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Valná hromada se uskuteční v neděli 21. února 2021!

Světové výročí 2021

• Jubilejní rok premonstrátů – 900 let od jejich
založení sv. Norbertem

Národní výročí 2021

• 1100 let od mučednické smrti sv. Ludmily

ADVENTNÍ ZAMYŠLENÍ
-mk- O první neděli adventní se stalo pěknou, očekávanou a vyhledávanou tradicí
setkání členů MSK s jejím protektorem,
olomouckým pomocným biskupem. Rádi
bychom čtenářům touto cestou nabídli text
promluvy Mons. Antonína Baslera z minulého setkání, které se konalo v knihovně
kláštera sester premonstrátek dne 1. prosince 2019. V čase redaktorské práce na tomto
Pozdravu totiž nevíme, zda se podaří z důvodu vládních opatření proti pandemii letošní setkání uskutečnit. Zajisté nebude na
škodu si jeho slova i v letošním adventním
čase připomenout.

MILÍ PŘÁTELÉ,
už třetí rok se setkáváme v tomto krásném
adventním čase. Poprvé jsme se zamýšleli
nad Písmem svatým Starého zákona, podruhé nad Zákonem novým. Dnes bych chtěl
zaměřit naši pozornost na mši sv., která,
pro mnohé z nás, je častým, až každodenním způsobem modlitby, což je samozřejmě
krásné, ale nese to s sebou i riziko, že si na
to člověk může, v tom horším významu –
zvyknout, že i něco tak vzácného může zevšednět. Nebylo by to nic divného, stalo se to
i apoštolům, když se dokázali v Ježíšově přítomnosti, sice za jeho zády bavit o tom, kdo
z nich je největší. A tak je dobře tyto věci, byť
známé, si občas připomenout, slyšet, abychom, jak říká sv. Pavel Timotejovi – znovu
„oživili plamen tohoto daru.“ (2 Tim 1,6)
Mše svatá je nesmírně krásná, hluboká
a vzácná, vpravdě setkání s Hospodinem,
živým Bohem. Je to dokonale naplněný předobraz oběti spravedlivého Ábela,
oběti Abrahámovy, kdy Izáka nahradil
beránek, o nějž se postaral sám Bůh, oběti Melchisedechovy, kde už Pán dopředu
počítá s chlebem a vínem; je to hořící keř,
z něhož k nám mluví Hospodin, hořící keř,
kterým je vlastně Spasitel na kříži; je to dokonale naplněný předobraz stanu setkávání
z doby Mojžíšovy; oltář se svatostánkem, to
je naplněný předobraz archy úmluvy, kde
mezi dva cheruby sestupuje sám Pán. Naše
kostely a kaple jsou domy modlitby, a nesmí
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se z nich stát tržiště. Jejich krása má vypovídat o tom, že Bohu chceme dát to nejlepší, a to nejen po stránce hmotné, ale i po té
stránce nehmotné.
Vstupní obřady

Ale pojďme od začátku. Do mše sv. vstupujeme znamením kříže. Už to by neměl
být jenom nějaký bezmyšlenkovitý klikyhák.
Kříž – to je zkřížená vertikála a horizontála.
Vertikála nám vždy může připomínat onen
podstatný a rozhodující vztah mezi Bohem
a člověkem, ten vztah mezi Božími výšinami a lidskými nížinami, to že Bůh sestupuje
shora k nám a mezi nás. Horizontála je pak
obrazem vodorovných vztahů, vztahů mezi
námi. Bůh, který se stal jedním z nás, má
pro nás otevřenou náruč, myslím, že i právě
proto si Pán zvolil dobu, kterou si zvolil, aby
pro všechny další generace jeho učedníků
i celého lidstva byla tak výmluvná jeho otevřená náruč na kříži. Když teď tak často jezdím po diecézi, potkávám tolik, tolik křížů,
které často nastavěli naši zbožní předkové,
dnes většinou už krásné opravených. Nikdo
se dnes nemůže vymlouvat, a to ani při posledním soudu, ani ti tzv. „nekosteloví“, že
by jim nikdo v životě nic neřekl o Boží lásce,
na kterou je třeba odpovědět. A k tomuto
znamení patří ještě ta slova: „Ve jménu Otce
i Syna i Ducha Svatého“. Tato slova jsou už
hlubokou modlitbou, pokud si je člověk vědom jejich významu. Tajemství Nejsvětější
Trojice lidé Starého zákona neznali, přišel ho
sdělit až sám Syn, a to jako jednu z nejkrásnějších a nejvzácnějších skutečností. Protože
právě z toho vyplývá, že Bůh je láska. Láska
je vztah mezi dvěma póly – milujícím a milovaným. Nebeský Otec je ten, který miluje,
Syn je ten, který je milován, a Duch Svatý je
ona láska mezi nimi v obou směrech, protože Syn vzápětí je ten, který miluje a Otec
je ten, který je milován. Takže Duch Svatý
je ten žhavý, obousměrný proud Boží lásky
mezi těmito dvěma póly. Právě lásky z těchto dvou pólů činí dokonalou jednotu. To je
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znamení kříže, a když jej fyzicky i akusticky
konáme, stačí si uvědomit slovo Kristovo:
„Jako Otec miloval mne, tak jsem já miloval
vás a tak se milujte i vy navzájem“. A hned
víme, co se od nás žádá a očekává.
Pak následuje vícerým způsobem ujištění: „Pán s vámi“ nebo „Pokoj Kristův ať je
vždycky s vámi“ na nějž shromáždění odpovídá: „I s tebou“. A všichni bychom si měli
uvědomit, že je-li mezi námi vzájemná láska,
je mezi námi také vzkříšený Pán, který právě
takto pozdravil své učedníky, když za nimi
přišel. A že tedy jsme před jeho tváří a On
uprostřed nás.
Na to navazuje úkon kajícnosti, který je
také důležitý, neboť nás připravuje na všechno to další, co bude následovat, protože
Písmo říká: „Nikdo není spravedlivý, ani jeden“ (Řím 3,10) „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha“. Můžeme
také vzpomenout na celníka v chrámě.
K modlitbě i k naslouchání Božímu slovu
prostě potřebujeme čisté srdce. A se sebestředností, sobectvím a pýchou, ovládáním
očí, myšlenek a jazyka bojuje každý člověk,
každý den, znovu a znovu.
Pak o nedělích a svátcích následuje chvalozpěv: „Sláva na výsostech Bohu…“ a my
se včleňujeme do chvály všech nebeských
zástupů a celého stvoření, vždyť Bůh si chválu a vděčnost nanejvýš zaslouží. Ve chvalozpěvu jsou opět zmíněny všechny osoby
Nejsvětější Trojice.
Poté už následuje vstupní modlitba, kterou po výzvě: „Modleme se“ a chvilce ticha
přednáší předsedající jménem celého shromáždění, jež je zakončena velmi důležitým
závěrem: „Skrze Tvého Syna, našeho Pána,
neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije
a kraluje po všechny věky věků“ zde je výslovně zmíněna veliká hodnota mše sv., kdy se
nemodlíme k Otci jenom sami, ale ve spojení s Ježíšem, skrze Něho, s Ním a v Něm.
I ta chvilka ticha mezi výzvou „Modleme se“
a vlastní modlitbou je důležitá a slouží pro

