a duchovní místo tak začalo duchovně vzkvétat. „Byla obnovena tradice unionistických
setkání, exercicie, poutě a slavnosti.“35 Lidé přicházeli na Velehrad děkovat za skončení
války, započala se výuka na gymnáziu, velkou duchovní posilou se staly lidové misie.
V polovině května (13. května) 1947 došlo ke zrušení všech svobodných, zvláště
církevních škol. Politická situace se změnila roku 1948 nastolením totalitního komunistického
režimu. To mělo za následek vydání zákona o jednotném školství. Ještě téhož roku musely
svou činnost ukončit všechny velehradské spolky a sdružení. Gymnázium bylo převzato
a misijní škole na Velehradě byla existence skončena úplně. Ani duchovní cvičení se již
nedávala. Situace na Velehradě se stále více a více vyostřovala a „v noci ze 13. a 14. dubna
1950 byli všichni jezuité z Velehradu násilně odvezeni do internačního tábora
v Bohosudově.“36
Na místo Tovaryšstva Ježíšova byli dosazeni diecézní kněží. Na jednu stranu bylo
takové jednání v rozporu s církevním právem, na druhou stranu byli tito kněží schopní
vykonávat důležité duchovní úkony, zajišťovali bohoslužby, věnovali se farníkům
i poutníkům.
Na rok 1985 připadlo 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje. Tehdy se na Velehradě konala
tzv. Národní pouť. Byla jednou z největších československých poutí a protikomunistických
demonstrací během komunistického režimu. Téhož roku se rozhodl papež Jan Pavel II. udělit
Velehradské basilice (jako jedné ze sedmi evropských basilik) tzv. Zlatou růži.37
34

Velehrad 22. 4. 1990.

35

Velehrad 22. 4. 1990.

36

Viz František Brázdil, Jezuité na Velehradě, str. 107.

37

Viz: http://www.farnostvelehrad.cz/dokument/Zlata-ruze-90/ 17. 9. 2010 15:25hod.
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1.1.6 Od roku 1989 až do současnosti
Když v roce 1989 došlo k pádu totalitního režimu, vrátili se 16. února 1990 znovu
jezuité na Velehrad.
Jedním z prvních úkonů jezuitů byla příprava na navštívení Velehradu tehdejším
papežem, Janem Pavlem II. K tomu došlo 22. dubna 1990. Jan Pavel II. si toto poutní místo
vybral záměrně právě pro jeho „velikost“ v duchovních dějinách.38
Další velkou událostí toho roku bylo pro jezuity 100. výročí od jejich příchodu
na Velehrad. V roce 2002 zde byla pořádána konference, která nesla název „Úloha jezuitů
ve vztazích katolíků a pravoslavných v minulosti, přítomnosti a budoucnosti“. „Účastníci
konstatovali, že Tovaryšstvo může účinně přispět k sblížení Východu a Západu.“39 V první
polovině července (6. – 2. 7.) roku 2003 proběhlo 1. zasedání Plenárního sněmu katolické
církve ČR.
Prostory kláštera byly přebudovány a roku 2004 byla na místním gymnáziu (od 1. 9.)
zahájena výuka. O dva roky později byla obnovena Matice Velehradská. Začínala téměř
od nuly, ale s hlubokým základem, základem v „dědictví otců“. Do tohoto roku se konaly
v pořadí již čtyři valné hromady Matice velehradské.
K 100. výročí prvního unionistického sjezdu se zde roku 2007 (28. 6. - 1. 7.) konal
Jubilejní velehradský kongres.
Mezi novodobé události patří (30. 4. 2010) pohřeb kardinála Tomáše Špidlíka
ve velehradské basilice.
Letos (2011) se na Velehradě konaly již dvanácté Dny lidí dobré vůle. Tato
charitativní činnost se započala roku 2000, tehdy inspirovaná podobnými projekty již
zesnulého papeže Jana Pavla II.40

38

Jan Pavel II., 22. 4. 1990, Velehrad „Bratři a sestry, s hlubokým dojetím a zadostiučiněním jsem zde

přítomen mezi vámi na posvátném Velehradě. V kraji posvěceném působením svatých věrozvěstů, slovanských
apoštolů Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. S velikou láskou a obětavostí usilovali o růst a šíření království
Božího mezi Slovany. Vykonali úžasné dílo evangelizace, rozžehli světlo Kristovy víry. Dnes chci spolu s vámi
se všemi, s celou Moravou a s celou vaší vlastí děkovat Bohu a matce Boží za dar víry, za posvěcení života
láskou. Připravme svá srdce k tomuto díkůvzdání. Skloňme se před Bohem a přiznejme svou hříšnou nehodnost
se svatým Tomášem pak podle dnešního evangelia pokorně vyznejme Pán můj a Bůh můj. “
39

Viz František Brázdil, Jezuité na Velehradě, str. 110.

40

www.velehrad.eu/minule-rocniky 17. 9. 2011 17:35 hod.
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Od roku 1992 zde na Velehradě probíhá pravidelně každé dva roky tzv. „Studentský
Velehrad“. Rok 2010 byl jubilejním a společně se 750 účastníky (převážně studenty)
se oslavilo 10. výročí setkání.

1.2 Cisterciácká a jezuitská spiritualita
1.2.1 Cisterciácká spiritualita
Prvními svědky víry se na Velehradě stali cisterciáčtí mniši.
V této kapitole přiblížíme život zakladatele tohoto řádu, Benedikta z Nursie. Dále
se zaměříme na pravidla řehole, na kterých mniší staví svůj život a podle nichž žijí. Závěrem
se zamyslíme, zda a jak lze pravidlo „ora et labora“ zakomponovat do našeho života, posléze
života studenta.

1.2.1.1 Benedikt z Nursie
Benedikt se narodil pravděpodobně kolem roku 480 v Nursii, ve střední Itálii. Měl
sestru (dvojče) Scholastiku, ta se později rovněž stala světicí.41
Díky svým nadprůměrným schopnostem byl Benedikt poslán na studia do Říma. Příliš
rozmařilý způsob života všech okolo (mezi kněžími, na univerzitě,…) jej přiměl k odchodu,
uchýlení se do kopcovitého kraje u Subiaca a rozhodnutí pro asketický způsob života.
I my, studenti, máme někdy pocit, že všechny okolnosti kolem nás jsou zmatečné,
doposud vydobyté jistoty se bortí. Vidíme, jak si s Bohem darovanými životy lidé pohrávají
dle svých představ a veškeré další činnosti naznačují, že se zcela vytratil původní záměr Boha
při stvoření – vše k dobrému (Gn 1, 31). Proto pouze ve stavu ticha můžeme zaslechnout
rozhovor Boha s námi.
Studentský Velehrad přináší každodenní možnost slavení mše svaté, duchovních
rozhovorů a svátosti smíření. Zde může přítomný načerpat milosti a urovnat tak své hodnoty
a představy o životě.
Benedikta během působení v jeskyni začaly provázet mimořádné duchovní zážitky
a zázračné schopnosti. Lidé k němu přicházeli, povětšinou pro rady. Jeho „posluchačů“ stále
přibývalo, a tak s bratry začali budovat budoucí kolébku benediktinského mnišství. Vybrali
si k tomu místo nad městem Cassinem.

41

Její památku slavíme 10. 2.
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V letech 529–532 budovali klášter, který následně pojmenovali Monte Cassino. Toto
místo bylo symbolem živé víry a křesťanské kultury pro celou Evropu.42

1.2.1.2 Vznik Řehole - Regula Benedicti
Denní kontakt se spolubratry Benediktovi zanedlouho ukázal důležitost vytvoření
konkrétních „pravidel“. Benedikt vycházel z myšlenek a postojů asketicky a osaměle žijících
poustevníků, tzv. „otců pouště“. Při sestavování měl na zřeteli východní i západní tradice.
Neopomíjel ani potřeby konkrétní doby, ve které žil.
Tak vznikla Regula Benedicti, která se stala základem všech benediktýnských klášterů
na Západě.43 Obsahuje duchovní nauku o mnišství a pokyny pro život v komunitě. „Hlavní
důraz přitom položil na důslednost ve službě Bohu, dokonalou poslušnost, pokoru, usilovnou
a svědomitou práci. Benediktinským heslem se proto stalo, Ora et labora‘ (,Modli
se a pracuj‘). Je jím označováno hledání Boha skrze modlitbu a skrze tělesnou i duševní
práci.“44

1.2.1.3 O řádu cisterciáků, jeho vzniku a působení během staletí
Cisterciácký řád vznikl roku 1098 v Citaeux, ve Francii.45
Cisteriáci vyhledávali spíše poustevnický život, a proto si pro zakládání klášterů
vybírali odlehlá místa. „Cisterciácký pohled je upřen na věčné skutečnosti a cíl života
ve slávě. Cisterciáci pokládají sami sebe za poutníky na cestě do nebe a usilují, aby byli vždy
připraveni na Kristův příchod, zbavovali se vždy nejvíce všech pozemských zájmů
a závislostí. Paradoxně si však vždy uchovali hluboké vnímání hodnoty všeho stvořeného
a jemný smysl pro lidskou přirozenost a lidské potřeby. Obdělávali pole, lesy či rybníky, stali
se experty v chovu dobytka a prosluli dokonce produkcí takových věcí pro domácnost jako
chléb, sýr či přezůvky. V liturgickém umění odstranili ozdobný styl mnoha opatských kostelů
a navrátili se k čistým, přirozeným liniím, které tvoří právě prostou a skutečnou krásu.“46
Mezi další charakteristiky tohoto řádu patří prostota a tělesná práce. Chudobu pěstují
jako prostředek osobní oběti a askeze. Tělesnou práci vnímají jako logický důsledek chudoby.

42

http://catholica.cz/?id=3014 17. 9. 2011, 21:31 hod.

43

K pozdějším větvím a odnožím benediktýnů patřili např. kartuziáni, cisterciáci či celestíni.

44

http://catholica.cz/?id=3014 17. 9. 2011, 22:11 hod.

45
46

Dle místa vznikl se mnichům dostalo pojmenování „cisterciáci“.
www.klaster.vyssibrod.cz/cesky/spiritualita/identita/cist%20spiritualita.html 17. 9. 2011, 22:57 hod.
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Během 12. století se začali vážně zajímat o ekonomické otázky. Vše se dělo díky
výtečné schopnosti organizace.47 Nejviditelnější stopy však můžeme během středověku vidět
ve stavitelské činnosti. Vznikly tak veliké klášterní chrámy v Sedlci u Kutné hory,
v Kladrubech či ve Žďáru nad Sázavou.

1.2.1.4 Cisterciáci – zkáza a obnova
V 16. století zanikly za reformace kláštery v severním Německu, Skandinávii a Anglii.
Za Josefa II. se kláštery nadále rušily v dalších částech Německa, Španělsku a Portugalsku.
Obnova řádu se započala až od první třetiny 19. stol. Postupně docházelo (v Německu,
Francii, Belgii, v Praze – Emauzy, a další) k obnovám opatství. „V jubilejním roce sv.
Benedikta 1880 z 30 opatství, která přežila pronásledování, existuje již přes 100 klášterů s
více než 2000 benediktiny kněžími a 600 bratry a laiky. Nyní benediktýni čítají na 370
klášterů, v nichž žije přes 10000 mnichů, z toho 1200 cisterciáků.48
Již od středověku je pro benediktýny vlastní působení ve školství. V dnešní době se
jejich konventy nachází zvláště v Americe a v Anglii.

1.2.1.5 „Ora et labora“ - benediktinské „bohatství“ pro dnešní
společnost
Ora.
„… pro modlitbu je nezbytná atmosféra uctivosti a pokory.“49
V dnešním tak uspěchaném světě není zcela jednoduché a samozřejmé se vnitřně
ztišit. Člověk je zahlcen charakterem doby a pro její plnost zapomíná na úctu k božským
skutečnostem.
Modlitba má vystupovat k Bohu s bázní a pokorně. Bázeň přichází s uctivostí, pokora
s čistotou srdce. Se srdcem, které je osvobozeno od rozptylujících myšlenek, zbytečných
předsudků a představ. Ačkoliv si to někdy neuvědomuje, představami a zvláště předsudky
jsme přímo zahlceni. Oprostit se od nich není vždy jednoduché, ale to neznamená,
že by se o to nemohlo usilovat. Následně dochází k očištění srdce, jehož plody jsou
47

Klášterní komunity zaměřily svoji pozornost i na hornictví, hutnictví či sklářství. 10000 mnichů, z

toho 1200 cisterciáků.
48

Maurus Verzich, Radim Valík, Anastáz Opasek, Svatý Benedikt, Scriptum, Praha, 1992; ISBN 80-

900355-9-8; str. 106.
49

Georg Holzherr, Řehole Benediktova/uvedení do křesťanského života (komentář); Praha, 2001;

ISBN: 80-902682-3-4; str. 112.
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nesobeckost a obětavost. Tento „odpočinek pro duše“ neznamená následnou prázdnotu, ale
naopak – naplnění, radost v Pánu.

Labora.
V Řeholi Benediktově se můžeme dozvědět, že „uspořádání dne má být jasné“.50
Stejně tak to může platit i pro nás. Opakem bývá chaos, který toto uspořádání narušuje, snahu
o ně zabíjí.
„V klášteřích se vždycky usilovalo o zdravé střídání činnosti a vyváženosti“,51 aby tak
byl prostor jak pro práci, tak modlitbu a četbu. Hektická práce je brána za pokušení a může
se týkat každého. Jedinec pak dělá práci pro práci, ale zapomíná tak na její poselství,
smysluplnost. Smysluplnost je dalším měřítkem, které poukazuje na dobře vykonávanou
práci.
Důležitá je také motivace. Podle benediktýnské řehole platí, že vždy se najde nějaká
práce, která je přiměřená schopnostem každého bratra. Nejde o přemáhání sebe sama, ale
je třeba umět zachovat míru v činnosti.
A v neposlední řadě je tu neděle – volný den pro Boha. Jakési přerušení činností,
zastavení se a „ponechání“ tohoto dne Stvořiteli a Spasiteli. Myšlenkami se obracíme k Bohu,
jeho působení v tomto světě, více jsme mu přiblíženi. Jako Hospodin po stvoření odpočíval,
i my máme tohoto dne od fyzické a psychické práce odstoupit, odpočinout si a načerpat tak
sílu do dalších dní.
Z hesla „ora et labora“ může dnešní mladý člověk čerpat skutečně mnohé. Zasahuje
do dvou základních pilířů bytí – v sebepojetí (víře) se jedná o modlitbu, v seberealizaci
o práci. Modlitba, osobní záležitost mezi Bohem a člověkem, se stává „základem“ pro každý
den. Práce má být smysluplná, vykonávaná ve vhodnou dobu a vhodnými prostředky. Mladý
člověk, a samozřejmě nejenom ten, si má být vědom významu nedělního dne, kdy by měla být
mysl a veškerá činnost více zaměřená k Bohu, spočinout u něj.

1.2.2 Jezuitská spiritualita
Jezuité neboli Tovaryšstvo Ježíšovo je mladším řádem, než benediktini. Jejich
zakladatele od sebe dělí 10 staletí.

50
51

Viz Georg Holzherr, Řehole Benediktova/uvedení do křesťanského života (komentář, str. 151.
Viz Georg Holzherr, Řehole Benediktova/uvedení do křesťanského života (komentář, str. 152.
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V této kapitole se seznámíme s životem sv. Ignáce, založením řádu Tovaryšstva
Ježíšova a jeho působením v českých zemích a na misiích. Na závěr se krátce seznámíme
se spiritualitou sv. Ignáce v rámci pro jezuity tak významným tématem – výchovy.

1.2.2.1 Ignác z Loyoly
Inigo52 Lopez se narodil v roce 1491 jako jedenácté dítě v prastaré baskické šlechtě.
Vyrůstal v rodině „plné neochvějné víry, statečné věrnosti králi a nespoutané životní síly…“53
Stal se z něj důstojník a touha po hrdinských činech jej neopouštěla. Ve válce mezi
Francií a Španělskem (20. května 1521) byl však těžce raněn a jeho život byl vážně ohrožen.
Během zdravotního odpočinku se začetl do knih s duchovní tématikou. Začal rozlišovat mezi
myšlenkou světskou – vojenskou slávou a myšlenkou duchovní – jeho již dlouhodobá touha
jít do Jeruzaléma. „Začal rozeznávat různé duchy, kteří ho ovlivňovali; totiž ducha ďáblova
a ducha Božího. To byl jeho první úsudek ve věcech duchovních.“54 Otevřel se před ním jeho
dosavadní hříšný život a zatoužil po „pravém“ pokání. Došlo k proměně jeho duše.
„Rozhodl se, že začne žít jen pro Boha, že bude jako Boží voják bojovat za Boží
království.“55 Odešel z otcovského zámku, nechal se vyzpovídat, rozdal vše, co měl
a následující dny se vydal do Svaté země, již jako Boží rytíř. Zastávka v Manrese, kde pobyl
10 měsíců, měla pro něj rozhodující význam. „Až do té doby se staral jen o vlastní spásu, teď
začal usilovat i o spásu svých bližních.“56
Během studentova života často přicházejí zkoušky. Nejedná se však pouze
o ty studijní, ale mnohdy právě ty životní. Tyto nepředvídatelné záležitosti dokáží dokonce
změnit zamýšlenou cestu, kterou se chce mladý člověk ubírat. Jeho ne-zkušenost v přijetí
těžkých chvil se začíná postupně měnit a tento člověk dochází k tomu, že pouze v Bohu
je jediná jistota. Směr jeho životní cesty se může náhle změnit. Je však důležité, aby byla tato
jinakost bytostí přijímána, ne trpěna. Na druhou stranu zde člověk nežije pouze pro sebe, ale
setkává se s druhými – žije tedy i pro druhé. Je dobré s nimi v životě počítat, umět s nimi
hovořit, naslouchat jim, pomáhat.
52

Marie Kyralová, Ignác z Loyoly; Zvon, Praha, 1992; ISBN: 80-7113-061-3; str. 9., „Jméno dostal po

svém benediktinském opatovi Oni u Borgosu“.
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Leonard von Matt, Hugo Rahner SJ, Ignác z Loyoly; Refugium Velehrad – Roma, Velehrad, 2002;

ISBN: 80-86715-19-1; str. 17.
54

Viz Leonard von Matt, Hugo Rahner SJ, Ignác z Loyoly, str. 91.

55

Gisbert Kranz, Ignác z Loyoly – zakladatel jezuitů; Cesta, Brno, 1990; ISBN: 80-900087-1-2; str. 7.

56

Viz Marie Kyralová, Ignác z Loyoly, str. 19.
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Ignácova duchovní cvičení57 vycházejí z otázky po cíli člověka. Člověk je stvořen
k tomu, aby Boha chválil, prokazoval mu úctu a sloužil mu. Obsahem knihy jsou úvahy nad
užíváním a neužívám prostředků, které má zde člověk od Boha tak, aby jej nevzdalovaly
od Pána, ale přibližovaly. Tyto úvahy chtějí budit odpor ke hříchu a zároveň osvobozovat duši
od všech pout a následovat k svobodě pravém slova smyslu.
Tyto exercicie oslovují představivost, rozum i vůli. „Exercicie podávají střízlivá
životní pravidla, jako např. o správné volbě povolání, o hospodaření s příjmy, o umírněnosti
v jídle, pití a spánku.“58 Dílo začalo působit a ukázalo správné životní zaměření.

1.2.2.2 Slib na Montmartru
Dne 15. srpna 1534 se Ignác a jeho 6 společníků účastnili mše sv. na Montmartru.
„Všichni složili slib, že budou žít v chudobě, že budou pracovat pro blaho duší
a že podniknou pouť do Jeruzaléma. Tak byl položen na hoře mučedníků základní kámen
budoucího Tovaryšstva Ježíšova.“59
V Benátkách pokračoval ve své pastorační činnosti. Nové členy získával převážně
mezi studenty. Jelikož cestu do Jeruzaléma nemohl uskutečnit, odebral se Ignác se svým
společníkem do Říma. Tam vyučovali děti, navštěvovali chudé, zpovídali a kázali. Ani tam
však neměl Ignác klid a jeho působení bylo „okořeněno“ soudním vyšetřováním, ze kterého
nakonec vyšel nevinně.

1.2.2.3 Založení Tovaryšstva Ježíšova a jeho činnost
Ignác a jeho druhové viděli smysl v založení řádu a tak (i přes nesouhlas určitých
církevních kruhů) v roce 1540 vydal Pavel III. bulu o zřízení Tovaryšstva Ježíšova. „Cílem
tohoto Tovaryšstva je, aby s pomocí Boží milosti pečovalo nejenom o spásu a zdokonalení
vlastních duší, ale aby se také s velkou horlivostí oddalo spáse duší a zdokonalení bližních.“60
Tovaryšstvo Ježíšovo se stalo prvním řádem, kde se pastorace stala povinností. Proto
od té doby dbalo na výběr členů řádu, jejich vzdělání a způsob života.

57

Viz Gisbert Kranz, Ignác z Loyoly – zakladatel jezuitů, str. 9, kniha se nazývá: „Duchovní cvičení,

zaměřená k tomu, aby se člověk přemohl a uspořádal svůj život a nenechal se vést neuspořádanými sklony“.
58
59
60

Viz Gisbert Kranz, Ignác z Loyoly – zakladatel jezuitů, str. 9.
Viz Gisbert Kranz, Ignác z Loyoly – zakladatel jezuitů, str. 13.
Viz Gisbert Kranz, Ignác z Loyoly – zakladatel jezuitů, str. 15.
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Brzy se jezuité rozptýlili do celého světa: „do Portugalska, Indie, Německa, jižní
Itálie, Španělska, Francie, Irska, Brazílie.“61 Ačkoliv byli silně ohroženi v té době
se rozrůstajícím počtem protestantů, díky moudrému vedení a organizaci Ignáce bylo
Tovaryšstvo všude úspěšné. Jezuité se díky své činnosti stali nositeli církevní reformy a dobré
vzdělanosti, začali tedy stavět univerzitní koleje, vysoké školy62 a semináře. Jejich činnosti
pokračovala zakládáním dalších škol, výukou náboženství či v ulicích, kde byli vykonávány
katecheze.
Rozšíření působení jezuitů do celého světa může být pro mladého studenta
inspirativní. Dává se tak poznat, že šíření víry není nedostupnou záležitostí, ale otázkou vůle
a člověka jako takového. Někteří studenti během svého studia odjíždí do jiných států,
za hranice. I zde je možnost, aby šířili poselství o narození, životě, smrti a vzkříšení Krista
a toto poselství tak rozsévali dále. Samozřejmě, že student při takové činnosti může narazit
na neporozumění. Neměl by se tím nechat odradit, ale naopak – z těchto zkušeností načerpat
a zamyslet se třeba nad jinou formou přístupu k šíření radostného poselství.

1.2.2.4 Ohrožení jezuitského díla a smrt zakladatele řádu
Od roku 1554 se Ignác a jeho celé dílo začali potýkat s pronásledováním a rozličnými
údery.63 Nic však Ignáce neohrozilo a pokračoval nadále ve svém díle. Již bylo založeno 110
kolejí a domů, ve kterém působilo na 1500 jezuitů. Jezuité měli široký rozsah působení
a to jako teologové, kazatelé, misionáři, vychovatelé a spisovatelé.
V té době bylo neskutečně mnoho práce. Ignác byl velmi nemocen. Dne 31. července
1556 zemřel. Ten, který úplně zapomínal na sebe, za svým dílem se zcela ztrácel – to proto,
aby mohlo plně vyniknout, protože ono jako jediné bylo určeno k větší slávě Boží. Velikost
jeho života tkví v tom, že „se odvrátil od sobecké lásky a ješitnosti svého mládí k úplnému
zřeknutí se sebe sama.“64 Ignác byl prohlášen za blahoslaveného roku 1609 a za svatého roku
1622.

61

Viz Gisbert Kranz, Ignác z Loyoly – zakladatel jezuitů, str. 17.

62

První vznikly v Kolíně, Vídni a Praze (1556) a Ingolstadtu.

63

Pařížský biskup již několik let bojoval proti založení jezuitské koleje v Paříži. Teologická fakulta

vydala dokonce dekret, který byl plný pomluv vůči řádu. O rok později biskup Tovaryšstvu zakázal pod trestem
exkomunikace jakoukoli duchovní činnost. Spor se vedl roku 1555 v Římě s tehdejším představitelem řádu
treatinů, s Carafou.
64

Viz Gisbert Kranz, Ignác z Loyoly – zakladatel jezuitů, str. 30.
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1.2.2.5 Tovaryšstvo Ježíšovo od 16. století v českých zemích
Do českého království přišli jezuité (12 mužů) roku 1556. „Nejstarším sídlem
Tovaryšstva v Čechách se stal dominikánský klášter u Sv. Klimenta v Praze.“65
Později byla tato kolej pojmenována Klementinum. Byly zakládány i další jezuitské
koleje, např. v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, Kladensku, Chomutově, Olomouci,
Brně a Opavě.
Od roku 1622 byla svěřena jezuitům výuka na Karlově univerzitě. Jejich činnost
se však nezaměřovala pouze na školství, nadále pokračovala ve vědách, umění a kultuře.
Do poloviny 18. století zřídili jezuité na několik desítek řádových domů, mezi
ně patřily koleje a rezidence. Aktivity jezuitů se však po polovině toho století začaly postupně
omezovat a roku 1773 došlo k úplnému zrušení.66 Až roku 1814 se podařilo papeži Piovi VII.
zasadit o obnovení Tovaryšstva Ježíšova.
Jezuitské řádové domy dnes existují v Olomouci, Brně, Českém Těšíně, Děčíně,
Kolíně a Praze. Jejich působištěm jsou i dvě moravská poutní místa, Velehrad a Hostýn.
„Za první republiky a krátce po r. 1945 měli jezuité několik gymnázií (např.
Arcibiskupské v Praze), (…), dávali duchovní cvičení (exercicie) i lidové misie.“67 Roku 2008
založili v Děčíně Křesťanskou základní školu Nativity.

1.2.2.6 Jezuité ve světě – misie
Jezuité podnikli misie zvláště v 17. a 18. století. K jejich místům patřila území
v pohraničí Argentiny a Brazílie (souhrnně pojmenováno „misie u kmene Guarani“)
a na území dnešní Parayuaye (misie „La Santísima Trinidad del Paraná a Jesús
de Tavarangué“).
Kde byly pralesy, upravovali je do podoby obyvatelnější.68 V oblasti Bolívie jezuité
posílili turistický ruch (jako zdroj obživy tamních obyvatel) hudebními festivaly a koncerty.
Postavili muzea, místní dílny, řemesla…
65

Ivana Čornejová, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v Čechách; Mladá fronta, Praha, 1995; ISBN: 80-

204-0471-6; str. 27.
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Jezuité byli zrušeni v dalších evropských zemích, např. Portugalsko, Francie, Španělsko, Neapol,

Parma, pobývali pouze v Prusku a Rusku, neboť tamní pravoslavní papeže neuznávají a tak jezuitům činnost
nezakázali.
67

Viz Gisbert Kranz, Ignác z Loyoly – zakladatel jezuitů, str. 31.

68

Vystavěli osady, ovocné sady, zahrady, plantáže s potřebnými potravinami nebo obchodním zbožím

(bavlna, tabák,…).
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Jak misie u kmene Guaraní, tak missie Chiquitos byly zapsány na Seznam světového
dědictví UNESCO.69 Další misie můžeme zaznamenat např. na Martinique, na jihu Filipín,
dokonce v Číně.

1.2.2.7 Spiritualita sv. Ignáce a její realizace ve výchově
Jelikož se Tovaryšstvo Ježíšovo ve velké míře zaměřuje na výchovu (jako takovou),
projděme si nyní devět bodů spirituality sv. Ignáce.
„Bůh je stvořitelem a Pánem, nejvyšším dobrem a jedinou absolutní skutečností,
všechny. Misie u kmene Guaraní byly zapsány v letech 1983-1984, misie Chiquitos byly
zapsány v roce 1990. Ostatní skutečnosti pocházejí od Boha a mají hodnotu jen do té míry, v
níž nás vedou k Němu. Bůh je přítomen v našem životě a „namáhá se pro nás“ ve všech
věcech; vírou ho můžeme poznat v každém přírodním a lidském jevu i události, v celku dějin
a obzvlášť v životě každé osoby.“70
Podle sv. Ignáce je výchova nástrojem apoštolátu. Není pouze sama o sobě, ale
zahrnuje v sobě i náboženskou složku. Vše je s ní spojeno a proniká ji. Takto lze lépe
realizovat dialog mezi vírou a kulturou a tím tak „usazovat“ jedince do dnešní společnosti, do
lidského společenství.
„Bůh každého člověka osobně zná a miluje. Tato láska očekává odpověď, která však,
má-li být opravdu lidskou, musí vzniknout z hlubokého přesvědčení o vlastní svobodě. Aby
mohl každý člověk jako osoba odpovědět na Boží lásku, je povolán: aby se společně daroval
a přijal zodpovědnost za vlastní jednání a jeho následky - svobodně se tedy rozhoduje pro
víru; aby svobodně usiloval ve víře o skutečné štěstí, jež je účelem života – aby svobodně,
usilovně, spolu s ostatními konal službu pro Boží království a spásu tvorstva.“71
Jak jsme ji výše zmínili, jezuité působí v mnoha oblastech vzdělávacích, duchovních
a kulturních. Velký důraz klade Ignác obzvláště na výchovu jednotlivce. Tato výchova nemá
jednoho dne ustat, ale má přetrvávat stále – vede jedince, aby měl touhu se učit a rozvíjet
po celý svůj život. Jedinec nemá pouze veškeré podněty přijímat, ale aktivitu má vyvíjet
právě on.

69

Misie u kmene Guaraní byly zapsány v letech 1983-1984, misie Chiquitos byly zapsány v roce 1990.

70

Michal Altrichter, Jezuité v historickém přehledu; Societas, Velehrad, 2002, ISBN: 80-86045-83-8;

71

Viz Michal Altrichter, Jezuité v historickém přehledu, str. 54 – 55.

str. 54.
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„Hřích a jeho následky způsobily, že svobodná odpověď na Boží lásku není
automatická. S pomocí a silou, jejímž zdrojem je výkupná Boží láska, stále bojujeme,
abychom poznávali a odstraňovali překážky, které stojí v cestě opravdové svobodě – včetně
důsledků hříchu, abychom rozvíjeli schopnosti potřebné k výkonu potřebné svobody.
Tato svoboda vyžaduje pravé poznání spolu s láskou a vědomím, jací skutečně jsme;
tyto vlastnosti jsou nutné k rozhodnutí, že se chceme oprostit od přílišného lpění
na blahobytu, poctách, zdraví a všech ostatních věcech, dokonce i na samém životě.
Skutečná svoboda vyžaduje rovněž realistické poznání různých sil, působících
v okolním světě, zahrnuje v sobě, aby člověk nepodléhal zkresleným představám
o skutečnosti, falešným hodnotám, tvrdošíjným a neústupným stanoviskům, jako i postojům
závislým na úzkoprsých a nedostatečných ideologiích.
Chceme-li dosáhnout opravdové svobody, je třeba se naučit poznávat a hodnotit vlivy,
které k ní mohou přispívat anebo ji omezovat: hnutí našeho srdce, minulé zkušenosti všeho
druhu, vlivy druhých osob, síly, jež hýbou dějinami, společenskými strukturami a kulturou.“72
Svoboda, o které zde sv. Ignác mluví, vede k poznání, které má být realistické. Jedinec
se tak nemá dívat „špatným“ směrem, má zkoumat „zákoutí“ svého bytí a dosáhnout tak
vnitřní vyrovnanosti. Skutečná svoboda zcela proměňuje a vede k poznání světa, ve kterém
žijeme nezahaleně, ale v pravém slova smyslu. V neposlední řadě tato opravdová svoboda
vede k hodnotám, které jsou v dnešní společnosti tolik potřebné a mnohdy opomíjené
a nedoceněné.
„Středem Ignácova světového názoru je historická osoba Ježíše Krista. Kristus
je vzorem pro život lidí, neboť odpověděl bez výhrad na Otcovu lásku tím, že se dal do služeb
ostatním. Sdílí náš lidský osud a vybízí nás, abychom odpověděli na Otcovu lásku jeho
následováním ve znamení kříže. Žije mezi námi a pro druhé zůstává navždy člověkem
v Božích službách.“73
Ježíš Kristus, který byl na tuto zem poslán a svým životem nám ukázal, jak máme žít
i my. Je tedy pro nás vzorem lidského života. Již Kristus rozlišoval, co kterou hodinu a komu
má říct, proto i jezuité dbají na pastoraci, která se vyznačuje svojí přiměřeností. Stejně tak
jako nahlížení životu Ježíše, je důležitá i modlitba, a to jak osobní, tak společná. Cíl jedince
spočívá ve velebení Boha a službě mu.

72

Viz Michal Altrichter, Jezuité v historickém přehledu, str. 55 – 57.

