Červencové farní noviny

Dobrý den milí farníci
Minulý rok jsme se v červenci obsáhleji věnovali psaní o Cyrilu a Metodějovi, takže
letos si je na úvod připomeneme jen jejich Staroslovanským jazykem, kterým sv. Cyril
s Metodějem konali bohoslužby a zaměříme se krátce na Velehrad.
Zněl takto (Věřím v Boha):

— Věruju v Boga, Otca vsemoguštago, Tvorca nebu i zemlji.
I v Isusa Hrista, Sina jego jedinogo, Gospoda našego; začeta ot Duha sveta,
roždena íz Marije Děvi, stradavša (trpivšího) pri pontijscěm Pilatě, raspeta
(rozpiatého, ukřižovaného), umrša i pogrebena: sešedšago v ad (sešedšího do pekel,
do Hádu): v tretij den veskrsešago ot mrtvih: vzešedšago na nebesa, sědeštago o
desnuju Boga Otca vsemoguštago: odtudu že greduštago (kráčejícího) suditi živím i
mrtvím.
Věruju v Duha svetago, svetuju crkev katoličeskuju, svetih obštenie (svatých
obcování), ostavljenie grěhov (odpuštění hříchův), plti veskrsenije (těla vzkříšení),
žizen věčnuju (život věčný). Amen.
— Staroslovanským jazykem konají služby boží dosud katolíci v Haliči (Rusíni) a na
slovanském jihu.

Bože, cos ráčil před tisíci roky – rozžati otcům světlo víry blahé, – jenžto jsi řídil
apoštolů kroky – z východu k naší Moravěnce drahé; – [: k Tobě hlas prosby z této
vlasti vane: – Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

VELEHRAD
Kult slovanských apoštolů, kteří jsou spolu se sv. Benediktem spolupatrony Evropy, činí z
Velehradu místo přesahující významem hranice našeho státu.
Počátky současného Velehradu sahají na začátek 13. století, kdy zde vznikl první
cisterciácký klášter na Moravě založený moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem v
románském stylu s vlivem rané gotiky. Rozsáhlý komplex spolu s konventním kostelem
Nanebevzetí Panny Marie byl dokončen ve čtyřicátých letech 13. století. Jeho pozdější
osudy: r. 1421 vypálen moravskými husity, znovu obnoven v letech 1587-1592, raně barokní
přestavba v letech 1629-35; současná podoba pochází z přelomu 17: 18. stol.
V době církevních reforem císaře Josefa II. došlo ke zrušení cisterciáckého kláštera a svatyně
plnila funkci farního kostela. Dochází ke značnému chátrání, kterému je v nejnutnější míře
zamezeno v letech 1863-85, tedy v době miléniových oslav příchodu cyrilometodějské misie
na Moravu r. 1863. V r. 1890 přicházejí na Velehrad jezuité, zřizují zde gymnasium a
konvikt s názvem Papežská kolej Tovaryšstva Ježíšova na Velehradě. Areál prochází v
letech 1935-39 rozsáhlou restaurací.
V r. 1950 klášter opět zrušen, po čtyřiceti letech se r. 1990 znovu navrací řád Tovaryšstva
Ježíšova (jezuité), aby v tomto významném poutním místě zajišťovali duchovní službu.
Papež Pius XI. ocenil cyrilometodějský a unionistický význam Velehradu a r. 1927 udělil
zdejšímu chrámu titul a výsady menší baziliky (bazilika minor). U příležitosti jubilea 1100.
výročí úmrtí sv. Metoděje v r. 1985 věnoval papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto
vysokou poctu obdrželo jen několik křesťanských chrámů na světě. A dne 22. dubna 1990
uskutečnila se zde návštěva hlavy římskokatolické církve papeže Jana Pavla II. Památkou na
tuto událost je obrovský kříž s jeho znakem stojící na nádvoří před bazilikou.

„Na Velehradě
nacházíme
odpovědi na
všechno, co
přináší život
člověka.“
Tomáš kardinál
Špidlík SJ

Na Velehradě bratří ze Soluně, – Cyril a Metod kázali nám spásu, – ochranu
skytli v církve svatém lůně, – učili národ znáti ctnosti krásu. – [: Od doby té nám
světlo víry plane: – Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

Interiér velehradské svatyně je velkolepý
a zapůsobí na návštěvníka mohutným dojmem.
Bazilika má křížení s příčnou lodí a kopuli
prosvětlenou lucernou vyvedenou na střechu; v
pendetivech kopule jsou zobrazeni čtyři západní
učitelé církve: sv. Augustin, sv. Ambrož, sv.
Jeroným a sv. Řehoř Veliký. Presbytář s
novorománským oltářem z bílého mramoru
římské provenience z r. 1864 s obrazem
Nanebevzetí Panny Marie pochází od Ignáce
Raaba. Obětní stůl je dílem ing. arch. Tomáše
Černouška a ak. sochaře Otmara Olivy. Po jeho
stranách jsou umístěna sousoší sv. Petra a Pavla
a sv. Cyrila a Metoděje.
Vlevo od presbytáře je kaple se sochou
Božského Srdce Páně, odtud vchod do
kaple Matky Unie zasvěcené myšlence
znovusjednocení církve východní
a západní. Je zde obraz Panny Marie s
Ježíškem namalovaný podle starobylého
byzantského obrazu z římské baziliky
Santa Maria Maggiore, v níž papež
Hadrian II. v r. 868 schválil slovanskou
bohoslužbu. Kopii namaloval Emanuel
Dítě r. 1919. Vpravo sakristie a kaple sv.
Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitského
řádu (žil v letech 1491-1556).
V příčné lodi vlevo je oltář sv. Benedikta,
zakladatele nejstaršího mnišského řádu v
západní Evropě (žil v letech 480-547), za
oltářem vchod do královské kaple se
sarkofágem olomouckého arcibiskupa
Antonína Cyrila Stojana.
Ten žil v letech 1851-1923 a vděčíme mu za
obnovu tohoto poutního místa. V roce 1907
svolal na Velehrad první unionistický kongres,
byl iniciátorem exercicií a lidových poutí. V
roce 1916 založil Cyrilometodějský misijní
ústav, vydával časopis a v roce 1922 posvětil
základní kámen exercičního domu Stojanov.

Jazykem rodným Boží chválu pěli, – mateřskou řečí knihy svaté psali, – získali
láskou Kristu národ celý, – život nám na vše věky zachovali. – [: Nezhyne rod,
jenž věřit neustane: – Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