koncentraci a připojení se v duchu do obsahu modlitby. Tímto končí tzv. vstupní obřady a přecházíme do Bohoslužby slova.
Bohoslužba slova

Posadit se po vstupní modlitbě samozřejmě neznamená „vypnout“, ale soustředit
se na předčítaný text s vnitřním postojem,
který by se dal vyjádřit takto: „Co mi, Pane,
dnes chceš říci pro můj život“. Někdy je mi
líto, když se text Písma čte ne tak, jak by si
zasloužil, o to víc se pak musí snažit posluchači. Měl by být velký rozdíl mezi čtením
novin a čtením Božího slova; a stejně tak
by měl být velký rozdíl mezi nasloucháním
televizi a nasloucháním Božímu slovu. Ježíš
to krásně vystihl v podobenství o rozsévači
– jistě si pamatujeme: okraj cesty, skála, trní
a konečně dobrá půda, a i tam jsou rozdíly,
30, 60, a 100 násobek. 1. čtení je zpravidla
starozákonní, žalm krásná modlitba, také
Boží slovo, 2. čtení je z listů apoštolů. Obsah
je velmi pestrý, a i když jsme tyto úryvky slyšeli mnohokrát, vždy nás může oslovit, může
nám něco zazářit zcela nově, silně, někdy
jako sám blesk. Sloka písně před evangeliem
je příležitostí k přípravě na slovo samotného
Božího Syna, proto vždy před evangeliem
z úcty povstáváme, někdy se přinášejí svíce,
je-li jáhen, čte jáhen. Na začátku děláme tři
křížky na čele, ústech a hrudi. Slyšel jsem
pěkný výklad: „Boží slovo rozumem poznáváme, ústy vyznáváme a v srdci uchováváme“.
I naše odpovědi: „Bohu díky“ „Sláva Tobě,
Pane“ a „Chvála Tobě, Kriste“ by neměly být
jen automatické, ale plně vědomé. Pak následuje homílie, neboli kázání – a i tady záleží
výsledek na obou pólech, jak na vysílači, tak
na přijímači. Proto se kněz modlí za sebe i za
své posluchače, a tak by to mohl a měl dělat
i posluchač, a Duch Svatý jistě rád a někdy
velmi překvapivým způsobem pomůže.
Pak o nedělích a slavnostech následuje Vyznání víry, které můžeme sledovat
jako příběh lásky mezi Bohem a člověkem;
a potom už jsou přímluvy, tzv. Modlitba

věřících, z nichž je zřejmé, že nemyslíme jen
na sebe, ale na celou rodinu věřících, církev
a vůbec na všechny lidi.

Příprava obětních darů

Tato část mše sv. se děje zpravidla za zpěvu písně, ale přesto je dobře si cosi uvědomit, když vidíme, jak někdo z farníků vezme
misku s hostiemi a druhý konvičky s vínem
a vodou. Kdyby totiž mělo zůstat jen u těchto drobných věcí, bylo by to málo. Tyto věci
jsou symbolem duchovních darů, které by
každý účastník měl Pánu přinést. Ať už by
to byl týden poctivě vykonané práce, nebo
všelijaká trápení se sebou či druhými – chléb
by pro nás mohl být symbolem práce, víno
– symbolem přijatého utrpení, které chceme spojit s utrpením Ježíšovým pro spásu
lidí, a vůbec každý okamžik, prožitý s láskou k Bohu a bližním se může stát vzácným darem, který ve spojení s Kristovou
obětí získává netušenou hodnotu v Božích
očích. Pokud se nezpívá, jsou k tomu krásné
modlitby, na které shromáždění odpovídá:
„Požehnaný jsi na věky“. Pak následuje opět
symbolický úkon mytí rukou, který kdysi
měl význam praktický, když kněz přebíral
od věřících hmotné dary včetně pokrmů pro
chudé – dnes naznačuje nutnou vnitřní čistotu. I tato část je potom zakončena modlitbou – modlitbou nad dary.
Eucharistická modlitba