73

Viz Michal Altrichter, Jezuité v historickém přehledu, str. 57.
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„Svobodná a láskou podnícená odpověď na Boží lásku nemůže být čistě spekulativní
nebo teoretická. Spekulativní zásady musí za každou cenu vést k rozhodné konkrétní činnosti,
protože „láska se projevuje skutky“. Sv. Ignác vyžaduje od mužů a žen plné a aktivní závazné
úsilí. Máme-li následovat Krista a být opravdu jako On, je třeba prakticky uskutečňovat
vlastní ideály v rodině, v obchodních i jiných záležitostech, ve společenských hnutích,
v právních strukturách, v politice a v náboženské činnosti.“74
Na základě tohoto bodu by se měl jedinec naučit, že práce má být v životě aktivní
a závazná. Co se týče pracovní činnosti, ta by měla mít nějaký smysl nebo účel. Za veškerou
aktivitou, kterou jedinec vykonává, stojí spravedlnost – k sobě samému při rozhodování
výběru práce, či k práci samotné, aby nebyla v rozporu s jeho přesvědčením. Práce nemá
naplňovat pouze vykonávajícího, ale má sloužit druhým, být zde danou prací pro druhé
(ať už v jakémkoli společenském stavu).
„Pro sv. Ignáce je možno odpovědět na Kristovo volání jen v církvi náměstka Kristova
a skrze ni, protože je nástrojem Kristovy svátostné přítomnosti ve světě. Vzorem této
odpovědnosti je Ježíšova matka Maria. Svatý Ignác a jeho druhové byli všichni kněží a jejich
přáním bylo postavit Tovaryšstvo Ježíšovo do služeb Kristova náměstka, aby je posílal
kamkoliv to uzná za užitečné pro slávu Boží a pro stále větší dobro duší.“75
Výchova dle sv. Ignáce je nástrojem apoštolátu, který je ve službách celé církve. Tak
jako si od sv. Petra biskupové předávali svoji „službu“, tak i jeden druhému máme předávat
Krista a neustále se takto obohacovat. Jedinec je tedy připravován k aktivní účasti nejen
na životě církve, ale i ve své vlasti a ve službě pro druhé.
„Svatý Ignác vždy vytrvale opakoval slovo magis – víc. Usiloval o stále hodnotnější
službu Bohu a její uskutečňování viděl ve stále věrnějším následování Krista. Stejná touha byl
též duší apoštolské práce jeho prvních druhů. Konkrétní odpovědí na Boží lásku musí znít:
vždy víc‘.“76
Jde zde o usilování v práci, která by měla být prvořadě vynikající. Neboť teprve
z takové vlastnosti práce lze vést výchovu a výuku správným směrem, ke správnému „cíli“.
Když se více zamyslíme nad slovy „vždy víc“, vidíme v nich nejenom „základ“ vědění
(výchovy, výuky), ale jakost této práce.

74

Viz Michal Altrichter, Jezuité v historickém přehledu, str. 57 – 58.

75

Viz Michal Altrichter, Jezuité v historickém přehledu, str. 58 – 59.

76

Viz Michal Altrichter, Jezuité v historickém přehledu, str. 59.
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„Když svatý Ignác zakusil lásku zjevenou v Kristu a začal na ni odpovídat tím,
že se zcela zasvětil službě Božímu království, chtěl sdílet tuto svou zkušenost s jinými
a získal několik druhů, z nichž se pak stali „přátelé Páně“, aby sloužili druhým. Síla
komunity, která slouží Božímu království, je větší než síla jednotlivce nebo skupiny
jednotlivců.“77
Sv. Ignác v prvé řadě zdůrazňuje spolupráci. Právě komunitní duch je spojovacím
„prvkem“ všech, kteří do jezuitské „rodiny“ patří – vyučující, vedoucí, rodiče, studenti,
dobrodince a v neposlední řase samotné jezuity. K tomuto komunitnímu duchu vede právě
tato (spojující a společná) struktura.
„Svatý Ignác a jeho druhové dospívali k rozhodnutím nepřetržitým rozlišováním,
osobním i společným, vždy spojeným s modlitbou. Podobné rozjímání v modlitbě
o výsledcích dosavadní činnosti vedlo jeho druhy k přezkoumání dřívějších rozhodnutí a k
přizpůsobování použitých metod, přitom ustavičně usilovali o stále hodnotnější‘ službu Bohu
(magis).“78
K tomu, aby bylo dosaženo vytyčených cílů, radí sv. Ignác, aby bylo při výchově
používáno přizpůsobených prostředků a metod. Jeho systém škol a zajišťování stálé
sebevýchovy a odborného zdokonalování profesorů jsou jasným důkazem, že sv. Ignáci
výchova nebyla lhostejná, právě naopak.

1.2.2.8 Zásluhy jezuitů
Zásluhy jezuitů jsou nemalé. Společně tak nahlédněme, čemu může naše společnost
jezuitům poděkovat.
Připomeňme si jména jako Athanasius Kircher,79 Francesco Lana-Terzi,80 Lorenco
Gusmao.81
Zvlášť velký dík patří jezuitům za podniknuté misie – do Kanady, Mexika, Brazílie,
Tibetu a Mongolska. Jelikož Tovaryšstvo pronikalo k domorodcům, museli se předem naučit
77

Viz Michal Altrichter, Jezuité v historickém přehledu, str. 59.

78

Viz Michal Altrichter, Jezuité v historickém přehledu, str. 60.

79

Vynalezl laternu magiku, znovuobjevil archimedovské ohniskové zrcadlo a megafon. Položil základy

pro výzkum hypnotických fenoménů, vymyslel znakové písmo pro hluchoněmé, zabýval se studiem koptského
jazyka a egyptských hieroglyfů. Jeho dílem je první zobrazení oceánských proudů.
80

Vymyslel secí stroj, vypracoval vyučovací metody pro slepce od narození, zajímal se o krystalizaci

minerálů, údajně je původce slova „ideál“. Roku 1670 navrhl jako první konstrukci vzducholodi.
81

V polovině 18. století podnikl první let balonem.
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jazyk konkrétního lidu. Tak vznikly „slovníky a gramatiky téměř všech severoamerických
a jihoamerických indiánských jazyků, jazyků Přední a Zadní Indie a japonštiny.“82 Jezuité
dále napsali gramatiky čínštiny a mandžuštiny a dokonce jedno z děl83 dokonale popisuje
čínské styly, přísloví a idiomy.
Jezuita Dentrecolles seznámil Francii s výrobou čínského porcelánu a z Číny dovezl
deštník – od té doby se začal na Západě používat.
Jezuité byli jako první, kteří studovali sanskrt, vydali překlady véd a přibližovali tak
Západu indickou filosofii a náboženství.84
Tento výčet není zdaleka vším, ale umožní nám tak nahlédnout do bohaté činnosti
jezuitů.
Jezuité jsou pro studenta příkladem horlivosti, píle a neustálého zdokonalování
se v poznatcích. Každý student má během svého studia možnost se zdokonalovat, nabývat
vědomostí, zajímat se o oblasti, které byly doposud neprobádány. Pro společnost je důležité,
aby získané vědomosti dokázal následně vhodně použít a přispěl tak k jejímu růstu.

1.2.2.9 Jezuité dnes
Tovaryšstvo Ježíšovo se snaží hledat a nalézt Boha ve všech věcech a skutečnostech
i v dnešní době. Jezuitská zásada „in actione contemplativus“ spojuje rozjímavý a apoštolský
prvek, díky němuž tak jezuité mohou plnit dvojí úlohu svého poslání – duchovní činnost
a láskyplnou službu člověku.
Heslem jezuitského řádu je „ad maiorem Dei gloriam“. Ačkoliv člověk nemůže
posoudit, co způsobuje „větší slávu Boží“, německý teolog Karel Rahner odpovídá, že „jde
o to být otevřen pro stále většího Boha.“85 Je zde vyzdvižena důležitost slov „chvála Bohu“,
která se promítá do různorodých činností jezuitů, neustálého nasazení pro ostatní a schopností
pohotovosti a otevřenosti.
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1.3 Proč je Velehrad místem setkávání?
1.3.1 Cyrilometodějská idea „v praxi“
V první kapitole jsme se seznámili s životem a působením soluňských bratří,
sv. Cyrila a Metoděje. Kulturní a duchovní bohatství, které načerpali na svých studiích tak
realizovali v misijní činnosti. Důvod poslání těchto dvou Řeků na Moravu je více než zřejmý
a započaté dílo se pomalu rozrůstalo dál, do celé Evropy.
Morava nebyla jediným místem, které by řešilo choulostivé otázky své doby, ale
podobně tomu bylo i v sousedním Německu, za arcibiskupa Fürstenberga. Metropolita tento
cyrilometodějský program přijal. Chtěl jím tak vyřešit nacionální problém své diecéze.
Po vzoru moravské byla i v Německu založena národní vzdělanost. „Tato idea měla býti
společnou moravskou církevní cestou k náboženskému povznesení a zároveň ke sblížení obou
rozvaděných národností.“86 Měla tedy funkci spojovací. Projevem této církevní soudržnosti
byly časté poutě Čechů a Němců na Velehrad.
Dalším důkazem této cyrilometodějské myšlenky je nejen založení Akademie
velehradské, ale i unionistické sjezdy a unionistické porady, které se konaly na Velehradě
v průběhu 20. století.

1.3.2 Křižovatka dějin
„Řím si uvědomil, že by mohla být Morava mostem, který by spojil rozpadající
se jednotu světa.“87 Díky příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu se tak později nazývaná
„unionistická idea“ v aktuální podobě tehdejší situaci stala jedním z témat probíraných
na druhém vatikánském koncilu. Po něm bylo učiněno několik základních kroků, které
směřují k plnému společenství západní i východní církve. Ty byly počátkem vzájemného
dialogu.
Důležitost Velehradu jako místa a jednotlivé události byly nastíněny v první kapitole.
Toto poutní místo tak přispívá k vzájemnému poznání a jednotě mezi rozdílnými národy,
které sem putují. Kulturní a duchovní dědictví, které Velehrad pojímá, dopomáhá k lepšímu
a hlubšímu pochopení veškeré snahy věrozvěstů a dalších, kteří si naplnění cyrilometodějské
ideje vzali za svůj úkol a horlivě se jí věnovali.
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1.3.3 Místo živé víry a poděkování
Na základě veškerých událostí, které Velehrad zažil, můžeme říct, že křesťanství zde
pouze nebylo, ale stále je – žije. Jezuité na tomto poutním místě působí již 15let a nabízí
odpovědi na základní a konkrétní duchovní podněty a potřeby poutníků. Duchovní tajemství,
které Velehrad skýtá, je „ukryto“ v záchraně, svobodě a budoucnosti - v Ježíši Kristu. Toto
tajemství má „schopnost stávat se novým, dnešním a dynamickým.“88 Proto jedním z mnoha
důvodů přítomnosti poutníků je právě jejich příchod, touha být také „živý“.
Činnost místních kněží a zasvěcených sester je na Velehradě mnohotvárná. Kromě
četných mší svatých, slavností, adorací a udílení svátostí, lze využít koncertů, exercicií
a prostoru pro setkání s významnými osobnostmi. „Mnohotvárnost křesťanského života,
liturgie, teologie, spirituality“,89 společenství a sdílení se je pro církev požehnáním a výrazem
vážnosti katolicity a schopnosti uskutečnění jí.
„Prostředí jednoduchosti není místem naivity, ale výrazem lidské zkušenosti (tradice).
(…) Život je jakoby stále více soustřeďován do měst, ale přesto člověk hledající svobodu rád
setrvá na místě, kde roste voňavá zelená tráva, kam padá panenský sníh.“90 Dokážete si vy,
co jste na Velehradě byli již několikrát, nebo ti, co se tam chystáte přijet, představit, že by byl
Velehrad uprostřed velkoměsta? Jeli byste tam se stejným očekáváním?
V neposlední řadě uvádím význam modlitby. Poutníci Velehrad nenavštěvují pouze
kvůli místu jako takovému, ale zvláště si vyprošovat požehnání nejenom sv. Cyrila
a Metoděje, ale i Panny Marie, jakožto spolupatronky baziliky. Ačkoliv každý přichází sám
za sebe, jsou tyto modlitby symbolem křesťanského sjednocení a jednoty mezi křesťany.
Velehrad má dimenzi celých českých dějin a je pojítkem duchovním i významovým.
Toto duchovní místo dokazuje, že lze na základě myšlenky a iniciativy položit kolébku
křesťanské a národní kultury, zároveň také jako symbol národní a státní nezávislosti. Tuto
myšlenku postupně přejímají i ostatní slovanské národy. Jména slovanských věrozvěstů
se stávají poutem mezislovanských vztahů.
Nynější situace nasvědčuje, že Velehrad není významným místem pouze na Moravě,
ale v Evropě a na světě.
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2 Setkávání místních církví v jedné profesi: student
2.1 Co se rozumí „student" Vysokoškolského katolického
hnutí
2.1.1 Vysokoškolské katolické hnutí
Vysokoškolské katolické hnutí bylo založeno na začátku 90. let minulého století
v univerzitních městech - Praze, Olomouci a Brně, později v Ostravě, Hradci Králové
a Zlíně.91 Tehdy mladí studenti pocítili potřebu někde se scházet, tvořit – nejen pro sebe, ale
i pro druhé, předávat křesťanské hodnoty, aktualizovat plnost a bohatství křesťanství. Tato
občanská sdružení zastřešuje národní Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika
(VKHČR), které vzniklo 10. 12. 2002.
Vysokoškolské katolické hnutí (VKH), ať už působí v kterémkoli městě, má stále
stejné cíle. VKH staví na křesťanských hodnotách, které chce udržovat, neustále rozvíjet
a nadále předávat. Své cíle hnutí uskutečňuje především tím, že organizuje a zprostředkovává
duchovní, vzdělávací, kulturní a volnočasové aktivity, shromažďuje a zprostředkovává přístup
k informacím užitečným pro studenty.92
Mezi pravidelné akce Vysokoškolské katolické hnutí Česká Republika patří
Konference.93 Jsou na ní přítomní studentští kněží a studenti, kteří ve VKH aktivně působí
či mají zájem se jakkoli na jeho činnosti podílet. Konference svými tématy odpovídají
na aktuální potřeby sdružení. Probíhají formou přednášek a workshopů, diskuzí, kuloárů,
sdílení mezi jednotlivými přítomnými – ať ve smyslu poznání druhého či předávání
(dlouholetých) zkušeností. Konference přináší plody nejenom v lokálních VKH, ale i na poli
národním. Další akcí jsou studentské poutě, zvláště na území Moravy. Nejčastější trasou bývá
Velehrad – Hostýn (či opačně). V roce 2009 se někteří studenti účastnili několikadenního
Mezinárodního setkání vysokoškoláků s papežem, které se konalo v Římě. Nejvýznamnější
událostí je jednou za dva roky pořádaný Studentský Velehrad. V roce 2010 se konalo jubilejní
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desáté výročí. Setkáním studentů na Velehradě, základními i podrobnějšími informacemi,
se budeme zabývat v následujících kapitolách.
Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika je zde tedy pro studenty. Je otevřené
všem, kterým v dnešní době není lhostejný svět, žití křesťanství a kteří chtějí své vyznání
přiblížit ostatním. Vysokoškolskému katolickému hnutí jsou vlastní křesťanské hodnoty, které
se neustále snaží v mladých lidech obnovovat a prohlubovat.

2.1.2 Vysokoškolské katolické hnutí a student
Nyní se zaměříme na možnosti realizace - zapojení se – studenta do VKH a jak jej
může hnutí, skrze jeho činnost, obohatit. V jednotlivých odstavcích uvedeme několik
(z mnoha) aktivit, kterým se VKH věnuje a popíšeme možnosti studentovy spolupráce.
Při organizování Konferencí může student nabídnout své schopnosti v různých
oblastech – a to například řízení týmu, který je pro přípravu dané Konference vytvořen. Při
samotné Konferenci pak komunikuje s přednášejícími, zajišťuje catering,… Často se tak
student setká s významnými (i církevními) osobnostmi a odborníky na probíranou
problematiku, jíž se Konference věnuje.
Při přípravě sportovního vyžití se může student prokázat svými znalostmi
v konkrétním sportu (jeho detailech), zajišťuje prostory vhodné pro hru a oslovuje zájemce,
kteří si chtějí zahrát. Jedním z celorepublikového sportovního setkání je tzv. Salaš cup,
pořádaný každé dva roky v Hradci Králové.
Některá lokální VKH mají kontakty se zahraničními studenty.94 Jedná se buď
o dlouholetou spolupráci, nebo nově vznikající. Tato komunikace však neprobíhá pouze
za pomoci možností techniky (maily, mobily), ale i na bázi osobní. Student se tak může setkat
se zahraniční návštěvou, sdílet se, zjistit, jaké jsou studijní podmínky a život v jiných zemích
a hlavně – může se tak zdokonalovat v cizích jazycích. Pro některé je tato motivace tak silná,
že za nějaký čas odjíždí na studia do zahraničí.
Jelikož VKH působí i na poli kultury, další nabídkou hnutí může být jakákoli aktivita
tohoto zaměření. Realizace studenta tak probíhá formou divadelní, filmové či hudební.
Schopnostmi hry na jakýkoli nástroj, napsanou básní nebo prózou či vedením divadelního
kroužku. V mnoha lokálních VKH se společně chodí do divadel, zvou se hudební kapely nebo
se pořádají „Filmové večery“, v prostorách studentských center.
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K dalším aktivitám můžeme uvést duchovní poutě či akce podobného charakteru.
Jednou z nejniternějších skutečností je pro člověka sdílení. Vědomí, že existuje druhý („tím
druhým“ jsou myšleny osoby – osoba Boha nebo osoba člověka), kterému se může svěřit, říct
své plány i pochybnosti. A toto sdílení se promítá i do oblasti víry a jejího každodenního žití.
Na duchovních poutích nebo obnovách může student nabídnout svou schopnost naslouchání,
taktéž může jít příkladem či poskytnout radu. Co se týče zprostředkování těchto duchovních
načerpání, tak se zde určitě využije schopnost vybrat pro exercicie vhodné místo, oslovit
kněze, případně zajistit ještě další vhodný duchovní program – scénky nebo hry na biblické
téma, výlet na výjimečné duchovní místo, zajistit prostor pro rozjímání - ať už v kostele nebo
přírodě. Nepostradatelné jsou i každoročně nabízené několikadenní exercicie. Ani modlitba
jako taková v těchto vysokoškolských katolických hnutích není opomíjená. V nabídce
studentům jsou modlitby Taizé, modlitby Chval, společenství modlitby růžence, …
Nakonec můžeme uvést dvě nejrozšířenější aktivity, které pořádají skutečně všechna
VKH. Je jím církevní silvestr a ples. Církevní silvestry jsou konané před první nedělní
adventní, ve všední dny nebo o sobotách. Plesy připadají na dobou od začátku plesové sezóny
(listopad) až do již průběhu Velikonoc (březen - duben). Na tyto „větší“ akce bývají zpravidla
sestavovány v jednotlivých VKH týmy, jejichž sekce jsou zastoupeny studenty, kteří se podílí
ve VKH aktivně. Zároveň je zapotřebí i nárazových dobrovolníků. Možnosti realizace
studenta jsou tu více než hojná. Od prvních krůčků sestavení týmu, scházení se na schůzkách
v jednotlivých intervalech, vybrání prostoru, oslovení hudebního zázemí, přes přípravu
veškerého programu až po samotnou realizaci všeho potřebného na místě akce, následný úklid
prostor a po nějakém čase vyhodnocení uskutečněného.

2.1.3 Obohacení

studenta

o

nabyté

zkušenosti

v

mnoha

oblastech
Nejdůležitějším posláním (hnutí) je rozvoj mladého člověka stimulující jeho
osobnostní, profesní, sociální, fyzický a duchovní růst.95
Student, který se do akcí tohoto hnutí zapojí, ať už jakoukoli pomocí (drobnou
či dlouhodobou - víceletou) nabývá mnoha zkušeností. Ať je to zdokonalení se v těch,
kterými již disponoval, tak už k získání nových, které může využít pro další činnost – při další
pomoci ve VKH nebo v jiné oblasti, na jiném místě či v pracovní sféře.
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Někteří si na základě nových zkušeností volí své budoucí povolání. Spokojenost
a naplnění je pro mladého člověka velmi důležité. Na základě svých poznatků volí takový
způsob práce, aby byl její výsledek efektivnější. Jiní zase prohloubili své vědění o křesťanství
a víře natolik, že se vydává za hranice republiky na misie nebo se podílí na šíření
křesťanských hodnot jinými směry.
Zdravý postoj k určité problematice, větší touha šířit křesťanské hodnoty, komunikace
s lidmi různého postavení na velice dobré úrovni, …to vše může student během působení
ve Vysokoškolském katolickém hnutí získat nebo se v tomto posílit.
Závěr této kapitoly přenecháme slovům bývalého studentského kaplana Josefa
Stuchlého SJ:96 „Vysokoškolské katolické hnutí je především společenství, kde lidé mohou
spolu studovat, bavit se a modlit. Je to prostor pro růst, vzdělání i vztahy. Je otevřené pro
všechny, kteří mají zájem sdílet svůj život s ostatními podobného smýšlení.“97

2.2 Paralely ve světových místních církvích
Doposud byla řeč o Velehradě, jakožto místu, kde se lidé scházejí, ať už k osobní nebo
společné modlitbě, slavení mší svatých nebo různým dalším příležitostem. Poznejme však
i další světová místa, na která se vydávají poutníci z celého světa, aby zde předložili svá
srdce, načerpali síly každodenního žití a posilnili svoji víru. Každé město, které zde bude
představeno, v sobě skrývá své kouzlo a hlavně (duchovní) bohatství, které může dnešní
společnosti nabídnout. Tato místa jsou navštěvována studenty a poutníky z celého světa.

2.2.1 Paray le Monial
Paray le Monial je historické městečko ležící ve střední Francii. Turisté v tomto městě
navštěvují zvláště románský kostel Sacré-Coeur, jednu z nejvýznamnějších památek
clunyjské architektury.
Když se více zaměříme na duchovní oblast, zmíníme se zde o návštěvě Jana Pavla II.,
komunitě Emmanuel a zvláštní úctě k Božskému Srdci Páně.
Již zesnulý papež Jan Pavel II. navštívil toto místo 5. října 1986. V parku „Moulin
Liron“ sloužil mši svatou společně se sto padesáti tisíci věřícími z celé Francie. Více
si můžeme přečíst na oficiální stránce města Paray le Monial.98
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Své oficiální sídlo zde má od roku 1975 i komunita Emmanuel. Její historie sahá
až do roku 1972/1973. Hluboká proměna osobního i duchovního života filmového kritika
a mladé lékařky přispěla k scházení se (i ve více lidech) ke každodenní modlitbě. Počty
účastníků se začaly postupně zvyšovat a touha nadále se scházet k modlitbě a být tak
v jednotě vedla k přijetí jména Emanuel.99
Někdy stačí třeba jen duchovní „pohlazení“, pramenící z vyslyšené modlitby nebo
povzbudivého rozhovoru, aby se v životě studenta začaly dít „velké věci“. Na denním
pořádku můžeme zakoušet přítomnost Boha a naprosto přirozené je se o radost podělit
s druhými. V tomto případě se jednalo taktéž o mladé lidi, kteří zažili dotek Ducha svatého,
a následně dostal jejich život konkrétní podobu. Mnoho studentů ve světě přijalo skrze
modlitbu k Duchu svatému dary. Někteří ještě nepřišli na bohatství sdílení jich s druhými
a tak si je nechali pro sebe. Druzí však jednají (třeba i neúmyslně) po vzoru komunity
Emanuel. Dívají se, kde je jejich od Boha získaných darů zapotřebí a přichází tak na konkrétní
místa, aby byli „darem“ druhým.
Městečko Paray le Monial se stalo také místem zjevení lásky Ježíšova Srdce.
V 17. století se řeholnici a vizionářce Markétě Marii Alacoque dostalo v několika zjeveních
poznat lásku Ježíšova Srdce a byla vyzvána, aby se přičinila o rozšíření „hodinové pobožnosti
v předvečer prvních pátků v měsíci, svatého přijímání na první pátky a zavedení svátku
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova.“100 I přes odpor sester zůstala pevná ve víře a vše snášela
s pokorou. Stala se vědomou smírnou obětí za veškerý nevděk lidstva, který jen mohla unést.
Sestra Markéta Marie zemřela 16. října roku 1690. Úcta k ní je rozšířena po celém světě.

2.2.2 Taizé
Taizé se nachází na jihu Burdgunska a působí zde ekumenické společenství
Communauté de Taizé, jehož zakladatelem je bratr Roger.101 Tento švýcarský protestant přišel
do Taizé roku 1940. Jelikož právě v té době probíhala válka a Taizé nebylo místem
bezpečným, odjel bratr Roger do Ženevy, kde zůstal do jejího konce.
Po válce se bratr Roger vrátil do Taizé a když viděl, jaká je situace, „vzal si za cíl,
udělat z Taizé město modlitby, míru a smíření mezi všemi lidmi křesťanského vyznání.“
99

V roce 1982 byl uznán statut komunity jako „sdružení věřících“ a 8. prosince 1998 Papežská rada pro

laiky schválila dekretem statut Komunity jako univerzální soukromé sdružení věřících všech stavů podléhající
papežskému právu.
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http://www.iencyklopedie.cz/marketa-marie-alacoque/ 18. 1. 2011, 15:47.
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Vlastním jménem Robert Schütz.
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V roce 1949 společně s dalšími šesti muži založil ekumenický mužský řád, který dnes čítá
na 100 bratrů. Bratři slibují, že budou celý život spolu sdílet jak materiální tak duchovní
společenství, že budou žít v celibátu a velké prostotě. Během dlouhého času v zimě 1952 –
1953, který bratr Roger strávil v tichu, napsal „Pravidla Taizé“, která shrnují to, co je
podstatné pro život ve společenství“.102 Během svého života dostal bratr Roger za svojí práci
několik významných ocenění.103 Bratr Roger zemřel 16. srpna 2005 při mši sv., napaden
zřejmě duševně nevyrovnanou ženou. Jeho nástupcem se stal člen řádu bratr Alois (Alois
Löser).104 Již na začátku svého působení podnikl několik cest, aby tak pokračoval a posílil
myšlenku řádu - hledání společenství mezi křesťany.
Existují základní dvě myšlenky, kterými se komunita řídí a klade si za svůj cíl,
a to rozvoj života společenství s Bohem skrze modlitbu a ujímání se zodpovědnosti za lidskou
rodinu skrze pokoj a důvěru.
V Taizé probíhají setkání, jejichž klasická délka pobytu je týden. Důraz je zde kladen
na modlitbu (probíhá třikrát za den) a na ticho, kterému je dán taktéž patřičný prostor. Během
dní je člověku nabídnuto společenství v mezinárodních skupinkách, nácvik zpěvu písní,
praktická pomoc, tematické semináře, vigilie se zpěvy v kostele. V sobotu se ještě nabízí
večerní modlitba se svíčkami na oslavu velikonočního tajemství.
Taizé navštěvují poutníci z celého světa, různých národností - zvláště pak studenti.
Ti přijíždí většinou s nějakou aktuální prosbou, s touhou po prohloubení svého vztahu
s Bohem a posilnění své víry, touhou objevit vnitřní pokoj, získat nové podněty do svého - po
návratu - „nového“ života.

I krása krajiny přispívá k různým podnětům a možnostem

ztišení se.
Komunita Taizé pořádá tzv. „Evropské setkání mládeže“. Poprvé to bylo roku 1974
a konalo se ve Francii v Paříži. Rok od roku toto setkání hostí velká evropská města.105
Jednou ze známých osobností, které toto místo několikrát za svůj život navštívily,
je i známý francouzský filosof Paul Ricoeur. Ten se v jednom rozhovoru o Taizé zmiňuje
následujícími slovy: „Řekl bych, že přicházím nějak prožívat to, čemu nejhlouběji věřím;
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http://www.taize.fr/cs_article8895.html 18. 1. 2011, 16:08.
21. září 1998 v Paříži získal cenu UNESCO za „výchovu k míru“, 4. května roku 1989 dostal Cenu

Karla Velikého v Cáchách, 20. listopadu 1992 byl ve Štrasburku oceněn cenou Roberta Schumana.
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Bratr Alois byl v řádu od roku 1974 a již v roce 1998 byl během komunitní rady ustanoven

Rogerovým nástupcem.
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V roce 1990 probíhalo tento druh setkání i u nás, v Československu, v Praze.

41

že to, čemu se všeobecně říká náboženství, má spojitost s dobrem. Do určité míry
na to křesťanské tradice zapomněly. Existuje jakýsi druh omezení, výlučný pohled na vinu
a zlo. Ne že bych podceňoval tento problém, který byl předmětem mého zájmu po několik
desetiletí. To, co si ale potřebuji ověřit, je, že zlo, ať už je jakkoli radikální, nedosahuje
takové hloubky jako dobro. A jestliže má náboženství, jestliže mají náboženství svůj smysl,
ten pak spočívá v osvobození jádra dobra v lidské bytosti, v hledání dobra v místech, kde
je zcela skryto. V Taizé vidím v určitém smyslu vpády dobra – ve vzájemné lásce bratrů,
v jejich pokojné, diskrétní pohostinnosti a v modlitbě.“106
Společenství za jejich žití, teze, a aktivity, kterým se věnují, dostalo také několik
vyznamenání.107

2.2.3 Salamanca
Dalším místem, o kterém bych se ráda zmínila, je univerzitní španělské město
Salamanca. V roce 1218 zde byl díky Alfonsovi IX. de León zřízen „Estudio General“,
zárodek první univerzity ve Španělsku. Ta byla nejen první, ale i velmi liberální, v níž vedle
sebe přednášeli a studovali židé, muslimové i křesťané.108 Tato univerzita se řadí mezi
nejstarší univerzity v Evropě a je nejstarší funkční univerzitou ve Španělsku. Největšího
rozkvětu Salamanca dosáhla v 16. století, kdy byl vystavěn chrám a klášter sv. Štěpána (San
Esteban) a v 17. století – ač v době úpadku – tak bylo vybudováno monumentální náměstí
Plaza Mayor.
Historické centrum tohoto města patří od roku 1985 k památkám Světového dědictví
UNESCO109 a v roce 2002 obdržela Salamanca titul Evropské město kultury.110
Do města Salamanca přijíždí hodně cizinců, ať už za vskutku bohatou historií,
památkami či kulturou. Jsou to právě ti studenti, kteří chtějí zdokonalit své vědomosti
v jazyce španělském. V Salamance, jako jediném městě z celého Španělska, lze slyšet zcela
spisovný jazyk. Nabízí se studium na univerzitě či rozmanité druhů kurzů. Studentům, kteří
106
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přijeli do toho slavného univerzitního města studovat španělštinu, se říká „guiris“. Většinou
s tímto oborem studují i druhý obor, a to historické památky. Najdeme zde totiž dokonalé
ukázky architektonických slohů všech dob.111
Zavítali jsme tedy do evropských míst, která se nepyšní až tak svoji velikostí, neboť
se jedná o malá městečka. Je to právě duchovní „hloubka“ místa jako takového. Ten flair,
který přivádí turisty, poutníky či studenty nahlédnout do odlišných zvyklostí. Nabízí tak
nezapomenutelné okamžiky ať už v jakékoli oblasti, které se člověka mohou dotknout a ten
odjíždí obohacen.
Druhou část této kapitoly věnujeme zeměpisně bližším místům, než byla Paray
le Monial, Taizé a Salamanka. Jedná se o setkání vysokoškolských studentů – podobná právě
v našich podmínkách známému Studentskému Velehradu, i jiných forem – typických pro
danou oblast.

2.2.4 Slovensko
Na Slovensku probíhá celonárodní setkání studentů z vysokých škol, jehož název
je „Akadem“. Toto setkání je pořádáno Univerzitním pastoračním centrem (UPC)
v Ružomberoku.
První setkání akademické katolické mládeže se uskutečnilo roku 1992,112 tehdy
v Banské Bystrici. Jakmile vznikla Katolická univerzita v Ružomberoku, organizace
se po úvodních ročnících přesunula do tohoto města.
Akadem pořádají zástupci Univerzitních pastoračních center ve spolupráci s Radou
pro univerzity Konference biskupů Slovenska a se Sdružením křesťanských společenství
mládeže.
Dosud poslední ročník probíhal v termínu 12. - 14. listopadu 2010 a nesl
se ve znamení poselství papeže Benedikta XVI. mladým. Mottem setkání bylo téma „Na
výške do výšky“.
Na programu bývá každodenní mše svatá, workshopy, přednášky a setkání
ve skupinkách. Akadem je plný osobního sdílení, nových zážitků a nadšení mladých lidí.
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Jedním z nich je např. „platereskní“, který vznikl v Salamance v 16. století. Nedaleký kamenolom

ve Villamayor skýtá velice dobře opracovatelný kámen – zlatožlutý pískovec. Pracuje se s ním s naprostou
jemností a tak připomíná práci zlatníků – španělsky „plateros“, proto tedy se tento styl nazývá „platereskní“.
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Od té doby se koná každoročně. Setkání je příležitostí zažít společenství studentů z různých

univerzit.
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2.2.5 Polsko
V Polsku se vysokoškolští studenti setkávají v rámci akce, která se nazývá „Lednica
2000“. Historie setkání sahá až do roku 1997.
Hlavní téma dosud posledního ročníku113 neslo název „Pozvání“. Vycházelo tak
z přání již zesnulého papeže Jana Pavla II., který vyzýval ke svatosti. Studenti měli tedy
přijmout pozvání a společně prožívali znamení míru, mnohá intenzivnější rozhodnutí pro
Krista a posilnění ve víře.
Kapucíni pořádají setkání „Wolczyń“,114 františkánská setkání působí již od roku 1988
a karmelitáni nabízí setkání, jehož tématem je vždy osobnost nějakého svatého.
Samozřejmě, že toto není kompletní výčet všech druhů setkání, ale můžeme říct,
že se jedná většinou o organizaci určitých řádů, společenství nebo diecézí.

