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Velehrad u - Co v tobě říká toto slovo
Centrum Velké MoravyP Organizaci Velehrad s jejími středisky
a domyo A jsi-li starší$ možná vzpomínky na velehradské poutí

2

zvláště na ty "Cyrilka", slavená pátého července. Možná, že
víš, kolik vlasteneckého nadšení vyvolal "Velehrad" v m-i
lém stoletío A snad, jsi slyšel o velehradských snahách o
sjednocení Slovanů ve víře 000

Nakonec se ti však může zdát* že mnohé z těch
to skutečností nejsou už dnes tak aktuálnío Ano, v tom s te
bou souhlasímeo Snad až příliš byly v minulosti vlivem okol
ností zdůrazňovány druhotné složky "Velehradu", jako napří
klad jeho význam pro národní kulturu a vyjádření slovanství*
Není se tomu co divit,, národ byl tehdy ohrožován germaniza
cí a A pak také naší dědové neznali poslední archeologické
objevy staveb a kostelů na Moravě z doby před příchodem Cy
rila a Metoděje, a proto si ještě neuvědomovali práci vyko
nanou západními misionáři před rokem 865 *
Že by tedy "Velehrad" nám už neměl co říci ?

Co se změnilo misijní činností moudrého Konstantina,
pa Metoděje a jejich žáků ?

bisku

Šlo opravdu jen o vytvoření slovanské kultury a církevní
hierarchie ?

Víme, že už před příchodem slovanských věro
zvěstů mnoho našich předků bylo pokřtěno západními misioná
ři* Křest u dospělého předpokládá víru. Čemu však mohli vě
řit, jestliže nerozuměli^cizím misionářům ?
Dověděli se toho skutečně velmi málo* Jejich křesťanství zů
stávalo jen v zárodku, bylo setbou, která jen živořila* .
Podobně jsou na tom někteří dnešní křesťané,
kteří byli pokřtěni, ale pak jejich křesťanský růst přestal*

Příchodem Konstantina a Metoděje na Moravu za
čala hluboká evangelizace našeho národa* Boží slovo začalo
přinášet mnohem větší užitek: "Do dobré půdy bylo zaseto,
takže přináší užitek, a to jednou stonásobný, podruhé sedesátinásobný a potřetí třicetinásobný.” / Matouš 15,23 /
Stali jsme se plodnou ratolestí vinného kmene
Kristovy církve / Jan 15,1-8 / a živými^údy tajemného těla
Kristova* Tím byla uskutečněna nekonečně vetší proměna, než
ta, že jsme začali být kulturním národem* Vždyť růst Božího
království se nedá vůbec ani srovnat s růstem ’pouze lidským*
Jde o zcela jiné "dimenze"*
Cyril a Metoděj vykonali obrovskou práci na bu
dování duchovního VELEHRADU VÍRY A LÁSKY* Byli to oni, kteří
ještě více začlenili náš národ do
křesťanského
společenství . Je na nás, abychom pokračovali ***
Tak jako zanikl velkomoravský Velehrad, tak mo
hou zaniknout i dnešní "Velehrady"* To ale nemusí znamenat
zánik duchovního Velehradu víry a lásky* Ten může být narušen
nebo zničen jen hříchem !
Mějme velkou důvěru v Matku, "která divý tvoří", Matku církve
Matku každého křesťanského společenství.
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Z NAŠÍ KRONIKY
V měsíci květnu ožilo okolí domu ’’VELEHRAD ” v
Ste Martině dospělými postavami v montérkách* Burácel kom
presor a zuřivě střílela sbíječka* Začaly práce na přístav
bě vkusné terasy, která rozšíří prostory domu o nové míst
nosti*

Ve dnech od 4* do 7o června probíhal II. ročník
kurzu vedoucích, asistentů a asistentek táborů a mládežnických
akcí* Zúčastnilo se ho 26 mladých lidí z Německa, Rakouska,
Švýcarska a Itálie* Tak velký počet zájemců a vzdálenosti,
které museli překonat, hovoří již dosti výmluvně o zájmu o
toto setkání*
Hlavní náplní bylo vytvoření a prožití křesťanského společen
ství s programem zaměřeným na táborový život a práci s dětmi&
Kurz zahájil ředitel domu otec Miloslav Hronek
přednáškou na téma “Preventivní systém ve výchove mládeže“o
Otec Jiří Kopie zapojil účastníky do pracovních kroužků k ře
šení táborových úkolů0 Paní Pavla Carmignatová předložila
problémy spojené s přátelstvím mladých* Jáhen Jan Horák hovo
řil o sociální psychologii dítěte pomocívsvětelných obrazů*
O dynamice tábora a pružnosti při výchove mluvil otec Blažej
Muller* Na téma ’’Společně vpřed a vzhůru !11 přednášel otec
Jaroslav Poláček* A o užívání moderních sdělovacích prostřed
ků se zmínil otec Josef Šimčík* Škoda jen, že nebylo více
časUo
Ze závěrečné ankety' vyplynulo, že podobná setkání se mají opa
kovat* Účastníci si přejí více praktických cvičení a méně
přednášek* Bylo vyjádřeno přání, aby zbývající nutné přednášky
byly sladěny na jednotné témať Projevil se zájem o české písně
a nové hry* Také letos bylo žádáno, aby přednášky byly rozmno
ženy a dány k dispozici*
A ještě chceme psát o těch, jejichž jména nejsou
na žádném plakátě a přesto úspěšný průběh setkání závisel ta
ké na nich*
Je to především obsazení kuchyně : po PantůČek,
pí* ^Veronika a pí* Anna* Jsou to Anička Krulišová a Václav
Manáák, kteří doprovázeli zpěv na varhany a kytaruo
Jsou tó také ti, kteří nám setkání umožnili a finančně zarov
nali*
Všem upřímné díky 1
Nakonec ujišťujeme ty, kteří s námi začali I* ročník a letos
se nemohli zúčastnit z různých důvodů II* ročníku, že se na
ně těšíme při příštím setkání«.
V sobotu 12* června přijela skupina dětí z Mni
chova, aby v údolí Gsies prožila týdenní rekreaci* Vedl ji
otec Jiří Kopie* Většina programu byla vyplněna letními hry
v přírodě a stanovánxm*