A dostáváme se k vrcholu tajemství, k tzv.
Velké modlitbě, která začíná dialogem mezi
předsedajícím a shromážděním, a končí odpovědí Amen po zvolání: „Skrze Něho, s Ním
a v Něm…“.
Onen dialog začíná slovy: „Pán s vámi“.
Je to už třetí vzájemné ujištění a připomenutí té nadpřirozené reality, že živý Bůh je
uprostřed tohoto shromáždění církve. Pak
následuje výzva: „Vzhůru srdce!“ s odpovědí:
„Máme je u Pána“. Opět je možno připomenou, že je třeba vědomě usilovat o to, aby ty
výzvy a odpovědi nebyly jen nějaké automatismy, ale aby za nimi stál i náš vnitřní postoj.
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A konečně poslední výzva: „Vzdávejme díky
Bohu, našemu Otci“. Zde je důležité uvědomit si, že opravdu celá modlitba mše sv.
je obrácena k Otci na nebesích, a to skrze
Syna a v Duchu Svatém. Potom, že vyjadřuje základní postoj člověka před Bohem, tedy
vděčnost, vzdávání díků, protože všechno, co máme, máme od něho. Ta odpověď
shromáždění to velmi dobře vystihuje: „Je to
důstojné a spravedlivé“. Církev, tj. my všichni pokřtění, kteří jsme si vědomi toho, že
všechno máme od Boha, víme, že to co nám
On daroval je tak veliké a je toho tolik, že
nikdy nebudeme děkovat dost, a proto když
máme možnost zúčastnit se mše sv. i mimo
neděli, tak pokud pro nás není Boží vůle
něco jiného, měli bychom toho využít, je to
ten nejlépe prožitý čas. Je to nejenom důstojné, ale i spravedlivé, děkovat, když něco
zdarma dostávám. A nevděk se tím pádem
stává i hříchem, protože hřích je nejenom
něco udělat aktivně špatně, ale i neudělat to
dobré, co bych udělat mohl a měl. Můžeme
vzpomenout: „… často hřeším myšlením,
slovy i skutky a nekonám, co mám konat…“
nebo z evangelia o posledním soudu: „… měl
jsem hlad a nedali jste mi najíst, byl jsem nemocen a ve vězení a nepřišli jste za mnou…“.
Poté následuje tzv. preface, v níž předsedající uvádí, za co hlavně děkujeme, a která
vrcholí společným zpěvem: „Svatý, svatý,
svatý…“ po němž už následuje modlitba
eucharistická, jejímž vrcholem jsou slova
proměňování. Ačkoliv sloužím mši sv. denně už víc než 35 let, stále více mne fascinuje, jak Bůh – Pán Ježíš vymyslel způsob, jak
zůstat uprostřed svých učedníků po všechny další generace, ba že tento způsob učinil
svým způsobem tak jednoduchým, že jej
bylo možné konat i v kriminálech, koncentrácích a gulazích. Tedy jeho podivuhodná
přítomnost – s tím, že se svým učedníkům
chtěl darovat jako pokrm a nápoj. „Chléb
z nebe vám nedal Mojžíš, pravý chléb z nebe
vám dává můj Otec (…) Já jsem chléb života“.
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Nicméně nabízí se ještě další hluboký úhel
pohledu na jádro mše svaté. A ještě jiný pohled na Eucharistii mne také fascinuje. Četl
jsem nedávno knihu Dějiny 20. století, v níž
autor zachytil strašlivé utrpení milionů a milionů lidí, způsobené marxistickou ideologií,
která se zkonkretizovala v ideologii komunistické a potom v nacistické, a to nejen
v Evropě, ale i v Asii, Africe, Indonésii i Jižní
Americe. Ale protože toto utrpení působili
lidé lidem (i když za tím musíme nutně vidět
i působení satana), tak tomuto utrpení odpovídá i nekonečná vina. A tuto vinu, stejně
jako viny předchozí i budoucí, na sebe ve své
vševědoucnosti náš Pán vzal a vyvážil ji na
kříži svým nekonečným utrpením. A protože mše sv. je zpřítomněním Kristovi velikonoční oběti, je samozřejmě zpřítomněním
i jeho zmrtvýchvstání, pak toto nesmírné
utrpení, odpovídající té nesmírné vině na
utrpení milionů, je ve mši sv. jakýmsi způsobem přítomné, a ve chvíli proměňování,
když slyšíme slova Písma: „To je mé tělo,
které se za vás vydává, má krev, která se za
vás prolévá“, tak bychom jej tam měli jaksi
vnímat. A protože Eucharistie v našich svatostáncích je vlastně prodloužením mše sv.,
pak je možné to vnímat i při adoraci, ať už
společné nebo soukromé. Toto mi pomáhá k postoji vrcholné úcty vůči tajemství
Eucharistie, ať už při mši sv., nebo při vstupu
před svatostánek.
 Mons. Antonín Basler, pomocný biskup
olomoucký