Boční kaple jsou otevřeny arkádami do
prostoru hlavní lodě; od presbytáře levá strana:
kaple sv. Petra, sv. Scholastiky (obě bez
oltářů), před arkádami umístěny řezbářsky
cenné chórové lavice; dále kaple sv. Václava s
obrazem sv. Cyrila a Metoděje od polského
malíře Jana Matějky (dar Poláků Velehradu v r.
1885), sv. Maří Magdaleny, sv. Cyrila, sv.
Kateřiny (zde je umístěna korouhev věnovaná
r. 1927 slovenskými poutníky, vyšitá ženami z
Ciferu od Trnavy). Poslední kaple na levé
straně je Všech svatých cisterciáckého řádu. Na
pravé straně jsou kaple sv. Pavla, sv. Hedviky
(obě bez oltářů), sv. Floriána, sv. Marie
Egyptské, sv. Barbory; zde jsou dvě korouhve z r. 1885 - jedna je darem polských poutníků,
druhá od našich krajanů v USA. Poslední kaple je zasvěcena sv. andělům.
Barokní valená klenba s lunetami se nachází přibližně v úrovni původní raně gotické klenby
a zobrazuje výjevy z historie chrámu: zničení velehradského kláštera husity, obraz
otevřeného nebe s Nejsvětější Trojicí a Nanebevzetí Panny Marie. Dále je tu zobrazen křest
knížete Svatopluka, vykonaný podle barokní tradice sv. Cyrilem á Metodějem. V prostoru
kruchty vidíme patronku církevní hudby sv. Cecílii dirigující nebeský chór. Architekta
barokní přestavby neznáme, je to snad Giovanni Pietro Tencalla; stejně nejsou známi mnozí
umělci, kteří se podíleli na vnitřní výzdobě. Uvádí se mramoráři Ondřej Allio, Jan
Hagmiiller, sochaři Michael Mandick, Ferdinand Neumann, Viktor Kotrba, malíři Paul
Pagani, Michal Willmann, sochař a štukatér Baldassare Fontana, malíři obrazů Jan Etgens,
František Eckstein, A. Tchořová, Jan Poisl a další. Většina pláten pochází od jezuity Ignáce
Raaba, který zde našel útočiště po zrušení jezuitského řádu.
Velice cenné jsou barokní chorové lavice, které jsou zapsány v seznamu Unesco.
Průčelí kostela s dvěma věžemi má bohatou
sochařskou výzdobu. Nad barokním portálem jsou
znaky zakladatelů, moravská orlice a český lev,
a rovněž znak papeže Pia XI.
Základy původního kostela jsou částečně zpřístupněny
v lapidáriu, což bylo umožněno zvýšením podlahy
dnešního kostela při barokní přestavbě. Mimo baziliku
nachází se gotická kaple zvaná Cyrilka s interiérem
přizpůsobeným slavení východní liturgie
a ikonostasem před hlavním oltářem.

„Přicházíme, abychom byli spolu.“
Z životopisu sv. Cyrila a Metoděje

Kolik to bouří nad vlastí se sneslo, – o život bylo zápasit nám v boji, – mohutné
sídlo Svatopluka kleslo, – Velehrad víry bez pohromy stojí, – [: apoštolů to dílo
požehnané: – Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

Co řekli o Velehradu a svatých Bratřích:
„Spojení tradic Východu a Západu, které je tak mnoha způsoby a obdivuhodně vyjádřeno
činy svatých Bratří, potvrzuje nám, že nikdo není tímto sloučením nucen vzdávat se svých
vlastních duchovních a národních hodnot a že úctou k dědictví cizímu zřejměji vysvítá
duchovní bohatství tomu kterému národu.“
„Velehrad, pradávné srdce Velkomoravské říše. Odtud Cyril a Metoděj, soluňští bratři,
pozvaní knížetem Rostislavem, zahájili svou apoštolskou misii mezi Slovany. Zde je hrob
biskupa Metoděje ...Zde jsou naše kořeny.“
„Úhelný kámen evropské jednoty nalézáme zde na Velehradě (stejně jako třeba na Monte
Casino, odkud svatý Benedikt budoval Evropu latinskou), kam soluňští bratři natrvalo
vštípili do dějin Evropy tradici řeckou a byzantskou. Tyto dva obrovské vklady, obě tradice,
byť jsou odlišné, patří k sobě. Společně tvoří křesťanskou Evropu – někdejší i současnou.“

bl. papež Jan Pavel II

Velehrad náš, ten rozkvétá vždy znova, – nižádná moc už nám jej nerozboří, –
pokud náš národ v hloubi srdce chová – důvěru k Matce, která divy tvoří. – [:
Maria za nás prosit nepřestane: – Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

„Nikdo neobjevil hrob sv. Metoděje a také hrob jeho bratra Cyrila v Římě zůstává hádankou.
Ovšem generace, které tímto místem prošly, a které zasely do země a vyronily v bazilice
modlitby, stesky, prosby a díky, mají větší váhu a sílu, více dějinnosti než jakýkoliv hrob. “
„K velehradským poutníkům promlouvá Tajemství a v mnohých se tak rodí tvůrčí
nadechnutí … a možná pokračuje tvůrčí idea Velehradu právě v utváření sítě vztahů, které
dalece přesahují hranice, rasy a národy.“

P. Marko Ivan Rupnik SJ
„Velehradský klášter vděčí za svůj vznik moravskému markraběti Vladislavu Jindřichovi:
byl jako jiné cisterciácké kláštery založen na počest Panny Marie. Odhaloval však duchovně
odkaz Cyrila a Metoděje. Maria porodila v Kristu to, co tito dva předávali člověku: dar víry a
krásné slovo.“

Podle rukopisu Archivum welehradense

Otcové naši, svatí Apoštolé, – jejichžto jména slaví národ vděčný, – neopouštějte
nikdy svého pole, – by vaše setba zrála ve plod věčný, – [: ať na ni rosa požehnání
kane: Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]
„Cyrilometodějská tradice je nadregionální křesťanský a kulturní proud, vskutku evropský,
který v sobě spojuje to, co bylo typické pro slovanské věrozvěsty: způsob hlásání evangelia
je takový, že od samého počátku je zdrojem kultury a kulturního uvědomění a z druhé strany
hlásání evangelia předchází pečlivá kulturní příprava a vybavenost. V ní se setkávají
vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).“

Prof. Pavel Ambros SJ
„Každému skutečnému setkání kultury Východu (člověk citu) a Západu (člověk rozumu)
vždy předchází nejednota mezi námi navzájem. Kdo zakouší, jak drásá nesjednocení konfesí,
denní rodinné hádky, ví, že volání po jednotě je hodnota, o kterou je nezbytné usilovat.“

Michal Altrichter SJ
“Velehrad není ani pojmem historickým, ani geografickým, ale je pojmem symbolickým.
Jakkoli je lokalizován a dějinně určován, je pojmem v silném slova smyslu duchovním,
nadčasovým a pochopitelným jen svým významem ideovým.“

„Cyril a Metoděj dokonale vysvětlili, co je různost v jednotě a proč je
nutná. Ozřejmili ostatně i to, že oním jednotícím prvkem v Evropě je
křesťanství. Z něho vzešla, rozkvetla a rozkošatila se evropská kultura.
Z něho dodnes, vědomě či dokonce s výhradami bere svou sílu. Pokud
si to Evropa neuvědomí, bude trpět a může si přivodit i zánik.“
Prof. Petr Piťha

Nechať se pyšná nevěra kol zmáhá – a peklo seje koukol nových zmatků, –
nebudem dbáti odvěkého vraha, – nedáme věčných bráti sobě statků; – [: víře vždy
věrni budou Moravané: – Dědictví otců zachovej nám, Pane! :]