Úvodní článek "Velehrad víry a lásky” může být
prohlouben úryvky z jednoho dopisu :
"Schvaluji snahu udržet kontakt s mentalitou a
životem své rodné zeme. Ztráta zakořenění je velikým skokem
kupředu na cestě zrelativizování všeho„Právě kosmopolite jsou
vesměs "pragmatici života" / pozru red®
pisatel před tím mlu
vil o pragmatizmu, který nakonec může přivést k nevěře /0
Ovsem toto všechno jsou jen druhotné složky našeho duchovního
života. Tou prvotní zůstává vždy - i dnes a zítra - hluboká,
existenční, čili žitá víra v Ježíše Krista: pro nás ukřižova
ného a pro nás vzkříšeného® Bůh je Bohem i bez nás, ale ve
Vtělení a Vykoupení je Bohem pro nás; jen pro nás® Umíme-li
se toho držet, nebudeme sami nikde a nikdy.”
Dopis pokračuje "o antisociální stránce hříchu®
A to bez ohledu, o jaký hrách jdeo Zda je s ním spojeno po
horšení, či jen nahlodává právě ty metafyzické souvislosti,
které z lidských dětí vytvářejí Boží království a jedno ta
jemné tělo Krista. To, které Teilhard de Chardin a jiní na
zývají "Kristem kosmickým” e„®Je si opravdu znovu a znovu
uvědomovat hloubku našeho souručenství v dobrém i ve zlém
a silou obětavé víry a modlitby / zejména modlitby adorační /
paralizovat bujení, temného podhoubí hříchu".
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LETNÍ TÁBORY

Děti z Rakouska jsou informovány
v časopis© ’’-Rozhledy” o
Děti z© Švýcarska jsou informo
vány přímoc

Děti- z Německa :
lo tarnus - přijedou nazpět do Mnichova
v sobotu 17e července v 15,46 h<>

INFORMACE

O^SPOLEČIÍÉ
DOPRAVĚ

vr^ií so do Mnichova v sobotu
21
srpna v 15$46 hodc

cswssacs# sm-j-jseS*

Mláděž_2o ,turnusu je informována přímo

SJEZD STŘEDISKA
"VELEHRAD"

G

l

26o8o - 31o8o

Jen pro členy střediskao

SAMOSTATNÉ
SKUPINY

MLÁDEŽ
ZE ŠVÝCARSKA

1®9«

24o9o

2g10<> — IGolOc

Zájemci o tuto akci se doví
podrobnější informace u 0® Josefa šimčíka:
jpeldstrasse 109
CH - 8004 ZURICH

tělo 01/ 234455

SJEZD PRACOVNÍKŮ
S MLÁDEŽÍ

iinroKiiACE

O

20.10. - 24.10.

budou zaslány účastníkům přímo

"SETKÁNÍ PŘÁTEL"

!

21.iru - 5.12.

me osamělé osoby i manžele,
icue:.?x mají zájem o vytvoření
ií‘*Y>z^ síí-nJkého
o
kře
spole čenství
českém prostředí našeho domu®
T

>saaar*M^
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Duchovní obnova
26o12o - 2.1.1977

’’CHRISTIAN MEETING”

Dv.ihovní obnova, která začne
až večer 27*12 a skončí ráno pOu12Ý,
t voří stř,d let oš ní ho setkání mládeže®

Hovořit bude opět 0® Josef Koláček
Bude čas k modlitbě a meditaci*
Možnost rekreace a zimních sportů®

DĚTI
Z MNICHOVA

O

3U.O - 9olol977

Sajeme! o tuto akci se doví
informace u 03 Jiřího Kopice?
Sūo Wolfgangsplatz 10
tel® 41Wz!-5

