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Milí přátelé,
S nastávajícími Vánoci se vám dostává do rukou první bulletin Poutního domu v Římě
– Centra Velehrad.
Je to plod přání celého týmu nebo chcete-li, komunity salesiánů, společenství sester
a spolupracovníků. Tým se stará o poutníky, Poutní dům a jiné aktivity, přihlížeje k potřebám
dneška.
V Novém roce, na svatého Václava, bude slavit České náboženské Středisko Velehrad, které je
provozovatelem domu, výročí 45 let od svého založení.
Bulletin je jedna touha popřát Vám a být na blízko ve velkých událostech Života, Kristova
vtělení – Vánoce a Jeho zmrtvýchvstání – Velikonoce.
Věříme, že člověk, který se životně účastní těchto událostí, nezůstává sám. Kard. Tomáš
Špidlík, dlouholetý člen našeho střediska, řekl: „Věčný život je setkání s přáteli“. Jsme rádi, že
setkání s vámi nás společně uvádí do života, který nikdy nekončí.
Vám, kteří jste s námi prožili
zkušenost poutníka, přejeme
ze srdce milostiplné
Vánoce
a požehnaný nový rok 2013.
Ředitel Centra Velehrad
P. Jaromír Zádrapa, SDB
a celý tým

«Kristus, světlo světla,
k němuž hvězda dovedla
mudrce od východu,
ať také vás přivádí k sobě
a dovede vás do světla věčné
radosti».
(Z liturgie o Zjevení Páně﴿
Kaple Nejsvětější Svátosti v katedrále „Santa Maria la Almudena“
Madrid – Španělsko, Mozaika P. Rupnik a atelier Centro Aletti

Dát se na cestu jako poutníci je připomenout si smysl poutě našeho života: Hledat
a potkat Toho, který nás jako první hledal a stal se poutníkem pro nás, aby nám
daroval život, který nekončí.

Duchovní výklad mozaiky Božího narození
Tři králové jsou zde představeni v postoji úžasu a dojetí: jejich
hledání Boha se nezastavilo u objevení náboženství nebo
abstraktního Boha, ale jde dál. Stává se setkáním s tváří Boha,
který září ve tváři Dítěte a jeho Matky. Tato skutečnost je
vyjádřena v centru obrazu na bílém pozadí, které je osvětleno
hvězdou, kde se setkává ruka Dítěte Ježíše s rukou králů.
Ve vtělení Krista je konečně dovršen plán Boha Otce: jít tam,
kde je člověk, který se od něho vzdálil, a tak mu opět vrátit život.
"Slávou Boží je živý člověk" (Sv. Irenej). Bílá barva zde
představuje Boží slávu, kterou prozpěvují andělé v této půlnoční
hodině.
Hvězda je malá záře, začínající svítit v srdcích těch, kteří hledají
Boha. Vyzývá je, aby se dali na cestu, vedoucí k setkání, které
dává smysl života. Z něho pak vyvěrá chvála a uctívání a celý
život se tak stává darem Bohu.
Tři králové jsou zobrazeni s rysy různých etnických skupin. Jsou
symbolem cesty všech lidí, putujících k Bohu, který se zjevuje v
Dítěti darovaném Matkou, církví, která v Duchu plodí Syna, a v
Něm všechny děti jednoho Otce.

Logo Centra Velehrad
Mladá slovinská umělkyně Eva Osterman a moravský
architekt Jiří Šťasta oblékli původní logo do nového hávu.
Uvnitř lodi můžeme rozpoznat
několik symbolů:
Lodní stěžeň – má tvar kříže
jako ve skutečnosti. Kříž tady není symbolem utrpení, ale spíše
zjevením uskutečněné Kristovy
lásky, která dává život. Láska,
která je schopná obětovat sebe
sama.
Je to sám Bůh, který svojí láskou
dává smysl a význam kříži. První
křesťané často viděli v lodním
stěžni symbol kříže.
Lodní plachta – italsky „vela“ již evokuje tři písmena
jména „Velehrad“. Na „kříži“ je zavěšená plachta, aby
pojímala vzduch, který svojí silou pohybuje lodí. První
křesťané v symbolu lodní plachty shledávali víru a ve větru
symbol Ducha svatého.