ZE ŽIVOTA MSK
Milí ctitelé Panny Marie Svatokopecké,
činnost naší matice je v letošním roce ochromena podobně jako jiné oblasti života na
Zemi. Přesto jsme v létě, ve dnech 30. června
až 4. července 2020, ještě stihli uskutečnit
tradiční pěší pouť Moravskou Compostelu.
Na cestu se nás vydalo více než 30 poutníků.
V čele šel opět otec Jan Peňáz. Počasí přálo.
Věřím, že všichni poutníci s vděčností vzpomínají a čerpají z požehnaného času naplněného setkáním s těmi, kteří nás při putování
hostili, s těmi se kterými jsme snášeli slasti
i útrapy cesty a hlavně ze společně prožitého
setkání s naším Pánem nejen při mši svaté
v bazilice sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě.
Museli jsme zrušit tradiční oslavy sv.
Martina a sv. Mikuláše. Adventní duchovní
obnova s otcem Gorazdem však proběhne
v sobotu 5. prosince 2020 prostřednictvím
internetu on line. Odkaz na sledování najdete na facebooku MSK a webových stránkách
matice i farnosti.
Z baziliky po dvou letech zmizelo lešení
a druhá etapa obnovy areálu se chýlí ke konci. Intenzivně společně s premonstráty pracujeme na realizaci nové expozice, „Poutní
místo Svatý Kopeček – historie a současnost“, která vzniká v bývalém muzeu MSK ve
dvou patrech severně od presbytáře baziliky
v „okolí“ Svatých schodů. Samotné schody,
posvátná připomínka místa Ježíšova odsouzení, však budou přístupné jen v rámci modliteb. Návštěvník se v nové prohlídkové trase

bude moci seznámit s geniem loci místa, jeho
historií a duchovním i kulturním bohatstvím
významného moravského poutního místa.
Matice svatokopecká dostala k dispozici
jednu místnost, kde pracujeme na expozici
s pracovním názvem „Význam svatých míst
a poutí v životě člověka“. Chceme, aby každý z návštěvníků mohl v sobě objevit touhu
po putování po svatých místech. Poutní místo je totiž především místem duchovního
uzdravení, kde se uzdravuje vztah mezi člověkem a Bohem. Poutní místo se odlišuje od
ostatních svou duchovní atmosférou a nevypověditelným pocitem síly. Je to místo, kde
člověk může zvláštním způsobem zažít Boží
přítomnost. Pro každého má Bůh připraveno trochu něco jiného, co naplní smysl jeho
života. Každé poutní místo vytváří trochu
jiný prostor pro vnímání Božího hlasu v nás.
V centru expozice bude poutní kříž, který již
desítky let provází tradiční poutě ze Svatého
Kopečka. Prosíme o modlitbu, abychom našli tu správnou formu zprostředkování nejen
těchto myšlenek.
Řádná valná hromada Matice svatokopecké je plánována na neděli 21. února 2021
v 11.15 hodin (po mši svaté v 10.00 hodin)
v opravené části ambitů, kde vzniká místo setkání pojmenované po otci Bernardovi (BC).
O případně změně místa budeme informovat
na webu MSK. Dá-li Bůh, těším se na setkání
se všemi členy MSK. Požehnaný advent přeje

Ladislav Šnevajs, předseda MSK

NA TRADIČNÍ POUŤ NA STAROU VODU U LIBAVÉ
V ROCE 2021 I NA KOLE
V příštím roce 2021 naše Matice připravuje opět poutní zájezd na Starou Vodu
u Libavé. Pro všechny nadšence cyklistiky
nebude nově chybět pouť na kole. Plánovaný
odjezd v pátek 22. července 2021 v dopoledních hodinách od baziliky na Svatém
Kopečku se zastavením v Dolanech, Jívové,

Domašově nad Bystřicí a Libavé. Při příjezdu bude zajištěna prohlídka areálu na Staré
Vodě. Spaní na louce před kostelem ve vlastních stanech. Mše sv. v pátek večer od 19.00
hodin a v sobotu 23. července dle tradičního
programu. Návrat po vlastní ose. Přihlášky
od května 2021.
Rostislav Hainc
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PŘEDSTAVUJEME

-mk- Duchovní správu na Svatém Kopečku
posílili od července současný svatokopecký farář P. Adrián Zemek, O.Praem. a nově
ustanovený kaplan P. Atanáš Jozef Leškovský,
O.Praem. Kromě duchovní péče o svatokopecké poutní místo spravují premonstráti také olomoucké farnosti Chválkovice
(P. Stanislav Surma, O.Praem. a Klášterní
Hradisko (P. Hyacint Kuchta, O.Praem.).
Vzdálenějším a zahraničním čtenářům přinášíme jejich krátké medailonky.

P. Adrián Pavel Zemek, O.Praem. dříve
působil ve farnosti Praha-Střešovice (1991–
1996). Následně byl do roku 2006 generálním vikářem plzeňské diecéze. Před příchodem na Svatý Kopeček působil dle dispozic
řádu jako farář v Doksanech a okolních farnostech v litoměřické diecézi.
P. Atanáš Jozef Leškovský, O.Praem. přišel na Moravu z českobudějovické diecéze.
V minulosti působil i na Islandu.
Oběma přejeme vše dobré v novém působišti!

UPOZORNĚNÍ NA DVĚ KOPIE MILOSTNÝCH OBRAZŮ
Z JINÝCH POUTNÍCH MÍST
Oba obrazy neznámého původu se nacházejí v depozitu Římskokatolické farnosti
Svatý Kopeček u Olomouce.
V současné době již není dohledatelné, jak
se obraz Nejsvětější Trojice Sonntagbergské
ocitl v bazilice Navštívení Panny Marie na
Svatém Kopečku. Bývalo zvykem, že poutníci, kteří jakékoliv poutní místo navštívili,
obraz či jinou památku zakoupili pro sebe
nebo s úmyslem ji věnovat někomu jinému či svému kostelu. Totéž se týká kopie
milostného obrazu z Jívové. Dvacet kilometrů od Olomouce ležící Jívovou či vzdálený Sonntagberg (Nedělní horu) v Dolním
Rakousku mohl navštívit někdo ze Svatého
Kopečka či jeho farnosti, případně byly obrazy dovezeny v rámci svozů z libavských kostelů a poutníkem byl někdo z onoho kraje.
Farnost neměla důvod si obrazy pořizovat,
má svůj, ke kterému přicházely a přicházejí
tisíce poutníků ročně.
Milostná pieta z Jívové