2.2.6 Francie
Jeunesse Lumiere je mezinárodní škola modlitby a evangelizace, která vznikla roku
1983, založením P. Danielem Angem. Vytvořila se skupinka mladých lidí, kteří chtěli naplnit
slova papeže Jana Pavla II., že studenti jsou právě těmi, kteří mají nést víru – mezi mladými
a pro mladé. V Jeunesse Lumiere si mohou přítomní prohloubit jejich vztah s Pánem
prostřednictvím modlitby (každý den je sloužena mše svatá), formace v podobě přednášek.
Dále pak skrze společenství komunity a následně misií po celém světě.
Mladým Angličanem, laikem Ernestem Williamsem bylo v roce 1989 na papežovu
výzvu evangelizovat založeno setkání „Jeunesse 2000“. Navazuje na celosvětové setkání
mládeže v Compostelle. Probíhá formou víkendu, při němž je po celou dobu, po čtyřicet osm
hodin, vystavena Nejsvětější Svátost a veškerý program se děje před ní. Hlavními body jsou
čtyři pilíře - eucharistie, svátost smíření, slovo Boží a Panna Maria.
Resucito! je charismatická skupina mladých lidí z farnosti sv. Jany z Arku
ve Versailles. Toto společenství vzniklo za světových dnů mládeže v Paříži 1997 a od té doby
se členové scházejí, aby se společně modlili. Bývá tomu tak každý nedělní večer při modlitbě
Chval. Přítomno je na sto studentů.
V srpnu roku 2007 bylo založeno společenství „Anuncio.“ Důvodem vzniku byla
touha a přesvědčení o potřebě mladých misionářů zvěstovat po celé Francii Ježíše Krista.
Jejich působišti jsou většinou otevřená prostranství, ulice,…
113

Minulý ročník probíhal 4. června 2011.
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Letos proběhlo již 18. pětidenní setkání.
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Studenti jsou ti, kteří se umí nadchnout pro dobrou věc – zvláště, pokud ve své
realizaci vidí konkrétní výsledky. K tomuto faktu snad mohou přispívat i výše zmíněná
založená

společenství,

setkání,

skupiny,

dokonce

i

mezinárodní

škola

modlitby

a evangelizace.
Skrze setkávání, ať je v jakékoli formě, jsou mladí lidé obohaceni, naplňováni a lépe
tak překonávají těžké chvíle, které jim život přináší. Jsou naplněni modlitbami a Duchem
svatým a hlavně vědomím, že to nejsou pouze oni, kteří se podílí na zvěstování radostného
poselství evangelia.
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2.3 Polarita: student – farník
V této kapitolce bych se ráda zaměřila na pozici studenta v dvou typech farností –
domovské a studentské. Postupně je zde uvedla a s nimi i studentovo místo a působení v nich.
V souvislosti se Studentským Velehradem také možnosti, jak se o této akci v jednotlivých
farnostech dozvědět, jak být více do tohoto setkání zainteresován – pasivně i aktivně.

Proč by byl člověk nazván farníkem, kdyby nebyla farnost, ve které by působil? Proto
se nejprve zaměříme na definici farnosti.

2.3.1 Farnost
Ve slovníku křesťanské kultury lze vyčíst, že farnost (řec. paroikos, bydlící vedle)115 je
„územní část diecéze s obcí věřících, kterou biskup svěřuje do péče faráře.“116 Každý kněz má
na starosti jednu či více farností, s ní i veškeré povinnosti, které z jeho úřadu vyplývají. Mezi
tyto povinnosti se řadí kromě pastorační služby farníkům i v neposlední řadě komunikace s
nimi. Ta rozvíjí a udává směr a atmosféru celé farnosti.

2.3.1.1 Student – farník v domovské farnosti
„Farnost představuje konkrétní formu místní realizace církve; v jistém případě je to
církev, která žije uprostřed příbytků svých synů a dcer.“117 Věřící člověk se již od malička učí
ve farnosti společenství, zapojuje se do dění. Student, který už má více zkušeností (jak ze své
farnosti, tak jiných), se realizuje nápady a připomínkami, díky kterým může farnost kvést.
Někteří studenti zaujímají pozice ve farních nebo ekonomických radách, nebo se podílí na
115

Pavel VI., Proslov k římskému duchovenstvu, 24. 6. 1964: AAS 55 (1963) 674: „Jsem prostě

přesvědčen, že starodávná a cenná kultura farnosti má i dnes nenahraditelné a nejvýš aktuální poslání; jí přísluší
vytvořit první společenství křesťanského lidu; ona shromažďuje lid, vede jej a vychovává k liturgickému životu;
chrání a oživuje víru v dnešních lidech a vyučuje je ve spásné Kristově nauce; přivádí k chápání a praktickému
uskutečňování dobrých a bratrských skutků s pokornou láskou.“.
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Nicole Lemaître, Marie-Thérèse Quinson, Véronique Sot, Slovník křesťanské kultury (franc. originál

Dictionnaire culturel du christianisme); Geramond; Praha 2002, str. 448; ISBN 80-86379-41-9, str. 106.
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výuce náboženství či se věnují lidem staršího věku. Pokud se student, působící ve farní radě,
zajímá o dění (pro studenty) celonárodního charakteru, jistě se mu pod ruku dostane
„Studentský Velehrad“. Radu s tímto setkáním má možnost seznámit, následně pak po
několik mší sv. přednést ostatním věřícím v ohláškách.
„(…) nikdy se (farnost) nezakládá v prvé řadě na struktuře, území nebo budově, ale je to
především Boží rodina, společenství bratří proniknutých jedním Duchem, „bratrský a
pohostinný dům rodinného spolužití, společenství věřících.“118 Studenti, ve svých
domovských (student dojíždí z univerzitního města nebo ten, který studuje ve svém
domovském městě) farnostech se mohou podílet na vytváření (různě velkých) společenství,
kde se přítomni navzájem sdílejí, zvěstují Boží slovo a je uskutečňují ve službě lásky. Pokud
se jedná o společenství mladých lidí a jsou mezi nimi tací, kteří mají osmnáct let a výše (což
je věk, který se doporučuje jako minimální pro možnou přítomnost na Studentském
Velehradu), lze i v tomto kruhu o Studentském Velehradě informovat. Ten totiž nabízí
širokou škálu prožití několika společných dnů. Programu (jednotlivých setkání) se budeme
věnovat v dalších kapitolách.

2.3.1.2 Student – farník ve studentské farnosti
S nástupem na vysokoškolská studia student většinou opouští svoji domovskou farnost a
stává se farníkem v jedné z více farností svého univerzitního města. Samozřejmě, že spoustu
zkušeností si přináší z dosavadního působení, toto místo se však i pro něj stává plným mnoha
„novostí“.

2.3.2 Duchovní doprovázení
Studentská farnost nabízí studentovi skrze zdejšího studentského kněze „utváření“
svého vztahu ke křesťanství, hodnoty v něm, žití ve společenství, kde uprostřed je Ježíš
Kristus a neustálé prohlubování znalostí duchovních pravd a své víry. „Duchovním
doprovázením jsou formováni lidé, ochotní nechat svůj život proměnit působením Ducha.“119
Jde tedy o proces proměny celého člověka – jak těla i duše, které mají tvořit jednotu.
118
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„Takovýto člověk pak je nositelem pastorálního jednání, duchovním pastýřem v původním a
plném smyslu slova, protože jeho (její) jednání pramení z identity, zralé jak lidsky, tak i ve
víře.“120 Student tedy nalézá dary (charismata), díky kterým společenství postupně posilňuje a
prohlubuje. „Ale to vše působí jediný a týž Duch rozdělující své dary každému zvlášť a jak
sám chce.“ ( 1Kor 12,11).
Studentský kněz je ve farnosti vždy k dispozici, přítomný, ochotný naslouchat
příchozímu. Osoba kněze je v tomto typu farnosti velice důležitá.

2.3.3 Život studenta ve studentské farnosti a úloha studentské
farnosti
Než se student do dění nové farnosti zcela začlení, zpočátku si může připadat osaměle.
Ač tato osamělost na první pohled působí negativně, nemusí to být pravidlem. I samota –
ztišení se a naslouchání sobě samému - je velice důležitou součástí duchovního růstu každého
člověka. „V první řadě se musíme otevřít nám samotným, to jest živě registrovat své
zkušenosti, pohlížet se sympatiemi na to lidské, co je v nás, musíme si uvědomit, kdo opravdu
jsme. Uvědomit si, co znamená brát vážně všechno, co prožíváme, zkoumat všechny stránky
našich zkušeností a hledat každý jejich význam.“121
Opak samoty je společenství, které je pro studentskou farnost tak typické. Jelikož se zde
student setkává s lidmi stejného smýšlení, ať už se jedná o zájem stejného či podobného
studijního oboru nebo naopak si doplňuje zajímavé informace z naprosto odlišného, sdílí s
ním své volné chvíle, v neposlední řadě je tomu duchovní naladění. Toto vše vyznačuje
malou, ale ne nepatrnou stopu v pomalém, ale postupném vytváření společenství. Studentská
farnost má úlohu pomyslného „základu“ pro studenta, pro jeho angažovanost a případně
následnou činnost v ní.
„Úsilí o postižení celého prostředí, nabídka našeho smyslu pro společenství všem, kde
se v něm pohybují, to jsou měřítka otevřenosti, s níž se angažujeme, upřímností vůči celému

120
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lidstvu.“122 Do dění (studentské) farnosti se lze aktivně zapojit například členstvím v Radě
místního Vysokoškolského katolického hnutí nebo být jeho (při akcích a dalších činnostech)
dobrovolníkem. Toto hnutí nabízí studentům nespočetně možností, jak trávit svůj volný čas.
Řadí se sem aktivity rozličného typu a to duchovního (mše svaté, noční bdění, poutě, různé
druhy modliteb – Modlitba Taizé, modlitba Chval…), společenského (plesy, karnevaly,
slavení konce liturgického roku – tzv. Cilvestry, Mecheche či Silvestrovské plesání),
kulturního (návštěva divadel či koncertů), naučného (besedy, přednášky) i sportovního
(celorepublikový turnaj mezi jednotlivými lokálními VKH - Salaš cup, míčové hry, …) Každé
město, ve kterém Vysokoškolské katolické hnutí působí, tak využívá svých možností, jak
studentům tyto rozmanité společné zážitky zprostředkovat. Jistě však mohu říct, že díky
takovým možnostem trávení volného času, lze nazvat studentské farnosti živými.
A právě tyto farnosti jsou místem, kde má student přístup k co nejvíce informacím,
které se týkají Studentského Velehradu… Stalo se již zvykem, že v roce daného setkání se
studentům nabízí po celé dva měsíce více a více informací - právě díky ohláškám na konci
studentských mší svatých. Většinou zvou ti, kteří se aktivně zapojují do přípravy setkání nebo
ti, kteří se setkáním mají zkušenost a tak mohou zcela věrohodně přiblížit a zprostředkovat
jeho atmosféru. Nedílnou součástí je samozřejmě i motivace ostatních. - cela klasicky v
ohláškách nebo například formou scénky či osobních svědectví.
Studenti, kteří se rozhodnou být přítomni na Studentském Velehradu, mohou jet/jít jako
jednotlivci, avšak většinou se s dalšími dohodnou na společné cestě. Na Studentský Velehrad
se lze dopravit jak dopravními prostředky, tak je zde i možnost pěších poutí. Jsou připraveny
ze všech světových stran a čítají od pěti do dvaceti kilometrů (tedy cesty několikahodinové až
po třídenní poutě). Každá skupinka je vedena knězem a animátorem. A právě toto je jedna z
možností, kdy mohou všichni společně vycházet ze „své“ studentské farnosti.
Do této doby jsem mluvila o rozhodnutí se studenta (studentů) účasti na setkání. Nemusí
se zapojit „pouze“ student, ale i třeba celá studentská farnost. Pokud má farnost zájem, může
mít jednu z úloh na Studentském Velehradě. Tato akce je o studentech, pro studenty,
připravovaná a pořádaná (z většiny) studenty… Pokud tedy ví, že by mohla přispět nějakým
nápadem nebo myšlenkou, její nabídka pomoci je velice vítaná. Ráda bych podotkla, že právě
díky těmto aktivním studentským farnostem může být Studentský Velehrad otevřený a více
pochopitelný všem účastníkům.
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Viz Luigi Giussani, Cesty křesťanské zkušenosti, str. 8.
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Na závěr této kapitolky několik slov o společenství. Hraje nemalou roli – jak ve
studentské farnosti, tak při setkání na Velehradě.
Společenství studenta obklopuje, je v jeho blízkosti. Život v kolektivu lze tedy nazvat
„spolužitím“. „Ovšem to, že se vedle mne objevují lidé z mého okolí, lidé, s nimiž se
setkávám, je jednou z nejdůležitějších rysů vůle Toho, který stvořil svět. Proto já musím tyto
lidi přijímat.“123 Jestliže je student příjme, jsou (ať už jakoukoli) součástí jeho. Spolužití je
tedy něco aktivního, je v nitru člověka. Student se svobodně otevírá druhým a odevzdává se
jim.
Společenství, které má uprostřed sebe Krista a snaží se o dobro a vyzdvihnutí krásy,
nalézá dříve čí později své plody.

123

Viz Luigi Giussani, Cesty křesťanské zkušenosti, str. 66.
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3 Periodizace jednotlivých setkání

3.1 Vznik Vysokoškolského katolického hnutí, počátek
myšlenky Studentského Velehradu
Když v roce 1990 zavítal na Velehrad svatý otec Jan Pavel II., měla jeho návštěva
možná větší duchovní dopad, než se mohlo na první pohled zdát nebo očekávalo. Pro věřící,
ať už ty, kteří byli na poutním místě přítomni nebo ty, kteří sledovali dění pomocí různých
médií, znamenalo toho navštívení zásadní okamžiky. Papež upevnil jejich přesvědčení,
vyznání a skrze církev přijaté normy života. Svoboda, v pravém slova smyslu, umožňovala
pojetí skutečností pravdivě a byla hnacím motorem pro šíření evangelizace takovými
způsoby, které byly pro tehdejší dobu možné.

3.1.1 Počátky vzniku Vysokoškolského katolického hnutí
Josef Kořenek, tehdejší student lékařské fakulty univerzity Palackého v Olomouci byl
právě jedním z těch aktivistů, kteří se rozhodli jednat a tak vytvořit něco nového. Cílovou
skupinou se měli stát vysokoškolští studenti. Pro Josefa, samotného studenta, to tedy byla
myšlenka v prostředí, které mu bylo blízké již samotnou podstatou.
„Vznik Římskokatolické akademické farnosti v Olomouci dovršil porevoluční vývoj
pastorace vysokoškoláků v Olomouci, který se začal nově rozvíjet po revoluci v roce
1989.“124
„Když jsem zakládal Vysokoškolské katolické hnutí v Olomouci, tak se začínalo úplně
od začátku. Neměli jsme žádné zkušenosti, jen určité představy – často díky impulsům ze
zahraničí - od lidí, kteří od listopadu 1989 jezdili do České republiky.“125
Pokud se člověk rozhodne pro tak velký krok jako založení určitého hnutí či realizaci
myšlenky v plném rozměru, je zajisté třeba, aby měl nějaké spolupracovníky. Tehdy to byli
jak další studenti, tak i kněží. Ráda bych zde vzpomněla Josefova kolegu Ondřeje Lisého,
který byl v Praze prvním předsedou tamního Vysokoškolského katolického hnutí a který mu
124
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ze začátku hodně pomáhal. Byla to právě jasná představa o dalším směřování nově
vznikajícího Vysokoškolského katolického hnutí, která tyto dva mladíky poháněla. Díky ní
tak mohli své představy realizovat mnohem snadněji, než kdyby se jejich myšlenky pomalu
rozplývaly v nemožnosti jejich uskutečnění. Samozřejmě chvíli trvalo, než se celá struktura
rozpohybovala.
„Existovaly tři tendence. Ta první měla charakter „ekumenický“ (ovlivněno hlavně
silnou osobností studenta evangelíka v Univerzitním studentském výboru, kde jinak početní
katolíci nemohli nic výraznějšího podniknout). Druhá tendence byla reprezentována P.
Vinklárkem, jenž viděl funkci katolického hnutí především v rovině sakramentální. Třetí linii,
pociťovanou největší částí katolických studentů, zastával Otec arcibiskup Vaňák: aby katoličtí
studenti vstoupili energičtěji do celé univerzity.“126 O tom, že tyto snahy nebyly marné, jasně
dosvědčuje následná komunikace s někdejším rektorem univerzity, profesorem Josefem
Jařabem.
„Když se podařilo rozjet základní věci v akademické obci, hledali jsme další směřování,
které by se mohli vysokoškoláci poznat a setkávat i v rámci jednotlivých vysokých škol.“ 127
Aby se tedy zachovalo něco společného, začalo se mluvit o možnosti nějaké formy setkání.

3.1.2 Prvotní nástin myšlenky setkání studentů na Velehradě
Josef Kořenek se jednoho dne setkal se svým dlouholetým známým, kapucínským
mnichem, a na základě jejich rozhovoru se zrodila myšlenka setkání vysokoškoláků na
Velehradě. Josef Kořenek dále říká: „Pochopení pro myšlenku setkání vysokoškoláků na
Velehradě v té době jsem nacházel především u lidí, kteří měli - jak jsme si tehdy s některými
kolegy říkali- "evropský rozměr" a zkušenosti se zahraničím. I proto oficiální duchovní záštitu
převzali při vzniku Studentského Velehradu dva lidé - tehdejší provinciál jezuitů, otec Josef
Čupr, který přišel z Říma a vnímal význam Velehradu a možné aktivity velmi podobně. Já
jsem za ním často jezdil do Prahy konzultovat jednotlivosti a vždy mne setkání s ním velmi
povzbuzovala. Druhým byl P. Tomáš Halík, který již tehdy byl kaplanem studentů v Praze.
Náš první kaplan v Olomouci, otec Josef Šich, dnes president Charity, nás celou dobu
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duchovně doprovázel a vytvářel výborné spirituální zázemí, bez kterého by možná první
ročník ani nevznikl…“128

3.2 První Studentský Velehrad
První Studentský Velehrad probíhal od pátku 29. května do neděle 31. května 1992. Své
vlastní téma ještě neměl - i přesto, že studenty tehdy zajímalo témat nepřeberně. „ Ale volba
jedné ideje, jednoho centrálního tématu se vždy osvědčila.“129 Toto setkání bylo tak silným,
hlubokým zážitkem, že ve spoustě univerzitních městech bylo Vysokoškolské katolické hnutí
zakládáno. A ona pak nadále touto hlavní ideou mohla žít i po setkání.

3.2.1 První přípravy
První setkání byla z iniciativy olomouckého Vysokoškolského katolického hnutí,
přesněji řečeno tehdejšího tzv. „Olympu“. Olymp byl olomoucký „výbor“ zástupců fakult,
kteří se chtěli do příprav Studentského Velehradu zapojit. V nejužším týmu bylo okolo 10-15
studentů, postupně se předávali další z ostatních univerzit. „Byly pečlivě rozděleny služby (od
záchranné služby po liturgii). Předtím bylo zapotřebí zajet na Velehrad a setkat se
s jednotlivými institucemi: farní úřad, škola, Stojanov, obecní úřad apod. Všichni vůči nám
vždy byli vstřícní.“130 VKH také spolupracovalo s diecézním centrem pro mládež a s dalšími
lidmi, z různých univerzitních měst. „Moc bylo důležité, že přijetí tehdy přijaly ostatní
akademické obce z celé republiky.“131

3.2.2 Poutě
Než se vůbec započal program na samotném Velehradu, předcházely jej poutě z
různých světových stran. „Jako sv. Cyril a Metoděj přišli na Moravu pěšky, chtěli jsme
připravit i pěší pouť. Proto již ve středu vycházeli studenti z několika míst Moravy na
Velehrad“, vzpomíná Josef Kořenek. Dle záznamů je jednalo dohromady o 5 pěších poutí.
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První byla z Olomouce, setkání účastníků se započalo v Dómu sv. Václava. Druhá pouť vedla
ze Svatého Hostýna. Poutníci se z Hostýna převezli vlakem do Přerova, odkud autobusem do
Bystřice pod Hostýnem a poté se putovalo již pěšky. K nim se připojili studenti z Prahy
společně s otcem Tomášem Halíkem. Této poutě se zúčastnili i bohoslovci. Třetí pouť
začínala v Újezdu u Vizovic. K ní se přidali studenti jedoucí z Kolína a z Čech. Čtvrtá pěší
pouť vedla z Brna. Setkání zájemců bylo v kostele U Jezuitů. Společně s nimi šel Josef Blaha.
Poslední, pátá pouť, vedla ze Zlína. Doprovázejícím knězem zde byl Petr Vaculík.
Zájemci o poutě měli za úkol se předem přihlásit, aby jim byly poskytnuty všechny
důležité informace. Tyto informace podával pověřený student, který měl zvolenou trasu na
starosti. Na poutě bylo nutno si vzít s sebou karimatky, spacáky, pláštěnku a jídlo. Spaní bylo
příležitostné. „Je dobré na pouti mít zastavení, po cestě se dá slavit svátost smíření, bývá mše
svatá, je dobré se modlit,…“132

3.2.3 Program
Po příchodu na Velehrad se měl každý účastník „akreditovat“, obdržel identifikační
kartu a veškeré další informace. Zároveň si zakoupil stravenky na 3dny, tehdy v ceně 60Kč.
Jelikož nebylo na Velehradě dostatečný počet hrnečků, každý poutník si měl s sebou vzít svůj
vlastní ešus.
Co se týkalo ubytování, k dispozici byla místní škola. V případě příznivého počasí se
spalo pod širým nebem.
Začínalo se v pátek mši sv., kterou celebroval Tomáš Halík, společně s univerzitními
kaplany.133 Po ní setkání pokračovalo venku, velkým neformálním ohništěm. Hlavní program
se sestával z bohaté liturgie v podobě mší svatým, modliteb a duchovních rozhovorů.
V soboty byly k dispozici přednášky. Pozvání přijali Tomáš Halík, Josef Bláha, Vojtěch
Kodet, Václav Malý (ještě ne jako biskup) a Odilo Štampach. Ve volném čase byla pak
možnost společenských her. „Také hudební program byl velmi bohatý - v pátek vystoupili na
Velehradě písničkáři Ivan Hoffman, Petr Lutka, Bob Fliedr, druhý den J.M.C., Oboroh,
Otcovy děti.“134
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V sobotu přijel přítomné na Velehrad pozdravit olomoucký biskup mons. Josef
Graubner. Tento den byl po mši svaté vyplněn v basilice modlitbami, noční adorací v podobě
meditačního pásma, které měl na starosti Cyril Maliňák.
Setkání bylo ukončeno v neděli slavnostní bohoslužbou, kterou celebroval mons. Josef
Hrdlička, na kterém bylo také „odesláno“ poselství Svatému Otci.135

3.2.4 Setkání a vzájemné poznávání akademických obcí
Ačkoliv se setkání konalo poprvé, představy o účasti byly reálné. Organizátoři tedy
počítali s tím, že se bude konat spíše o pouť komorního charakteru v podobě několika stovek
účastníků. Chtěli proto vytvořit prostor pro dostatek osobních rozhovorů, „k navázání
kontaktů mezi Univerzitami a hledání společných cest na akademické půdě.“136
Příležitost k představení jednotlivých akademických obcí byla v sobotu. Bylo vybídnuto
vždy několik „zástupců“ za dané obce a ti mohli ostatní o své činnosti informovat.
Pomyslným „důkazem“ dobré spolupráce s univerzitou bylo vystoupení rektora Univerzity
Palackého, prof. dr. Josefa Jařaba CSc., který v basilice v sobotu dopoledne studenty
pozdravil.

3.2.5 Pozvání studentů ze Slovenska
„Nám třeba tehdy velmi záleželo, aby se zúčastnili i studenti ze Slovenska. Proto jsme
si půjčili dvě auta a jeli na pozvání jejich kaplana, otce Laco Csontose na víkend do
Bratislavy za studenty, kde jsme byli velmi mile přijati a mohli poznat činnost studentů na
Slovensku, což byla úplně jiná situace. Bylo to velmi povzbuzující setkání…“137
I ti měli možnost jít pěší pouť a to z Trenčína a setkat se tak s dalšími na Studentském
Velehradě.
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3.2.6 Možnost sponzorů a ohlasy po setkání
Jelikož se stále hledaly cesty, jak otevřít toto setkání nejen studentům, ale i širší
společnosti, probíhaly různé pokusy o sehnání sponzorů a mediálních partnerů. Jedním z
mediálních partnerů byl politologický studentský časopis KURS.
„Ohlasy byly na všech frontách, Nejen regionální tisk a křesťanská média (Katolický
týdeník), ale také v prvních létech zprávy proběhly v Televizních novinách. Ale to
podstatnější bylo, že se o Studentském Velehradu hovořilo mezi námi a našimi fandy.“138

3.2.7 Bezprostřední vzpomínky
Setkání na Velehradě znamenalo nejenom setkání studentů jako takové, ale mělo zcela
hluboký duchovní podtext. Studenti se tu nešli pouze setkat, poznat, nabýt nových přátelství a
sdílet se, ale zvláště posilnit, povzbudit, „probudit“ v sobě schopnost být „světlem světa“ a
„solí země“, evangelizovat, vydávat o své víře svědectví, být schopni ji uvádět do zcela
běžného života.
„Nejpěknější okamžiky samozřejmě byly duchovní hovory a svátosti smíření“, uvádí
Michal Altrichter.
Vít Zatloukal vzpomíná slovy: „Ale především jsme si užívali svobody a možnosti, že
to vůbec můžeme uspořádat.“ Cyril Maliňák se k němu přidává: „Atmosféra byl výborná,
většina z nás si užívala organizování podobné akce poprvé na veřejnosti a ve svobodě.
Ačkoliv nyní žijeme ve svobodě přes dvacet let, může nám na jednu stranu znít slovo
„svoboda“ jako zcela normální, ale dříve nabývalo zcela jiného charakteru.
Nakonec této kapitoly přikládám dvě úsměvné vzpomínky. První je od Michala
Altrichtera: „Legrace bylo spoustu (třeba měl pořádně oteklé nohy otec Halík, s nimiž medici
měli kus práce), ale byl to prostor i pro seriózní témata. Dobrodružné bývalo přespání na
opuštěných farách… Kanadských žertíčků tam zaznělo více než dost.“ Druhá pak od Josefa
Kořenka: „V jeho (Tomáše Halíka – pozn.) kanceláři jsme ladili program pouti a otec Tomáš
souhlasil, že půjde se studenty pěšky již od středy ze Svatého Hostýna. Já jsem ho
upozorňoval, že jeto vcelku náročná cesta, ale on s přehledem říkal, že jezdí se studenty do
hor, do Tater a nemá s tím problém, když se studenty dorazil, tak se na Velehradě v pátek
říkalo, že otec Tomáš u oltáře nechodil, ale "vznášel se“…“

138

Rozhovor s Michalem Altrichtrem. 16. 4. 2011.
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3.2.8 Shrnutí
Studentský Velehrad byl zpočátku připravován s řadou očekáváním a neznámých
skutečností. Celé toto setkání probíhalo v jedinečné atmosféře, zahalené do otazníků. Nedbalo
se však pouze na složku organizační, ale zvláště na duchovní.
Propagovalo se způsobem, který byl na danou dobu – dobu bez internetu a webových
stránek - zcela logický a nejlépe přístupný. Vždy jedna konkrétní skupinka studentů vyjela do
různých akademických obcí a takto na Velehrad zvali, tedy osobně.
Na setkání se tehdy dostavilo na 380 účastníků.139

139

Viz tabulka.
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3.3 Druhý ročník Studentského Velehradu

Počáteční myšlenka Studentského Velehradu se nezařadila mezi neuskutečněné nápady,
ale byla realizována a zdařila se. Studenti společně s kněžími se rozhodli uspořádat další
ročník. Jejich snahou proto bylo připravit minimálně tak úspěšný – jak po stránce duchovní,
vztahové a obsahové - ročník, jako byl ten první.

3.3.1 Doba příprav
Do příprav se tehdy zapojili studenti z již několika měst. Byla mezi nimi Olomouc,
Brno, Praha, Zlín, Ostrava, Lednice, dokonce česká města Ústí nad Labem a Plzeň.
„Organizování předcházela systematická jednání, především v týmu olomouckého VKH,
které dávalo ostatním inspiraci ve struktuře, a celkově vůbec.“140 V Olomouci se tak dělo díky
dílčích nasazení několika pověřených studentů. Jejich duchovním byl Jiří Kopřiva.
„Podmínky lidsky byly skvělé, duchovně inspirativní, technicky primitivní (podle tehdejších
skrovných poměrů). Setkávali jsme se v bytě studentského kněze (M. Altrichtera, později i P.
Ambrose) na Hradě 2. Tahouny tehdy byli jezuité, bez nich by žádné VKH nefungovalo.
Přítomnost kněze byla rozhodující, laici měli vedení a inspiraci. Nejprve jsme dostávali
„duchovní stravu“, poté jsme případně diskutovali. Nehledala se extenze, ale intenzívní
kvalita.“141 Setkání se tedy připravovalo v Olomouci při setkání několika studentů a kněží,
dokonce došlo i k dvojímu hromadnému setkání zástupců výše zmiňovaných měst. Toto
společné setkání tak mohlo více zharmonizovat celou přípravu. Zároveň to byla možnost, jak
se vidět, více poznat a „prolomit“ tak někdy až několikastovkové vzdálenosti mezi
jednotlivými univerzitními městy. „Program byl velice detailně předpřipravován.“142

3.3.2 Forma propagace
„Propagace byla tehdy sice „v plenkách“, a to ve smyslu - nepřekračovala tehdejší
standardy.“143 Propagaci za vlastní tedy přijal Katolický týdeník144, český křesťanský
140

Rozhovor s Luisou Karczubovou, předsedkyní VKH Olomouc v letech 1992-1994. 28. 9. 2011.
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Rozhovor s Luisou Karczubovou, předsedkyní VKH Olomouc v letech 1992-1994. 28. 9. 2011.
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Rozhovor s Luisou Karczubovou, předsedkyní VKH Olomouc v letech 1992-1994. 28. 9. 2011.
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Rozhovor s Luisou Karczubovou, předsedkyní VKH Olomouc v letech 1992-1994. 28. 9. 2011.
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měsíčník Anno Domini145 a olomoucký informační měsíčník Oldin. „Jezdívali jsme coby
Olomoučáci také do jiných studentských center výše zmíněných měst. Pravidelně jsme
informovali o stavu příprav olomoucké studenty při mších, ostatní pomocí faxů a telefonátů.
Ten, kdo zprostředkoval informace na ne-olomouckých místech, byl zodpovědný za předání
zpráv. Při tom všem panovala kompetentnost v tom smyslu, že propagace nebyla záležitostí
„techniky“, ale radostné výměny.“146 Propagace druhého ročníku se tedy konala po vzoru
ročníku prvního - důraz byl kladen na osobní pozvání, které studenti vnímali jako
nepřirozenější a nejvhodnější.