České dějiny – Bitva u Zborova
Již je to rok, co jsme psali o Lidicích, Ležácích a Heydrichiádě, abychom (hlavně mládeži)
připomněli část našich dějin. Nyní zařazujeme (na přání farníka) opět článek z našich dějin.
Dnes jsme si vybrali Bitvu u Zborova, která představuje jedno z nejmenších střetnutí, a to
co do počtu zúčastněných vojáků, tak i do rozlohy bojiště či výsledků pro další vývoj války.
Důsledky této neveliké bitvy, jenž se odehrála 2. července během První světové války na
západní Ukrajině poblíže ukrajinského města Tarnopole (východně od Lvova), však byly
zásadní pro další formování československých jednotek v Rusku, ale především pro zdárný
rozvoj, podporu a uznání myšlenek Československého zahraničního odboje.
Z hlediska vývoje tzv. Velké války však šlo o pouhou drobnou epizodu. Útok
Československé střelecké brigády u Zborova, ať už jakkoliv úspěšný, byl navíc součástí
rozsáhlé ruské tzv. Kerenského ofenzívy, jež skončila naprostým nezdarem a následným
ústupem a opuštěním získaných pozic.
V polovině roku 1917 již všechny válčící strany dostatečně znaly hrůznost bitev zákopové
války, desetitisíce padlých v jediném dnu na krátkém úseku fronty a ofenzívy jejichž
úspěchem byl často zisk jen několika málo kilometrů zničené oblasti. Touto nepohyblivostí
fronty se vyznačovala především tzv. Západní fronta, pás táhnoucí se od pobřeží Belgie až
po Švýcarsko.
Příčinou vzniku zákopové války, kdy obrana dominovala nad útočnou silou, bylo především
masové nasazení vynálezu 19. století – kulometu a také silné využívání dělostřelectva, které
dokázalo zabít vojáka útočícího po pláni daleko lépe než toho, který byl skryt v hlubokém
zákopu. K rozrušení statické obranné linie nepomohl ani nový vynález tanků ani značné
rozšíření vojenského letectva, které právě za první světové války nabylo svého věhlasu, což
paradoxně vedlo k rozmachu letectví v poválečných mírových dobách.
Polovina roku 1917 tedy nepřinášela žádné převratné změny na evropských bojištích. USA
vstoupili do války již na jaře, v té době padl též carský režim v Rusku. Druhá událost však
měla značný vliv na další okolnosti vedoucí až k bitvě u Zborova.
Do té doby se nestabilní ruská armáda stala ještě méně spolehlivou a její bojová síla značně
poklesla. Na tomto stavu se podílela i sílící agitace bolševiků mezi vojáky, tak i v zázemí. V
zázemí narůstal chaos a tzv. prozatímní vláda ruských socialistů se mu pokusila zabránit
výrazným úspěchem na frontě. Nový vrchní velitel, dosud relativně úspěšný generál A. A.
Brusilov se pokusil o ofenzívu, jež nese jméno ministra války a následně i předsedy vlády A.
F. Kerenského.

Brusilov se snažil využít dosud bojeschopných oddílů, které nebudou zasaženy agitací a
rozkladem, přičemž se domníval, že takové oddíly budou ostatním příkladem a jakýmsi
stmelovacím prvkem. Při hledání takových oddílů padl zrak generality i na nově vytvořenou
1. československou střeleckou brigádu, složenou výhradně z dobrovolníků. Ofenzívy se mělo
zúčastnit tři ruské armády, celkově asi 30 pěších divizí, 5 jezdeckých divizí a více než 1 000
děl. Mezi nimi představovala československá brigáda pouze kapku v moři. Ovšem zatímco
se legionáři s nadšením a obrovským zapálením (které bychom asi z dnešního pohledu již
těžko nazývali pouze vlastenectvím) dychtivě chystali na první společný útok tolika
Čechoslováků pohromadě proti vojskům „svého“ Rakousko-Uherska, musely být některé
ruské oddíly ještě večer před vypuknutím ofenzívy odzbrojeny pro odmítnutí poslušnosti.
Na druhou stranu se však 1. československé střelecké brigádě nedostávaly základní části
výstroje, nebyla prakticky ozbrojena kulomety a i ostatní výzbroj byla velmi nedostatečná.
Nemálo vojáků bylo nuceno nosit jako uniformy i horkém červenci zimní výstroj:
polokožichy, beranice a plstěné boty. Jednotka nebyla vůbec secvičena, jelikož většina jejich
členů působila dříve roztroušena po celé frontě mezi ruskými jednotkami, jimž sloužili jako
rozvědčíci v první linii.
Československá brigáda čítající 3 530 mužů měla být původně nasazena v rámci hlavního
útoku celé ofenzívy, tedy na velmi exponovaném místě. Ruský velitel brigády (vrchní velení
brigády muselo být pouze ruské) Vjačeslav Trojanov byl ale z důvodu nedostatečného
výcviku a vybavení proti, a proto byla brigáda přidělena k 11. armádě mající za úkol
podniknout jen vedlejší útok v jižním úseku plánované ofenzívy. Brigáda měla tvořit štít
uprostřed dvou ruských divizí, Čtvrté finské střelecké divize a Šesté finské střelecké divize
(divize netvořili Finové, nýbrž Rusové, ale název nesou podle místa posádky před válkou).
Samotný počátek útoku měly provést obě divize, přičemž Československá brigáda měla
zaútočit až po jejich úspěšném proniknutí do nitra rakouské obrany.
Za zemí nikoho se rozkládaly zákopy rakousko-uherské armády, která byla o nastávající
ofenzívě velmi dobře informována a tedy i připravena. Její obrana se sestávala ze tří linií
obrany, kde každou
tvořila řada zákopů.
Obránci byli
příslušníky 2. armády,
přesněji 9. sboru,
přičemž proti
Československé
brigádě stála především
19. divize. Ironií osudu
bylo, že více než
polovinu vojáků této
divize tvořilo české
mužstvo. Ovšem ani
jedna strana až do
vypuknutí bitvy
netušila, že půjde
víceméně o boj
příslušníků jednoho
národa proti sobě.

Kerenského ofenzíva
započala 1. července 1917, o
den později přišla řada i na
jižní sektor. V 05.15 začala
dělostřelecká příprava,
kterou po osmé hodině
následoval útok obou
finských divizí. O 45 minut
později, v 09.07, pak útočí i
první části Československé brigády. Nejdříve na severním, deset minut poté na středním
úseku, později převzal přes odpor ruského velitele iniciativu v 09.30 i jižní úsek. V té době
již byla v severní a střední fázi ovládnuta síť zákopů první rakouské obranné linie. V 10.00
držela Československá brigáda celé první obranné pásmo.
Žádná z finských divizí však doposud neprolomila ani první obranné pásmo, což vedlo ke
značnému ztížení situace, neboť obě křídla proniknuvších legionářů byla vystavena náporu
ze stran, zvláště pravé křídlo dočasně uvízlo. V její těsné blízkosti se totiž nacházela dobře
opevněná kóta 394 Mohyla, která měla být podle plánu již v rukou finské divize, ta ovšem
doposud neuspěla. Přesto ostatní části Československé brigády pokračovaly zdárně vpřed a v
10.45 již měly v rukou i druhou rakouskou linii.
Úspěch Československé brigády, která měla v původních plánech hrát pouze druhořadou
roli, přitáhl pozornost velitele sboru a do oblasti směřovala záložní 82. divize. Okolo
jedenácté hodiny se podařilo ovládnout opevněnou výšinu, kótu 392, čímž se
rakouskouherské postavení rozdělilo ve dví, ovšem Mohyla stále vzdorovala. Mezitím se
okolo 12.00 podařilo zdolat na několika místech i poslední třetí záložní obranou linii. Poté se
na těchto úsecích fronty situace stabilizovala, jelikož brigáda se spolu s záložní 82. divizí a 4.
finskou divizí soustředila na dobytí strategického vrcholu Mohyla. Ta padla okolo 14.
hodiny.
Vojenský úspěch československé brigády byl tak pronikavý, že naprosto zaskočil celé
ruské velení. To co se nepovedlo mnohokrát větším oddílům, podařilo se jednotce, která
byla pro svou výstroj, výzbroj a výcvik považována za druhořadou. Zpočátku budil postup
brigády až podezření, např. ruský pozorovatel upoutaný v balonu nad frontou se domníval,
že se jedná o masovou dezerci, jinak si totiž rychlé pronikání českých vojáků mezi nepřátele
nedokázal vysvětlit.
Za úspěchem stojí mnoho faktorů, nejpřednější z nich jsou jistě morálka členů
Československé brigády a také způsob jejího boje. Vojáci totiž útočili tak jak byli zvyklí
jako průzkumníci – v malých
hloučcích o několika mužích,
což vedlo k jejich lepšímu
krytí před smrtelnou palbou
kulometů. V podstatě jim
pomohla právě nesecvičenost
nově vytvořeného sboru, který
nebyl sešněrován žádnou
doktrínou a také iniciativa
nižších velitelů, kteří
reagovali pružně na každý
problém.