Dnes již málokdo ví, že městečko Jívová
(Giebau) byla od roku 1687 hojně navštěvována poutníky. Po omezeních Josefa II.
jívovské poutě koncem 18. století zanikly, po
zrušení zákazu pak v menší míře trvaly až
do čtyřicátých let 19. století. O jejich oživení
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Bolestná Matka Boží Gidelská, detail, anonym, olej, kovové aplikace, 18. století (?), foto J. Krejčová.

se pokoušel tamní český farář P. Alexander
Novotný, který v roce 1922 rozpoutal kampaň na obnovení poutí do Jívové. První pouť
okresů Šternberk, Olomouc a Moravský
Beroun se konala 25. června 1922, přizváni
byli olomoucký pomocný biskup ThDr. Josef
Schinzel a bruntálský P. Rudolf Schälzky,
tehdy poslanec Národního shromáždění, náměstek bruntálského starosty, budoucí bruntálský děkan a velmistr řádu německých rytířů. O dalších poutích pak již nejsou zprávy.
V dnešní době se o svátku Bolestné Panny
Marie koná v jívovském kostele mše sv., na
kterou jsou šternberskou farností zváni přespolní kazatelé a na kterou přijíždějí věřící

společně či jednotlivě. V nedávné
době se této bohoslužby zúčastňovali i svatokopečtí či
olomoučtí věřící,
poutní zájezdy totiž
ještě nedávno organizovala Matice
svatokopecká.
Jívová nebyla
jen cílem poutníMilostná pieta Gidelská, anoků o svátku Panny
nym, olej, baroko.
Marie Bolestné,
ale také zastávkou těch, kteří procesím putovali z Brna přes Svatý Kopeček u Olomouce,
Jívovou a Starou Vodu na Jasnou Horu do
Čenstochové (Jasna Góra, Częstochowa).
Tradičně, ale naposledy v roce 1949, mělo
v Jívové pobožnost litovelské procesí, vracející se ze Staré Vody a směřující na Svatý
Kopeček. Svou zastávku tam mívali rovněž poutníci z Dolan, kam do roku 1785

Milostný obraz Milostné piety Jívovské na hlavním oltáři kostela sv. Bartoloměje v Jívové, anonym, olej, před rokem 1686,
foto J. Andres ml..

Kopie Milostné piety
Jívovské v depozitáři baziliky Navštívení Panny
Marie na Svatém Ko
pečku u Olomouce, anonym, olej, 18. století, foto
J. Krejčová.

patřil i Svatý Kopeček. Zde je tedy přímá vazba Jívové a Svatého Kopečka.
Někteří autoři uváděli a stále uvádějí, že se jívovské poutě konaly k Panně
Marii Čenstochovské, což je zásadní omyl.
Čenstochovská se jí patrně říkalo jen proto, že odtud byl milostný obraz přinesen,
a to roku 1687, v úterý po Nanebevstoupení
Páně. Obraz zakoupili jívovští poutníci
putující se svým farářem P. Benediktem
Ignazem Hainrichem do Čenstochové za tři
zlaté a 30 krejcarů v tamním klášteře a věnovali ho svému farnímu kostelu, jak bylo
zapsáno v jívovské knize zázraků, resp. zázračných uzdravení, která se vedla u každého poutního kostela. Jívovská kniha během
sledovaných let 1689–1773 obsahovala 164
záznamů o nevysvětlitelných uzdraveních,
které se staly na přímluvu Bolestné Matky
Boží Jívovské. Její latinský název přeložený
do češtiny zněl: Původ Blahoslavené Bolestné
Panny Marie Jívovské, která je ve zmíněném
farním kostele velmi ctěna, stejně jako milosti, které obdržely různé obětavé osoby na
přímluvu a zásluhou této požehnané Matky.
Existenci této unikátní knihy nebylo možné v důsledku koronavirové krize v archivu
ověřit. Ovšem vše nasvědčuje tomu, že posledními osobami, které ji držely v rukou,
byli místní farář P. Bohumil Zaňka, který
byl zároveň předsedou místní organizace Československého červeného kříže (!)
v Jívové, a Doc. MUDr. Eduard Wondrák,
CSc., který na téma zázračných uzdravení
publikoval v roce 1978 svou studii.
Jívovský milostný obraz představuje
Matku Boží v polopostavě, která si oběma
rukama tiskne tvář svého zesnulého Syna na
svou levou líc. Její tělo je v porovnání s jinými Milostnými pietami, jak tento ikonografický typ nazývají historici umění, vzpřímené. To se týká i jejích kopií.
Obraz téhož ikonografického typu se
nachází v kostele čtyřicet kilometrů vzdáleného severně od Čenstochové. Jde
7

Přeštická Milostná pieta, fotokopie z archivu J. Krejčové.
Verze Milostné piety Jívovské v kostele sv. Bartoloměje v Jívové,
G. Přeček(?), olej, konec 19. století, foto J. Krejčová.

o poutní místo, malou ves Gidle s bazilikou
Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie, kam
putují poutníci k Panně Marii Uzdravující
nemocné (Uzdrowicielka chorych). Poutní
kostel spravují otcové dominikáni. Tamní
milostná soška, sotva dvacet centimetrů vysoká, je pochopitelně umístěna na hlavním
oltáři. V kapli na pravé straně, zasvěcené
Bolestné Matce Boží, je na oltářním nástavci umístěn také její obraz s odpovídajícím
námětem. Vzhledem k blízkosti obou míst,
tj. Čenstochové a Gidel a vzhledem k podobnosti gidelského a jívovského obrazu je
pravděpodobné, že do Jívové byla přinesena
kopie právě obrazu z Gidel.