3.3.3 Poutě
Tento ročník se rozrostl o jednu pouť navíc, tedy bylo šest míst, ze kterých se
vycházelo. Poutě začínaly dva dny před samotným setkáním, 11. května. Podívejme se
společně nyní na jednotlivá výchozí místa a za koho doprovodu se putovalo.
V minulém ročníku se v Olomouci vycházelo od Dómu sv. Václava, nyní tomu bylo ze
Sv. Kopečku. Se studenty šel olomoucký kněz Michal Altrichter. Přidali se k nim i
vysokoškoláci z Čech. I v Brně došlo k malé změně - vycházelo se z poutního Vranova.
Zachovaly se dvě poutě – ze Zlína a ze Sv. Hostýna. Svatohostýnskou pouť vedl
dominikánský kněz. Újezd u Vizovic se tento ročník „vyměnil“ za Provodov u Vizovic.
Odtud šla skupinka tzv. „apoštolů pro vězně“ pod vedením P. Lízny. Poslední, šestá, byla
připravena zcela nově a šla se z Lednice.
„Spalo se buď na opuštěných farách, na seně nebo jako získaná „almužna“ u nahodilých
dárců.“147

144

Katolický týdeník je celostátně šířený oficiální list České i Moravské církevní provincie. Informuje o

dění v katolické církvi (řecko- i římskokatolické) v ČR a ve světě. Zabývá se rovněž významnými událostmi v
jiných církvích. Je nejčtenější a nejdůležitější katolickou tiskovinou v ČR.
145

„měsíčník pro starší mládež, který je vydávaný od září 1990 katolickým nakladatelstvím Zvon a od

roku 1991 do konce roku 2003 salesiánským nakladatelstvím Portál. Jeho otevřené, ekumenické a moderněliberální zaměření jej postupně přispělo k jeho zániku.
146

Rozhovor s Luisou Karczubovou, předsedkyní VKH Olomouc v letech 1992-1994. 28. 9. 2011
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Rozhovor s Michalem Altrichterem, vedoucím poutě ze Sv. Kopečku. 16. 4. 2011.
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3.3.4 Program
Velehradské setkání probíhalo ve dnech 13. - 15. května 1994. Ani letos ještě nebylo
zvoleno žádné konkrétní téma, ale vždy se žádala duchovní témata. „Bylo samozřejmostí, že
když se rozvíjí duchovní život, všechna přidružená témata denního života se přirozeně
uspořádávají.“148
V pátek se započalo mší svatou, na niž byl hlavním celebrantem P. Lizna SJ.
Následovalo (z minulého ročníku zdařilé) zcela bezprostřední setkání u ohniště. Snoubila se
zde večeře s navzájem si sdělováním dojmů z poutí či cesty různými dopravními prostředky.
Mezi přítomnými byli i tací, kteří hráli na hudební nástroje, ohniště tehdy za velmi přátelské
atmosféry a zpěvu plápolalo až do půl druhé ráno. Kromě studentů z České republiky přijelo i
pár desítek z Bratislavy.
Sobota začínala společnou modlitbou v kapli exercičního domu na Stojanově a v devět
hodin se pokračovalo přednáškami. „Největší zájem u studentů byl o P. Špidlíka (studenti
říkali: „i kdyby P. Špidlík stál a mlčel, tak na něj jdeme“).“149 Ačkoliv si tohoto kněze chtělo
poslechnout skutečně mnoho studentů, bylo zapotřebí na přednášku pustit pouze určitý počet.
Ostatní si tak mohli vybrat z dalších připravených přednášek. I o ty byl však velký zájem.
Dalšími přednášejícími dopoledního bloku byli P. Kolář (Sdělovací prostředky), Dr. Kroupa
(Křesťan a politika).
V poledne se všichni shromáždili v basilice, kde byla sloužena mše svatá. Z vyprávění
si vzpomínám na slova P. Hladise: „Studenti jsou schopni moc spontánně se bavit, ale také
abnormálně ukázněně naslouchat a mlčet, intenzivně prožívat mši.“ „U oltáře bylo sedm kněží
– P. Kolář SJ, P. Špidlík SJ, P. Altrichter SJ, P. Jandourek z Prahy, P. Pavel OP z Plzně, P.
Ondřej OP z Ústí nad Labem a Leoš Ryška SDB ze Zlína“.150
Po obědě následoval odpolední blok. Pozvání přijali přednášející MUDr. Kašparů
(Partnerské vztahy) a Dr Böhm (Drogy). Blok byl zakončen k večeru formační přednáškou o
duchovním životě P. Kodeta.
Večerní program probíhal v basilice. V osm hodin byla připravena varhanní meditace,
následně adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí. Poté byla Svátost knězem přenesena
do místní kaple, Cyrilky, to vše za doprovodu studentů, kterých tu dobu bylo již na pět set.

148

Rozhovor s Luisou Karczubovou, předsedkyní VKH Olomouc v letech 1992-1994. 28. 9. 2011.
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„Situace připomínala film Misie – mladý křesťan si žádá vnější artikulaci vnitřního
zakoušení.“151
Na závěr dne byl připraven koncert skupiny Oboroh.
V neděli bylo setkání ukončeno v deset hodin společným slavením mše svaté, které
předsedal otec biskup Josef Hrdlička.

3.3.5 Myšlenka studentského kněze pro každé univerzitní město
Kněží během setkání zpovídali takřka non stop. Z tohoto faktu plyne, že studenti toužili
po „Pravdě“. Přicházeli, aby tak mohli více poznat Krista, následně i sebe. Aby se naučili
předkládat svůj život Bohu, a věděli, na co se ve svém životě zaměřit. Ze zpovědí bylo znát,
která univerzitní města mají svého duchovního pastýře, kde je postaráno o katechezi, naopak
která zejí anonymitou, ne-formací či dokonce absencí některých základních pravd, plynoucích
z učení církve. „Je nutné zvážit, zda by biskupská konference neměla razantněji preferovat do
jednotlivých míst kvalifikované kněze, kteří by byli „náročnému studentskému hladu“ k
dispozici.“152

3.3.6 Vzpomínky
Jedna z mnoha lidí, kteří na tento ročník Studentského Velehradu rádi vzpomínají, je
Luisa Karczubová, tehdejší předsedkyně VKH Olomouc, taktéž připravující setkání: “Byla to
doba bezprostřední kreativity a radosti, důležitá pro intelektuální i duchovní formaci
hledajícího člověka. Studenti poznávali své rezortní kolegy z oborů, také došlo k několika
realizovaným svátostem manželství, k výměně zkušenosti, nejen oborové, ale i duchovní
napříč republikou. Za hlavní rys pokládám nepovrchní zápal a zájem o věci duchovní, což pak
vytvářelo výborný prostor pro realizaci i do budoucna. Vznikla přátelství, která dodnes
trvají.“
„Pozitivní bylo sbližování mentality Čech a Moravy, sdělování zkušeností (třeba
nesnáze v nástupu do zaměstnání po absolutoriu) studentů dílčích typů fakult, navazování
hlubších partnerských vztahů, vědomí jednoty, snížení umělé propasti mezi kněžími a ne kněžími, ...“, uvádí ve svých zápiskách z tohoto roku Michal Altrichter, který ten rok na
151

Rozhovor s Michalem Altrichterem, vedoucím poutě ze Sv. Kopečku. 16. 4. 2011.
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Michal Altrichter, ze zápisků SV1994.
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Velehrad putoval, působil tam jako zpovědník a zároveň byl duchovním studentské
akademické obce v Olomouci.

3.3.7 Shrnutí
Před dvěma lety, na prvním setkání, hledal „Studentský Velehrad“ teprve svoji tvář. Vše
bylo nové, nebyly žádné zkušenosti, začínalo se od úplného začátku. Druhý Studentský
Velehrad probíhal harmoničtěji. Nebyly tam prodlevy ani závažné nesrovnalosti, přednášky
byly vyváženy a ze setkání jako takového vyzařovalo „světlo společenství a jednoty.“
Samozřejmě, že se naskytly nějaké nedostatky. Ale možná ty se staly výzvou pro
přípravu dalšího ročníku.
Studentský Velehrad tak udělal zas krok dále. Posilnila se jeho stránka co do „hloubky“
duchovní a co do „šířky“ v podobě pěti set přítomných.
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3.4 Třetí Studentský Velehrad
Třetí ročník Studentského Velehradu se konal ve dnech 3. - 5. května roku 1996. Setkali
se na něm vysokoškolští studenti z celé České republiky, konkrétně z dvanácti univerzitních
měst.

U tohoto ročníku se mi podařilo sehnat pouze nepatrné informace. Proto setkání
přibližuji slovy, která tvořila tiskovou zprávu v Katolickém týdeníku a v tisku se objevila
čtrnáct dní po skončení setkání.

„Kromě duchovního a kulturního programu byl studentský víkend věnován přednáškám
a diskuzím. Při panelové diskuzi na téma Evangelizace a modlitba, moderovaná paterem P.
Kolářem153, vystoupila řada osobností, mezi nimiž byli Dr. P. Příhoda, pater F. Lízna154, M.
Ryšková, K. Lachmanová. S povděkem kvitováno a velice ceněno všemi přítomnými bylo
především osobní svědectví jednotlivých hostů.
V sérii přednášek na různá témata hovořil o mezilidských vztazích Dr. M. Kašparů,
východní spiritualitu se snažil přiblížit pater P. Ambrož. O drogách a problematice drogové
závislosti podával výklad J. Vobořil, zakladatel nadace Podané ruce v Brně.
Poslední den poutě mezi studenty zavítal kardinál Miloslav Vlk, který s nimi před
nedělní bohoslužbou krátce pobesedoval.“155

153

„R. 1990 se vrátil do Československa a v roce 1991 nastoupil do náboženské redakce Českého

rozhlasu a do mediální činnosti katolické církve, byl členem mediální komise České biskupské konference,
koordinátorem formace jezuitského dorostu České provincie jezuitského řádu. V roce 1992 se stal koordinátorem
mediální práce České provincie Tovaryšstva Ježíšova.“ viz http://www.jesuit.cz/clen.php?id=3 2. 11. 2011,
00:57.
154

„Františku Líznovi bylo v roce 2001 propůjčeno prezidentem V. Havlem druhé nejvyšší státní

vyznamenání Řád TGM za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidských práv. Za svou práci ve vězeňství
obdržel v roce 2003 společně s dalším vězeňským kaplanem Tomášem Vlasákem cenu Františka Kriegla,
udělovanou Nadací Charty 77.“ viz http://www.jesuit.cz/clen.php?id=4 2. 11. 2011, 01:01.
155

Katolické noviny, 19. května 1996, č. 20, příl. č. 10.
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3.4.1 Shrnutí
Ačkoliv se o tomto ročníku dozvídáme pouze z Katolického týdeníku, můžeme v tom
vidět důkaz, že myšlenka Studentského Velehradu se znovu po dvou letech realizovala a že
pozvání přednášejících bylo řádně promyšlené.
Tehdy studentům „stačilo“ se setkat, sdílet se, duchovně načerpat, vnímat tak toto
poutní místo nejenom z pohledu historických dějin. Oni byli právě těmi, kteří zde vytvářeli
přítomnost a novou budoucnost.
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3.5 Čtvrtý Studentský Velehrad

Uvést do atmosféry příprav již čtvrtého ročníku Studentského Velehradu nebude
zdaleka tak snadné, neboť ani já jsem nezjistila určité zamýšlené informace.
Popis tohoto roku bude proto čerpán z dokumentace, která pochází z archivu
Vysokoškolského katolického hnutí v Olomouci.

3.5.1 Poutě
Jako každý rok, tak i tento, předcházely vlastnímu setkání na Velehradě poutě. Vedly se
z pěti směrů. Nejprve uvádím poutě, které se šly již od středy, 22. dubna. Z Dubu na Moravě
doprovázel studenty Vít Zatloukal. Jejich zastávkami byly Chropyně a Zlámanka. Ve Zlíně
před kostelem se sešli studenti s Františkem Líznou a společně tak přes Provodov a Velký
Ořechov putovali na místo setkání. František Hylmar zas vedl skupinku studentů ze Sv.
Hostýna. Během jejich cesty prošli Fryšták a Tlumačov. Poslední třídenní pouť byla vedena z
Brna, se zastávkami v Marefě, Ždánicích a domluveného noclehu na Sv. Klimentu v
Buchlovských horách. Tuto pouť vedl Josef Kuře. Dvoudenní poutí bylo tentokrát putování z
Otrokovic. Členové skupinky ji započali mší svatou v tamním kostelíku a následně byli
doprovázeni jáhnem Jakubem Hučínem.

3.5.2 Téma Studentského Velehradu – Církev a student
Ačkoliv myšlenka a náplň setkání byla zřejmá a témata v přednáškách nebo mezi
vzájemnými rozhovory se volily zcela libovolně - většinou dle potřeb setkávajících - tento
ročník měl již své vlastní centrální téma. „Cílem bylo, aby si vysokoškolská mládež vyměnila
zkušenosti a zamyslela se nad aktuálním tématem a mohla si říci svoje názory“, řekla
studentka teologické fakulty v Olomouci, Eliška Pekárková156 Tématem tedy bylo zvoleno
„Církev a student“. Když se tvořil program, dbalo se zvláště na pozvání hostů a zaměření
přednášek tak, aby se v nich z různých úhlů pohledů téma setkání odráželo a vysvětlovalo.
Student tak mohl mít možnost nahlížet do této problematiky skrze více odborníků a následně
si utvářet ucelený pohled na celé téma.
156

Jihomoravský deník Rovnost, číslo 100, ročník 8, středa 29. dubna 1998. Příl. č. 14.
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3.5.3 Program
Studentskému Velehradu byl věnován víkend 24. - 26. dubna 1998.
Začínalo se tedy v pátek, po příchodu všech poutníků, jejich zapsáním a ubytováním a
mší svatou, která byla sloužena v sedm hodin v basilice. Kázal jáhen Jakub Hučín. V
ohláškách byli přítomní uvítáni a byly jim sděleny všechny důležité informace. Po mši svaté
začal společný program, jehož obsahem bylo představování jednotlivých akademických obcí.
Tuto část moderovalo rádio Proglas. Nechyběl samozřejmě ani táborák, který se stal již
tradičním pátečním zahajovacím prvkem každého ročníku.
Sobota byla zaměřena přednáškám, besedám a diskuzím. Dopolední panelová diskuze
probíhala na téma „Quo vadis ecclesia bohemica?“ (Kam kráčíš, církvi česká?). Moderoval ji
Bob Flieder a přispěli do ní Petr Kolář, David Rejl, Michal Semín, Radomír Malý, Dominik
Duka, Jiří Kaplan, Marie Kaplanová a Ivana Dolejšová. Diskuze splnila svá očekávání, byla
velmi plodná a přinesla tak velmi užitečné poznatky ohledně církve a její minulosti, o
společenské angažovanosti křesťanů ve státě. Poukázala také nejenom na úlohy v církvi
nejenom kněží, ale i laiků.
Ve dvanáct hodin se všichni přítomní sešli na nádvoří před basilikou, ke společné
modlitbě „Anděl Páně“. Po obědě následovala siesta, byla možnost ji trávit více způsoby. K
dispozici byly sportovní hry nebo přičinění se brigádou v prostorách Vincentina. Tu
zajišťovalo Brno – Archa. Samozřejmě byla tato klidná chvíle taktéž trávená rozhovory,
sdílením se nebo vycházkou. Kdo potřeboval „očistit“ od svých hříchů, mohl zajít k nějakému
touto službou pověřených kněží.
Program pokračoval následně odpoledne od dvou hodin dvěma bloky přednášek. První
blok začínal od půl třetí a pozvání na něj přijali: M. Raban (Plenární sněm katolické církve v
ČR), J. Vacek (Drogová problematika), SM. Veronika (Poznávání Boží vůle) a F. Lizna
(Vězeňská problematika). Druhý blok začínal ve čtyři hodiny a byli na něm přítomni: E.
Richer (Duchovní život), V. Smékal (partnerské vztahy) a B. Flieder (Masmédia).
Sobotní odpoledne bylo zakončeno mší svatou, kterou celebroval Etien Richer.
Večer se nesl v hudební atmosféře. Na výběr bylo za dvou koncertů. Skupina Oboroh
hrála ve Starém městě, do něhož byl vypraven autobus. Druhé hudební těleso hrálo v basilice.
Jednalo se o Skupinu MPK.
Od půlnoci do jedné byla v bazilice připravena adorace. Od jedné hodiny byla možnost
celonoční adorace v kapli sv. Cyrila, na Stojanově.

66

Celé setkání bylo zakončeno nedělní bohoslužbou, kterou celebroval plzeňský biskup,
František Radkovský. Po ní následovala beseda s přítomným biskupem. Studenti tak mohli
využít možnost pobavit se o aktuálních problémech nebo se sdílet. Následovalo rozloučení a
úklid.

3.5.4 Studentský Velehrad v médiích
Z archívu jsem zaznamenala následující výtisky z Katolického týdeníku157. Článek
shrnuje základní informace o setkání. Zaměřuje se zvláště na panelovou diskuzi, která sehrála
vskutku důležitou roli díky jedinečnosti každé osoby, která do ní pozvání přijala.
Dalším médiem se stal Jihomoravský týdeník Rovnost. Náplní tohoto článku je
rozhovor s jáhnem Vladimírem Vechetou a studentkou druhého ročníku teologické fakulty v
Olomouci Eliškou Pekárkovou. Svými odpověďmi zde uvádí do tématu letošního ročníku,
vypovídají o městech, která se do příprav zapojila, Jelikož si váží vstřícnosti těch, kdo na
tomto poutním místě působí a rádi by setkání zachovali i pro budoucí ročníky, velký důraz
kladou na potřebu ukázněnosti účastníků Studentského Velehradu.
Posledním nalezeným dokumentem byl text z časopisu, určeného pro pracovníky s
mládeží, který se nazývá „Budoucnost církve“.158 Vypovídá o společenství, které na
Velehradě studenti vytvořili a svou pozornost zaměřil také na sobotní diskuzi „u kulatého
stolu“.

3.5.5 Fax pro Svatého Otce
Stejně jako na prvním Studentském Velehradě, tak i tento rok napsali vysokoškolští
studenti z celé České republiky dopis Svatému Otci. Je psán formou pozdravu a je plný
radosti nad možností uskutečnění tohoto setkání a darů, které přineslo. Píší zde také o
důležitosti vytvoření společenství, kde uprostřed je Ježíš Kristus, kterého chtějí poznávat a
přinášet druhým.159
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Příl. č. 15.
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Vydává sekce pro mládež při ČBK, tento článek je ze dne 4. května 1998, příl. č. 17.
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Celý dopis, příl. č. 18.
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3.5.6 Shrnutí
Bylo to první setkání, které mělo již konkrétní téma, takže se z něj vycházelo a mohlo
tak být velkým přínosem pro nabití nových poznatků. Na poutní místo tehdy přijelo na 250
studentů a významných osobností.
Studentský Velehrad se ani tentokrát neobešel bez sponzorských darů. Těmito dárci byli
farnost

Nivnice,

tiskárna

Matice

Cyrilometodějské

v

Olomouci

a

SW.

D.

Ackermanngemeinde z Mnichova. Františkem Hylmarem SJ a předseda VKH Olomouc,
Liborem Čížem byl napsán děkovný dopis.160
Ačkoliv na setkání přijelo méně studentů, než na minulé ročníky, vytvořila se zde velmi
přátelská atmosféra. Skrze prostor, který zde byl účastníkovi dán, se zde zrodily vztahy, které
trvají dodnes.
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Celý dopis, příl. č. 19.
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3.6 Pátý Studentský Velehrad161

3.6.1 Přípravy setkání
Během několika let se počet ochotníků podílet se na přípravě Studentského Velehradu z
různých univerzitních měst rozrostl. Do letošních příprav se zapojila tři VKH – z Olomouce,
Brna a Prahy a čtvrtým „členem“ bylo společenství Archa Brno. Celý tým čítal na 13 lidí.
Přípravy se započaly již v listopadu roku 1999. Porada probíhala v Brně a probíraly se
tak otázky způsobu organizace setkání, obsahu programu, zajištění dobrého a plnohodnotného
průběhu poutí, dále pak vyřešení technických záležitosti, forma propagace, vzhled a forma
přihlášek, způsob stravování a získávání finanční podpory.
Studenti vnímali přicházející nové tisíciletí jako možnost poukázat tak tématem setkání
na dlouhodobě trvající hodnotu člověka a celého lidstva. Zaznívaly různé návrhy v podobě
„Krásno“, „Duch a Krása“, „Putování“ „Cesty“ či „Setkání s Krásou. Spojujícím a nejčastěji
zmiňovaným slovem zde byla „krása“, která se zdála být jako vyhovující. Prvním
navrhovaným tématem tedy bylo „Putování za krásou – impulsy umění pro třetí tisicíletí“.
Tak, jak se nám ukazuje v běžném životě – kultuře, umění, filmu,… Aby tato krása
nevynikala pouze z přičinění člověka, bylo potřeba tuto pojetí rozšířit o „Božský prvek“.
Vždyť kdyby se nám Bůh nezjevil, nikdy bychom nepoznali Syna Božího, který by nás učil
modlit se a žít životem podle lásky, poznat tak Boha v plné své kráse, Boha, který jen nám
Cestou, Pravdou a Životem. Setkání neslo téma „Zjevení krásy“.162 Poprvé bylo k tématu
přidáno biblické motto. Aby tak člověk mohl přijmout toto Zjevení, je dobré být připraven
hledat. Mottem setkání se vybralo
z Matoušova evangelia „Vy jste sůl země“ (Mt 5, 13). Mělo tak přítomné povzbudit k
jejich aktivitě v církvi, ve vnímání potřebnosti každého pro dílo Boží.
Zároveň se stanovil termín setkání a to 5. - 7. května 2000. Poutě začínaly zas o několik
dní dříve, tedy 3. května. Vycházelo se ze zkušeností z minulého ročníku, kdy o ně nebyl zas
takový zájem. Proto se pro letošní ročník připravovaly pouze dvě – ze Sv. Hostýna vedená
Michalem Altrichterem a z Brna Pavlem Koudelkou. Třetí „neoficiální“ pouť vedl Vít
Zatloukal.
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Plakátek, příl. č. 21.
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Bylo taktéž inspirováno z „Listu papeže Jana Pavla II. umělcům“.
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Co se týkalo vlastní organizaci, tu zajišťovala Olomouc s úzkou spoluprací s Brnem a
Archou. Komunikovalo se i s Hradcem Královým a Ostravou. Tento rok již nebyla možnost,
aby se univerzitní města objížděla auty a zvalo se osobně. Ostatní akademické obce byly proto
požádány o spolupráci při různých úkonech. Jednalo se zvláště o propagaci a přihlašování.
Důležitým spolupodílením na spolupráci bylo také zajištění po finanční stránce. Která
akademická obec mohla, zapojila se sbírkou pro účely Studentského Velehradu.
Přihlášky měla na starosti sestavit Olomouc, následně byly rozposlány do ostatních
univerzitních měst. Přihlášky po vyplnění bylo nutno poslat zpátky do Olomouce.
Stravování měl na starosti student z Olomouce Marek Lepka, dále pak Archa zajistila
paštiky Zeman&Zeman a pekařství v Uherském Hradišti.
Propagaci si jednotliví zástupci rozdělili mezi sebe. Studenti z Brna měli na starosti
propagovat v rádiu Proglas, Marek Výborný z Olomouce v Anno Domini, Petr Polanský v
Katolickém týdeníku a zároveň na webových stránkách www.katolik.cz. Dalším mediálním
prostředkem byl časopis Světlo.
V souvislosti s finanční stránkou se mluvilo o oslovení sponzorů. Olomouc měla za
úkol oslovit Ackermanngemeinde v Mnichově, Brno USA přes Josefa Kuře, probíhaly již
zmiňované sbírky ve studentských akademických obcích, shánělo se na různých místech.
Prosba o dotaci byla také zaslána do německého projektu Renovabilis. Jedním z finančních
darů byl od jezuitské provincie. Přes veškerou snahu činily celkové náklady na setkání 222Kč
na osobu.
Zástupci z VKH Olomouc, Brna, Prahy a společenství Archa Brno se společně sešli
ještě za půl roku, v březnu, taktéž v Brně. Obsahem porady byly prakticky stejné body, ale s
již značným posunem co do výsledků, zařízení a novými informacemi.
Co se týkalo ubytování, potýkali se s problémem prostor na velehradské základní škole.
Obecní zastupitelstvo obce Velehrad totiž zamítlo jejich žádost o pronájem těchto míst.
Důvodem byla zkušební doba, ve které se škola nacházela. Veškeré ubytování bylo nutno
přeorganizovat – nakonec bylo realizováno v prostorách poutního domu Stojanov (částečně na
postelích, částečně na karimatkách ve volných prostorách). Bylo tedy zapotřebí, aby si každý
účastník vzal s sebou spacák a karimatku.
Celkový program byl naplánovaný do prostor Stojanova, dále pak basiliky a sociálního
zařízení Vincentinum. Stravování bylo zajištěno na Stojanově.
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V této fázi byla nejdůležitějším bodem propagace. Doposud byly kontaktovány
akademické obce celé republiky – studentské farnosti a lidé zodpovědní za pastoraci
vysokoškoláků.

3.6.2 Zvací dopis
Jak jsem již zmiňovala výše, oslovovali se a zvány byly různé akademické obce.
Dochoval se nám jeden zvací dopis od Marka Výborného, tehdejšího předsedy
Vysokoškolského katolického hnutí v Olomouci, zároveň člena přípravného týmu
Studentského Velehradu. V dopisu krátce představil studentskou farnost a druhá část byla
věnována již informacím o setkání. Společně s dopisem zasílal i materiály, týkající se poutě a
celého setkání. Zároveň v něm žádal o propagaci v daném univerzitním městě a o přeposlání
přihlášek zpět do Olomouce.

3.6.3 Program
V pátek 5. května přišli studenti společně s doprovázejícími kněžími na Velehrad a
následovalo občerstvení v podobě chlebu a pomazánky. Vše bylo připraveno v jídelně na
Stojanově. Postupně se dostavovali i další studenti ze všech možných koutů České republiky.
Setkání bylo zahájeno mší svatou v sedm hodin večer, v basilice. Celebroval ji Michal
Altrichter. Po ní následovaly organizační pokyny. Stalo se již pravidelností, že po mši svaté
pokračoval společný večer zážehem táborového ohně. Přípravu místa zajišťovala Archa
(obstarání dřeva zase Kučerovi) a jeho místem byla zvolena nedaleká obec Modrá. Hudební
doprovod zajišťovala schola z Olomouce.
Sobotní den začal nabídkou dobrovolné společné modlitby ranních chval z breviáře.
První dopolední blok, který začínal v devět hodin, tvořily přednášky. Pozváni přijali: Jan
Rajlich, OP (Evangelizace slovem) ve Slovanském sále Vincentina, Mgr. Ing. Martin Müller
(přednáška s filmovou tématikou) v přednáškovém sále na Stojanově, Michael Pospíšil
(přednáška věnovaná barokní hudbě) v kapli Stojanova. Z institutu tvůrčí fotografie
filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě přijal pozvání Mgr. Jindřich
Štreit (přednáška zaměřená na fotografie), který měl přednášku na místní faře. Dalším
pozvaným byl akad. soch. Otmar Oliva (přednáška věnovaná umění sochařství), jehož
přednáška probíhala ve vlastním ateliéru. V jedenáct hodin začínal druhý dopolední
přednášející blok. Byl zastoupen doc. Martinem C. Putnou, literárním kritikem, přednášejícím
na UK v Praze. Dalším byl Bob Flieder, publicista, který přednášel na téma Mediální kultura
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(média, reklama, problematika mediálního světa). Místem přednášky se stala jídelna na
Stojanově. V přednáškovém sále na Stojanově upoutal pozornost studentů Ing. arch. Jiří
Hůrka, jehož přednáška byla zaměřená na oblast, které se věnoval, tedy architektuře. Na faře
u jezuitů se konala přednáška na téma Křesťanské texty v populární hudbě, která byla vedena
Přemyslem Rutem, spisovatelem a zároveň redaktorem České televize a Českého rozhlasu. Po
celou dobu obou přednáškových bloků mohl účastník prožít v zimním sále Vincentina, kde
pod vedením VpD. Elišky Pekárkové, studentky teologické fakulty v Olomouci probíhal
nácvik liturgického tance.
Před jednou hodinou se všichni shromáždili u kříže před basilikou, aby se tak společně
pomodlili „Anděl Páně“. Následoval oběd a možnost odpočinku.
Na odpoledne byla připravena pódiová diskuze na téma „Současná křesťansky
orientovaná literatura vydávaná v ČR“. Společně diskutovali Josef Beránek z nakladatelství
Portál, Jan Fatka z Karmelitánského nakladatelství, Tomáš Ježek z nakladatelství Refugium.
Z nakladatelství Cesta přijel Lubomír Pospíšil. Dále zde byl literární kritik Martin C. Putna a
spisovatel a hudebník Přemysl Rut. Diskuzi moderoval Bob Flieder.
Po skončení pódiové diskuze, která probíhala ve Slovanském sále ve Vincentinu, se již
všichni přítomní připravovali na mši svatou. Sloužil ji Pavel Koudelka. Po ní následovala
večeře a o půl deváté začínal večerní program. Na výběr bylo ze dvou koncertů. Bylo více než
na místě se po celém tom dni trochu ztišit a připravit se na den Páně. „V bazilice předvedl
ztichlému obecenstvu své umění olomoucký jezuita Michal Altrichter. V kapli exercičního
domu Stojanov zase nadchla nejen své fanoušky brněnská folková skupina Svítání.“163 Po
skončení koncertu byla možnost v meditaci a duchovního odpočinku pokračovat před
Nejsvětější Svátostí formou společné adorace. Otevřená kaple na Stojanově byla k dispozici
celou noc.
Neděle se začínala dobrovolnou společnou modlitbou ranních chval z breviáře.
Následovala snídaně, kde se rovnou rozdávaly i obědové balíčky a po ní byl připraven
program v basilice. Jednalo se o možnost besedy s Cyrilem V. Kodetem. V deset hodin bylo
setkání zakončeno společným slavením mše svaté, kterou celebroval zmiňovaný Cyril V.
Kodet. Poté se již odjíždělo, na Velehradě probíhal úklid, předaly se klíče od hlavní budovy
Stojanova a odjeli i ti poslední.
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Eliška Pekárková, křesťanský měsíčník Oldin, 6/2000, str. 11., příl. č. 26.
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3.6.4 Dopis biskupů studentům na Velehrad
V archivu jsem nalezla i dokument, který poukazoval na opravdu dobré vztahy mezi
biskupy olomoucké diecéze a studenty na Velehradě. Vzájemná náklonnost se projevila
pozdravem, který byl studentům zaslán k prvnímu dni setkání. Jan Graubner společně s
Josefem Hrdličkou společně vyprošovali požehnání, hezké setkání a proměnu srdce.164

3.6.5 Studentský Velehrad v tisku
K dispozici mi byly dva tisky, ve kterých jsem nalezla zprávy o proběhnuvším setkání
vysokoškoláků na Velehradě. Prvním z nich je Katolický týdeník, ve kterém se můžeme
dočíst o setkání očima hlavního organizátora, Petra Polanského.165 Druhá tisková zpráva je
napsaná studentkou teologické fakulty v Olomouci, Eliškou Pekárkovou. Podává tak ucelené
informace o celkovém víkendovém dění setkání na Velehradě.166

3.6.6 Shrnutí
V jubilejním roce 2000 se na Velehradě uskutečnilo již páté setkání studentů, kněží a
příznivců myšlenky Studentského Velehradu. Účastnilo se na dvě stě mladých, realizoval se
vskutku bohatý program.
Ačkoliv se realizovaly pěší poutě pouze dvě – z olomoucké a brněnské akademické
obce – dobrou atmosféru na nich nezpůsobovalo pouze příznivé počasí, ale zvláště duchovní
sdílení, společné slavení mší svatých, společenství v pravém slova smyslu.
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Celý dopis, příl. č. 22.
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Příl. č. 25.
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Celý text, příl. č. 26.
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3.7

Šestý Studentský Velehrad167

Jelikož minulý Studentský Velehrad byl zdařilým nejenom v očích účastníků, ale i
organizátorů, nadšení připravovat další ročník bylo nabíledni. Letos se do příprav zapojili
studenti z více univerzitních měst, než tomu bylo doposud. Mezi nimi byla zastoupená tato
VKH – Olomouc168, Brno169 a Praha170. Podílelo se také společenství Archa Brno171, studenti
z Hradce Králové172 a z Ostravy.173 Byla snaha taktéž navázat kontakty se zahraničními
studenty – z Vídně a Bratislavy.

3.7.1 Přípravy setkání
Ti, kteří byli pověřeni některými z úkolů, se snažili připravit úkol do posledního
puntíku. Jelikož se přípravný tým oproti dřívějším létům rozrostl, bylo třeba připravit poradu i
společnou. Byl mi k dispozici zápis z té, která proběhla v Brně, dva měsíce před samotným
setkáním.
Probraly se na ní všechny důležité body. U poutí se hovořilo zvláště o tom, kolik jich
bude, odkud povedou, kde se bude přespávat, který kněz pouť povede. Co se týkalo
samotného programu, řešil se od celebrantů na mší svatých, pátečního zahájení přes sobotní
přednáškový den, večerního programu, možnosti adorace až po nedělní zakončení.
Samozřejmostí byly dlouhé rozhovory ohledně nejefektivnějšího a nejlevnějšího způsobu
ubytování, správného stravování – co do času, množství a typu jídla. Důležitým bodem byly
přednášky, které tvoří pomyslný „základ“ setkání. Náměty na obsah přednášek a
přednášejících většinou vycházely z tématu setkání. Podle toho také studenti z přípravného
týmu oslovovali dané osobnosti. Letos bylo připraveno pro hosty poděkování v podobě dárku.
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Plakátek s obrázkem loga, příl. č. 28.
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Kněz Jiří Obruča, Stanislav Žáček, Majka Soukupová, Táňa Žebravá, Olga Pospíšilová.
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Jiří Dubec, Monika Šišláková, Otakar Tofel.
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Lukáš Kratochvíl, Jana Cabicarová, Majka, Zdeněk.
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Zita, Daniel a Petr Polanští, Linda Škrášková, Petra Jurečková.
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Lidka Tahotná, Magda Lukášová, Michal Marek, Filip Worm.

173

Pavel Němec, Lída Faltýnková, Jarmila Marková.

74

Jelikož rok 2003 ještě nebyl pravým „rokem mobilů“, měli organizátoři domluvenou
možnost využití telefonu v exercičním domě Stojanov. Každému bylo uděleno jedno
konkrétní číslo. Ta byla následně vypsána a dána na pro všechny viditelné místo.
V neposlední řadě přišly na řadu otázky propagace. O jejím průběhu se již vědělo
minimálně z minulého ročníku, proto tak mohli navázat na již osvědčené kontakty a rozšířit ji
o nové. Hlavní webovou adresou setkání se stala www.stojanov.cz/student. Samozřejmostí
byl Katolický týdeník a měsíčník Anno Domini. Dalšími webovými stránkami byly
www.katolik.cz, www.vira.cz a www.christnet.cz. Bylo taky osloveno tiskové centrum České
biskupské konference a Mladá Fronta. Pár studentů z Olomouce a Brna se pod vedením Jirky
Dubce jednoho dne vydali do rádia Proglas, kde byla dokonce o setkání natočena krátká
debata. Propagace probíhala i v univerzitních a studentských plátcích. Osobní pozvání bylo
pro každého samozřejmostí.
Podrobnosti o finanční stránce jsem nezjistila. Snad jen to, že náklady stouply a cena
pro účastníka se tak zvýšila o 30Kč, než tomu bylo na minulém ročníku, tedy na 280Kč.
Co se týkalo technických záležitostí, připraveny musely být např. diaprojektory,
dataprojektory, plátna na promítání, notebook, počítač, tiskárna a různé kancelářské potřeby.