V řadách Československé střelecké brigády padlo 2. července 167 mužů a raněno bylo téměř
1 000 vojáků. Za tuto cenu však dokázala prorazit všechny tři nepřátelská pásma a navíc
zajmout více než 4 000 zajatců, tedy více mužů, než čítal stav celé brigády. Mrtvých vojáků
rakousko-uherské armády bylo na úseku brigády několik set. Ovšem tento pronikavý úspěch
byl nakonec nevyužit. Ruská armáda neměla na tomto vedlejším úseku další zálohy, které by
dokázaly využít prolomené fronty a pokračovat dále na západ.
Celkově však Kerenského ofenzíva brzy ztroskotala, jelikož nebylo mnoho odhodlaných
jednotek, které by dokázaly rozvinout započatý útok a tak se po několika dnech dostala do
protiofenzívy vojska rakousko-uherská a německá. Přes tento vojenský neúspěch znamenala
bitva u Zborova rozhodný pozitivní zlom. Nikoliv pro ruskou frontu, která se brzy
definitivně zhroutila, ale pro československou zahraniční politiku. Předně bylo ruskou
vládou a vojenským velením posvěceno rozšiřování československých oddílů, ze kterých
později vyrostla mocná vojenská síla v Rusku.
Bitva měla i velký politický význam, jelikož po jejím ukončení byly přijímány názory
československého zahraničního odboje dohodovými spojenci daleko lépe a vytvořily se tak
další možnosti pro pozdější podporu vzniku Československé republiky. Československý
zahraniční odboj tak začal být relevantní politickou silou, jelikož teď za ním stála úspěšná a
rychle rostoucí armáda. Československé legie se po bolševické revoluci (která vypukla na
podzim roku 1917) a po následném uzavření míru mezi Ruskem a centrálními mocnostmi
postupně ocitaly v nezáviděníhodné situaci. Ovšem i z ní nakonec vytěžily mnoho a na
několik měsíců dokázaly udržet enormně rozsáhlé oblasti Sibiře ve svých rukou. Jejich
stažení do nově vzniklé vlasti pak bylo nutností, i když se legionáři vraceli často až roku
1920.
Ovšem byly to právě tyto jednotky, které velkým dílem (a to nikoliv pouze bitvou u
Zborova) nepřímo podpořily vznik Československa. Díky tomu se stala z bitvy u
Zborova jakási legenda a z vojáků opěvovaní hrdinové. Tento symbol byl pak
odstraňován za nacistického a později i komunistického režimu, takže v dnešní době
není ani zdaleka tak známý jako byl za první republiky. Ačkoliv vypjatý nacionalismus
a nadšení mužů vrhajících se na smrt dnes těžko najde pochopení, je bitva u Zborova
nedílnou a důležitou součástí českých dějin. Proto si jistě poté co je již zbavena obrazu
legendy, téměř zázračných činů a jednostranného opěvování zasluhuje velkou
pozornost.

PŘÍBĚH NA DOBROU NOC
Zázračné studánky na Křemešníku
Dokážou léčit a předpovědět válku?
Hustý listnatý les se mírně rozestoupí a před shrbeným poutníkem s výraznými jaterními
skvrnami na rukou se objeví nevelká mýtina s kaplí a studánkou. Když sem muž zavítal před
pár dny, voda v ní ještě nebyla. Nyní však již zdálky slyší, že se pramen opět probral k životu.
„Chvála Bohu,“ zašeptá poutník radostně. Zlatá studánka totiž není plná po celý rok, ale jen
někdy. Nejde přitom zdaleka o jedinou pozoruhodnou vlastnost, jíž se místní pramen může
pochlubit. Zdejší vody mají být magické. Na vrcholu Křemešníku, který se nedaleko
Pelhřimova tyčí do výšky 765 metrů nad mořem, ze země tryská ještě několik dalších
tajuplných pramenů. Co všechno jejich vody dokážou?
Postavil zde kapličku
Zaoblený vrchol Křemešníku začíná pohlcovat večerní šero. Kdyby k němu právě někdo šel,
zaslechl by zřejmě tiché volání o pomoc. Les je však v tuto dobu liduprázdný. Tedy skoro.
Ono volání patří Matouši Chejstovskému, který v polovině 16. století nedaleko Zlaté
studánky zabloudil a spadl do opuštěného stříbrného dolu. Když se po chvíli probral na dně
potemnělé šachty, začal volat o pomoc. Ta však několik dní nepřišla. Muž se proto dal do
usilovného modlení. „Přislíbil, že pokud bude zachráněn, nechá vystavět kapličku,“ uvádí
současná publicistka Michaela Novotná. Malý svatostánek skutečně na vrcholku
Křemešníku vyroste. Chejstovský byl totiž po několika hodinách modlení objeven
a zachráněn. Jakmile se uzdravil, dostál svému slibu. Kapli zde později nahradil poutní
kostel.
Zahojily se mu rány
Třicetiletá válka je v plném proudu. Na bojišti pod Křemešníkem leží desítky těžce raněných
vojáků. Jeden z nich se po chvíli zvedne a vyrazí pomalým krokem směrem vzhůru. Od
kohosi se totiž přednedávnem doslechl, že těsně pod vrcholem hory je možné najít zázračný
pramen, který je schopný vyléčit jakékoli zranění i jakoukoli nemoc. Ačkoli se voják takřka
nemůže hýbat, vydá se ho hledat. Po několika dlouhých hodinách se nakonec ke Zlaté
studánce zdárně dobelhá a začne si v ní omývat oteklé a zhnisané rány. „Za pár dní se
neobvykle rychle zotavil,“ vypráví místní rodačka Drahomíra Kvapilova.
Vrátil se mu zrak
„Ve vašem kraji se prý nachází pramen, který dokáže vyléčit jakýkoliv neduh,“ říká slepý
stařec opírající se o berle. Před pár dny se mu totiž zdál podivný sen, v němž ho navštívil
všemohoucí a sdělil mu, aby
odešel na Vysočinu hledat
zázračnou studánku. Stařec tak i
přes pochybnosti učinil. Nechal se
doprovodit do Pelhřimova, kde se
dozvěděl, že na nedalekém
Křemešníku prýští pozoruhodný
pramen. Za pomoci místních se
k němu vydal, napil se z něj a
umyl si v něm několikrát svou