Tento ikonografický typ se vyskytoval ve
výtvarném umění odedávna. Psali ho ikonopisci, před 1350 vznikl deskový obraz
Oplakávání z Vyšebrodského cyklu (dnes
v majetku Národní galerie v Praze), motiv
malovali italští i holandští mistři (Giovanni
Bellini, 1470(?), Rogier van der Weyden,
1446, Gerard David, 1520), několik verzí provedl flámský malíř Quentin Massys
(1466–1530), v roce 1570 ho maloval Španěl
Luis de Morales atd. Zpracovávání tohoto
námětu lze vysledovat až po téměř dnešní
dobu, kdy se užívá například i v kamenickém zpracování náhrobků. V průběhu staletí
jsou dokumentovány desítky nejrůznějších
provedení v různých materiálech.
U nás se nejznámějším obrazem tohoto
typu stal milostný obraz z poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Přešticích
(plzeňská diecéze), zvaný Divotvůrkyně
Přeštická. Je prototypem řady verzí, které
jsou uctívány v dalších kostelech na území
Čech. Od jívovského obrazu se liší na první pohled tím, že je zrcadlově obrácený.
Dalšími odlišujícími znaky se nebudeme na
tomto místě zabývat. Úcta k přeštickému obrazu započala v roce 1710.

Milostná pieta Jívovská, devoční grafika, kolorované lepty, anonym, 18. století, archiv J. Krejčové.
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Devoční obrázek Milostné piety Jívovské, mědirytina, anonym, 18. století, archiv J. Krejčové. Na rubu je modlitba k Nejsvětější
Matce Boží Bolestné.
Devoční obrázek, Franz Hofman z Králík, kolorovaná mědirytina, poslední třetina 18. století, archiv J. Krejčové.

Vrátíme se do Jívové, kde malbu Bolestné
Matky Boží (Schmerzhaften Muttergottes)
najdeme ve farním kostele hned dvakrát.
Navíc se v kostele nachází i socha Piety, která
je také obecně nazývána Bolestnou Matkou
Boží. Milostný obraz malovaný na lněném
plátně o rozměru 120 × 95 cm byl opatřen
bohatě vyřezávaným zlaceným rámem. Ten,
zdobený kameny a ve vrcholu řezbou textilie se srdcem s vetknutým křížem, je podložen bohatou paprskovitou svatozářím sedmi
meči Bolesti P. Marie. Takto upravený objekt
dosahující rozměru 220 × 200 cm je umístěn
nad svatostánkem. Obraz po jeho obou stranách přidržují malí andílci, ukazující na něj
prstem volné ruky.
Některé milostné obrazy bývaly zdobeny
korunkami, patřil mezi ně i jívovský obraz.
Poslední zprávu o nich máme z roku 1949 od
tehdejšího faráře P. Ladislava Nováka, kdy již
byly oloupeny o drahé kameny. Stejně jako
tomu bývalo na jiných poutních místech,
byl i jívovský milostný obraz ověšen votivními předměty. Některé z nich byly na místě

ještě v roce 1978. Od té doby uplynulo 42 let
a dnes bohužel můžeme konstatovat, že se
tam žádné takové předměty nenacházejí.
Jívovský obraz začal být považován za milostný pro barevné proměny obou obličejů,
které byly zpozorovány v roce 1689. Jeho
líbivější a menší nepodepsaná verze v jednodušší adjustaci je zavěšena na levé stěně
pod kůrem. Je pravděpodobné, že jejím autorem je kostelní malíř, pozlacovač a okrašlovač Gustav Přeček, který kolem roku 1879

Poutní medailky s Milostnou pietou Jívovskou, kov, konec 18. století, kopie archiv J. Andrese ml. Na rubu levé medailky je vyobrazení
kartuziánského mnicha (Jívová byla v majetku řádu kartuziánů
377 let, až do roku 1782). Na reversu pravé medailky je vyobrazena sv. Filoména.
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v kostele pracoval. Na soukromém pozemku
v Jívové je na stromě zavěšena další, tentokrát dnešní, amatérsky provedená kopie,
která je cenná tím, že dokumentuje živou
úctu k Bolestné Matce Boží.
Anonymní malba na plátně staršího data,
uložená na Svatém Kopečku, je zmenšenou
kopií jívovského milostného obrazu. Jejího
autora neznáme.
Zjištěné devoční grafiky a poutní medailky dokumentují oblíbenost tohoto poutního
místa.
Text o jívovském milostném obrazu je zkrácenou verzí rozsáhlé srovnávací studie, kterou
autorka připravuje k vydání.
Trůn milosti ze Sonntagbergu

V baroku a především v 19. století, kdy
velkolepé průvody zbožných katolíků z různých končin Moravy putovaly do Mariacel
(Mariazell) ve Štýrsku, stoupala obliba vyobrazení tamního milostného obrazu, znázorňujícího trojjediného Boha a Pána nebe
i země. Průvodcem našim poutníkům do
Mariacel, Mariánských Tabulek (Maria
Taferl) a na Nedělní horu (Sonntagberg) byla
např. poutní knížka, kterou sestavil František
Saleský Los, rolník z Loučan a vydal ji v roce
1864 pod názvem Radostná cesta MariaCellenská, která obsahuje pro poutníky denní
pořádek k putování do Marie-Celle (w štýrské