3.7.2 Téma setkání
Letošní Studentský Velehrad se rozhodli organizátoři věnovat misiím. Chtěli je přiblížit
mladým lidem z co nejširšího úhlu pohledu. Jednalo se o oblasti teologie misií, všech
možných misijních cest do zahraničí, misií na našem území, misie v každodenním životě,
historického pohledu na misie, práce nadací a humanitárních organizací atd. Název si zvolili:
„Misie. Proč já? Proč ne…!“ Biblické motto bylo rozšířeno z minulého ročníku o další verše.
Jednalo se tedy o Lukášovo evangelium a jeho podoba zněla: „Vy jste sůl země, vy jste světlo
světa“ (Mt 5, 12 - 14)

3.7.3 Poutě
Vít Zatloukal vedl pouť ze Sv. Hostýna. Vycházelo se 1. května a cestou se zastavilo na
předem domluvených místech. První den ve Fryštáku, druhý den ve Kvasicích. Ještě, než
popíši další pouť, ráda se podělím o úsměvnou vzpomínku z vyprávění, která se vztahuje
právě na pobyt ve Kvasicích, od Víta Zatloukala: „A je dobré přijímat i nepředvídatelné věci,
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jako když jsme jeden rok spali v Kvasicích u pana faráře v domku, a on měl šíleně koček,
takže to tam podle toho také „vonělo“…“.
Druhá pouť byla tzv. „brněnská“, za duchovního vedení P Pavla Koudelky se putovalo z
Bučovic přes Bohuslavice u Kyjova, s přespáním na hoře Sv. Klimenta.
Zde se setkávala ještě s jednou poutí – právě tou slovenskou, jejíž start byl ve Skalici
(přes Strážnici a Bzenec). Poté poutníci obou směrů došli na Velehrad společně.174

3.7.4 Program
Studentský Velehrad probíhal ve dnech 3. - 5. května 2002.
V pátek se všichni příchozí měli od pěti do sedmé hodiny možnost ubytovat a najíst ze
svých vlastních zásob. Ubytování probíhalo v poutním exercičním domě Stojanov. Ve čtvrt na
osm zahajovala setkání mše svatá v basilice, celebrovaná Vítem Zatloukalem. Svým zpěvem
doprovázela schola z Olomouce. Stalo se již samozřejmostí, že po úvodní mši svaté všichni
přítomní zůstali v lavicích, aby si vyslechli důležité organizační pokyny. Po vyjití z basiliky
byla možnost strávit večerní chvíle u ohně. Byl zde prostor pro neformální seznamování,
zpěv, tanec,…
Dobrovolná ranní modlitba z breviáře v kapli na Stojanově započínala sobotní den. Po
snídani byly připraveny přednášky, rozděleny do tří bloků.
Tématem letošního setkání byly misie. Dle toho se organizátoři snažili oslovit takové
osobnosti, které měly k tomuto tématu skutečně co říci. Jak byli úspěšní a kdo pozvání přijal,
můžeme vidět následovně.
Na prvním dopoledním bloku přednášeli P. Jiří Šlégr175 (Proč má církev misijního
ducha?), členové komunity Emanuel (Evangelizace versus misie – určení hranice), P. Pavel
Stefan (Neokatechumenátní hnutí v misijním díle), Marie Peterková (pohybová přednáška

174
175

Informace z http://stojanov.cz/student2002/ 29. 10. 2011, 23:36.
Byl v roce 1993 jmenován ředitelem papežského misijního díla v ČR. PMD jsou nástrojem

vatikánské Kongregace pro evangelizaci národů. Cílem je podporovat misijní činnost ve světě. V ČR se jedná o
osvětovou činnost o misiích v jiných zemích, o finanční podporu misií, o východu ke spoluzodpovědnosti v
šíření dobra a o pomoc při zprostředkování pobytu dobrovolníků v misijních stanicích světa. Viz brožurka.
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formou židovských tanců). Uzavírali jej zahraniční hosté Winnie NG a Christopher Lee176 za
doprovodu Jany Ungerové. Jejich tématem bylo povídání o misionářích z Malajsie.
Na druhý dopoledne blok pozvání přijali Mgr. Lenka Černá177 (Projekt adopce na
dálku), Tomáš Halík (Misie ve věku globalizační multikulturality a náboženského dialogu),
Mgr. Ignác Mucha178 (Internet a misie), P. Radek Šidleja179 – Antiochie (Misie a
sebeformace). Do tohoto bloku byl pozván host, který strávil nějaký čas v bezprostřední
blízkosti Matky Terezy – P. Martin Vernooy. Přednáška probíhala v anglickém jazyce na
téma Mothers life, work, spirituality and mission – message to our time (Život a dílo Matky
Terezy).
Třetí možností, jak využít dopoledne byly celodopolední bloky. P. Jiří Rous povídal o
misiích mezi Romy. MUDr Marcel Drlík180 vycházel ze svých zkušeností z Afriky (Lékařem
v Černé Africe).
Dalším dobrým „zvykem“ se stala společná polední modlitba (Anděl Páně) u kříže před
basilikou. Často ve vzpomínkách pamětníků slyším, že atmosféra této chvíle je mnohdy
nezapomenutelná.
Po obědě následoval odpočinek – aktivní i pasivní. Někteří měli možnost se zúčastnit
připravených her (volejbal, pétanque,…), byly k dispozici dílny, příležitost si něco vyrobit.
Samozřejmostí byla návštěva obyvatel ústavu sociální péče Vincentinum.
Odpoledne byl připraven dvouhodinový blok přednášek a diskuzí. Pozvání přijali P.
František Lízna (Pastorace krajanů na Ukrajině), P. Zdeněk Čížkovský (Misie u nás), P. Petr
176

Pocházející z Malajsie, prošli formací v komunitě ICPE (International Vathlic Program of

Evangelization), ve svých programech často využívají pantomimu, písně se znakovou řečí atd. Vybízejí k
osobnímu rozhodnutí pro Boha. A povzbuzují k misiím. Příl. č. 30.
177

Vedoucí projektu Arcidiecézní charity Praha. (…) V Indii, Ugandě a Litvě je již touto cestou

„adoptováno“ 5050 dětí. Viz brožurka. Příl. č. 30.
178

Absolvent misijní školy v Německu se podělí o zkušenosti z misijních výjezdů v ČR a na Sibiři.

Autor a správce projektu www.vira.cz. Příl. č. 30.
179

Má na starosti chod projektu Antiochie v jihomoravském regionu. Je to původní projekt bohoslovců

z Litoměřic, jeho cílem je ukázat ve vymírajících farnostech, že v této době je možné žít podle evangelia a že
takový život může být bohatý a zajímavý. Cílem je přinést oživení do života farností skrze společenství mladých
lidí žijících v duchu prvokřesťanské tradice, kteří do vybraných mést přijíždějí v době ledních prázdnin. Příl. č.
30.
180

Mladý lékař - chirurg, strávil celý rok 2000 v nemocnici v Bozoumu, uprostřed buše ve Středoafrické

republice, po většinu času jako jediný v celé nemocnici. Podnik se uskutečnil díky podpoře řádu bosých
karmelitánů z italského Arenzana. Příl. č. 30.

77

Žůrek (Je to tady samý pohan. Co s tím uděláme?), Robert Němec (Jak sdělovat pravdu o
křesťanství a přitom neodrazovat?), Milan Boldi (Bolívijská misie), Miles Jesu (Evangelizace
versus misie), Milan Růžička a Ingrid Fleischmann (Působení a význam církve v jižním
Súdánu). Pro ty, kteří se již nechtěli zabývat misijním tématem nebo se chtěli přiučit něčemu
novému, byly nachystány další dvě „přednášky“. Jednalo se o improvizované bubnování
Karla Cvrka a židovského tance, které vedla Marie Peterková.
Večerní mše svatá začínala o půl šesté a celebroval ji P. Jiří Obruča, duchovní
přípravného týmu tohoto setkání. Zpívala při ní schola z Brna.
Po večeři, ještě před obvyklým programem koncertů, byla možnost v Zimním sále
shlédnout film o Matce Tereze (v originále, bez titulků). Po něm již navazovaly koncerty.
Účastníci měli na výběr mezi varhanním koncertem za doprovodu houslí Aleny a Petra
Čechovými, který probíhal v basilice. A koncertem skupiny Hrozen ve Slovanském sále.
Od půl jedenácté probíhala v kapli na Stojanově adorace. Byla tak otevřená pro
všechny, kteří se chtěli setkat s Pánem, naslouchat mu, sdílet se či se připravit na nedělní
slavnost. Kaple byla k dispozici po celou noc.
Poslední den setkání, neděle, byla započata dobrovolnými ranními chválami, v kapli na
Stojanově. Následovala snídaně a po ní již balení a příprava na závěrečnou mši svatou, kterou
tentokrát celebroval biskup Karel Herbst. Hudební stránku zajišťovala schola z Olomouce. Po
mši svaté byla možnost besedy s tímto biskupem. Ti, kteří měli před sebou dlouho cestu,
dostali možnost se dobalit, vyzvednout si obědový balíček na cestu a odjet. Po celém setkání
se do odpoledních hodin uklízelo, aby se tak Stojanov mohl „předat“ místním řeholním
sestrám.

3.7.5 Dopisy
V olomouckém archivu se dochovaly tři dopisy. Dva z nich posílala Táňa Žebráková,
členka přípravného týmu Studentského Velehradu. První byl psán do Prahy, Misionářkám
lásky. Táňa v tomto dopise představila studentskou farnost, téma Studentského Velehradu a
nastínila prosbu, zda by se řeholní sestry tohoto řádu chtěly aktivně účastnit setkání. Druhý
dopis byl psán Tomášovi Halíkovi a po představení Vysokoškolského katolického hnutí v
Olomouci a tématu Studentského Velehradu, se taktéž ptala, zda by přijel na setkání jako host.
Třetí dokument je psán anglicky, na papíře. Předpokládám, že pisatel měl tak trochu na spěch
a proto je tento pozdrav psán tiskovině takového typu. Nicméně o nic více neubírá jeho
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obsahu, který je vřelým poděkováním za setkání, za pozvání a přáním všeho dobrého do
dalšího konání. Dopis pochází od Martina Vernooyho.181

3.7.6 Sponzoři
Když pozorně dočteme brožurku až do konce, na jejím posledním listě jsou vypsaní
sponzoři letošního setkání. Byli jimi Renovabilis182, dále pak Česká provincie Tovaryšstva
Ježíšova a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Přispěly i římskokatolické
farnosti Nemotice a Velehrad. Velké poděkování za finanční podporu patří taktéž poutnímu a
exercičními domu Stojanov.

3.7.7 Shrnutí
Studentského Velehradu se tento ročník zúčastnilo okolo 250 studentů. Mezi velice
kladně ohodnocené přednášky patřila anglická přednáška (s překladem) Martina Vernooyho díky jeho přiblížení Matky Terezy skrze osobní zkušenosti. Knihy, které zde Martin Vernooy
o Matce Tereze uváděl, byly zajímavé a zároveň pro společnost dobře dostupné. Právě kvůli
velkému zájmu byla tato přednáška zařazena i do odpoledního bloku. Velmi pozitivně byl
hodnocen i židovský tanec, jak dopoledne tak odpoledne byl navštíven velkým počtem
účastníků.
Co se týkalo negativ, organizátorům se nepodařilo setkání propagovat s dostatečným
předstihem. Zápor viděli i v tom, že se jako tým neměli možnosti více poznat, třeba formou
společného výletu, … Přednášek bylo vskutku dost a tak měl účastník někdy problém s
výběrem a mohl se tak dostat pouze na jednu konkrétní. Účastníci jevili velký zájem o setkání
s akad. Malířem Otmarem Olivou. Bohužel pro velký zájem se jich spoustu nedostalo.
Jsou tu však na druhou stranu kladná hodnocení, která organizátory povzbudila a skrze
ně poznali, že příprava tohoto setkání nebyla pouze lidskou záležitostí, ale hlavně Boží.
Během celého setkání vládla dobrá atmosféra, probíhal osobní a přátelský kontakt mezi
studenty, kněžími a přednášejícími. Jedním z velmi vzpomínaných momentů pamětníků byla
celonoční adorace v kapli na Stojanově. Zároveň také možnost stálého přístupu do tohoto

181

Celý dopis, příl. č. 32.

182

Solidaritätsaktion den deutschen Katholiken mit den menschen in Mittel- uns Osteuropa.
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prostoru ticha a modlitby. Pěkné chvíle přinesla i nedělní beseda po mši svaté s Karlem
Herbstem.

Mohli jsme tak nahlédnout do dalšího ročníku. Jistě mi dáte za pravdu, že Studentský
Velehrad se během deseti let rozrostl – co do počtu zapojení univerzitních měst, tak do
povědomí lidí. Bylo mnoho kněží a přednášejících, kteří na Velehrad zavítali nejednou a vždy
s radostí a ochotou přispět tomuto dílu. Studenti si předávali zkušenosti a tak mohl být rok od
roku Studentský Velehrad pečlivěji připravován a zároveň tím dbáno na skutečné potřeby
studentů. Nejedná se pouze o obsah programu, ale o společenství, o možnost „být spolu“,
vytvářet něco nového,… Zažívat to vše, kde uprostřed je Ježíš Kristus.

80

3.8 Sedmý Studentský Velehrad183
Po úspěšném šestém ročníku Studentského Velehradu se v roce 2003 sešel přípravný
tým, aby tam zahájil více jak půlroční přípravu dalšího setkání. Aby se setkání mohlo
uskutečnit, bylo zapotřebí důkladně připravit všechny „sekce“ - od samotného programu a
předprogramu v podobě poutí, přes ubytování a stravování až po logistiku a technické zázemí.
To s sebou neslo přesnost, dobrou spolupráci a důsledné řešení určitých detailů.

3.8.1 Téma a biblické motto setkání
Při výběru tématu setkání sehrály důležitou roli dvě události, týkající se následujícího
roku. Jednalo se o Středoevropské katolické dny184 a vstup České republiky do Evropské
unie185. Obě tyto skutečnosti nabádaly, ať už každá svým vlastním způsobem, k dialogu.
Pouze tímto způsobem může jedna strana komunikovat s druhou, zjistit potřebné informace a
podílet se na spoluvytváření dalších hodnot pro lidskou společnost či jedince.
Téma letošní setkání bylo proto zvoleno „Dialog“. Motto vycházelo z prvního listu
Korinťanům: „Pro všechny jsem se stal vším, abych získal alespoň některé.“ (1Kor 9, 22).

3.8.2 Poutě186
Připravovaly symbolicky ze čtyř světových stran – severní, jižní, západní a východní.
Severní pouť začínala na Sv. Hostýně a byla vedena P. Vítem Zatloukalem. Pokračovala
směrem na Kvasice a poté již na Velehrad. Čítala na 59 km. Jižní pouť byla vedena P.
Ondrejem Šmidriakem z Ružomberoku. Vycházelo se ze Skalice, ve Strážnici poutníci prožili
mši svatou a ještě téhož dne se pokračovalo do Bzence. Druhý den se šlo přes Osvětimany do
183

Plakátek, příl. č. 34, anglická verze, příl. č. 35.
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Arcibiskupové a biskupové Bosny a Hercegoviny, České republiky, Chorvatska, Maďarska, Polska,

Rakouska, Slovenska a Slovinska navazují na výrok papeže Jana Pavla II., který při nešporách za Evropu 10. září
1983 ve Vídni řekl: „Nadějí pro Evropu je Kristův kříž. Je znamením usmiřující Boží lásky k nám lidem, která
překonává utrpení i smrt, je příslibem bratrství všech lidí a národů a je zdrojem božské síly pro počínající
obnovu celého stvoření.“ viz http://www.apha.cz/stredoevropske-katolicke-dny/?textVersion=0&date=2011-8-1
30. 10. 2011, 15:12.
185

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm 30. 10. 2011, 15:26.
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http://stojanov.cz/student2004/pouti.htm 30. 10. 2011, 15:56.
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Koryčan. Z těch pak již na Velehrad. Pouť byla dlouhá 65 km. Účastníci třetí nebo-li západní
poutě vycházeli z Brna a putovali přes Bohuslavice a horu Sv. Klimenta. Tato pouť trvala
pouze dva dny a poutníci ušli 25 km. Plánovaná východní pouť byla z technicko –
organizačních důvodů nakonec zrušena.

3.8.3 Program
Letošní Studentský Velehrad probíhal ve dnech 23. - 25. dubna 2004, několik dní před
vstoupením České republiky do Evropské unie.
Příchod prvních studentů započal setkání. Poté přicházeli další. Možnost občerstvení
byla v podobě svých vlastních zásob. O půl osmé se všichni přítomní sešli ke společnému
slavení zahajovací mše svaté. Po ní následovalo sdělení důležitých organizačních pokynů.
Společný večer byl zahájen po deváté hodině, klasicky u ohně, opékáním, zpíváním,…
Sobotu otevírala společná dobrovolná modlitba ranních chval z breviáře. V osm hodin
se podávala snídaně a od devíti hodin začínal první přednáškový blok, od jedenácté hodiny
pak druhý.
V prvním přednáškovém bloku vystoupili: Tomáš Holub187 (Evangelizace), Petr
Kolář188 (Média), Leoš Ryška (Telepace + Adopce na dálku) a společně diskutovali Petr
Hluštík, Pavel Gábor a Jiří Bůžek na téma Bádání přírodních věd – zbývá místo pro Boha?
Do druhého dopoledního bloku přijali pozvání: Václav Umlauf (Kořeny evropské
kultury), Roman Juriga189 (Východ – západ), Jiří Pavlica (hudba), Tomáš Halík (Věřící x
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Vystudoval KTF v Praze, v roce 1993 byl vysvěcen, od r. 1993 do r. 1996 sloužil jako kaplan na

církevním gymnáziu v Kutné hoře. Roku 1996 nastoupil do AČR. V letech 1996 – 1997 působil jako vojenský
kaplan české jednotky IFOR/SFOR v Bosně a Hercegovině. Po návratu z mise byl pověřen přípravou dohody o
duchovní službě v armádě. Od 1997 působil jako vojenský kaplan ve 4. brigádě rychlého nasazení v Havlíčkové
Brodě. V roce 1998 byl jmenován hlavním kaplanem AČR. Příl. č. 36.
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Biblista, novinář, překladatel, studoval na teologické jezuitské fakultě v Paříži. V letech 1982 – 84

byl zpravodajem Radia Vatikán. Další žurnalistické pobyty: Rakousko, SRN, Francie (15let), USA. Nyní je
redaktorem náboženské redakce Českého rozhlasu a členem Rady pro rozhlasové vysílání. Viz brožurka.
189

Výkonný ředitel Pravoslavné akademie Vilémov. Příl. č. 36.
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nevěřící) a i tento blok byl „oživen“ společnou diskuzí Josefa Bláhy, Josefa Neumanna190 a
Mohameda Abbasy191 na téma Mezináboženský dialog v Evropě.
Byla možnost i celodopoledních bloků v pohodě dvou přednášek. První od Marie
Svatošové (Sociální kontakt s umírajícími) a Pavola Hudáka (Láska a lidská sexualita).

Před jednou hodinou se všichni shromáždili u kříže před basilikou, aby se tak společně
pomodlili Vesel se nebes, Královno. Pro tuto modlitbu byl pověřený olomoucký studentský
kněz P. Pavel Bačo.
Po modlitbě následoval oběd a téměř dvouhodinnový odpočinek. Ten mohl být stráven
mnoha způsoby. Byly připraveny různě workshopy, sportovní aktivity, i (tradiční) návštěva
sociálního ústavu Vincentinum, při níž mohli studenti tamní obyvatele potěšit hudbou a
zpěvem.
Od půl čtvrté do páté probíhal odpolední blok přednášek. Na něm vystoupili: Václav
Umlauf (Laici v církvi), biskup Jan Graubner (Středoevropské katolické dny), Max Kašparů
(Partnerství), Tomáš Halík (Budoucnost evropské kultury), Vojtěch Kohut (Různé spirituality
uvnitř církve), Wendy Drozenová192 (Člověk a příroda). Ignác Mucha s Jiřím Handlarem
měli přednášku na téma Internet, a Marie Boháčové, Libuše Roytové a Pavola Hudáka193
společně diskutovali na téma Postavení ženy v církvi.
Po přednáškách následovalo slavení mše svaté. Celebroval ji biskup Jan Graubner a
svým zpěvem doprovázela schola z Olomouce, společně s Jiřím Pavlicou a Josefem Fojtou.
Při večeři bylo možno se občerstvit a „vejít“ tak do poslední části dne a to koncertů.
Letos se jednalo o dva koncerty, oba benefiční. Barbora Chroboková nabídla varhanní koncert
a Jiří Pavlica společně s Talantem hráli ve dvoře sociálního ústavu Vincentinum.

190

Původem Slovák, který se narodil v koncentračním táboře v Maďarsku, jako dítě ukrýván v

Bratislavě, v současnosti je členem Pražské židovské obce a sekretářem HIDDEN CHILD ORGANIZATION.
Účastní se na mnoha univerzitních a mezinárodních debat o judaismu a holocaustu. Příl. č. 36.
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(…) Vystudoval architekturu na ČVUT, nyní studuje postgraduál. Vlastní realitní kancelář a

nakladatelství islámské kultury. V roce 1991 založil Svaz muslimských studentů. V roce 1993 byl
spoluzakladatelem Nadace pro zřízení Islámského centra a Muslimské unie, které v současné době předsedá.
Příl. č. 36.
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Od půl jedenácté byla otevřena kaple na Stojanově. K dispozici byla ke krátké či
celonoční adoraci.
Neděli otevíraly dobrovolné ranní chvály v kapli na Stojanově a po snídani se již
všichni připravovali na společné prožití závěrečné mše svaté. Pozvání pro celebraci na ni
přijal olomoucký biskup Josef Hrdlička. Po této bohoslužbě následovala beseda s biskupem.
Po ní se začali studenti balit a rozjíždět do svých domovů či univerzitních měst.

3.8.4 Sponzoři
Mezi letošní sponzory patřili: Sorores Christi, Česká biskupská konference, mons. Pavel
Kučera a rodina Šoustalova ze Spytihněvi. Dalšími byli farnosti Obyčtov, St. Ingatius Londýn
– Stamford Hill, Londýn – Mount St, Lidečko, Brumov, Doloplazy, Sv. Ignác z Prahy a
Bucholice. Finančně podpořila i jezuitská komunita Sv. Hostýn a Obecní úřad Velehrad.
Na sbírkách při studentských mší svatých se podílela VKH Olomouc, Praha, Brno a
Ostrava.
Nejedná se o výčet všech sponzorů, ale všem (i nejmenovaným) byli organizátoři a v
konečném důsledku i účastníci, velmi vděčni.

3.8.5 Tiskové zprávy
V souvislosti se sedmým ročníkem Studentského Velehradu jsem dohledala celkem dvě
tiskové zprávy. Jako tradičně se jedná o zprávu v Katolických novinách.194 Druhá pochází z
Katolíckych novin, ze Slovenska. Po jejím přečtení z ní lze zachytit atmosféru setkání,
vskutku radostnou událost pro ty, kteří mohli být setkání přítomni. Jedná se o povyprávění z
poutí, formě přivítání na Velehradě, dále pak vypíchnutí některých přednášek až po obohacení
biskupovými slovy při nedělním kázání.195

3.8.6 Shrnutí
I letos už byly k dispozici webové stránky, na kterých byly všechny důležité informace,
které se několik měsíců před samotným setkáním postupně doplňovaly.196 Na letošní ročník
194
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přijelo na 277 studentů. Bylo to o pár desítek více, než minulý ročník – předpokládejme, že
díky dobré propagaci, zvláště té osobní. Co je ovšem důležité, je stálý zájem o setkávání se,
hledání hodnot, vzájemného porozumění, sdílení se,…
Tématem letošního ročníku byl Dialog, který byl rozveden do čtyř základních oblastí –
Evropa, Církev, Člověk a Příroda. Bylo na výběr z mnoha přednášek a i z několika diskuzí.
Z ankety, kterou odevzdala tak polovina účastníků jsme se dozvěděli, že největší zájem
byl o přednášky s tématy Partnerství, Evangelizace, Láska a lidská sexualita, Sociální kontakt
s umírajícím a Hudba. Účastníci byli nadšeni z hudebního vystoupení kapely Talant, z pěších
poutí, celkové atmosféry a dalších drobností, ze kterým mohlo být toho setkání právě takové,
jaké bylo.
Z vyprávění Pavla Pohorského, člena přípravného týmu, jsem se dozvěděla, že v týmu
měli k dispozici pouze jeden notebook. Je to trochu jiná situace, než v nynější době,
nemyslíte?

Ráda bych tento ročník zakončila slovy olomouckého biskupa Josefa Hrdličky: „V
běžném životě s Ježíšových ani se svým zmrtvýchvstáním nepočítáme. Jestli nám to „dojde“,
náš život se zákonitě změní. Když se střetneme se Zmrtvýchvstalým tak jako učedníci,
budeme schopni tak jako oni vydat ze sebe při hlásání evangelia všechno.“197
Nechť jsou pro nás tato slova povzbuzením a vědomím stálé přítomnosti Krista v našich
životech.

197

Z nedělního kázání biskupa Josefa Hrdličky.
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3.9 Osmý Studentský Velehrad198
Bývalo zvykem, že se Studentský Velehrad začal připravovat okolo sedmi měsíců
dopředu. Letos tomu bylo podobně. Roku 2005 byli všichni v očekávání již zdařilé volby
nového papeže, neboť církev svého pastýře více než potřebovala. Dne 16. dubna byl zvolen
Josef Ratzinger, papežským jménem Benedikt XVI. Radost, která z volby pramenila a nadšení
pro utváření něčeho „nového“ byla jedním ze střípků horlivosti dobrovolníků z jednotlivých
univerzitních studentských obcí spolupodílet se tak na přípravě dalšího ročníku Studentského
Velehradu.

3.9.1 Přípravy setkání
Prezidentem celé akce a zároveň vedoucím přípravného týmu se stal Pavel Pohorský,
zvaný Boris. Ke spolupráci přizval své přátele, postupně přicházeli další dobrovolníci, chtějící
se do týmu zapojit a zanedlouho tak vznikl přípravný tým, který čítal na 14 osob.
Dne 17. listopadu se v Olomouci jeho členové sešli a celou přípravu odevzdali do rukou
Pána ve společném slavení mše svaté. Vstoupili tak do období podílení se na vzniku
společného díla - dalšího ročníku Studentského Velehradu.
Porady probíhaly ve třech univerzitních městech – Olomouci, Brně a Praze. Kromě výše
zmíněných měst se zapojili i studenti z Ostravy. Na poradách byl přítomen kromě P. Pavla
Bači, pověřeného kněze pro studentskou farnost v Olomouci i P. Vladimír Slámečka,
studentský kněz v Pardubicích.
Na základě již mnoha předaných i z rozhovorů získaných zkušeností, dokázal Pavel
Pohorský sestavit harmonogram příprav. Ten zahrnoval jak základní rozdělení - tzv. „sekce“ , tak detaily, které neměly být opomenuty. Po pár setkáních se také důkladněji profilovaly
„funkce“ jednotlivých členů – tedy oblasti (sekce), za které bude daný člověk zodpovědný a
bude mít na starosti vše s jeho funkcí spojené.
Zpočátku se řešilo, jaký termín, téma, biblické motto a logo se pro nastávající ročník
zvolí. Postupně se na každé poradě procházely všechny sekce – program, ubytování,
stravování, propagace, přednášky, technika, liturgie a ekonomika. Členové přípravného týmu
věděli, které úkoly mají dokdy splnit. Aby tak postupně vznikalo nové dílo, snažili se
pracovat způsobem zadávání úkolů a plnění je v zadaných konkrétních termínech. Pokud byl
198
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nějaký úkol na člověka náročný, byla snaha mu sehnat nějakého pomocníka. Pracovalo se
plynule, ale svižně.

3.9.2 Téma a biblické motto setkání
Letošním tématem bylo zvoleno „Identita – jít a nezabloudit“. „Vybrali jsme právě
identitu a doslav „jít a nezabloudit“, protože cítíme, že pro studenty je výzvou současná
názorová rozrůzněnost, proto hledáme tzv. zlatou střední cestu mezi extrémy, jakými jsou
hodnotový relativismus a fundamentalismus. Rádi bychom za pomocí přednášejících našli
způsob jak balancovat na hraně problematických otázek dnešního světa“více přiblížil Pavel
Pohorský.
Organizátoři našli na toto téma celkem pasující, v tomto případě i na zamyšlení vhodný
text. Pocházel z knihy Johna Powella Proč žít proč umírat. Poslechněme si: „ … nervózní
člověk jede na svém železném oři s jaderným pohonem, sklání hlavu pod nízkými větvemi
stromů a žene se vpřed jako o život. Zdá se u obtížné najít klid a mír pro reflexi, která
zušlechťuje. Budoucí šoky a střetávání kultur jsou bolestivé, ale člověk je odolný, pružný a
schopný adaptace. Bezpochyby přežije a jizvy, které utrží v boji o přežití, budou snad někdy
čestným odznakem. V jeho současné nejisté situaci se zdají zbožné písně a modlitby, které mu
kdysi dávaly sílu, jen ozvěnou z doby dávno minulé. Ví, že jeho současné úkoly mu nedovolí,
aby se vrátil k minulosti, a úzkostlivě se ptá, zda pochyby, které v současné době naplňují
jeho duši, budou někdy nahrazeny jistotami. Ptá se, zda někde cestou opět nalezne svého
Boha.“
Vždy byla snaha zvolit takové biblické motto, které by více podtrhlo zvolené téma a
účastníky tak povzbudilo – nejenom na místě setkání, ale i poté, co setkání skončí a oni
Velehrad opustí. Letos bylo motto vybráno z Janova evangelia „Já jsem cesta, pravda a život“
(Jan 14, 6).

3.9.3 Charakteristika přednáškových bloků199
Přednáškové bloky byly rozděleny do 4 oblastí – Identita a mezilidské vztahy, Identita a
partnerské vztahy, Identita věřícího člověka a Identita církve a identifikace s církví. Nyní
bych je postupně krátce přiblížila.
199
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87

V bloku „Identita a mezilidské vztahy“ byla snaha přiblížit mezilidské vztahy (pracovní,
ve společenství, v přátelství, v rodině) a příslušnost ke skupině, která následně identitu jedince
formovala. Otázkou je, jak lidská identita ovlivňuje vztahy mezi lidmi a zde je možné nalézt
vlastní identitu bez pomoci druhých.
„Identita a partnerské vztahy“ měla vypovídat o hledání a nalézání vlastní identity skrze
druhého člověka. Zahrnovaly se zde také zamyšlení nad stíráním rolí, krizí autority, významu
přátelství a společenství pro partnerský vztah. Do jaké míry je sobecké, když se člověk ve
vztahu věnuje i svým vlastním zájmům.
Blok „Identita věřícího člověka“ se zamýšlel nad tím, jak se mění člověk dle prostředí,
ve kterém žije – s věřícími, nevěřícími. Zda rozhovory o víře nejsou jen nějakým
obhajováním svého životního postoje a přesvědčení, ale sdílením se s lidmi podobného
názoru, skrze ně dochází k prohloubení vlastního duchovního života. Přednášky byly také
zaměřeny na to, aby si člověk uvědomil, proč své církevní postoje obhajuje, z čeho vychází,
čím se řídí, co je jeho zdrojem.
Čtvrtý blok „ Identita církve a identifikace s církví“ byl zaměřen, jak církev reformovat
a neztratit podstatu, jak se s církví identifikovat a umět se s nadhledem vypořádat s pluralitou
v ní, jak zůstat ryzí a nestát se fanatikem. Důležitou otázkou pro každého z nás, je
sebepoznání a poznání toho, co odpovídá duchu církve a co ne.