tvář. O několik dní později prý stařec nejen spatřil světlo, ale mohl odhodit také berle.
Uzdravily se mu totiž i zchromlé nohy. Zázrak se brzy rozkřikne mezi lidmi a na vrchol hory
začnou proudit davy nemocných poutníků.
Vymýtila choleru?
Tak pochmurné procesí snad ještě ke kostelu Nejsvětější Trojice, který se od roku 1720 tyčí
pod vrcholem Křemešníku, nikdy nedorazilo. A že už jich zdejší barokní areál viděl!
Tentokrát jsou ale tváře všech přítomných stažené do bolestné grimasy a plné slz. V kraji
totiž právě řádí cholera, která kosí místní lidi po stovkách. Zatímco někteří věřící míří do
kostela, jiní zase spěchají ke Zlaté studánce. „Když v roce 1837 vypukla v kraji epidemie,
chodily ke studánce zástupy nemocných, některé poutě měly sedm až osm tisíc účastníků a
voda se vozila do okolních i vzdálenějších měst,“ zmiňuje se historik Josef Hora. A voda
z Křemešníku opět nezklame. Podle dobových zpráv začne zejména díky ní cholera
ustupovat, až z kraje úplně zmizí.
Další zázračné uzdravení
Po zádech malé tříleté holčičky stékají krůpěje vody. Dívenka stojí nedaleko Zlaté studánky,
má vyhrnuté triko a nechává svoji maminku, aby jí záda omývala zdejší léčivou vodou. Další
velký zázrak způsobí křemešnický pramen v roce 1903. Tehdy k němu až z Vídně dorazí
sklíčení rodiče Sodomkovi se svojí dcerou. Jejich milované dítě je totiž již od narození
postižené a má křivé a zmrzačené údy. Tehdejší lékaři jim pomoci nedokážou, a proto se
Sodomkovi jednoho dne vydají na Křemešník. Svou dceru zde dlouhé hodiny omývají. Do
Vídně si pak s sebou odvezou několik litrů místní vody. Po třech měsících se dostaví kýžený
výsledek. Dívka se zázračně uzdraví a může se šťastně rozběhnout za svými kamarády. Tím
však výčet divů, které Zlatá studánka způsobila, zdaleka nekončí. V roce 1908 se ze zdejšího
pramene několikrát napila dívka trpící padoucnicí. Přestože ji do té doby epileptické
záchvaty sužovaly velmi často, od té chvíle již neprodělala ani jediný.
Předzvěst války
Třebaže jsou v kalendáři psané teprve první listopadové dny, ze Zlaté studánky již zurčí
voda. Místní lidé jsou z toho evidentně celí nesví. Bez ohledu na počasí a množství srážek
totiž začíná zdejší pramen vždy ožívat až okolo Vánoc. Napít se z něj je přitom možné až do
května, kdy se opět z neznámých důvodů vytratí. „To je špatné znamení,“ šeptají si lidé
mířící k vrcholu Křemešníku a rychle se křižují. Brzké vytrysknutí pramene totiž podle
místních legend věští blížící se válku. Už na podzim se ze Zlaté studánky začne voda řinout
v roce 1617, v roce 1913 a naposledy v letech 1938 a 1939. Krátce poté přitom vždy
skutečně nějaký velký válečný konflikt vypukl.
Radioaktivní a stříbrná
Na Křemešníku nezurčí jen vody Zlaté
studánky. Je zde možné najít také další dva
zázračné prameny. Ten první se jmenuje
Stříbrná studánka, mnohem zajímavější je
však studánka U Buku. Ta sice leží na opačné
straně kopce než Zlatá studánka, přesto z ní
ale voda prýští ve stejnou dobu. Divy, které
zdejší prameny v minulosti způsobily, se
nedávno pokusili objasnit vědci. Z rozborů
přitom zjistili, že místní voda má skutečně

velmi neobvyklé složení. Je totiž mírně radioaktivní a díky někdejší důlní činnosti obsahuje
částečky stříbra. Ty kupříkladu zabraňují tomu, aby se voda po čase zkazila. Dá se tedy říct,
že je do určité míry antibakteriální. Zázrakům ale vědci na kloub přesto nepřijdou. Jak
pramen navrátil zrak slepci nebo jak věštil příchod války, zůstává záhadou.

Doba, po kterou teče
voda ze zázračné
křemešnické studánky, se
zkracuje.
Někteří lidé jezdí stovky
kilometrů, aby se napili z
léčivého křemešnického
pramene. V minulosti
byla Zlatá studánka
aktivní téměř půl roku,
nyní kvůli suchu vydrží
dva měsíce.
Poutní místo Křemešník s kostelem Nejsvětější Trojice
Celý vrch Křemešník jako kdyby
byl naplněn nějakou pozitivní
energií.
K zázrakům a divům totiž
nedochází jen po vypití místní
vody, ale i jinde na jeho
svazích.
Nedaleko nad křížovou cestou
vedoucí od Zlaté studánky ke
kostelu Nejsvětější Trojice se
nachází zvláštní vyvýšená skála.
Ta podle pověstí vznikla ze
stříbrného svícnu ukradeného
ze zdejšího svatostánku. Když si
zloděj svůj lup na chvilku položil na zem, změnil se v kámen. A ne jen tak ledajaký. Nově
vzniklá skalka je totiž magická. „Vyleze-li svobodná dívka bez cizí pomoci na její vršek, čeká jí
do roka svatba,“ zmiňuje se Michaela Novotná. Není proto divu, že o kamenný výběžek je
mezi mladými dívkami v minulosti velký zájem. Své magické vlastnosti prý kámen prokázal
mnohokrát. Poprvé před dávnými staletími, kdy na něj vylezla dívka z Pelhřimova, která se
skutečně ještě téhož roku vdala. Takže svobodná, vdavků chtivá děvčata, co nejspíš si
udělejte výlet spojený s poutí na Křemešník a hurá vylézt na skalku.

Pro zasmání
Vykoukne krokodýl z vody na rybáře. „Tak co, berou, berou?“ „Ale kdepak, ani ťuk.“ „Tak se
na ně vybodni a pojď si zaplavat.“
Skutečný džentlmen je člověk, který nazve kočku kočkou i tehdy, když o ní zakopne a
rozbije si hubu.
Malý kluk přiběhl na ulici k policistovi a tahá ho za rukáv: „Pojďte rychle se mnou.“ „Proč,
něco se stalo?“ „Náš třídní učitel špatně zaparkoval.“
Pepíček se s tatínkem vrátil z automobilové vyjížďky. Maminka ho doma přivítá slovy:
„Tak jaké to bylo, líbilo se ti to?“ „Bylo to báječné,“ rozzářil se Pepíček, „předjeli jsme
devět blbečků, pět nedouků, dvě střeva nevycválaná, tři mišuge a dva analfabety….“
Učitel chemie předvádí pokus. „Když hodím do téhle kyseliny tenhle zlatý prstýnek….
Rozpustí se nebo ne?“ „Nerozpustí,“ přihlásí se Fanda. „Jsi o tom přesvědčen?“ „Na beton,
jinak byste jej tam přece neházel!“
Do zámečnické dílny nastoupil nový zámečník. Mladý frajer, těsně po vyučení. Mistr si ho
zkoumavě přeměřil a říká: „Tak co vlastně umíš?“ „Absolutně všechno, pane mistr,“
odpověděl frajer s rukama v kapsách. „Jó….Tak mi přepiluj kouř z mojí cigarety.“ „Klidně
pane mistr, ale musíte mi ho upnout do svěráku…“
Víte, co je potřeba udělat, když uvidíte v lese medvěda? Nic. On se o všechno postará sám.
„Vyjmenuj tři zvířata, která žijí v Africe. “ „Dva krokodýli a jeden lev.“
Španěl zavítá do Londýna, kde stále prší. „Řekni mi,“ ptá se malého Steva, „kdy u vás vlastně
svítí sluníčko?“ „Nemám ponětí, vždyť je mi teprve devět.“
„Mámo, já jsem tak rád, že máme jen tři děti.“ „Proč?“ „Tuhle jsem četl, že každé čtvrté
dítě, co se na zemi narodí, je Číňan.“
Do restaurace přijde pán a poskládá vedle sebe ke stolu kočku, psa, morče, papouška, želvu,
akvárium s rybičkami a povídá udivenému vrchnímu: „Prosím vás, dejte tomu něco nažrat,
manželka je v lázních.“
„Hele, Radku, proč se ti nelíbí Jana?“ „Protože si kouše nehty.“ „Prosím tě, to přece dělá
spousta holek.“ „No ale na nohou?“
Proč Robin Hood okrádal bohaté? Protože chudí nic neměli.
„Pane učiteli, má had ocas?“ „Jenom ocas.“
Učitel povídá žákovi: „Takže máš staršího bratra? To je určitě takový flákač jako ty!“ „Máte
pravdu, pane učiteli!“ „A čím je ten budižkničemu?“ „Učitelem.“
„Proč chodíš pořád pozdě do školy?“ ptá se učitelka. „Nedokážu se vzbudit včas…“
„Nemáš budík?“ „Mám, ale ten zvoní vždycky, když ještě spím!“
Jenda se vrátí domů z prvního dne ve škole. „Co ses dověděl nového, synku?“ ptá se otec.
„Že všichni ostatní dostávají vyšší kapesné.“
Letadlo rolovalo na startovací dráhu, najednou se zastavilo a bylo zpět odtaženo letištní
technikou. Po hodinovém čekání znovu odstartovalo. Znepokojený cestující se zeptal
letušky, co se stalo. Letuška na to odpoví: „Pilotovi se nějak nelíbil zvuk motoru a trvalo
nám skoro hodinu, než jsme sehnali jiného pilota.“