Milostný obraz Nejsvětější Trojice v kostele Nejsvětější Trojice
a sv. Michala v Sontagbergu. Zdroj https://cross-press.net/
Docu/GLAUBE/Sonntagberg.
Plasticky provedený obraz v majetku ŘK farnosti Svatý Kopeček
u Olomouce. Foto archiv J. Krejčové.
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zemi), k Swaté a nerozdílné Trojici Boží na
nedělním kopci (Sonntagsberg) a k bolestné
Panně Marii Taferlské a na jiná swatá a poutnická místa, spolu i sbírku modlení při mši
swaté, před a po swaté zpowědi, před a po
swatém přijímání jakož také w chrámu Páně
Maria-Cellenském; růženců, litanií a mnoho
písní Marianských, a také některé řeči, které
wůdce poutníků na cestě putowání přednesti
může. Cesta, vypravená z Prostějova, trvala
tam i zpět celých šestnáct dnů. Poutníci na
ní pěšky urazili 320 km.
Pro zobrazení Nejsvětější Trojice Sonntag
bergské se v odborných kruzích užívá název
Trůn milosti (Gnadenstuhl). Na jižní Moravě
např. v Dyjákovičkách, Jaroslavicích, Olekso
vičkách či Strachoticích na Znojemsku
a rovněž ve Znojmě-Dolním předměstí se
nacházejí kamenné sloupy ukončené sousoším Trůnu milosti. Další najdeme na severní
Moravě, např. na bruntálském náměstí stojí
sloup od roku 1715, na Šumpersku jsou to
sloup z roku 1700 na rozcestí před kostelem
ve Velkých Losinách, v Krasíkově u řeky
Sázavy sloup z roku 1803 nebo v Rohli sloup
z roku 1835. Okolí Šumperka je vůbec bohaté
na Sonntagbergská vyobrazení. Reliéf Trůnu
milosti se nachází v kapli sv. Petra a Pavla
v Bohuslavicích a v Branné na vrcholu hlavního oltáře kostela sv. Archanděla Michaela.
Vyobrazení se vyskytují i na reliéfech kamenných křížů, jako je tomu v Zábřehu
u farního kostela sv. Bartoloměje (spolu
s reliéfem P. Marie Mariacelské a milostného obrazu z Mariánských Tabulek) a na
kříži ve Václavově. Samozřejmě se vyskytují
i v Čechách a také na Slovensku. V nejbližší
blízkosti ho najdeme v Litovli-Starém Městě
u kostela sv. Jakuba a Filipa a v Pasece na
hřbitově, který je ze všech zde jmenovaných
nejmladší – pochází až z poloviny 19. století.
Milostný obraz Nejsvětější Trojice Sonntag
bergské sloužil jako předloha pro drobnou
devoční grafiku (svaté obrázky), podmalby
na skle apod. Především tímto způsobem

byla jeho podoba šířena mezi lid a i tak si
můžeme vysvětlit docela vysoký počet zobrazení tohoto typu v plenéru, tj. jako sousoší
na sloupech. Oblíbenost tohoto motivu potvrzuje i dílo Alfonse Muchy, který v roce
1880 namaloval Trůn milosti pro svou rodnou ivančickou farnost. Obraz se nyní nachází v Diecézním muzeu v Brně.
Zdaleka viditelný poutní kostel Nejsvětější
Trojice a sv. Michala v Sonntagbergu z let
1706–1732 je postaven na kopci v 700 metrech n. m. Na stavbě chrámu a pozdějších
úpravách se podíleli renomovaní umělci.
Uctívaný obraz pochází z roku 1614.
Jako každé poutní místo má i Sonntagberg
svou legendu. Vypráví se příběh o pastýři,
který během spánku ztratil své stádo. Když
v zoufalství vzýval Nejsvětější Trojici a položil chléb na skálu, své stádo opět našel. Tento
výjev je zobrazen i na obraze v majetku ŘK
farnosti na Svatém Kopečku. Druhá legenda

v souvislosti s tureckým obléháním Vídně
zmiňuje napadení Sonntagbergu osmanskými jezdci. Jejich koně údajně padli na kolena na místě později známém jako Turecký
pramen, a tak zabránili dobytí kostela. Jako
poděkování za záchranu od osmanských vojáků věnovali zachránění votivní obrázky,
z nichž některé se dodnes zachovaly a jsou
uchovávány v klenotnici. Tam se nacházejí
i votivní předměty, devocionálie a jiné cennosti, které poskytují zajímavý pohled do
historie tohoto poutního místa. V roce 2014
slavil Sonntagberg 400 let od založení a 50
roků od vyhlášení basilikou minor.
Svatokopecký obraz o rozměru 59 × 77 cm
je výjimečný svým zpracováním. Ústřední
motiv Nejsvětější Trojice Sonntagbergské je
namalován na plátně a vložen do plasticky
pojaté legendy o pastýři, doplněné postavičkami andílků. Adjustován je v dobovém
rámu. 
Jana Krejčová

PROČ SE STÁT ČLENEM
MATICE SVATOKOPECKÉ?