3.9.4 Symbolika Studentského Velehradu
Symbolika je na jednu stranu neviditelná, na druhou stranu může člověka „zasáhnout“ a
naplnit, obohatit.
Pro každého účastníka byla na červené šňůrce (aby se dala pověsit) vyrobena z papíru
bílo – černá střelka kompasu. Kdo putoval, ten ji dostal již na začátku poutě. Během setkání
se účastníci postupně seznamovali se smyslem této střelky. Pojďme do něj taktéž nahlédnout.
Každý měl při páteční mši svaté svoji šňůrku položit na jednu ze zpovědnic v basilice a
střelku donést na jedno ze čtyř míst (paralela ke čtyřem světovým stranám), které k tomu byly
určené. Tento počin znamenal, že hřích nás rozděluje (šňůrka zde byla znamení hříchu), ale
Ježíš z nás tvoří společenství (střelka ukazuje naše hříchy, ale zároveň i naše dobré vlastnosti
– ty máme skrze Boha).
Na sobotní mši svaté ještě před tím, než se nesly dary, mladí lidé ty červené šňůrky
sesbírali a donesli před oltář v touze, aby naše hříchy byly očištěny Kristovou obětí. Úsilí o
pokání nás má uzdravit. Červené šňůrky přestaly znamenat náš hřích a začaly značit Ježíšovu
88

vykupitelskou oběť. Ježíš se nespokojuje s tím, že nám hříchy odpouští, ale on sám se nám
dává za pokrm, abychom mohli žít novým životem = naši novou identitu. Před svatým
přijímáním se mladí seřadili do několika řetězců. Po přijetí eucharistie si dotyčný vzal jednu
ze šňůrek a zůstal v řadě, pomyslně tak navázán na ostatní z řady. Vyjadřovalo to symbol, že
přijetí Těla Kristova není záležitostí pouze osobní, ale společného stolování, kde má své místo
také trpělivost, ohled na druhé, úcta před tajemstvím a modlitba jeden za druhého. Důležité
bylo, aby se vždy kladl důraz na dobrovolnost. Nikdo z těch, kteří by se takovým stylem
nechtěli do přijetí eucharistie zapojit, k tomu nesmí být nuceni. Na závěr mše svaté byly u
kropenky připravené prázdné bílé lístky s dírkou na provlečení provázku. Každý měl za úkol
si jeden vzít a do druhého dne na něj napsat, co si myslí, že je pro něj důležité, jaké Ježíšovo
přikázání je pro něj v poslední době aktuální.
Závěrečná mše svatá byla „vyvrcholením“ symboliky. Člověk je stvořen k obrazu
Božímu a má jít za Ježíšem, který jej na cestě životem učí. Přítomní dostali do ruky malou
krabičku od sirek, ve které byl velký špendlík s barevnou hlavičkou. Skrze následné
jednoduché instrukce se tak vytvořil malý osobní kompas, který dostal nový základ – na
Ježíšově slově. Kompas nám slouží k tomu, aby nám ukazoval cestu.

3.9.5 Poutě200
Byly připraveny již tradičně čtyři poutě. Severní pouť vycházela ze Sv. Hostýna, pod
vedením P. Jiřího Schreibra. Trasa je již několik let „prochozená“, tedy přes Fryšták a
Kvasice. I trasa jižní pouti je již dobře známá. Tentokrát ji povede P. Ondrej Šmidriak. Ze
Skalice se putovalo přes Strážnici, Bzenec a horu Sv. Klimenta. Východní pouť vedl P. Jak
Regner. Začalo se mší svatou ve Zlíně a následovalo se před Provodov, Luhačovice, Bílovice,
Uherské Hradiště a Staré město. K této pouti se ve Starém městě mohli přidat vozíčkáři. O
den později se vyráželo také na západní pouť. Tu vedl P. Josef Stuchlý a šla se přes
Bohuslavice, Koryčany a horu Sv. Klimenta.
Nově byla připravena i tzv. cyklopouť. Délka a náročnost trasy se stanovovaly dle
možností přihlášených.

3.9.6 Program
Studentský Velehrad probíhal ve dnech 27. dubna až 1. května 2006.
200

Viz oficiální stránky setkání: http://sv2006.unas.cz/start.php?co=poute 30. 10. 2011, 23:51.
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V pátek, po příchodu studentů a poutníků, zahájila o půl osmé setkání slavnostní mše
svatá. Celebroval ji Tomáš Halík a svým zpěvem ji doprovázela olomoucká schola. Po ní
přítomné přivítali moderátoři a upozornili na několik organizačních informací.
Letošní ročník přinesl nový prvek – animátorské skupinky. Přítomní byli předem
rozděleni do skupin, (každá skupinka měla své vlastní číslo). Toto rozdělení sloužilo k tomu,
aby nedošlo k situaci, že by se na setkání někdo cítil sám nebo naopak, aby tak dotyčný měl
lehčí přístup poznat někoho nového. Po důležitých ohláškách se proto účastníci rozešli do
svých skupinek, jejichž stanoviště byla předem pečlivě připravena. Organizátoři totiž chtěli
předejít zmatku, který by mohl před basilikou vzniknout.
Od devíti hodin byla možnost zajít na hřiště do nedaleké vesnice Modrá a tam posedět u
ohně, neformálně se seznamovat,…
Sobota začínala společnou modlitbou pro každého v jeho konkrétní skupince. Následně
se (taktéž ve skupinkách) chodilo na snídani. Po snídani již na účastníky „čekal“ dopolední
program. První přednáškový blok zastupovali: Jiří Vander, P. Pavol Hudák, P. Tomáš Halík,
P. Vojtěch Koukal. Každý mluvil v rámci jednoho ze čtyř základních vymezení identity. Jiří
Vander v souvislosti mezilidskými vztahy, Pavol Hudák v rámci partnerství. Tomáš Halík
hovořil o identitě jako takové u věřícího člověka a Vojtěch Koukal v souvislosti s identifikací
s církví.
Deset minut před dvanáctou hodinou se každý účastník sešel se svojí skupinkou před
basilikou u kříže, aby se tak společně mohl pomodlit „Vesel se nebes královno“. Po
modlitbách odcházely skupinky (dle svého časového rozřazení) na oběd.
Místo odpočinkového času vyplňoval doprovodný program. Kdo měl zájem, mohl se
účastnit například návštěvy chráněných dílen ve Vincentinu, s Karlem Cvrkem
improvizovaného bubnování nebo se věnovat a Marií Peterkovou židovským tancům. V
nabídce dále byla návštěva osobního ateliéru Otmara Olivy, CIT 2006 nebo-li setkání
křesťanských webmasterů a informatiků nebo volejbal, který se hrál na hřišti v blízké
vesničce Modrá.
Program pokračoval téměř tříhodinovými odpoledními přednáškami. Pozvání přijali: P.
Vojtěch Kodet (identita v souvislosti s mezilidskými vztahy), manželé Stanislav a Dana
Skřičkovi (identita a partnerské vztahy). Dále pak Kateřina Lachmanová, která hovořila o
identitě věřícího člověka a mons. Václav Malý se věnoval tématice identity církve a
identifikace s církví.
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V šest hodin začala slavností mše svatá, celebrovaná mons. Václavem Malým.
Hudebním doprovodem byla brněnská schola. Po mši svaté se účastníci ve svých vlastních
skupinkách posilnili večeří a mohli se tak připravit na večerní program. Ten spočíval ve
výběru ze dvou koncertů. Martin Beran přijel, aby v basilice zahrál na varhany. Druhým
vystupujícím byla skupina Oboroh. Ta hrála v kulturním domě, ve vesničce Modrá.
Od půl dvanácté se započala celonoční adorace tentokrát pro velký zájem z minulého
ročníku na dvou místech - v kapli Zimního sálu a v kapli Stojanova.
V pondělí se sešli účastníci na půl osmou na společnou modlitbu a poté posnídali. Ještě
před závěrečnou mší svatou se všichni balili a probíhal (dle pokynů) úklid. V deset hodin se
započala mše svatá, na které přijal pozvání mons. Kajnek a také ji celebroval. Po poledni se
vydávaly obědové balíčky na cestu a účastníci se postupně Velehrad opouštěli.

3.9.7 Tiskoví a mediální partneři, partneři a sponzoři
K mediálním partnerům tohoto ročníku patřili: webové stránky www.vira.cz a
www.katolik.cz. Dále pak Katolický týdeník a rádio Proglas.
Partnery a sponzory akce byli: Česká biskupská konference, Česká provincie
Tovaryšstva Ježíšova, Obec Velehrad, Poutní a exerciční dům Stojanov. Mezi další patřili:
Zlínský kraj, Stojanovo Gymnázium a domov mládeže, pekařství Střelná, Časopis Respekt a
Karmelitánské nakladatelství. Sbírky se vybraly ve Vysokoškolských katolických hnutích
Olomouce, Brno, Praha a Ostrava. Skrze tuto finanční podporu se tak mohl pořádat další
ročník Studentského Velehradu.

3.9.8 Shrnutí
Letošního Studentského Velehradu se účastnilo 391 studentů, dále přijely významné
osobnosti naší církve.
Setkání nepřineslo pouze plody duchovní, nové vztahy, společně prožité chvíle, ale i
analýzu celého setkání. Ta byla vyhodnocena prezidentem přípravného týmu, Pavlem
Pohorským, a myslím si, že uvedení několika údajů může být přínosné.
Celých 65 % přítomných tvořily dívky. Oproti minulému ročníku, kdy procentuální
číslo bylo mnohem větší (72%) tak na setkání přibývá chlapců, a to je dobře. Průměrný věk
byl 23,15 let. Nejstarší účastník měl šedesát devět let. Nejvíce studentů přijelo z Olomouce a
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Brna, dále pak z ostatních studentských měst – Ostravy, Prahy a ostatních. Slováci byli
zastoupeni pěti procenty.
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3.10 Devátý Studentský Velehrad
Setkání na Studentském Velehradě přinášelo stále větší plody. Během předchozích
ročníků se o něm dozvídali ve svých studentských městech nejenom další a další studenti, ale
i široká veřejnost. Velkou podporou byli biskupové a kněží, kteří (a samozřejmě nejen oni)
viděli v tomto setkání místo plnohodnotného setkání s Bohem a blízkými.

3.10.1

Přípravy setkání

Byla jsem tou dobrou již druhým rokem na vysoké škole, i v místním Vysokoškolském
katolickém hnutí a jednoho jsme se na poradě bavili o nastávajícím ročníku Studentského
Velehradu. Tato zpráva neznamenala pouze oznámení o přicházejících přípravách, ale určitý
postup v „propagaci“ - tedy možnost zapojení se do příprav. Pomyslný „postup“ přináší tedy
formu informace, která se do jednotlivých VKH, mezi konkrétní studenty, dostávala pomocí
dopisů (nebo mailů). Doposud totiž fungovalo, že se do přípravného týmu většinou jednotliví
studenti pouze oslovovali.
Vznik tak tým, do kterého se zapojilo skutečně mnoho dobrovolníků. Mladí lidé, kteří
chtěli část svého života naplno věnovat přípravě a tím pádem druhým, pro druhé. Do
přípravného týmu se ozvali studenti z Vysokoškolských katolických hnutí Olomouce, Brna,
Prahy a Ostravy, dále pak z univerzitních měst Opavy, Hradce Králové a Zlína. Toto uskupení
čítalo na 22 lidí (!).
Prezidentkou Studentského Velehradu a zároveň tak vedoucí přípravného týmu byla
Marie Tichá, studentka lékařské fakulty v Olomouci.
Vlastní přípravy začaly 27. října - na Aletti, studentském centru v Olomouci. Poté pak
každý měsíc střídavě ve studentských centrech Olomouce a Brna (Olomouc – centrum Aletti,
Brno – Studentské centrum nebo - li SC) až do konce března201. Poradě v lednu202 byl
věnován celý víkend, přímo na Velehradě. Marie Tichá se k víkendovému setkání rozhodla
rovnou ze dvou důvodů. Jedním byla možnost delších a ucelenějších porad, udělalo se tak
více práce. Druhým, neméně důležitým, bylo ještě větší „semknutí“ přípravného týmu. Lidé v

201

27. 10. Aletti v Olomouci, 17. 11. SC v Brně, 15. 12. Aletti v Olomouci, 23. 2. SC v Brně, 29. 3.

Aletti v Olomouci.
202

25. - 27. 1. Velehrad.
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něm se tak poznávali nejenom v oblasti plnění úkolů a angažovanosti při přípravě, ale i
osobně, z hlediska lidského.
Každou poradu se řešily všechny sekce – předprogram, doprovodný program, liturgie,
finance, propagace, přednášky, stravování, ubytování, technické záležitosti a od tohoto
ročníku nově vzniklý infotým. Jejich pořadí se volilo většinou podle časové náročnosti,
důležitosti nebo podle případného odjezdu zodpovědné osoby. Za danou sekci. Pečlivě se
vedly zápisy, které se poté rozposílaly mezi jednotlivé členy týmu. Obsahem byly již splněné
úkoly, ale i ty, které bylo nutno do dalšího setkání zařídit, připravit, zrealizovat – zkrátka
celkový dosavadní vývoj příprav.
Setkání bylo díky neustálé komunikace Marie s jejími spolupracovníky, velice pečlivě
připravováno.

3.10.2

Téma a biblický citát

Téma tohoto Studentského Velehradu navazovalo na minulý ročník (Identita – jít a
nezabloudit). Pokud člověk dojde k sebepoznání (což může být i celoživotním procesem),
najde svoji identitu, může tak vyrazit na „cestu životem“. Čerpá posléze ze svých darů,
schopností, možností, přesvědčení, získaných morálních norem, svědomí. Cesta však není
vždy dlážděná rovnými kostkami a často dochází k situacím, které si žádají pozastavení a
dobré zvážení. V dnešní postmoderní době je člověk nucen se neustále rozmýšlet, kudy se
vydá dál. Nabízí se mnoho možností, zároveň se však jedná o rozhodování i v podobě
nepatrných drobností. „Pokud tedy začneme prožívat nějaké dilema, je to většinou spíš dobré
znamení, že životem jen tak neproplouváme. Neměli bychom se ovšem dilematem nechat
paralyzovat, ale hledat, která cesta je pro nás v dané chvíli ta správná“, přibližuje téma Lenka
Budková, členka přípravného týmu. Řešení nemusí přijít hned, důležité je k celé situaci
přistupovat upřímně.
Tématem setkání bylo tedy stanoveno „DILEMA na cestě životem“203. Tentokrát se
biblické motto nehledalo v evangeliu, ale pochází z žalmů „Hospodine, tvou tvář hledám.“ (Ž
27, 8).

203

Plakátek, příl. č. 48.
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3.10.3

Přednáškové bloky

Přednáškové bloky byly rozděleny do čtyř skupin.
„Dilemata ve studiu a kariéře“, tak se jmenovala první skupina. Obsahem bylo
zamyšlení, zda jde skloubit rodinu a úspěšnou kariéru, kdy je správné se cele věnovat své
práci či kde jsou hranice loajality vůči nadřízenému nebo kolegům. Přednášky měly také
přinést odpověď na časté dilema zaměstnaného – jak si v prostředí, kde se spíše vyznávají jiné
hodnoty nebo kde je nutné plnit nařízení, která jsou zjevně špatná, uchovat své vlastní
hodnoty, o kterých je člověk přesvědčen, že jsou správné.
Druhý blok se zabýval oblastí „Dilemata v politice a společnosti“. Nabízely se odpovědi
na otázky, jaké kompromisy lze v zájmu dobré věci udělat, aby člověk neztratil svou vlastní
integritu. Jak oslovit co nejvíce lidí pro dobrého smýšlení a konání správných činností tak,
aby se člověk nepodbízel nebo nemusel chodit za hranice svých zásad. Jakou roli má novinář,
který chce podat pravdivou zprávu, jak moc má být nestranný a má hájit názor, o jehož
správnosti je přesvědčen.
Třetí blok se nesl ve významu téma „Dilemata ve víře a vztahu k církvi“. Náplní tohoto
bloku byly otázky ekumenismu a do jaké míry je jeho podoba správná a jak je tomu ve vztahu
k ostatním církvím. Jakou mají mít podobu misie a respekt vůči ostatním světovým
náboženstvím. Zaměření bylo také na situace, které jsou pro každého věřícího zcela obvyklé –
do jaké míry se pohybovat pouze mezi věřícími, jak hovořit o Bohu s nevěřícími, jak je
důležité prožívat víru a jak moc je důležité zachovávat tradici. Jak se zachovat, pokud se
vlastní názory rozcházejí s těmi, které jsou církví ustanovené.
„Dilemata v partnerských vztazích, manželství a rodině“ bylo tématem posledního,
čtvrtého bloku. Docházelo zde na otázky, které se týkaly jak dvojice samotné, tak i jejího
postavení ve společnosti. Do jaké míry je vztah záležitostí dvou lidí, do jaké míry je
společenstvím s Bohem. Kdy a jak svému partnerovi ustupovat, když jsou názorné rozdíly a
když se jeho názor neslučuje s vlastními hodnotami. Jak je možné sdílet víru s partnerem,
který není věřící.

3.10.4

Symbolika

Stejně jako minulý ročník, i tento se přistoupilo na symboliku, která měla mít během
setkání nějaký vývoj a zvýraznit tak více zvolené téma letošního ročníku.
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Započala se v pátek, kdy byly všem přede mší svatou rozdány papíry, na nichž byla z
obou stran jedna (každá jiné barvy) nalepená obálka.204 Obálky naznačovaly možná řešení
dilematu, barvy, různorodost rozhodnutí. Tento den měli studenti jednu z těchto obálek
odlepit - důležitost se zde kladla právě na „čin“ vzdání se nějaké z možných cest. Dopředu
totiž člověk nikdy neví, která cesta je ta správná. Na místo odlepené obálky pak měli napsat
konkrétní dilema, se kterým na Velehrad přišli, pro které se rozhodli, že zde Pánu předloží.
Při sobotní mši svaté se z odevzdaných obálek (z pátečního dne) složil otazník, který se
při obětním průvodu přinášel k oltáři. Tento akt měl naznačovat odevzdání se Pánu. Do konce
mše svaté zůstal otazník neporušený – to znamenalo, že jelikož jsme se rozhodli pro cestu,
kterou nám určil Pán, a chceme mu naslouchat, dilema není vyřešeno „hned“. Na konci mše
svaté se účastníci dozvěděli, že si během večera či noci mohou otevřít druhou (zbývající)
obálku. V ní byl připraven citát, který měl člověka povzbudit v odevzdání se Pánu a
naslouchání jeho hlasu. Byl tedy pomyslným vodítkem k tomu, aby si člověk našel chvilku a
zamyslel se, zda je možnost své (napsané) dilema nějak řešit. Své myšlenky či poznatky si
mohl zaznamenat (na obálce pro to bylo připravené místo).
V neděli byl před obětní stůl připraven obraz s Ježíšovou tváří. Měl tak ještě více
podtrhnout symboliku biblického motta „Hospodine, tvou tvář hledám“. Společně s meditací
nad veršem v obálce a zamyšlením nad svým dilematem, to byla chvíle pro přijetí Pána jako
svého Vykupitele (ze všech hříchů) a chtění hledání řešení svého aktuálního dilematu.

3.10.5

Poutě

Poutě se vedly již tradičně ze čtyř směrů. Ze severu se vycházelo ze Sv. Hostýna přes
Fryšták a Kvasice. Tuto pouť vedl P. Jiří Schreiber, studentský kněz VKH Ostrava. Západní
pouť začínala v Brně. Na Velehrad se pokračovalo přes Bohuslavice, Koryčany a přes horu
Sv. Klimenta. Se studenty se na ní vydal P. Josef Stuchlý, studentský kaplan VKH Brno. P.
Karel Hořák vycházel s poutníky ze Skalice a jejich cesta následovala přes Strážnici, Bzenec a
na horu Sv. Klimenta, kde se setkali s putujícími ze západní poutě a společně tak došli na
Velehrad. Jižní pouť se tradičně vedla ze Zlína, přes poutní místo Provodov, dále pak
Luhačovice, Bílovice, Uherské Hradiště a Staré město.

204

Obálka, příl. č. 50.
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3.10.6

Program

Bylo to poprvé, co se Studentský Velehrad konal čtyři dny. Probíhal v termínu 1. - 4.
května 2008.
Možnosti přijet již ve čtvrtek (1. května) uvítali především ti studenti, kteří již v pátek
neměli žádnou povinnou výuku. O půl šesté zahajovala setkání mše svatá, kterou celebroval
P. Pavel Bačo, studentský kněz VKH Olomouc. Po ní byla možnost modlitby se zpěvy z
Taizé. Zlínské společenství, RR49, za vedení Eddyho Šneidra, který společně se svými
pomocníky pro přítomné připravil prostor v gymnaziálním sklepě. Atmosféru zde vytvořili
zcela patřičnou danému typu modlitby. Nechyběl ani komorní orchestr. Modlitba měla
jedinečnou atmosféru a byla navštívena velkým počtem studentů.
Pátek byla možnost začít den společnou modlitbou ranních chval z breviáře.
Následovala snídaně a dopolední program. V nabídce byl filmový workshop, vedený P.
Ivanem Fišarem, studentským knězem RR49 ze Zlína. Dále pak přednáška s bývalým
gamblerem Muratem, nazvaná „Máš na to!“ V pravé poledne se všichni shromáždili před
basilikou, aby se u kříže pomodlili „Vesel se nebes, Královno“. Po obědě byl volný program,
který mohli přítomní strávit jak individuálně tak ve skupinkách či nějakým z nabízených
sportů či workshopů. Od tří hodin pak probíhal odpolední program, vyplněný dvěma
přednáškami. Tomáš Zdechovský mluvil na téma „Politické a mediální dilema“, Petr Bende
popovídal o dilematech v populární hudbě. Během celého odpoledne se na Velehrad scházeli
ostatní studenti – registrace probíhala na Stojanově a na gymnáziu. Do rukou se jim dostala
také brožurka205 se všemi potřebnými informaci po dobu celého setkání. V sedm hodin se
setkání oficiálně zahajovalo slavnostní mší svatou. Celebroval ji P. Josef Stuchlý a svým
zpěvem doprovázela schola PSM (Panny Marie Sněžné) z Olomouce. Po přivítání moderátorů
a vyslechnutí všech potřebných informací se před basilikou sešly animátorské skupinky
(každý účastník se při registraci dozvěděl, do které patří). O půl jedenácté byla možnost
posedět, navzájem se poznat či zazpívat u ohniště, které se již tradičně připravovalo na
zahradě Stojanova gymnázia. Ti, kdo nechtěli být venku a chtěli se pobavit třeba tancem,
mohli využít možnosti křesťanské diskotéky v podání DJ Chosého, která probíhala ve sklepě
místního gymnázia.
Následující den byl „typický“ sobotní. Po ranní modlitbě a snídaní ve skupinkách
následoval dopolední blok přednášek a jedné diskuze. Pozvání přijali: Tomáš Halík (Dilemata
ve víře a vztahu v církvi), Jak Sokol (Dilemata v politice a společnosti) a Karel Skočovský
205

Brožurka, příl. č. 49.
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(Dilemata v partnerských vztazích). Do dopoledního bloku byla také zařazena panelová
diskuze na téma Dilema v životě novináře, které se účastnili Radek Mezuláník a František
Schildberger.
Po přednáškách se všichni sešli před basilikou, aby se tak u kříže pomodlili „Vesel se
nebes Královno“. Následný oběd probíhal z kapacitních důvodů ve dvou jídelnách – na
Stojanově a na gymnáziu. Před jednou hodinou byla možnost navštívit Vincentinum a
prohlídnout si chráněné dílny. Od půl druhé byla účastníkům k dispozici hodina a půl
odpočinku či výběru nějaké činnosti z doprovodného programu. Připraveno bylo pestré
sportovní vyžití (v tělocvičně, na hřišti), návštěva ateliéru akad. soch. Otmara Olivy nebo
různorodé workshopy. Po aktivně i pasivně strávených chvil po obědě následoval odpolední
přednáškový blok. Pozvání do něj přijali: Kateřina Lachmanová (Dilemata ve víře a vztahu k
církvi), Zdeněk Bárta (Dilemata v politice a společnosti) a Josef Zeman (Dilemata v
partnerských vztazích). Na panelové diskuzi byli přítomni Marie Svatošová, Karel Skočovský
a zástupce za vojenské kaplany. Diskutovalo se na téma „Zabít nebo nezabít v hraničních
situacích života“.
Před šestou hodinou začala mše svatá, sloužená Tomášem Halíkem. Po ní se účastníci
ve svých vlastních skupinkách navečeřeli a mohli se těšit, co přinese následující program.
Byly to dva koncerty – varhanní v podání Marka Buše, kastelána zámku v Náměšti nad
Oslavou a v blízké vesničce Modrá vystoupila skupina Kapucíni & Stanley. Kdo si nevybral
ani jeden z koncertů, mohl zamířit do čajovny, která se nacházela ve sklepě gymnázia.
Připraveno tam bylo příjemné prostředí s hudbou a bohatým výběrem čajů, i různých
pochutin. Od půl dvanácté byla k dispozici Stojanova kaple a kaple na gymnáziu, ke krátké či
celonoční adoraci.
Neděle začínala pro každého jedince (ve skupince) modlitbou a snídaní. Rovnou po
snídani se vydávaly i obědové balíčky. Bylo tomu učiněno z čistě praktických důvodů – ten,
kdo po mši svaté chtěl hned odjíždět se tak nemusel zdržovat vyzvedáváním si balíčku na
cestu. Ve tři čtvrti na deset začínala v basilice slavnostní mše svatá, celebrovaná mons.
Josefem Hrdličkou. Zajímavým prvkem na této mši byl ještě před jejím vlastním začátkem
výrazový tanec. Studenti z Olomouce pod vedením Petry Vašíčkové, studenty pedagogické
fakulty, si nacvičili za hudebního doprovodu pojednání v podobě výrazového tance. Tímto
pojetím tématu setkání chtěli vyjádřit stvoření člověka k obrazu Božímu, a že jedině v něm
můžeme dojít k pravé svobodě, lásce a radosti. Po skončení mše svaté se již účastníci
rozjížděli, každý kam potřeboval.
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3.10.7

Mediální sponzoři, partneři a další sponzoři

K rozšířenosti veřejné společnosti tento ročník pomohly webové stránky www.vira.cz a
www.signaly.cz, dále pak Katolický týdeník, rádio Proglas a TV Noe.
Na prosbu partnerství a sponzorství finančními prostředky odpověděla Česká biskupská
konference, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, obec Velehrad, Poutní a exerciční dům
Stojanov. Přispěl také zlínská kraj, ministerstvo kultury České republiky, Statutární město
Olomouc, Stojanovo gymnázium a domov mládeže a reality Rezek&Hájek. Finančními
sbírkami vypomohla tato Vysokoškolská katolická hnutí: Olomouc, Brno, Praha, RR49 a
pořadatel Studentského Velehradu – Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika.
Díky těmto darům se mohlo setkání uskutečnit a nabídnout tak studentům kvalitně a
vhodně prožitý čas.

3.10.8

Několik internetových stránek, které o setkání psalo

Zpráv o proběhnuvším setkání studentů na Velehradě bylo sepsáno vskutku více, než
dost. Společně tak můžeme nahlédnout do několika následujících a tím si tak setkání
připomenout.
O Studentském Velehradě na svých webových stránkách napsala obec Velehrad206, o
setkání se můžeme také dozvědět z internetové podoby Katolického týdeníku207. Irena
Sargánková napsala ještě během setkání zprávu o uplynulých dvou dnech (čtvrtka a pátku) na
stránky Tiskového střediska České biskupské konference208. Jezuita Jan Regner pohovořil o
setkání na oficiálních stránkách České provincie Tovaryšstva Ježíšova209. O Velehradu, první
květnový víkend plného studentů, poreferoval i Josef Hurt210, studentský kněz v Ústí nad
Labem, který má v tomto městě na starosti pastoraci vysokoškoláků. Zprávou ze setkání se
například připojil i univerzitní elektronický žurnál Univerzity Palackého v Olomouci211. Nyní
zmiňovaná, ale zdaleka ne poslední, kdo o Studentském Velehradě napsal, je Aneta
206

http://ado.cz/poutni/velehrad/velehrad_archiv.htm 1. 11. 2011, 19:46.

207

http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11&article=5932&webSSID=e7d7dd98f88de031082dd72a95c
a8173 1. 11. 2011, 19:49.
208

http://old.tisk.cirkev.cz/z-domova/na-velehrad-miri-stovky-studentu.html 1. 11. 2011, 19:54.

209

http://jesuit.omadeg.cz/clanek.php?id=256 1. 11. 2011, 20:02.

210

http://www.josefhurt.cz/studentsky-velehrad-ukoncen 1. 11. 2011, 20:10.

211

http://www.zurnal.upol.cz/xvii/28/studentska-rubrika/ 1. 11. 2011, 20:16.
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Javůrková. Osobité podání jejího článku je zakončeno svědectvím, ač v několika pár slovech,
ale zcela srozumitelným.212

V tištěné podobě přikládám dva články, jeden před a druhý po setkání, z Katolického
týdeníku.213

3.10.9

Shrnutí

Devátý ročník Studentského Velehradu čítal na 525 účastníků. Hranice počtu
přítomných se od minulých let výrazně zvýšila. Na jednu stranu to bylo potěšující, že je o
setkání čím dál větší zájem, že se studenti skutečně chtějí setkávat a prohlubovat tak svůj
vztah s Bohem a navazovat nové kontakty. Na druhou stranu byla veškerá organizace o to
náročnější. Počínaje registrací, na které bylo nutností skutečně důkladně vědět veškeré
potřebné kroky (neboť by tam následně vznikl dost velký zmatek), přes přesuny mezi
jednotlivými programy, konče detailními okamžiky, které už nebylo v moci organizátorů
uhlídat.
Přesto to byl skutečně velmi vydařený ročník, který neměl nouzi o úsměvné chvíle,
skrytou (přes účastníky) občasnou paniku mezi organizátory, hluboce prožité mše svaté, dveře
od pokoje, kde probíhala svátost smíření, se za celé setkání nezavřely, spoustu duchovních a
povzbuzujících zážitků…

Z tohoto setkání si účastníci nemuseli vzpomínky uchovávat je v paměti. Pár měsíců po
něm bylo několika lidmi z přípravného týmu vytvořené DVD, které zaznamenalo několik
přednášek, obsahovalo brožurku setkání a písně, kterými scholy doprovázely mše svaté.

Ráda bych uvedla pár vzpomínek, které ukazují „tvář“ setkání.

„Pro mne byl úžasný SV08, resp. Pouť na něj. Nikdy jsem nezažil takovou a nevím, jak
to přišlo, ale byla to pro mne opravdu nejlepší akce mého života. Gradovalo tam moje
obrácení, dalo – li by se to tak nazvat – moje formace, že jsem začal brát víru vážně,
vzpomíná Oldřich Němec, student UP Olomouc

212

http://salas.diecezehk.cz/?sekce=clanky&clanek=velehrad_2008 1. 11. 2011, 20:21.

213

Články, příl. č. 51, 52.
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„Ze všech možných akcí, pořádaných římskokatolickou církví, byl a asi zůstane pro mě
nejvýznamnější severní pouť z Hostýna na Velehrad v rámci SV08 – ani samotný pobyt v cíli
jsem neprožila tak, jako vlastní cestu, putování. Ač jen dva a půl dne spolu s cca patnácti
lidmi, které některé jste znali, některé teprve rádi poznali, prožili jsme toho mnoho – řadu
rozhovorů, o vážných i nevážných tématech, nejen křesťanských, napříč denominacemi, velký
dík Jirkovi Schreibrovi za jeho lidskost a nadhled nejen v otázkách eucharistie, krásné počasí,
první spaní pod širým nebem, přechod dubna v máj strávený v přírodě, v klidu, s blízkými
lidmi … nezapomenutelný čas, velmi podnětný hlavně lidmi a jejich bezprostředností“, říká
Věra Šírová, studentka UP Olomouc.

101

3.11 Desátý Studentský Velehrad
Činnost Vysokoškolského katolického hnutí se na sklonku roku 2008 orientovala na
účast jednotlivých zástupců lokálních VKH do Prahy, na Konferenci o mládeži. Téma
tehdejšího ročníku bylo totiž pro ně více než příznivé - „Pastorace vysokoškoláků“.
Konference si kladla za cíl setkání těch, kteří se v různých komunitách a hnutích věnují
pastoraci nejenom mládeže, ale i vysokoškolských studentů. Pozvání z VKH přijalo na
patnáct studentů a s nimi přijeli dva kněží. Během setkání bylo dostatek příležitostí k výměně
zkušeností. Řekla bych, že nejvíce přínosné bylo (dopolední i odpolední) setkání ve
skupinkách, jejíž každý člen byl zástupcem jiného hnutí nebo společenství. Poznání pestrosti
a bohatství života Církve bylo pro mnohé přítomné velmi inspirativním.

3.11.1

Počátek příprav

Po Konferenci o mládeži (28. listopadu) se studenti z VKH nerozjížděli zpátky do svých
univerzitních měst, ale využili příležitosti, aby se tak započala (právě díky té různorodosti
VKH) první porada ohledně dalšího - jubilejního - ročníku Studentského Velehradu, který se
měl konat v roce 2010. V ten den tedy vznikly první návrhy data, nástin tématu, loga, oblastí
přednášek - různé dílčí nápady.
Vedoucím

přípravného

týmu

se

stala

čerstvě/nově

zvolená

prezidentka

Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika, o. s, Lucie Hrubá. Viděla potřebnost
postavit veškeré přípravy na Bohu, a tak následující únorové setkání přípravného týmu bylo v
městě Albrechtice, formou víkendové duchovní obnovy, kterou vedl studentský kněz P. Pavel
Bačo.
Přípravný tým čítal na 28 členů - zástupců (kněží, studentů i již pracujících)
jednotlivých Vysokoškolských katolických hnutí214 a společenství215. Podařilo se vytvořit
tým, který odpovídal potřebám příprav jubilejního desátého ročníku Studentského Velehradu.
214

VKH Praha – Monika Žáková, Magda Staňková, Marcela Karaba, Jakub Dubovský; VKH Olomouc –

P. Pavel Bačo, Lucie Hrubá, Miloslav Michal; VKH Brno – P. Josef Stuchlý, Zuzana Vykouřilová, Lenka
Češková, Lenka Kolaříková, Veronika Mrtvá, Terezie Stoszková (z rádia Proglas), Alžběta Hofericová, Pavel
Pohorský, Jakub Heikenwälder, Ondřej Kostiha, Petr Hladík, Martin Hájíček, František Kolařík; VKH Ostrava –
Jan Jurečka; Salaš Hradec Králové. Tomáš Chlouba; RR49 Zlín – Markéta Hladká, Monika Matějíčková, Petr
Chvatík, Eduard Šneider.
215

Pardubice – Pavlína Fibichová; Opava – Dorota Tylšová.
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Ten se během roku 2009 a 2010 sešel šestkrát216 Již z minulého ročníku se ukázalo, že je
vskutku vhodné se setkat společně dva až tři měsíce před samotným setkáním, proto i
tentokrát přípravný tým v únoru zavítal na společný víkend přímo na Velehrad. Jubilejnost
jako taková měla velký význam nejenom pro členy, ale zvláště pro účastníky – proto se jí
členové týmu snažili co nejvíce přizpůsobit své sekce. V každé sekci se tedy dbalo velké
pozornosti, neboť se očekávala ještě větší účast, než bylo na minulém ročníku.