Okénko

do historie farnosti
První poutní slavnost 26.června 1949
Zdejší patrocinium Nejsv. Srdce Ježíšova nebylo po celá
léta od výstavby kostela žádným okázalým způsobem
oslavováno. Proto se rozhodla duch. správa konati zde
každoročně poutní slavnost v neděli po svátku Nejsv. Srdce
Páně. První tato slavnost se konala 26.června r.1949.
Slavnosti předcházelo tridium. V neděli při dopoledních
službách Božích pronesl slavnostní kázání dp. Petr Neduchal, kaplan v Choryni, rodák z Milotic, slavnou mši sv.
obětoval vldp. Josef Pospíšil, děkan z Mor. Písku. K dopo ledním službám Božím došlo procesí z Ratiškovic doprovázeno hudbou a místním dp. administrátorem. Družičky
donesly na nosítkách sošku B. Srdce P. Též Milotice přišli
procesím s místním dp. farářem. Současně při hrubé mši
sv. byla obětována mše sv. i v kapličce Sedmibolestné P.
Marie pod lipami. Odpoledne o půl třetí konán eucharis tický průvod obcí. Nejsv. Svátost Oltářní byla doprovázena 8 kněžími a nepřehledným
zástupem věřících. Nábožný zpěv doplňovaly kapely z Mor. Písku ve slováckém kroji z Ratiš kovic a Vacenovic i Milotic. Mládež zdejší v krojích, chlapci nesli sochu B. Srdce P., děvčata
P. Marii. Vše krásně vyzdobeno květinami, okna příbytků světly a obrazy. K lesku průvodu
přispělo nádherné počasí. Po průvodu v kostele kázání do rozhlasu (ráno též) vldp. děkana
Pospíšila, obnova za svěcení Nejsv. Srdci Páně, a obláčka do sv. škapulíře, kterou vykonal
jakož i tridium dp. P. Antonín Kostelka, C.Ss.R. z Brna. Slavnost k uctění Božského Srdce
Páně byla velkolepá, účast věřících z celého okolí, slovácké kroje, nádherná výzdoba chrámu
Páně zvenčí i uvnitř, slávobrána u schodů, to vše bylo důkazem lásky k Nejsvětějšímu Srdci.
V krámcích s poutními památkami věřící si obstarali upomínky na tento posvátný den, který
hodlá duchovní správa každoročně konati. Kéž tomuto dílu Božské Srdce Páně žehná !
Sousoší sv. Jana Křtitele
O poutní slavnosti před hrubou mší sv. bylo posvěceno nové sousoší „Křest P. Ježiše“ nad
křtitelnicí v kostele. Pracoval je mistr František Charvát, řezbář z Kutné Hory. Cena Kčs
30 000, Janové z Vacenovic, ovšem ne všichni, přispěli darem 8 253 Kč. Dílo původní, velké
umělecké hodnoty, nesmí ovšem nikdy býti polychromováno.
Opravy kostela
V letním období r.1949 byly provedeny nutné udržovací práce na zdejším kostele. Plechová
krytina věže byla znovu natřena (2 miniové nátěry a i zelené), věž opatřena rýnami, ciferníky
u hodin natřeny, okenice ve věži, shnilé rámy opraveny a natřeny, všecky okenní rámy
kostela natřeny rovněž, všecky dveře, zábradlí před kostelem, sokl v kostele obnoven (za Kč
5 472,70) celá střecha i s vykýři opravena, všecky rýny a okapní žlaby natřeny.