Kříž tedy není jen symbolem Krista, ale také Ducha
svatého.
Opravdu na kříži Kristus
odevzdává Ducha svatého.
Jeho život, který nás rodí
k životu novému, když naklonil hlavu a nechal
si probodnout bok.
Církev se rodí z probodeného boku Kristova
-tělo lodi.
Červená barva, která vyjadřuje božství a modrá
lidství, znamenají, že vše,
co děláme, děláme s Kristem a pro Krista.
Loď Velehrad je církví, kde
lidé mohou zakoušet denně přijetí, společenství
a svědectví života.
Středem je Kristus, který
dává smysl všemu i nepochopitelnému, co se děje
každodenně v životě.
A Duch svatý, který je život
a jej dává, nás inspiruje
na plavbě mořem života.
Probodený bok je připomínka snahy o dialog mezi
Východem a Západem,
který je tolik drahý Slovanům a moravskému
Velehradu.
„Život je setkání s přáteli“
a Poutní dům Velehrad
chce být místem, kde se
taková setkání mohou
uskutečňovat.
Uvědomujeme si však, že
žádná snaha ani osoba,
která neodumře sama sobě, nemůže přejít s Kristem do vzkříšení. A to je
stěžejním pro život na jedné lodi.

45 ROKŮ
ČESKÉHO NÁBOŽENSKÉHO STŘEDISKA VELEHRAD
1968-2013

28. září 1968 Svatý stolec oficiálně schválil statut Českého
náboženského střediska Velehrad.
Centrum bylo postaveno přispěním kardinála Berana,
pražského arcibiskupa, jehož životní příběh byl evidentně
veden Boží Prozřetelností. Po velmi těžkých letech během
komunistického útlaku, kdy byl téměř pořád v internaci, ho
v roce 1965 zastihla zpráva o jmenování kardinálem. Státní
úřady se rozhodly mu umožnit cestu do Říma na slavnostní
ceremoniál pod podmínkou, že se již více nevrátí do
Československa. Myslely, že skoro již osmdesátiletý
arcibiskup, konečně přestane státu dělal problémy. Avšak v
Římě kardinál začíná vyvíjet mimořádnou činnost ve
prospěch českých exulantů a emigrantů, kteří z důvodů
komunismu byli rozptýleni po celém světě. Shromažďuje
kolem sebe různé iniciativy, které již existovaly.
Tak se zrodilo České náboženské středisko Velehrad. Papež
Pavel VI. osobně rozhodl, aby dům, patřící italské
„Katolické akci“, který se nachází nedaleko baziliky sv.
Petra, byl přenechán kardinálu Beranovi pro činnost Centra
Velehrad. 11. června 1969, necelý měsíc po smrti kardinála,
poutní dům otevřel své dveře první
skupině poutníků, kteří ve stále
větším počtu začínali přicházet do
Říma.
A naše přání je pokračovat v práci v
tomto
centru,
podle
úmyslu
kardinála Berana.
Dnes s vděčností a odpovědností
vůči těm, kteří tolik pracovali, aby
zachovali poklad křesťanské víry, se
ptáme, zda není příhodný čas otevřít
tyto poklady a nabídnout je naší Evropě k znovu nalezení
smyslu a ztracených kořenů své identity.
Stejně, jako Josef Egyptský, který byl prodán svými bratry,
aby se stal později jejich požehnáním, tak také kardinál
Beran, který byl poslán daleko od své vlasti, se stává
nástrojem, skrze který Prozřetelnost nadále pečuje o svůj
lid.

Informace:
Režisér Otakáro Schmidt
ve spolupráci s Českou
televizí připravuje v roce
našeho jubilea 2013 dokumentární film o našem
Poutním domě.
Papež Benedikt XVI.
vyhlásil rok víry. Vybídl
především k poutím do
Svaté Země a Říma. K této příležitosti jsme připravili pro organizované skupiny čtyř nebo pětidenní
program s ubytováním.
Připravili jsme i program
Duchovní poutě po stopách svatého Cyrila a Metoděje v Římě k roku
sv. Cyrila a Metoděje, který vyhlásila Česká biskupská konference k výročí
1150 let příchodu věrozvěstů na Moravu.
Očekává nás také postupná generální rekonstrukce
domu. Budeme rádi, když
se připojíte k rodině našich dobrodinců, kteří nás
podporují modlitbou i finančně.
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