3.11.2

Téma a biblické motto

Tématem desátého Studentského Velehradu bylo zvoleno „Štafeta – máš to ve svých
rukou.“ I toto nebylo, jakož tomu bylo minulý ročník, vybráno zcela náhodně, ale navazovalo
na předešlé téma (Dilema na cestě životem).
Pokud se člověk (po řešení dilematu) rozhodne pro konkrétní cestu, jedná se o
pomyslné převzetí „štafety“. Zároveň „toto téma pro nás ilustruje dva (zdánlivé) kontrasty,
nad kterými bychom se chtěli při příležitost 20. výročí svobody i (10. výročí – pozn. má)
studentských setkání zamyslet: přítomný okamžik vs. dlouhodobý horizont a „mám
jedinečnou roli“ vs. „jsem jen nepatrnou součástí společenství“, přibližuje téma Lenka
Kolaříková, zodpovědná za sekci propagace.
Slovo „štafeta“ nás vybízí nejenom k tomu, abychom čerpali z let minulých a dokázali
na ně patřičně odpovědět, ale i k tomu, abychom šli dále, využívali svých hřiven a přetvářeli
tak svými skutky na základě evangelia tento svět v lepší. „Slova “máš to ve svých rukou” jsou
výzvou k aktivitě: nikdo jiný to nemůže udělat za Tebe. Zároveň je to ale výzva k odevzdání:
Pane, máš to ve svých rukou; prosíme, dávej našemu úsilí směr“, přibližuje Lenka
Kolaříková, tisková mluvčí Studentského Velehradu.
Biblické motto nás zavedlo do dopisu sv. Pavla Kolosanům - „Využijte čas vám
svěřený.“ (Kol 4, 5). Poukazuje na důležitost vědomě přijmout každou chvíli, kterou nám Pán
dává.

3.11.3

Přednáškové bloky

Tyto čtyři přednáškové bloky zahrnovaly následující oblasti:

216

19. 4. 2009, 3. 10. 2009, 25. 10. 2009, 5. 12. 2009, 12. - 14. 2. 2010, 20. 3. 2010
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„Vývoj a současná situace v církvi a pastoraci“, „Osobní cesta víry vs. společenství,
tradice“, „Vývoj a aktuální otázky a problémy ve společnosti“ a „ Jak žít s Bohem uprostřed
světa.“
První přednáškový blok pojednával a proměně situace v církvi za posledních dvacet let.
Jaké jsou nejdůležitější momenty v působení církve ve světě, zda se tento vývoj promítá i do
českého prostředí. Dále se hovořilo o tom, jak se během těch dvaceti let měnila a realizovala
pastorace vysokoškolských studentů, zda narazila na nějaké problémy, ve kterých oblastech se
objevily výzvy. Role kněze a celkový pohled na církev a věřící – tyto otázky se řadily mezi
hojně diskutované.
„Osobní cesta víry vs. Společenství, tradice“ byl nazván druhý přednáškový blok.
Otevřely se v něm otázky, jak skloubit život podle tradice a hledání, co je úkolem člověka
dělat pro Boha. Jaké jsou plody společenství a bytím před Bohem o samotě, jak během života
rozlišovat – co je správné, jak se proměňuje prožívání víry, když člověk odejde z
vysokoškolského prostředí.
Třetí přednáškový blok „Vývoj a aktuální otázky a problémy ve společnosti“ pojednával
o vývoji občanské společnosti, jak u nás fungují neziskové organizace, jak lze pomáhat
efektivně. Společně se zde zamýšlelo i nad otázkami věnované politice – jak se proměňuje
vztah mladých k politice, co dělat pro kultivaci politického prostředí. Téma se nadále
zaměřilo na ekologii, globální otázky a jak skloubit efektivitu a etiku v profesním životě,
politice a ekonomii.
Blok, v němž se mluvilo o hodnotách a postojích v křesťanské společnosti, se nazýval
„Jak žít s Bohem uprostřed světa“. Mezi další otázky se řadily: do jaké míry má být v životě
viditelná víra jedince, jak ji prožívat s ostatními a jak nejlépe využít své schopnosti a zároveň
se nespoléhat pouze na své síly. Došlo i k tématům osobnějšího charakteru – důležitosti času
pro Boha a jak umět rozeznat pravé nadšené od Boha a zároveň nepřejímat nekriticky to, co j
vydáváno za „normální“.

3.11.4

Symbolika

Ještě před zahajovací mší svatou vběhl na hudbu Pevnost Boyard do basiliky běžec, v
ruce s pochodní a „kolíkem“ - na znamení předání poselství předchozích velehradských
generací. Následně animátoři rozdali kolíky ostatním přítomným.
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Při mši svaté zaznělo čtení, jehož téma byla samota (Kaz 4, 7 – 12) a evangelium
vyprávělo o podobenství o hřivnách (Lk 19, 11 – 26). Při obětním průvodu se nesly, kromě
chleba a vína, hodiny – na znamení chtění darovat více času Bohu – a boty – snaha o věrné
následování Krista.
První, páteční den, byl věnovaný zamyšlení se nad sebou samým (inspirativní otázky
červeného papírku v kolíku). Dále pak na ostatních, kterými se člověk nechává obklopovat –
zda jej něčím inspirují, obohacují, čeho si na nich váží. V neposlední řadě měl student
možnost se zamyslet nad přítomností Boha ve svém životě, zda se jím nechává vést, všímá si
jeho impulsů. Zda je schopen přijmout se a být jako jej chce mít Bůh.
Večer, při seznamování ve skupinkách si společně přečetli článek Pravdivost života217 a
na závěr se pomodlili „modlitbu velehradskou – za dar rozlišování.218
Sobotní den vedl k zamyšlení nad tím, kam bychom chtěli směřovat, co bychom si přáli
v životě zlepšit. Během dne při setkání se ve skupinkách se svými animátory měli vždy
prostor pro prohloubení denního tématu na zamyšlení.
Při mši svaté měli účastníci za úkol si rozbalit papír žluté barvy, který se nacházel v
jejich vlastním kolíku. Ten uvědomoval o dvou různých pólech. Jedním z nich je alibismus –
člověk se odevzdá Bohu a čeká, co Bůh bude dělat. Druhým je vnímání Boha jako
nedostižného, které se projevuje nedůvěrou vůči němu.
Nedělní mší svatou se vstupovalo do (v rámci setkání) „posledního“ dne, ale zároveň
začátku těch dalších, „nových“. Obětní průvod byl, kromě darů chleba a vína, doplněn o bibli
(symbol víry), perníkové srdce (symbol lásky), české vlajky (symbol svobody) a učebnic
(symbol vzdělání).
Díky inteligentního milujícího plánu Boha si tak mladý člověk mohl uvědomit, že jeho
život je dar, který pochází od samotného Boha. Ten má pro každého z nás plán a záleží jen na
nás, zda jej bude hledat a necháme se jím vést.

217

„Pravdivým nazýváme člověka ryzího, bezelstného. Ježíš praví o Natanaelovi: „Hle, pravý Izraelita, v

němž není lsti.“(Jan 1, 47). Není vypočítavý, žije ze své vnitřní pravdy. Je prost intrik, diplomacie a úvah o tom,
jak sebe druhým lépe prodat. Žije v harmonii sám se sebou. Je ryzí. Říká, co si myslí, a jedné podle toho, co cítí
v srdci. Vždycky víme, na čem s ním jsme. Své myšlenky a city před námi netají. Nemá strach, že ho
prokoukneme. Je sám sebou, protože stojí za vším, co je v něm. Nic neskrývá, protože nemá co, protože všechno
v něm smí být.“.
218

„Bože, dej mi sílu, abych změnil věci, které změnit mohu. Dej mi trpělivost, abych snášel věci, které

změnit nemohu. A dej mi moudrost, abych obojí od sebe odlišil.“ Fridrich Öttinger.
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3.11.5

Poutě

Poutě na Velehrad probíhaly tradičně ze čtyř světových stran.
Severní pouť, která vedla ze Sv. Hostýna, byla určena především pro studenty z
Ostravy, Opavy a Olomouce, ale samozřejmě se mohl připojit kdokoliv další. Procházelo se
přes Fryšták a Kvasice. Kontaktní osoba byl Vojtěch Červený.
Jižní pouť začínala ve Skalici. Dále se putovalo přes Strážnici, Bzenec, horu Sv.
Klimenta a Koryčany. Na tuto pouť se zájemci mohli hlásit Martinovi Přikrylovi.
Na rozdíl od minulého ročníku, kdy východní pouť začínala ve Zlíně, šlo se tentokrát ze
Štípy u Zlína. Během poutě studenti zavítali do Zlína a Napajedel. Kontaktní osobou se stala
Denisa Kracíková.
Brněnská nebo - li západní pouť byla připravena ve dvojí variantě – dvoudenní a
třídenní. Dvoudenní startovala v Bučovicích a třídenní v Újezdu u Brna. Následně se
pokračovalo přes Radlovec a horu Sv. Klimenta. Zájemci se mohli přihlásit u Lenky Češkové.

3.11.6

Program

Jubilejní desátý Studentský Velehrad se konal v termínu 30. 4. - 2. 5. 2010.
V pátek mohli studenti přicházet již po poledni. Od druhé hodiny byl pro ně připraven
předprogram (v přípravném týmu se pro předprogram ujal název „záchytka“) v podobě
promítání filmů – přímo od studentů ze zlínské Univerzity Tomáše Bati, videoprezentace
křesťanské hudby v podání P. Pavla Šupola nebo besedy s Tomáše Lebedou na téma „Mladí
voliči v parlamentních volbách“ či možností zahrát si známé i méně známé deskové hry.
Neplánovaným bodem v předprogramu se stal pohřeb kardinála Tomáše Špidlíka, který
proběhl v 16 hodin, ve velehradské basilice.
V sedm hodin započala setkání mše svatá, na které celebroval Tomáš Halík. Po ní
moderátoři přivítali přítomné a oznámili několik důležitých informací, včetně následujícího
programu. Ten sestával ze seznamování ve skupinkách. Tentokrát probíhalo přímo v basilice.
Od devíti hodin byla možnost se přesunout do sklepení, kde se zahajovala vernisáž „Dvacet
let studentských Velehradů“ nebo se jít občerstvit k táboráku. Pro některé (hladové) to byla
volba zcela jasná, ale musím poznamenat, že na vernisáž se tehdy dostavilo na několik
desítek, okolo 70 ti lidí (!). Od půl desáté zval varhaník Ondřej Mucha všechny milovníky
duchovní hudby do basiliky na varhanní koncert. Slovanský sál a sklepení v gymnáziu se staly
od desíti hodin místy modlitby. Ve Slovanském probíhal večer Chval a ve sklepení modlitba
106

Taizé. Dychtění mladého člověka po sblížení se s Bohem skrze modlitbu bylo více, než
zřejmé, protože po celém Velehradu byl klid a ačkoliv nebyla možnost, že by se všichni do
zmiňovaných prostor vešli, tento klid setrvával až do pozdních večerních hodin.
Sobotní ráno se započalo společnost modlitbou v konkrétní skupince a pokračovalo
snídaní. Dopoledne si mohli účastníci vybrat z následujících přednášek: Václav Malý (Vývoj
a současná situace v církvi a pastoraci), Tomáš Halík (Osobní víra vs. Společenství, tradice),
Roman Joch (Vývoj a aktuální otázky dnešní společnosti) a Jeroným Klimeš (jak žít uprostřed
světa?). V jedné z gymnazijních tříd se nabízela beseda „O pastoraci a duchovním
doprovázení vysokoškoláků“, na kterou přijali pozvání studentští kněží Michal Altrichter,
Tomáš Petráček, Josef Stuchlý a Vít Zatloukal.
Před dvanáctou se všichni shromáždili před basilikou u kříže, aby se tak spojili v
modlitbě „Vesel se nebes, Královno“. Poté následoval oběd a posléze k dispozici téměř
dvouhodinový doprovodný program. V altánku za Stojanovem se nabízely biblické tance, v
základní škole workshop o životě nevidomých (s praktickými ukázkami) nebo tvořivá dílna
(výroba růžence, voňavého pytlíčku nebo rybičky). Byla taky naplánovaná návštěva
Vincentina a ateliéru Otmara Olivy. Z nabídky si mohl účastník vybrat prohlídku basiliky,
představení zkušenosti duchovních učitelů (Jak žít z Božího slova), studenti z oboru
Bezpečnostní technologie na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně si připravili základní poučení
proti možnému napadení (Jak se ubránit, ať jsi žena nebo muž), lektor z taneční školy
Dynamic nabídl naučit několik základních tanečních technik stylů v podobě streetdance. Na
výběr bylo také z programu salesiánského volontariátu (Poznávej svět sám a sebe – třeba jako
dobrovolník) a dále pak sporty – lacross, fotbal, volejbal a frisbee.
Po doprovodném programu následoval odpolední blok přednášek. Pozvání přijali: Pavel
Jajtner (Vývoj a současná situace v církvi a pastoraci), Aleš Opatrný (Osobní víra vs.
Společenství, tradice), Tomáš Sedláček (Vývoj a aktuální otázky společnosti), Kateřina
Lachmanová (Jak žít s Bohem uprostřed světa) a Padre Gonzalo Maria219 (Misie v Africe).
Odpolední blok nabízel také zcela ojedinělou besedu. Pozvání přijali absolventi minulých
ročníků220 a pobavili se tak na téma „Předáváme štafetu“.

219

Misionář z africké Keni. Padre nabídl pohled na Afriku očima keňského boháče i chudáka. Podělil se

také o zkušenosti z různých projektů a ukázal možnosti, jak se můžeme do pomoci lidem v chudých afrických
zemích či jiných částech světa zapojit i my.
220

Pavel Bačo SJ, Jiří Dubec, Karin Jajtnerová, Lenka Pospíšilová, Marek Výborný.
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Večerní mše svatá začala o půl sedmé a celebraci přijal biskup Václav Malý. Po ní
následovala společná večeře ve skupinkách a následně se účastníci mohli těšit na program, v
podobě tří koncertů.
Počet koncertů se tímto ročníkem rozšířil a pokusil se nabídnout odlišnost právě v
charakteru jednotlivých uskupení. Od osmi hodin hrála v tělocvičně skupina Nad čarou221, do
Slovanského sálu mohli přijít milovníci jazzu a poslechnout si tak kapelu JazzGang222, v
basilice se představil hudební projekt Harmonia Laudes223. Od jedenácté hodiny byla možnost
dvouhodinového ztišení se v kaplích, na Stojanově a gymnáziu.
Neděle byla započata společnou modlitbou a snídaní ve skupinkách. Na desátou hodinu
se pak všichni shromáždili do basiliky, aby tak oslavili závěrečnou mši svatou jubilejního
Studentského Velehradu. Tu celebroval P. Josef Stuchlý. Po ní nastal úklid všech prostor,
během něhož se všichni rozjížděli do svých univerzitních měst.

3.11.7

Dopis Svatému Otci

Z radosti nad možností uskutečnění jubilejního ročníku a úctou ke Svatému Otci jakožto
náměstka Kristova, který je za celou církev zodpovědný, se Vysokoškolské katolické hnutí
Česká publika o. s. rozhodlo napsat za všechny studenty z Čech, Moravy a Slezska papeži,
Benediktu XVI. dopis.224

3.11.8

Sponzoři

Aby se toto setkání mohlo uskutečnit, bylo zapotřebí sponzorů. Proto patří velké
poděkování následujícím: Česká biskupská konference, Česká provincie Tovaryšstva
Ježíšova, Stojanovo gymnázium a domov mládeže, Poutní a exerciční dům Stojanov, obec

221

Skupina Nad čarou vznikla na podzim roku 2005, jejími zakladateli jsou členové hudebního týmu z

Jednoty bratrské Ostrava. Na svém kontě mají už tři alba (Všechno mám v Něm, Můj svět se točí kolem Tebe,
Tvé srdce).
222

Kapela JazzGang pochází z Uherského Hradiště.

223

Projekt Harmonia Laudes zahrnuje pěvecké sbory Musica Animata (Třebíč) a Santini (Telč). Čítá na

80 zpěváků a hudebníků. Duchovní koncert s názvem SONGS FOR GOD představil hudbu Charlese Norwella,
kterou lze označit jako symphonic artrock. Spolu s velkým pěveckým sbore, a smyčcovým orchestrem účinkují i
členové rockových kapel ARCHA a YETTIrock.
224

Dopis papeži, příl. č. 57.
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Velehrad. Dále pak Ministerstvu kultury a zlínskému kraji. Mediálnímu partnery byli: rádio
Proglas, Katolický týdeník a webové adresy: www.vira.cz a www.signaly.cz.
Poděkování patří i lokálním Vysokoškolským katolickým hnutím Praha, Olomouc,
Brno, Ostrava, Akademické duchovní správa Hradec Králové a RR49 Zlín, které ve svých
farnostech vykonaly sbírky.

3.11.9

Shrnutí

Desátý ročník Studentského Velehradu byl velmi úspěšným. Jak v očích organizátorů,
neboť viděli, že více jak jeden a půl roční příprava přinesla své plody, tak i po stránce počtu
účastníků, který se vyšplhal až na 700 mladých lidí.
Setkání se ale nepřipravovalo „pouze“ pro mladé. Pozvání byli, kromě biskupů, kněží a
přednášejících, právě ti, kteří se Studentským Velehradem začínali a následně pokračovali –
tedy absolventi. Nelze přesně říct, kolik se jich nakonec dostavilo, ale jedním z viditelných
bodů jejich přítomnosti byla některých z nich sobotní odpolední diskuze. Nabízí se tak otázka
na další ročník, zda by bylo vhodné a možné absolventy zvát i nadále.
Během celého setkání byla možnost svátosti smíření. Byla k tomu vyhrazena konkrétní
místnost, a kdo měl zájem o svatou zpověď, ten se zapsal na arch papíru (ten byl umístěn na
dveřích místnosti) a nemusel se obávat, že by bylo jeho místo obsazeno.
Díky velkému počtu účastníků muselo být důkladně promyšlena logistika stravování a
ubytování. Co se týče stravování, účastníci chodili po skupinkách (animátorských) a pro
každé jídlo měli určený přesný čas doby příchodu i odchodu. Samozřejmě se vždy dbalo ještě
stále lidsky vyhovujícímu časovému intervalu. Stravování probíhalo v jídelně jak na
Stojanově, tak na gymnáziu. Ohledně ubytování byly využity všechny prostory, které
Velehrad či jeho okolí nabízelo – poutní dům Stojanov, třídy na gymnáziu, třídy na základní
škole, několik chat v kempu Modrá, byly připraveny i dva velkokapacitní stany.
Propagace probíhala po celé České republice, zvláště pak v městech, kde působí
Vysokoškolské katolické hnutí225, a dalších univerzitních městech226. Dále pak na webových
stránkách227, v podobě mnoha tiskových zpráv a rozhovorů,… Byla vytvořena oficiální

225

Praha, Olomouc, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Zlín.

226

České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec, Pardubice, Opava, ..

227

www.studentskyvelehrad.cz, www.signaly.cz, www.facebook.cz, www.vira.cz, ..
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webová stránka setkání www.studentskyvelehrad.cz, kam se během měsíců před setkáním i
po něm neustále doplňovaly aktuální informace.
Svou aktivitu na tomto setkání zahájil i tzv. „Biblický impuls“228, se kterým přišel
komunitní web www.signaly.cz.
Účastníci si z Velehradu neodnášeli pouze kolík, ale mohli si zakoupit tričko (s tématy a
biblickým citátem akce), button s logem SV10 či CD s audiozáznamem dopoledních a
odpoledních přednášek. CD se „vyráběla“ přímo na Velehradě, během setkání. Dále byl ke
koupi Studentský diář 2010/2011. V rámci společenství signály probíhala autogramiáda
knížky Klávesnicí mezi nebem a zemí.
Mohla bych tak pokračovat dále, protože třeba po stránce technické, bylo potřeba
skutečně hodně notebooků, počítačů, tiskáren, kopírek, dataprojektorů, promítacích pláten,
diktafonů,…
Po setkání bylo vyrobeno DVD, které obsahovalo nahrávky přednášek, fotogalerii,
video a dokumenty. Poté bylo k dispozici k zakoupení v jednotlivých akademických
farnostech nebo objednáním.

Ráda bych zde poznamenala několik vzpomínek, které dostatečně vyjadřují atmosféru
setkání.

„Velehrad je velikým symbolem. Je to místo, které může oslovovat všechny generace,
skupiny lidí a zároveň každého jednotlivě. Kořeny tohoto místa sahají až do hlubin dějin a to
dává místu neopakovatelný náboj“, sděluje Eliška Šanová, studentka UP v Olomouci

„Setkáváte se zde s mnoha lidmi, kteří vyznávají stejné nebo alespoň podobné hodnoty
jako vy - můžete se s nimi sdílet… Společné zážitky mi přinesly do života nové přátele z celé
České republiky, se kterými se ráda osobně setkávám, pokud je příležitost“, vypráví Markéta
Hladká, studentka UBT ve Zlíně

Díky nadšení necelé třicítky lidí, zakořenění tohoto „díla“ v modlitbách a následného
prožití setkání, se Velehrad o tomto víkendu stal místem hluboce duchovním, plným milostí a
opravdového společenství.
228

Cílem projektu Biblický impuls je prohloubit vztah studentů k bibli a vytvořit jednotlivá společenství

po celé České republice, kde by se Písmo svaté četlo a žilo.
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4 Hodnocení průběhů

4.1 V čem se liší jednotlivá setkání?
První Studentský Velehrad, probíhající v roce 1992, byl „počátkem“ ročníků dalších.
Tehdy mladí studenti ani nedomýšleli, že by se za dvacet let mohli setkat na tom stejném
místě - poutním místě Velehrad, na setkání, které ponese stejný název – Studentský Velehrad.
Začínalo se zcela bez zkušeností a vědomostí, co příprava celonárodního setkání přináší.
Přesto však byli tito mladí lidé nadšení, plni elánu a povzbuzeni duchovní záštitou kněží.
Zajeli tedy na Velehrad, kde bylo potřeba se setkat s jednotlivými místními institucemi –
farním úřadem, školou, poutním a exercičním domem Stojanov, obecním úřadem apod.
Setkali se s milým přijetím a vstřícností. Jejich první setkání s institucemi na Velehradě
přineslo důvěru, vzájemnou komunikaci a ochotu spolupráce.
První ročník Studentského Velehradu byl přínosem hlavně v možnosti představení se
sobě navzájem jednotlivých akademických obcí. Dále bych se zmínila o formě propagace - ta
probíhala skrze zcela osobní komunikaci. Ráda bych zde ještě vzpomenula poselství Svatému
Otci, které bylo při závěrečné mši svaté „odesláno“ do Říma.
Druhý ročník tak mohl vznikat již za přítomnosti (na základně již dříve započaté
komunikaci) sobě známějších mladých lidí. Místem setkávání nebyly kanceláře, ale posloužil
byt olomouckého kněze, Michala Altrichtera. Komorní prostředí tak mělo blahodárný vliv na
zharmonizování celé přípravy a utužení vztahů mezi jednotlivými přítomnými. Během příprav
tohoto ročníku se částečně upustilo od zcela osobní komunikace, začalo se řešit i pomocí
telefonátů či faxů. Velehradské setkání bylo také místem nově vzniklé myšlenky –
studentského kněze, konkrétně určeného pro pastoraci vysokoškoláků v daném univerzitním
městě.
Třetí Studentský Velehrad jen potvrdil, že mladí lidé v setkávání a sdílení se vidí smysl
a jsou ochotni pro tyto „dary“ jet na Velehrad a společně tak prožít několik společných dní.
Polední modlitba před basilikou u kříže se stala nedílnou součástí každého Studentského
Velehradu.
Setkání na Velehradě pokaždé předcházely poutě. V této době byly základní trasy již
prochozené. Přínos tohoto ročníku však spočívá v domluvě přespání na konkrétních místech.
Ačkoliv to většinou nebyla místa, která by se běžně obývala, poutníci za ně byli vždy vděčni.
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Nebylo tomu náhodou, že čtvrtý ročník byl mezi doposud pořádanými první, který nesl název.
Studenti si kladli důležité otázky - nejenom osobní, ale zvláště ty duchovního charakteru.
Poznat „Pravdu“ chtěli umožnit i druhým, proto toto setkání neslo téma „Student a církev“ a
přizvali na ně takové přednášející, kteří mohli toto téma kvalitně přiblížit z více úhlů pohledů.
Stejně tak jako na prvním ročníku, i na tomto byl od mladých pozdraven Svatý Otec, formou
radostné zprávy a prosbou o požehnání.
Pátý Studentský Velehrad byl připravován rok před vstupem do nového milénia.
Studenti zatoužili vejít do nového předělu letopočtu s poselstvím, které bude mít dlouhodobě
trvající hodnotu. Zvolili proto téma „Zjevení krásy“. Do jednotlivých akademických obcí byl
zaslán zvací dopis a tím tak bylo poukázáno na vhodnost cesty na Velehrad a prožití zde
společenství a načerpání duchovního povzbuzení. K zahájení Studentského Velehradu
obdrželi studenti dopis od biskupů Jana Graubnera a Josefa Hrdličky s požehnáním a přáním
naplněných dnů při setkání. Programy setkání tehdy probíhaly na Stojanově, v basilice a v
prostorách sociálního zařízení Vincentinum.
Při přípravě šestého ročníku setkání byla zdokonalena logistika ubytování a stravování.
Jelikož bylo v přípravném týmu nedostatek mobilních telefonů, bylo jeho členům umožněno
využívání telefonů v poutním a exercičním domě Stojanov. Kvůli nedostatečnému zájmu
mladých, se ten rok vedly poutě pouze dvě – Sv. Hostýna a Bučovic. Co je ale hodno zmínit,
je velice pečlivá a vydařená příprava přednášek a zvláště pozvání přednášejících. Tématem
byly misie a podařilo se na Velehrad pozvat skutečně takové osobnosti, které tak mohly své
osobní zkušenosti předávat dál, přítomným mladým lidem.
Sedmý Studentský Velehrad se nechal inspirovat dvěma skutečnosti, které měly zrovna
v konání setkání probíhat – Středoevropské katolické dny a (za několik dní po ukončení
setkání) plánovaný vstup České republiky do Evropské unie. Tématem byl zvolen „Dialog“ a
skvěle tak zapadal do aktuální mentality národa. Tento ročník byl již třetím, na kterém se o
všech důležitých informacích mohli studenti dozvědět díky webovým stránkám setkání.
Porady přípravného týmu ohledně osmého Studentského Velehradu probíhaly za vedení
Pavla Pohorského, postupně ve třech univerzitních městech – Brně, Olomouci a Praze.
Přínosem osmého ročníku setkání pro další ročníky je vznik registračního formuláře a velice
pečlivě rozpracované jednotlivé sekce (resorty) – předprogram, doprovodný program, liturgie,
finance, propagace, stravování, ubytování, technické záležitosti, infotým. Účastníci se
počínaje tímto ročníkem začali scházet v tzv. „animátorských skupinkách“, které měly za úkol
pocítit a vytvořit společenství pro každého účastníka – zvláště tomu, který na Studentský
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Velehrad zavítal poprvé, nikoho zde neznal nebo se nedokázal do celého dění tak rychle
zapojit. Další „novostí“ byla „symbolika“. Ta byla pečlivě připravována a provázela účastníka
během dnů setkání. Díky ní tak mohl každý mladý do tématu Studentského Velehradu více
proniknout a prožít jej „na vlastní kůži“. Skrze symboliku si účastník ze setkání odnášel
povzbuzení (někdy i v podobě rad) do nově vzniklých otázek běžného života.
Devátý ročník Studentského Velehradu s sebou přinesl celkem čtyři nové skutečnosti.
První z nich se týkala přípravného týmu. Ten, kromě porad, probíhajících v různých
univerzitních městech, prožil víkendové setkání přímo na Velehradě. Důvody byly dva –
intenzivnější příprava setkání a důkladnější osobní poznání v rámci týmu. Během příprav byl
k detailnějšímu zaznamenávání dat a tím pádem i přehlednosti (pro člověka samotného, i
celého týmu) využit prostor na webových stránkách – v podobě wikipedie. Třetí skutečností
byl prodloužené setkání na Velehradě – místo tří dní to byly čtyři (1. - 4. května). Čtvrtou
novinkou se stal nově vzniklý prostor čajovny, do které byla možnost přijít kdykoliv (kromě
časů přednášek) během celého setkání. Tento ročník vznikla ze setkání vzpomínka formou
CD, na kterém bylo zaznamenáno několik přednášek, pár dokumentů a písně, které zazněly
při mší svatých.
Na zahajovací mši svatou jubilejního desátého ročníku setkání byl pozván kněz, který
sloužil zahajovací mši svatou prvního Studentského Velehradu – Tomáš Halík. Pozvání přijal
a mohl si tak „zopakovat“ atmosféru jedinečnosti. Zahajovací den setkání měla „premiéru“
ještě jedna událost a to vernisáž ve sklepení gymnázia na téma „Dvacet let Studentských
Velehradů“. Jednalo se o přiblížení historie všech ročníků, možnost vidět dokumenty, fotky,
zavzpomínat… V důsledku vzniku animátorských skupinek zanikla možnost dobrovolného
modlitby ranních chval a byla tak nahrazena společnou modlitbou v konkrétní (dané)
skupince. Jubilejnost tohoto ročníku se projevila i v přítomnosti absolventů - těch, kteří stáli
na počátku tohoto typu setkání či byli aktivní během ostatních ročníků Studentských
Velehradů. Po setkání bylo vyrobeno DVD, jehož obsahem byly nahrávky přednášek,
fotogalerie, video a dokumenty.

Během dvaceti let došlo v rámci Studentského Velehradu k rozličným krokům a
postupům. Věříme však, že každá nová skutečnost, která se v daném ročníku objevila, byla
pečlivě promyšlena, vhodně zvolena na konkrétní dobu, posloužila tak k lepšímu prožitku
setkání a prodloužila vzpomínky z něj.
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Není náhodou, že se některé body setkání objevují až dodnes. Studentský Velehrad si
tak mohl vyprofilovat svůj program, který je každoročně obohacen o nové téma, biblický
citát, symboliku a v neposlední řadě nové mladé lidi, atmosféru a „znovuobjevení“ velikosti
tohoto poutního místa.

4.2 Vznik a činnost organizačního (přípravného) týmu

4.2.1 Kdo tvoří organizační tým?
Organizační tým je složen z vedoucího týmu (který bývá často i prezident konkrétního
ročníku Studentského Velehradu) a jeho spolupracovníků, případně dobrovolníků.
Poslední roky lze dobře navázat na stále větší aktivitu lokálních Vysokoškolských
katolických hnutí a ostatních univerzitních měst, kde působí počtem menší společenství.
Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika je se všemi těmito městy229 v kontaktu a tak
je před přípravami oslovuje a nabízí možnost zapojení se do blížících se příprav. Poté už
záleží, kdo na výzvu odpoví kladně, kdo dění sleduje zpovzdálí či o tuto nabízenou možnost
nemá zájem.
Jednotlivá VKH či společenství tak vysílají své zástupce, kteří se následně společně
podílí na přípravě nového ročníku Studentského Velehradu.

4.2.2 Povinnosti člena přípravného týmu
Člen přípravného týmu by si měl uvědomit, že za vybranou (či určenou) sekci a za
plnění úkolů v ní bude zcela zodpovídat. Doporučuje se dopředu promyslet, zda je v moci
člena být přítomný skutečně na celé přípravě – kdyby měl pochybnosti, nebyla by mu udělená
žádná sekce a mohl by tak pomáhat třeba jako dobrovolník. Od člena přípravného týmu se
tedy vyžaduje píle a zároveň neustále otevřená mysl pro podněty zvenčí. Dále pak schopnost
přizpůsobit se podmínkám, a nově vzniklým situacím, které by měl umět operativně vyřešit.
Je tedy na vedoucím týmu, aby dokázal schopnosti u každého člena odhadnout a dle
toho mu nabídnout patřičnou možnost podílení se.
229

VKH Praha, VKH Olomouc, VKH Brno, VKH Ostrava, VKH Akademická duchovní správa Hradec

Králové, VKH RR49 Zlín, dále pak (společenství) České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Liberec,
Pardubice, Opava
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Jelikož společně tým pracuje okolo jednoho roku, je zde velmi důležitá důvěra ve
schopnost vhodného řešení situací, v plnění potřebných úkolů,…

4.2.3 Kde se konají porady
Organizační tým se zpravidla schází v některých z univerzitních měst, ve kterých působí
lokální Vysokoškolské katolické hnutí. Mezi nejčastěji hostující města patří Brno a Olomouc
dále pak Praha a Hradec Králové.
Jelikož více jak polovinu přípravného týmu tvoří studenti, kteří jsou aktivní ve svých
lokálních VKH, pro setkání přípravného týmu se často využívá akcí pořádaných
Vysokoškolským katolickým hnutím Česká republika, neboť je pak na poradách
pravděpodobnost vyššího počtu přítomných. Zmiňovanými akcemi mám na mysli jednou za
rok v Brně pořádanou Konferenci VKHČR, o. s., jednou za dva roky (vždy v lichém roce –
kdy se nekoná Studentský Velehrad) připravený sportovní víkend Salaš cup v Hradci Králové
či jiné příležitosti.