Svěcení nových zvonů a sv. biřmování 2.října 1949
Na věži farního kostela svolávaly věřící ke službám Božím dva zvony, jak je o nich psáno na
str.7 této pamětní knihy. Laděním k sobě ovšem naprosto nezapadaly. Duch. správce proto
hned po svém nastoupení v prosinci 1948 pojal myšlenku pořízení nových dvou zvonů.
V prosinci téhož roku byla uzavřena objednávka zvonů s firmou Rudolf Manoušek a spol.
zvonárna v České u Brna. Uskutečnění objednávky bylo umožněno tím, že místní
zaměstnanci čsl. drah se rozhodli pro zaplacení jednoho zvonu a členové sboru zdejších
dobrovolných hasičů zvonu druhého. Objednávka zvonů se stala takřka pět minut před
dvanáctou, neboť 1.lednem 1949 další lití zvonů bylo zakázáno. Rudolf Manoušek po
objednávce do Vacenovic přijel, starý zvon „Leonard“ vyzkoušel (ladění a1 + 1/5) a dopo ručil ladění nových zvonů h1 váhy asi 360 kg a d2 asi 170 kg do akordu Gloria. Dodání zvonů
a termín jejich svěcení se stále oddaloval, jednak pro nedostatek zvonoviny, jednak pro
obtíže s litím menšího zvonu, který byl třikrát přelit. K uskutečnění svěcení došlo teprve
2.října 1949. Za tím účelem požádal o svěcení zvonů osobně duch. správce njdp. arcibiskupa
Dr. Matochu, aby při svěcení bylo zde též udíleno sv. biřmování. Slíbil žádosti vyhověti, ale
v poslední chvíli musel se zdržeti doma a proto vyslal svého zástupce generálního vikáře
a světícího biskupa Dr. Stanislava Zelu. Na tuto vzácnou církevní slavnost se farnost
připravila a vyzdobila. V neděli ráno 2. října zvony vezeny na ozdobených vozech od sochy
P. Marie v průvodu ke kostelu, kde zavěšeny na připravené lešení. Před 9.hod. vyjelo na
koních banderium k Miloticím, kde první pozdravilo njdp. svštitele. Oficielní uvítání bylo u
slávobrány dále od lip, družičkou, místním duch. správcem, zástupcem sboru dobr. hasičů
Janem Novákem, zástupcem železničářů Vavřínem Cigánkem a předsedou kostelního spolku
B. Srdce Páně Frant. Rybou. Následovalo svěcení zvonů za asistence sousedních kněží. Po
svěcení poklepy na zvony kněžstva a kmoter. Zatím co zvony vytahovány na věž, pronesl
slavnostní kázání v kostele, vysílané rozhlasem vsdp.ThDr Dominik Vicenec, děkan a farář
z Veselí n. Mor. Po kázání obětoval njdp. biskup slavnou mši sv. Odpoledne o 3.hod. udílel
v kostele i před kostelem sv. biřmování a sice školní mládeži z Vacenovic, Milotic a Skoronic.
Všech biřmovanců bylo 231. Před sv. biřmováním k věřícím velmi časově promluvil, rovněž
tak i po mši sv. v dopoledne, po sv. biřmování se rozloučil. V přátelském a srdečném ovzduší
na faře setrval ještě do 5.hod večer a za zvuků prvních úderů posvěcených zvonů opouštěl
s p. radou P. Křivákem zdejší farnost, zanechav v srdcích kněží i věřícího lidu nejkrásnější
vzpomínky. Kéž hlas nových zvonů nikdy nepřestane zpívat s věže našeho chrámu Páně
Slávu Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle ! Větší zvon nese jméno „Florián“, menší
„Krištof.“ Zvon „Florián“ váží 367 kg čisté váhy, průměr 663 mm nárazový tón h1, po úderu
zní 70 vteřin. Nápis: Sv. Florianu sbor. dobr. hasičů ve Vacenovicích. Kmotřenkami tohoto
zvonu byly : Gregorovičová Růžena č.228, Ingrová Marie č. (nenapsáno), Polachová Antonie
č.359, Kristová Karolina č.205, Krakovičová Jaroslava č.105 a Rybová Terezie č.38.
Zvon „Kryštof“ važí 161 kg čisté váhy, průměr 663 mm, nárazový tón d2 – 2.5, zní po úderu
65 vteřin. Nápis: Sv. Krištofu, zaměstnanci Č.S.D. z Vacenovic. Kmotřenkami byly: Blahová
Marie č.165, Blahová Marie ze Sobůlek, Miléřová Julie č.85, Křižková Ludmila č.287,
Gasnárková Antonie č.187, Okénková Marie č.230, Ingrová Anna č.125. Z řady železničářů
zvláště obětavě pro pořízení zvonů pracovali Jan Křižka č.287, Gasnárek Jan č.187 a Bíla
František č.195, z hasičů Loprais Ondřej. Všechny spisy týkající se pořízení nových zvonů
jsou uloženy ve far. arch. ve svazku „Zvony farního kostela ve Vacenovicích.“

Pohřeb + Františky Matěnové, matky duch. správce 23.10.
První hrany odzvonily nové zvony muži Františku Klímovi z Vacenovic č.94. 10. října a první
ženě Františce Matěnové, matce zdejšího duch. správce. Zemřela 21.října 1949 v nemocnici
kyjovské ve věku 66 let. Pohřeb po převozu z nemocnice konal se z fary v neděli odpoledne
za účasti sousedních kněží. V kostele kázal vldp. Josef Pospíšil, děkan z Mor. Písku. Po obřadech tělesné pozůstatky věřící vyprovodili ve velkém počtu ke „starému kříži“ u Milotic, kde
rakev vložena do auta k převozu do Hronova. Tam dne 25.října uložena na místním hřbitově
do rodinného hrobu. Nejdražší má matko, bytosti po Bohu na zemi nejvzácnější, radujte se
ve věčné odměně u Boha !
Sv. missie 1949.
Ve dnech 21. – 30.října 1949 konána zde první sv. misie pod vedením Otců Redemptoristů
Josefa Čichoně a Antonína Kostelky z Brna. Ačkoliv byly ještě polní práce, přece kázání i
stavovské promluvy byly četně navštěvovány, sv. zpovědí přes 900, sv.příjmání asi 1 400. Na
ukončení v neděli 30.října (svátek P.n.Ježíše Krista Krále) konán průvod s misionárním
křížem, který po posvěcení zasazen u vchodu ke kostelu. Dřevo dubové na něj daroval
Vincenc Jaštík. Počasí v tu neděli nebylo příznivé na slavností kroje!
V úterý při sv. misiích konána svatba Stanislava Bábíka a Františky Štastné. Přes prosby
duch. správy uspořádali si v tomto kajícím čase v hostinci u Letochů taneční zábavu –
charakter Slovácka – pro tanec se dá všechno!
Po skončení sv. misie v kratičkém čase vyšel všeobecný zákaz konání sv. misií. P. Kostelka
měl po svém návratu do Brna policejní vyšetřování pro falešné udání. Zjistilo se, že se ničím
neprovinil!
Slavnost Porciunkule 2.8.1949.
Ve dnech 1. a 2.srpna 1949 konáno ve zdejší terciářské obci první slavnost Porciunkule.
K této slavnosti přišli i terciáři z okolí. Zasluhuje zápisu v této knize proto, že při ní obnovil
sv. profes po 50ti letech Martin Chvátal, první zdejší kostelník, terciář opravdu upřímný,
hluboce věřící a zbožný. Kázání a pobožnosti vedl dp. Františkán z Kroměříže. Do III. řádu sv.
Františka bylo přijato oblačkou (neuvedeno – mezera v písmu) osob.
Kříž v předsíni chrámu
Na památku této první slavnosti Porciunkule daroval kostelu duch. správce veliký kříž
s Tělem Krista Pána. Byl posvěcen 2.srpna 1949 a umístěn v předsíni chrámové. Pochází
z poutního kostela P. Marie v Malých Svatoňovicích, okres Náchod. Pisatel těchto řádků
obdržel jej darem od duch. správy za to , že se postaral o nový nádherný kříž do tamního
kostela. Oprava starého kříže zde umístěného stála ( neuvedeno – mezera v písmu)

Přírodovědci chtěli spatřit Boha tváří v tvář. Jelikož to není možné, tvrdily
jejich exaktní vědy, že Bůh neexistuje. Oč skromnější jsme se stali my,
přírodovědci dnes! Pokorně se skláníme před nezměrně Velkým, před úžasně
Mocným, před věčně Neviditelným, před vždy Nepochopitelným.
Max von Laue, fyzik, nositel Nobelovy ceny