4.2.4 Přehled jednotlivých sekcí
Jednotlivé oblasti práce přípravného týmu jsou – dle svých vlastností – rozděleny do
tzv. „sekcí“. Pojďme se s nimi seznámit a tak společně nahlédnout do všeho, co pojímá
příprava tohoto celonárodního setkání.
Sekce „program“ obsahuje přípravy poutí – je třeba domluvit, z jakého se půjde směru,
kdo bude duchovním poutě, kdo animátor; zařídit přespání na farách a vymyslet program na
nich - ten je během dní pomyslnou „přípravou“ na téma ročníku. Dále zde patří, jak už název
napovídá, samotný program setkání. Zodpovědný za tuto sekci má mít pod kontrolou přípravu
celého programu - přednášky, koncerty, předprogram i doprovodný program.
Sekce „ubytování“ zahrnuje úkoly jako registrace (před setkáním – pomocí webu, i na
místě – přímo na Velehradě), zpracování kontaktů, předběžné rozdělení do skupinek,
rozdělení pokojů (podle konkrétních potřeb) a zároveň domluvení dobrovolníků, kteří by byli
během setkání na recepci.
Sekce „stravování“ zajišťuje nakoupení všech potřebných potravin, kontrolu stravenek a
dozor v jídelně. Samozřejmě nedílnou součástí je i vymyšlení jídelníčku a neustálá
komunikace s řádovými sestrami na Stojanově a těmi institucemi, od kterých odkupuje
potraviny.
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Dostáváme se k další sekci a tou je „propagace“. Zde je zapotřebí osobu, nejlépe
takovou, která se v oblasti medií pohybuje nebo má k tomuto zaměření činnosti nějaký bližší
vztah. Dalšími úkoly je zajistit fotografa, kameramana, distribuovat plakátky, zastupovat
pozici tiskového mluvčího na setkání, napsat tiskovou zprávu a být kontaktní osobou pro
média (rozhlas, TV, internet,…).
Další sekce zahrnuje „přednášky“ Ty jsou pro Studentský Velehrad pomyslným
„pilířem“, neboť právě v nich je uchopeno dané téma setkání. Je třeba pojmout téma setkání v
dopisu pro přednášející, objasnit je – aby tak dotyčný věděl, kterým oblastem by se měl ve
svým přednáškách věnovat. Úkolem zodpovědného za tuto sekci je právě tyto zmiňované
přednášející vytipovat, kontaktovat, na Velehrad jim zajistit dopravu (příp. zpáteční cestu) a
pro každého hosta zajistit člověka, který jej bude doprovázet, bude mu k dispozici.
Sekce „technika“ si žádá zkušeného člověka (většinou muže), který by byl zodpovědný
za dobrý průběh každého nahrávání, ozvučení a aby byla na konkrétním místě vždy patřičná
technika. Po technické stránce tedy zodpovědný za tuto sekci nevytváří pouze dobré technické
podmínky účastníkům, ale podílí se i na vytváření technického zázemí pro přípravný tým.
Sekce „liturgie“ je sice jmenovaná téměř na konci, ale to ji zdaleka neubírá na
důležitosti. Zahrnuje neustálou komunikaci s kněžími, domlouvání jich jako celebrantů, příp.
koncelebrantů (téměř vždy se stávalo, že bylo na mší svatých u jednoho oltáře více kněží)
nebo zpovědníků. Dále má na starosti celou liturgii jako takovou - tedy symboliku při mších
svatých, zajištění hudebního doprovodu schol, dále pak domluvení osob pro konkrétní části
mše svaté - čtení, přímluv či obětního průvodu. Liturgie utváří pomyslnou jednotu mezi
tématem setkáním, duchovním zvnitřněním jeho a vlastní realizací do běžného života.
Sekce „finance“ zajišťuje veškeré financování, sepisování grantů, finančního
vyhodnocování, vypisování a proplácení cestovních dokladů. Pro tuto pozici se často velmi
těžko hledá člověk, který by na sebe chtěl přebrat všechny (od začátku do konce setkání)
důležité finanční kroky. Tato pozice je vcelku náročná a vyžaduje naprostou preciznost práce.
Poslední jmenovanou sekcí je „infotým“. Tito lidé jsou přítomnosti na mnoha místech
během setkání a mají za úkol informovat účastníky – kam se mají dopravit, kde se co koná, ..
či poskytovat odpovědi na jejich vznesené otázky. Nejčastěji kladené otázky se týkají
prostorů, proto je dobré, aby si členi infotýmu předem důkladně veškeré prostory, které se
budou během setkání využívat, na Velehradě prošli.
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Ačkoliv jsem zde nastínila konkrétní úkoly jednotlivých sekcí, v konečné podobě je jich
mnohem více. Jsou „okořeněny“ pojetím úkolů každé osoby, která k nim přistupuje svým
způsobem. Dalším činitelem jsou problémy nebo různé překážky, které mohou nastat. V
konečném pojetí se jedná o mentalitu celého týmu a schopnost vedoucího spolupracovníky
motivovat a vést celé přípravy tak, aby Studentský Velehrad zdárně proběhl.

4.2.5 Reflexe po Studentském Velehradě
Přípravný tým se po Studentském Velehradě nerozpadá, ale sejde se na tzv.
„povelehradské setkání“. Zde je příležitost k reflexi uplynulého ročníku a navrhnutí
zdokonalení konkrétních bodů jednotlivých sekcí. Zápisem z něj se pak informace předávají
nově vzniklému přípravnému týmu. Již na tomto setkání se může navrhnout termín (nebo
alespoň konkrétní kalendářní měsíc) první porady ohledně dalšího ročníku Studentského
Velehradu.
Samozřejmě není tento společně strávený (zpravidla víkend) čas určený pouze pro
reflexi. Je to prostor pro znovu-setkání se, sdílení a osobního přínosu do tohoto společenství.
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4.3 Analýza setkání

4.3.1 Přehled jednotlivých ročníků Studentského Velehradu
1. Studentský Velehrad

29. - 31. 5. 1992

2. Studentský Velehrad

13. - 15. 5. 1994

3. Studentský Velehrad

3. - 5. 5 1996

4. Studentský Velehrad

24. - 26. 4. 1998

5. Studentský Velehrad

5. - 7. 5. 2000

6. Studentský Velehrad

3. - 5. 5. 2002

7. Studentský Velehrad

23. - 25. 4. 2004

8. Studentský Velehrad

27. 4. - 1. 5. 2006

9. Studentský Velehrad

2. - 4. 5. 2008

10. Studentský Velehrad

30. 4. - 2. 5. 2010

4.3.2 Přehled

počtu

účastníků

během

deseti

ročníků

Studentských Velehradů

Účastníků v jednotlivých letech bylo: 1992 – 380, 1994 – 500, 1996 – 500, 1998 –
250, 2000 – 200, 2002 – 250, 2004 – 277, 2006 – 391, 2008 – 525, 2010 – 720.
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4.3.3 Podrobnější

analýzy

IX.

a

X.

ročníku

Studentského

Velehradu

4.3.3.1 IX. ročník Studentského Velehradu 2008
Podle akademických farností

Podle věku

Věkový průměr je 22, 14 let.
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Podle účastni na programu

4.3.3.2 X. ročník Studentského Velehradu 2010
Podle vývoje registrace

Výraznější skok je 11.4. (tedy byla vyhlášena soutěž a registrovaly se scholy) a 18.4.
(první konec registrace).
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Věk účastníků

Věkový průměr 24, 6 let.

Poměr univerzitních měst
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Účastníci a kraj bydliště

Účast na programu

Dobrovolníků je zde uvedeno 30. Nicméně jejich počet byl určitě vyšší – mnozí se
zapojili až při samotném setkání.
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Ubytování

Zvyšuje se trend účastníků bez ubytování.

Stravování

Za několik let se navýšil počet účastníků, kteří nepožadují stravování v jídelnách.
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4.3.3.3 Ostatní
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5 Misijní následky po Studentském Velehradě
5.1 Co převládá jako nedostatky
Tak jako každá situace může pro někoho vyznít pozitivně, pro druhého negativně, jako
každý člověk má dobré i špatné charakterové vlastnosti, stejně tak Studentský Velehrad
vlastní pomyslné obě hrany jedné mince. Nedostatky nebo-li negativa lze nahlížet ze dvou
pohledů – organizátora a účastníka.

5.1.1 Z pohledu organizátora
Poslední ročníky (a zvláště minulý desátý Studentský Velehrad) přichází na toto poutní
místo stále více účastníků. Na jednu stranu je tento fakt potěšující a výrazem zájmu nebo
touhy po opakovaném hlubokém duchovním a společném prožitku, který toto setkání
umožňuje, na druhou stranu znamená pro organizátora důkladnější přípravu.
Po reflexi devátého Studentského Velehradu v roce 2008 se usoudilo, že počet
účastníků ubytovacím a stravovacím možnostem zcela vyhovoval. Na desátý, jubilejní ročník
– jak víme – přišlo o dvě sta mladých více. Sekce ubytování se tím dostala téměř na strop
kapacity všech místních lokalit, kde bylo možno účastníky ubytovat – pokoje na poutním a
exercičním domě Stojanov, internátní pokoje na Stojanově gymnáziu, třídy na základní škole,
několik chat v blízkém kempu Modrá, velkokapacitní stany. Jistě, lze obsadit více chatek v
kempu, objednat nesčetně velkokapacitních stanů, i se ubytovat v hotelu nebo třeba dojíždět z
blízkých měst, ale já si myslím, že není cílem setkání, aby bylo na Velehradu co nejvíce lidí.
Co se týče stravování, tak veškeré časy, které byly určeny k nasycení (snídaně, obědy,
večeře) musely být detailně pro obě dvě jídelny – na Stojanově a na gymnáziu – propočítány.
Proto se také postupně zvolila forma stravování v animátorských skupinkách, přičemž pro
každou z nich byl přesně vymezen čas příchodu a odchodu z konkrétní jídelny. Již dva
ročníky tedy nebylo možné, aby se účastník občerstvil, kdy to vyhovovalo právě jemu. Za
respektování všech (jak u ubytování i stravování) nařízení a požadavků jsou organizátoři
vděčni a doufají, že se účastník na Studentském Velehradě i přes takové nutnosti necítí
omezen. Zároveň si ale zodpovědní za sekci ubytování musí klást otázky, jejichž odpovědi by
– pokud by se počet účastníků dalších Studentských Velehradů dále navyšoval – učinily typ
stravování ještě stále přijatelným.
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Další nedostatek se týká propagace. Během uplynulých ročníků a vzájemného předávání
informací se tak vytvořil celkem dobrý přehled katolických médií a tiskovin. I spolupráce
Vysokoškolského katolického hnutí s lokálními VKH vzrostla. Proto se propagace v
univerzitních městech bere nejenom jako samozřejmost, ale přístup těch, kteří na Studentský
Velehrad při hláškách zvou, vidím jako radostný. Ačkoliv je mnoho míst, reálných či
virtuálních, o tomto setkání zpraveno rozhovorem nebo tiskovou zprávou, je v této sekci
zapotřebí ještě mnohé vylepšit. Ať už se to týká dřívějšího vytváření a aktualizování
webových stránek, aby tak potenciální účastníci mohli čerpat potřebné informace více jak tři
měsíce před samotným setkáním. Tak dostatečné kuráže oslovit s tiskovou zprávou i nekatolická média.
Neopomenutelný je také nedostatek finančních prostředků. Minuly doby, kdy si
účastník na setkání vystačil s dvěma sty korunami. Veškeré náklady postupně vzrostly a
skutečně nelze tento fakt ignorovat. I přesto, že nynější cena (pět set padesát korun) je vlastně
polovina plné ceny (její druhá část je díky grantům, příspěvkům a darům dotována),
organizátoři se stále snaží rozšířit své znalosti o další možností finančního zabezpečení a
proto oslovují více možných partnerů a sponzorů.
Není mi to příjemné, ale musím zde upozornit také na nevhodné chování některých
účastníků. I když se budu snažit brát v potaz veškeré druhy domácností, že kterých může
jedinec pocházet a ve kterých je vychováván, organizátory mnohdy podiví účastníkova
neukázněnost. Naštěstí jsme nikdy nebyli svědky momentů, které by někomu ohrožovaly
život nebo celé setkání znehodnocovaly.
Posledním možným negativem je skutečnost, se kterou se potýkaly už předchozí
ročníky, a troufám si říct, že do jisté míry tomu bude i nadále. Jedná se o nedostatek
dobrovolníků, kterých je zapotřebí nejen během setkání, ale i již při přípravách. Jsou
samozřejmě ti, kteří v tomto druhu pomoci vidí potřebnost nebo se zkrátka do dění chtějí
zapojit. Na druhou stranu tato služba jistou měrou omezuje, protože se dotyčný nedostane na
část programu nebo by chtěl čas trávit jinak, po svém. V dnešní době je tendence nenechat se
rušit, ale třeba jednou přijde dotyčný, zatahá organizátora za rukáv a bude se dožadovat
nějakého úkolu. Ano, je to trochu s nadsázkou, ale Studentský Velehrad si vytváří sami
studenti, tak proč se nezapojit, když vím, že ten druhý dělá zas něco pro mě.
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5.1.2 Z pohledu účastníka
Negativní zkušenost účastníka může nastat již při samotném příchodu k registraci. V
poutním domě Stojanov (zde se ubytovává nejvíce lidí) jsou k dispozici dva počítače, díky
kterým je možné zájemce o účast identifikovat, zapsat a předat mu potřebné náležitosti jako
klíče od pokoje, informační brožurku či již první organizační pokyny. Tuto činnost zajišťují
dva lidé, každý z nich má k ruce pomocníka (pomocníky). Pokud se na registraci dostaví více
příchozích, může nastat zmatek, v lepším případě se to odrazí na délce doby čekání. Pokud
daný příchozí není zrovna z těch, kteří by se věnovali rozhovoru s druhými či rovnou
navazování kontaktů, může mu tato chvíle připadat zbytečná a dlouhá. Dostaví se tak
nespokojenost, která může ovlivnit první strávené chvíle na setkání. Myslím si by bylo
vhodné navýšit počet registrujících.
Další nedostatek se pojí přímo s programem, konkrétně v rozhodování se, kterou z
přednášek účastník navštíví. Většinou se program připravuje takovým způsobem, aby byly
přednášky zastoupeny vhodnými osobami – více či méně známými. První problém (ať už se
to týká dopoledního nebo odpoledního bloku) může u přítomného nastat v tom, že se nebude
umět rozhodnout, kterou přednášku si vybrat. U jedné jej láká téma, u druhé zase osoba, která
se danému tématu bude věnovat. Obecně platí, že se jedinec rozhoduje podle skupiny nebo
podle

náhodného

oslovení

druhého,

nepředvídatelného

znamení,

momentálního

rozpoložení,… Druhým problémem je přeplněnost přítomnosti účastníků na jednotlivých
přednáškách.
Pro každý ročník je připraven konkrétní program. Jistý „princip“ (skladby setkání)
zůstává stejný, ale obměňují se určité prvky. Člověk, který na Studentský Velehrad přijíždí, je
zpravidla s programem setkání obeznámen. Nepříjemností může být jistá (subjektivně
vnímaná) „nutnost“ účastnit se programu. Ta pak člověka omezuje. Takové rozpoložení
jedince vskutku neodpovídá organizátorově zamýšlené spokojenosti pro každého. Tato situace
se nedá nikdy ovlivnit dopředu, ale zmiňuji se tu o tom, neboť cílem organizátorů skutečně
není někoho omezovat nebo mu něco vnucovat.
Jako poslední negativum zde uvádím nedostatek volného času pro účastníka. Na jednu
stranu jsou si (při sestavování programu) samotní organizátoři vědomi toho, že obsah setkání
je od příjezdu do odjezdu účastníka skutečně plný. Na druhou stranu je pouze v zájmu
přítomného, pro jaký způsob trávení času na setkání se rozhodne. Nicméně je mou povinností
poukázat na fakt, že se ozývá stále více hlasů ohledně přání trochu volnějšího programu.
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Volný čas by účastníci vyplnili například setkáváním s lidmi - ne jen míjením, a sdílením s
nimi - ne útržkovitými rozhovory.
Nevyčerpala jsem zde všechna negativa, s kterými se organizátoři nebo účastníci
potýkají. Ale mým záměrem bylo nastínit alespoň některé skutečnosti, které lze na setkání
zaznamenat či bylo možné díky otevřenosti osob zjistit a tak zde uvést.

5.2 Vliv Studentského Velehradu na studentskou farnost
Když jsem přemýšlela, jak pojmout tuto poslední kapitolu, v myšlenkách jsem se ocitla
ve „své“ studentské farnosti, ve farnosti Panny Marie Sněžné v Olomouci. Prožila jsem v ní
již několik let a je vždy zajímavé vnímat plynoucí čas „před Studentským Velehradem“ a „po
Studentském Velehradě“. A stejně tak ve vyprávění mých blízkých z ostatních studentských
farností
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shledávám, že v nich určitý rozdíl zaznamenat lze. Jedná se o nějaké nalhávání

lepších vztahů ve farnosti nebo je tento rozdíl skutečný?

5.2.1 „Nové“ vztahy ve farnosti
Pokud část nějaké skupiny zažije něco neočekávaného, pozitivního a je tak plna mnoha
zážitků, druhá část se může cítit nezapojená, odstrčena, „sama“. Problém nevzniká několika
členům, ale je problémem celé skupiny. Často tak k nově vzniklým potížím přibývají další,
postupně může dojít i k rozkolu skupiny.
I ve studentských farnostech určité procento mladých (z ní) odjíždí na setkání, druzí
pozvání (ať už jsou jejich důvody jakékoli) nepřijali. Atmosféru po Studentském Velehradě
vnímám ve farnostech „zdravější“. Působí tu pomyslný náboj, který rozdmýchává dávno zašlá
kamarádství nebo budí chuť do dříve neuskutečněných rozhovorů, podnikat společné
výlety,…
Samozřejmě, že lze zaznamenat určité rozdíly u těch, kteří setkání absolvovali a kteří
nikoli – ale určitě ne z pohledu nějakých nedorozumění. Ti, kteří mají se setkáním zkušenost,
ji předávají dál. Ti, kteří na setkání nebyli, naslouchají nebo se sami ptají, co jim načerpané
zážitky přinesly do života nového.
230

Oficiální studentské farnosti jsou dvě – v Praze (Farnost sv. Salvatora) a v Olomouci (Farnost Panny Marie

Sněžné). Ostatní studentská města tento status nevlastní, ale pro přehlednost a jednoduchost v textu zde budu
mluvit obecně – o všech univerzitních farnostech jako o studentských farnostech.
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Jako jeden z přínosů bych tedy určila větší zájem o druhého, o druhé.

5.2.2 Nové kontakty ve farnosti, mezi farnostmi
Člověk je „tvor společenský“ a již od počátku žil ve společenství.231 Je pro něj
domovem, kde má své nejbližší, je místem důvěry a spolupráce. V přeneseném slova smyslu a
na základě určitých hodnot, bychom tak mohli definovat společenství i další, která si člověk
během svého života vytváří. V tomto případě mám na mysli společenství ve farnosti. Primární
je jedno – všichni tvoříme „jedno Tělo“, sekundárních může být nepočítaně.
Na Studentském Velehradě se účastník setkává s dalšími lidmi, seznamuje se s nimi,
vyměňuje vzájemně názory, druhému se „přibližuje“. Samozřejmě i ti ostatní jsou součástí
nějakého konkrétního celku. Je otázkou, zda jsou tyto nově vzniklé vztahy pouze
„přítomnými“ - krátkodobými nebo trvalejší.
Po setkání se mladí lidé ve své studentské farnosti shledávají. S těmi, co jsou z jiných
univerzitních měst, jsou v kontaktu způsobem, který dnešní doba nabízí, tedy virtuálním. A
takto dochází k novým kontaktům, které vyústí k případnému navštěvování jiných
studentských farností, následné vzájemné spolupráci či předávání zkušeností,…
Další přínos bych tedy označila jako rozrůstající se (Boží) společenství.

5.2.3 Lepší možnosti zapojit se do dění farnosti
Pokud bereme v potaz farnost, ve které působí Vysokoškolské katolické hnutí, je zde
dost prostoru k tomu, aby se student mohl realizovat. Předpokládejme, že se na Studentském
Velehradě seznámí s někým, který je ve farnosti již nějaký čas aktivní, může se pak k němu
připojit nebo mu dotyčný může naznačit alespoň cestu, kterou by se mohl ubírat.
Ve farnosti působí skupina lidí232, která se podílí na přípravě různých akcí, skrze něž
jsou mezi ostatní studenty šířeny křesťanské hodnoty. Student, jelikož je mu VKH povědomé
právě z velehradského setkání, se tak může lépe zapojit do jeho aktivit, být členem dané
skupiny nebo pouze dobrovolníkem. Dále se může podílet na všech dalších činnostech, které
jsou pro danou farnost aktuální – pomoc při úklidu kostela, vedení společenství, příprava
koncertů, plánování volnočasových aktivit,…
231

Gn 1, 27.

232

VKH Praha, Olomouc, Brno, Ostrava – Rada, VKHRR49 – Studentský Olymp, VKH Akademická

duchovní správa Hradec Králové – pastorační pracovníci.
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Přínosem by v této souvislosti mohla být viditelná angažovat pro věci Boží.

5.2.4 Nový „duch“ celé farnosti
Zmiňovaný nový „duch“ úzce souvisí s lidskou bytostí jako takovou. Student, který jede
na setkání, očekává něco nového – nové zážitky, nové kamarády, ale i načerpání nových
podnětů pro jeho duchovní život. Několik stovek mladých lidí, přítomných na místě s tak
bohatou historií, společné zpěvy a modlitby … pomyslná „síla“ společenství při setkání je
více než znát. Lze tak načerpat duchovní posilu do dalších dní, situací, rozhovorů. Pokud se
mladý člověk nechá alespoň trochu vtáhnout do symboliky setkání a přijímá jako dar vše, co
během dní přichází, odjíždí s novými podněty do osobního života, odjíždí obohacen.
A takoví lidé po následujících několik týdnů a měsíců obsazují lavice „svých“ chrámů a
společně prožívají slavnost eucharistie, setkávají se, modlí, tvoří,…
Dalším přínosem je studentská farnost, která je skrze přítomné studenty „proměněna“ a
neustále „proměňována“.

Jmenované změny jsou viditelné - některé pouhým okem, jiné skrze zrak duchovní.
Studentská farnost je „živým organismem“, který dýchá, roste, mění se, studenty vítá a zase
se s nimi loučí. To, co může každému jednotlivci předat, je právě duch, který v jejím
společenství přebývá. Neopakovatelné a stále aktuální bohatství studentského farnosti spočívá
v Božích milostech, projevující se v lidech.
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6 Závěr
Lidé, kteří mně poskytovali informace, byli vstřícní. Ať se jednalo o pamětníky
prvních ročníků Studentských Velehradů či studenty, kteří byli na posledních dvou, třech
setkáních. Co je ale pro všechny zcela jednotné, jsou vzpomínky, které z jejich paměti jen tak
nevyprchají. Skrze podněty na Studentském Velehradě u nich docházelo k určitým osobním
rozhodnutím, duchovnímu růstu či nalezení svého životného partnera nebo blízkého, se
kterým jsou stále v kontaktu. Už jednou jsem se v této práci zmiňovala o Velehradě jako
místu požehnání a milostí. Na základě těchto rozhovorů jsem si více uvědomila, že toto poutní
místo láká skutečně všechny věkové kategorie a přivádí je k jednomu stolu Páně, do
společenství s Bohem a lidmi.
Ráda bych se zde i já podělila o momenty, které se mi vryly do paměti. Na
Studentském Velehradě jsem byla poprvé v roce 2008 – tehdy jako člen přípravného týmu.
Zaujalo mě pozitivní naladění a nevtíravé společenství s ostatními. Také společný víkend na
Velehradě se řadí mezi vzpomínky, které mně utvrzují, že bez určitého druhu blízkosti
s druhými a společné modlitby za dobrý průběh připravovaného díla, by se asi všechno
nezdařilo tak dobře, kdyby byl na všechno člověk sám. V souvislosti s rokem 2010
s úsměvem vzpomínám na situaci, kdy se v pátek po druhé hodině k Velehradu přibližovali
první účastníci. V týmu se jen ozvalo „na místa, Studentský Velehrad začíná!“. Silným
duchovním okamžikem obou Studentských Velehradů, na kterých jsem byla přítomna, byla
polední modlitba u kříže. Poslední vzpomínka zaputuje do závěrečné mše svaté jubilejního
ročníku. Tehdy přišli do baziliky kromě přítomných studentů i lidé z okolních vesnic. Bazilika
čítala téměř tisíc lidí. Ze společenství, které jsme tam tvořili, se dalo hluboce vnímat, jak
každý přichází za Kristem, jím se chce nechat obdarovat a posilnit do dalších dní svého
života.
Na Velehrad bylo v této práci nahlíženo z pohledu historického i současného.
Obeznámili jsme se s Vysokoškolským katolickým hnutím a vším, co studentovi nabízí.
Nahlédli jsme do dvaceti let Studentských Velehradů, zhodnotili jednotlivá setkání a
zamysleli se nad trvalými hodnotami a plody, které toto setkání přináší. Závěrem je dobré si
zodpovědět otázku: „Je Velehrad skutečně fenoménem české církve?“ Chceme i nadále
přijíždět, společně něco vytvářet a slavit eucharistii? Nechat se obdarovat různými
myšlenkami a podněty, sdílet se či vnímat krásnou krajinu, ve které je Velehrad postaven?
Přeji, aby se dalším ročníkům dařilo, aby byl Velehrad i nadále skutečným svědkem
víry.
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http://www.zurnal.upol.cz/xvii/28/studentska-rubrika/
http://salas.diecezehk.cz/?sekce=clanky&clanek=velehrad_2008

Brožurka
Velehrad 22. 4. 1990.
Zkratky
A) Biblické knihy
Gn. – Genesis
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Jan – Janovo evangelium
Kor. – list Korintským
Lk – Lukášovo evangelium
Mt. – Matoušovo evangelium
Z – Žalm

B) Ostatní zkratky
apod. – a podobně.
atd. – a tak dále.
č. – číslo.
ed. – editor.
fran. – francouzský.
kol. – kolektiv.
MPK – Martinova prázdná kapsa.
např. – například.
o.s. – občanské sdružení.
pozn. – poznámka.
Příl., příl. – příloha.
příp. – případně.
r. – rok.
řec. – řecky.
s. – strana.
Str – strana.
sv. – svatý.
SV – Studentský Velehrad.
tzv. – takzvaný.
UP – Univerzita Palackého.
VKH – Vysokoškolské katolické hnutí.
vs. – versus.

Označení biblických knih převzato z Písma svatého vydaného Jeruzalémskou
biblickou školou (Praha: 2009).
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8 Přílohy
8.1 PŘÍLOHA Č. 1 I. Studentský Velehrad 1992
Příl. č. 1 Plakát I. Studentského Velehradu 1992

141

Příl. č. 2 Brožurka

142 -

156
Příl. č. 3 Dopis Josefa Kořenka do akademických obcí
Příl. č. 4 Informace k poutím
Příl. č. 5 Poselství Svatému Otci
Příl. č. 6 Katolický týdeník – tisková zpráva
Příl. č. 7 Fotografie SV - Zahajovací mše svatá 1992
Příl. č. 8 Fotografie SV1992

8.2 PŘÍHLOHA Č. 2 II. Studentský Velehrad 1994
Příl. č. 9 Plakát II. Studentského Velehradu 1994

8.3 PŘÍLOHA Č. 3 III. Studentský Velehrad 1996
Příl. č. 10 Katolický týdeník – tisková zpráva

8.4 PŘÍLOHA Č. 4. IV. Studentský Velehrad 1998
Příl. č. 11 Plakát III. Studentského Velehradu 1996
Příl. č. 12 Informace k poutím
Příl. č. 13 Přihláška
Příl. č. 14 Brožurka
Příl. č. 15 Katolický týdeník – tisková zpráva
Příl. č. 16 Jihomoravský deník ROVNOST – tisková zpráva
Příl. č. 17 Časopis Budoucnost církve – tisková zpráva
Příl. č. 18 Fax pro Svatého Otce
Příl. č. 19 Mezinárodní komunikace
Příl. č. 20 Fotografie SV 1998
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8.5 PŘÍLOHA Č. 5 V. Studentský Velehrad 2000
Příl. č. 21 Plakát V. Studentského Velehradu 2000
Příl. č. 22 Pozdrav od biskupů Jana Graubnera a Josefa Hrdličky
Příl. č. 23 Program
Příl. č. 24 Mapka
Příl. č. 25 Katolický týdeník – tisková zpráva
Příl. č. 26 Oldin – tisková zpráva
Příl. č. 27 Fotografie SV 2000

8.6 PŘÍLOHA Č. 6 VI. Studentský Velehrad
Příl. č. 28 Plakát VI. Studentského Velehradu 2002
Příl. č. 29 Pozdrav od biskupa Václava Malého
Příl. č. 30 Brožurka
Příl. č 31 Program
Příl. č. 32 Děkovný pozdrav od Martina Vernooy
Příl. č. 33 Fotografie SV 2002

8.7 PŘÍLOHA Č. 7 VII Studentský Velehrad 2004
Příl. č. 34 Plakát VII. Studentského Velehradu 2004
Příl. č. 35 Plakát v angličtině
Příl. č. 36 Brožurka
Příl. č. 37 Mapka
Příl. č. 38 Verze tiskové zprávy
Příl. č. 39 Katolický týdeník – tisková zpráva
Příl. č. 40 Katolícke noviny – tisková zpráva
Příl. č. 41 Fotografie SV 2004

8.8 PŘÍLOHA Č. 8 VIII. Studentský Velehrad 2006
Příl. č. 42 Plakát VIII Studentského Velehradu 2006
Příl. č. 43 Brožurka
Příl. č. 44 Dotazník
Příl. č. 45 Jídelníček
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Příl. č. 46 Katolický týdeník – tisková zpráva
Příl. č. 47 Fotografie SV 2006

8.9 PŘÍLOHA Č. 9 IX. Studentský Velehrad 2008
Příl. č. 48 Plakát IX Studentského Velehradu 2008
Příl. č. 49 Brožurka
Příl. č. 50 Papír s obálkou
Příl. č. 51 Katolický týdeník – tisková zpráva
Příl. č. 52 Katolický týdeník – tisková zpráva
Příl. č 53 Fotografie SV 2008

8.10 PŘÍLOHA Č. 10 X. Studentský Velehrad
Příl. č 54 Plakát X. Studentského Velehradu 2010
Příl. č. 55 Plakát poutě
Příl. č. 56 Brožurka
Příl. č. 57 Dopis Svatému Otci
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Sua Santità
Papa Benedetto XVI
Palazzo Apostolico
00120 Cittá del Vaticano
Vaticano

Velehrad 2. května 2010, o páté neděli velikonoční

Milovaný Svatý Otče,

my, univerzitní studenti z Čech, Moravy a Slezska, jsme se tento víkend sešli na
starobylém Velehradě, abychom navázali na tradici vysokoškolských poutí, které se u nás
konají každé dva roky od roku 1992, kdy bylo poprvé možné setkání tohoto druhu uskutečnit.
Letošní pouť je jubilejní, desátá. Rádi bychom pozdravili také Vás jako náměstka Kristova,
vyjádřili naši sounáležitost s Církví a ujistili Vás o naší podpoře v této nelehké době.

Právě v tyto dny se na Velehradě konal rovněž pohřeb Božího služebníka kardinála
Tomáše Špidlíka, kterého jsme se také účastnili. Jsme rádi, že i v českém prostředí můžeme
rozvíjet tradici našich předků a jejich duchovní, lidský i teologický odkaz. Tímto si k srdci
bereme úkol odvážně navázat na život zesnulého kardinála Špidlíka, abychom i my mohli být
podle jeho vzoru svědky Kristovými.

Pouti vysokoškoláků požehnali naši biskupové, předně olomoucký arcibiskup a
moravský metropolita Mons. Jan Graubner. Samotného setkání se zúčastnil pražský světící
biskup Mons. Václav Malý. S láskou jsme vzpomněli také na Vaši zářijovou návštěvu České
republiky a na Vaše slova, která uchováváme v srdci.

Přijměte, prosím, naše srdečné pozdravy. Provází je odhodlání vzít na sebe úkoly a
závazky, které si vyžaduje život v dnešní společnosti, jehož chceme být aktivními a
angažovanými účastníky.
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S prosbou o Vaši modlitbu za české, moravské a slezské studenty, za naši Církev a
také za naši zem, kterou již brzy čekají důležité politické volby, a s ujištěním, že i my se za
Vás a za celou Církev vroucně modlíme,

studenti z Čech, Moravy a Slezska, sdružení ve Vysokoškolském katolickém hnutí
ČR.

Lucie Hrubá
Prezidentka Vysokoškolského katolického hnutí Česká republika

Vysokoškolské katolické hnutí Česká republika
Kozí 8
602 00 Brno
Česká republika
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