Seznamte se, prosím…
Budovali kláštery, zvelebovali a zúrodňovali i některé nejodlehlejší
a nejhůře dostupné kouty království. Cisterciáci prosluli svou činorodostí
a věrností heslu „Modli se a pracuj“.
„Ora et labora“ – modli se a pracuj – bylo heslo svatého Benedikta z Nursie, zakladatele
benediktinského řádu. Svatý Benedikt ho založil okolo roku 529. Po víc než pěti stoletích byl
opat Robert (později svatý) ve francouzském Molesme nespokojený s tím, že se podle jeho
přesvědčení benediktini přestali tím původním heslem řídit. Našel 22 následníků, odešel
s nimi a jižně od Dijonu založil nový klášter zvaný Citeaux a s ním nový řád zvaný
cisterciácký.
Cisterciácký řád začal rychle růst. Na Moravě byl první klášter řádu založen na Velehradě
(1204-1205) markrabím Vladislavem Jindřichem, spojivším se při svém fundátorském díle
s olomouckým biskupem Robertem (1201-1240), členem cisterciáckého řádu, někdejším
převorem kláštera v Pomuku.
Do českých zemí dorazili jeho mniši poprvé ve čtyřicátých letech 12. století do dnešní Sedlce
u Kutné hory na žádost Miroslava z Cimburka a pro velký úspěch tenhle model zvelebování
oblastí, které ležely do té doby ladem, začali opakovat další šlechtici. Tak třeba Boček
z Obřan pozval cisterciáky na dnešní Vysočinu a po neúspěšném pokusu založit klášter u
pozdější obce Nížkov se nakonec v roce 1253 usadili na místě dnešního Žďáru.
Jen o pár let později – konkrétně v roce 1259 – založil Vok z Rožmberka další cisterciácký
klášter v místech, kde se topil ve Vltavě a zachránil se jako zázrakem, tedy ve Vyšším Brodě.
Ctitelem řádu byl král Václav II., zakladatel opatství Aula Regia na Zbraslavi. Klášterní
kronika, která zde vznikla v prvních desetiletích 14. st. (Chronicon Aulae Regiae, Zbraslavská
kronika), patří k nejvýznamnějším českým středověkým historiografickým spisům.
Do konce 13. století vznikly na dnešním území České republiky bezmála dvě desítky
cisterciáckých klášterů. Některé, jako třeba na místě dnešních obcí Nížkov a Pohled u
Havlíčkova Brodu na Vysočině, zanikly po několika letech. Ale většina se udržela a mnichům
se v nich dařilo. Káceli lesy, zakládali pole, rybníky a sádky.
České země procházely ve 13. století velkými změnami. Zúrodnili a zalidnily se velké oblasti,
kde byla do té doby divočina. Cisterciáci se na tom podíleli, ale nebyli hlavními a vůbec už
ne jedinými zakladateli vesnic a zemědělských hospodářství, která tehdy opravdu vyrůstala
jak houby po dešti. Profesorka Karlovy univerzity Kateřina Charvátová je autorkou mnoha
publikací a článků na tohle téma:
„Kdysi se předpokládalo, že cisterciáci přišli do východní Evropy pod heslem „Drang nach
Osten“, byli vyzbrojeni rýči a pluhy a do té doby neobdělávanou krajinu obrátili v úrodná
pole. Že vlastně zúrodnili všechno na východ od Labe. Ale to je mýtus, který se začal
postupně odhalovat už někdy od poloviny 20. století, kdy se historici začali zabývat
jednotlivými kláštery.“
Cisterciáci tedy byli nepochybně velmi činorodí, ale až na výjimky nebyli hlavním hybatelem
společenských a ekonomických změn v regionech, kam přišli.
Období jejich největšího vlivu na společnost v našich zemích pominulo s koncem
středověku. To ale neznamená, že by jejich kláštery hromadně zanikly. Několik jich sice
vypálili a zničili husité ve východních Čechách, většina nicméně přežívala až do 18. století.

Za připomenutí určitě stojí, že na začátku využili někteří opaté služeb geniálního architekta
Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Navrhl desítky staveb a přestaveb. Dvě z nich jsou na
seznamu světového kulturního dědictví UNESCO: Kostel Nanebevzetí Panny Marie a
svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory a Poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na
Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou.
Hromadné rušení klášterů za vlády císaře Josefa II. znamenalo konec pro většinu z nich
včetně těch v Sedlci a Žďáře. Osud Vyšebrodského kláštěra v té době popsal převor Justin
Berka:
„Vyšebrodský klášter měl v té době velké dluhy. Když se rušily Zlatá koruna a další kláštery
v okolí, přijela sem císařská komise, která to měla na starosti. Když zjistila, že by po zrušení
musela převzít dluhy koruny, vydala dekret, že náš klášter musí nejdřív zaplatit všechny
dluhy, pak bude zrušený. Ale pak císař Josef II. zemřel a klášter tady zůstal. Rozpustili ho až
nacisté za druhé světové války. Pak se sem mniši vrátili a vyhnali je komunisté v roce 1950.“
To bylo při rozsáhlé operaci komunistické Státní bezpečnosti zvané „Akce K“, která v dubnu
roku 1950 zahájila násilnou likvidaci všech řeholních řádů v Československu. Jejich majetek
stát protiprávně zabavil, tisíce řeholníků internoval v táborech. Protože je Vyšší Brod
nedaleko hranice s Rakouskem, začala tamní cisterciácký klášter využívat jako kasárna
Pohraniční stráž, kostel i ostatní budovy to ale přečkaly. Mniši se vrátili a klášter ve Vyšším
Brodě je posledním obsazeným mužským klášterem v Česku. Proč má smysl, aby se o něj dál
staralo byť i jen deset mnichů?
„Řeholníci mají tři sliby: čistoty, chudoby a poslušnosti. A my máme ještě čtvrtý slib:
stabilitas loci. Přísáhám Bohu, že na tomto místě budu s komunitou pracovat ke cti a slávě
Boží. A tady také umřu. Proto to má smysl,“ říká Justin Berka.
Vedle Vyššího Brodu je činný ještě ženský klášter Porta Coeli u Tišnova nedaleko Brna, o
který se stará několik řeholnic. Klášter v Oseku u Duchcova právně existuje, není obsazený a
stará se o něj litoměřická diecéze.

Velehrad je místem setkávání kultur Východu a Západu. Tradicí je spojován s působením
soluňských bratří sv. Cyrila a Metoděje, kteří na Moravu přišli z Východu. Západní tvář vtiskl
Velehradu zejména cisterciácký řád, který zde působil v letech 1205 - 1784.
Při generální opravě Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě
byly ve 30. letech 20. století z důvodu zajištění statiky a odvlhčení zdiva otevřeny
a prozkoumány i krypty s kosterními pozůstatky mnichů a donátorů cisterciáckého kláštera.
Po skončení oprav bylo podzemí s
četnými nálezy fragmentů
románské architektury a nově
propojenými kryptami
zpřístupněno veřejnosti. Kosterní
pozůstatky byly nově přeskupeny
a pietně uspořádány v rámci této
expozice. O čtyřicet let později
byla větší část pozůstatků
přenesena na půdu místního
hřbitova. Jejich náhrobek patřil
na hřbitově k nejubožejším.

Vznikla proto iniciativa vyjádřit
důstojným náhrobkem úctu
cisterciákům, kteří na Velehradě
vytvořili obdivuhodné hmotné i
duchovní dílo. Současně je tato
iniciativa výrazem dynamické
obnovy poutního místa Velehrad. To
je paradox nastolený odvaleným
kamenem hrobu Kristova!
Dne 10. listopadu 2013 se na
Velehradě uskutečnila slavnost
požehnání nového náhrobku
velehradských cisterciáků, který byl
zbudován péčí Matice velehradské
díky štědrosti dárců. Autorem
náhrobku je kameník Petr Novák.
V deset hodin slavil v bazilice mši
svatou společně s věřícími opat Dom
Samuel z trapistického kláštera v
Novém Dvoře. Ten také společně s
převorem cisterciáckého opatství ve
Vyšším Brodě P. Justinem Berkou
požehnal na hřbitově nový
náhrobek.

„Práce těchto nezištných, hloubavých mnichů změnila podobu mnoha divokých končin k
nepoznání a jejich modlitby poznamenaly duchovní dějiny doby, v níž žili, způsobem, jaký
lze jen těžko vyčíst z horní strany náhrobní desky."

Děkujeme
pozornost a
a požehnané

Vám za
přejeme krásné
prožití
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