JUBILEJNÍ ROK

Milé členky, milí členové Matice svatokopecké.
Jistě všichni v našem okolí známe někoho, komu
bychom mohli činnost naší Matice představit a pozvat jej do našeho společenství. Rovněž náš Pozdrav
nečtou pouze naši členové MSK, ale také farníci
a poutníci a další lidé.
Staňte se členy naší Matice svatokopecké. Někdy
se setkáváme s otázkami, co všechno MSK dělá
a proč vůbec funguje? Často ani svatokopečtí farníci nevědí, oč vše se naše MSK v uplynulých letech
zasloužila a co všechno našemu krásnému poutnímu místu přináší. Každý může přispět, každý může
pomoci a každý se může zapojit a stát se členem
MSK! Prosím, až dočtete tento Pozdrav, předejte jej
dál. Můžete jej darovat třeba sousedovi k přečtení,
nechat v knihovnách, na autobusových zastávkách
či nabídnout na přečtení někomu v kostele, v autobuse či tramvaji. Každý tak může povědomí o MSK
rozšiřovat a pomáhat rozvíjet naše poutní místo na
Svatém Kopečku.
Děkuji Vám za každý pozdrav, který pošlete dál.

Rostislav Hainc

900 let řádu premonstrátů
-mk- Na konci listopadu 2020 byl v Praze na
Strahově zahájen Rok premonstrátů. Řád řeholních kanovníků si v nadcházejícím roce celosvětově připomíná 900 let od založení sv. Norbertem,
který se svými spolubratry složil ve francouzském
Prémontré řeholní sliby a tím dal vzniknout novému řádu. Důstojně oslavit jubileum se chystá
řád také na Svatém Kopečku. Připomínat si výročí
budou také sestry z místní komunity Kongregace
sester premonstrátek. Program oslav podrobně na
webu www.premonstrati2021.cz. Zájezd do Prahy
i na jiná místa spojená s působením řádu premonstrátů plánuje Matice společně s místní farností.

ČAS BETLÉMŮ

Je tomu už dva roky, co v muzeu Matice svatokopecké poutnici, farníci a další hledají betlémy, které
v posledních několika letech zdobily vždy během adventní doby a vánočních svátků baziliku na Svatém
Kopečku. Ano jde o výstavu betlémů, kterou měl
v gesci a hlavním organizátorem a kurátorem výstavy
byl pan Jan Nedělník (bývalý místopředseda Matice
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svatokopecké), který společně s ostatními členy výboru
naší Matice připravoval tradiční výstavu betlémů, kterou každoročně navštívili tisíce lidí.
Vzhledem k rozsáhlé rekonstrukci muzea Matice
svatokopecké se tak v posledních letech muselo poutní
místo na Svatém Kopečku obejít bez výstavy betlémů,
která dělala radost nejen dětem, ale vracela také nás,
dospělé, do dětských let a vzpomínek na společné chvíle s rodinou během Vánoc. Věřím, že v nadcházejících
letech po znovuotevření muzea Matice svatokopecké
budou opět v areálu naší krásné baziliky na Svatém
Kopečku k vidění. Upozorňuji, že z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace se neuskuteční plánovaná výstava betlémů v Droždíně.
Nicméně i tak může každý z nás doma, společně
s těmi nejbližšími, připravit svou vlastní „výstavku“ betlémů nebo jen betléma, kupříkladu vyrobeného z papírového betlému. Zapojit se mohou děti, rodiče, prarodiče a i tímto způsobem otevřít svá srdce a připravit se
na nadcházející, nejen dobu adventní, ale především na
tu vánoční. Přeji všem naším členům a farníkům pevné
zdraví.
Rostislav Hainc

NOVÁ PUBLIKACE O SV. KOPEČKU

-mk- Po publikaci Místa naděje na Svatém Kopečku
u Olomouce. Krypty, hřbitovy a jiná pohřebiště a osoby tam
pohřbené (Jana Krejčová, Olomouc 2018) vyšla ke konci letošního roku další kniha rovněž s tématem Svatého Kopečka,
a to Svatý Kopeček: dějiny obce a městské části. Autor, historik
a archivář Mgr. Jakub Huška, přináší souhrnný pohled do
historie zdejšího poutního místa, později samostatné obce
a dnes místní městské části Olomouce. Publikace, která byla
sepsána s podporou místní KMČ, vyšla s finanční podporou
Olomouckého kraje, statutárního města Olomouc, FF UP
a a za přispění i několika svatokopeckých občanů.

organizovat, přijde zase čas, kdy to půjde a i díky vaším podnětům tak můžeme společně připravit další
nové akce. 
Rostislav Hainc

POZVÁNKA
Valná hromada Matice svatokopecké, spolku
a náhradní zasedání valné hromady
Datum: neděle 21. února 2021
Místo: poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce, Návrší
sv. Jana Pavla II., nové spol. centrum v ambitech
Začátek: od 11.15 po mši svaté v bazilice Navštívení
Panny Marie v 10.00 hodin (drobné občerstvení zajištěno)
Program:
     1. Zahájení modlitbou Matice svatokopecké
     2. Ověření počtu přítomných, schválení programu valné
hromady
     3. Volba volební a návrhové komise
     4. Zpráva o činnosti za období od poslední valné
hromady
Změny v členské základně od poslední valné
hromady
     5. Zpráva hospodářky o hospodaření, stavu majetku
a závazku spolku za kalendářní rok 2020
   6. Volby do výboru Matice svatokopecké
   7. Návrh plánu činnosti na další období
   8. Návrh a schválení usnesení
   9. Diskuse
10. Zakončení včetně požehnání a závěrečné modlitby
Náhradní zasedání valné hromady Matice svatokopecké
od 11.30 hodin. V případě náhradního zasedání valné
hromady bude program stejný.
VÝBOR MSK DĚKUJE ZA MODLITBY
A DARY A PŘEJE VŠEM ČLENŮM

NÁPADY, INSPIRACE…
Milé členky, milí členové naší Matice svato
kopecké. Dovoluji si Vás oslovit s touto výzvou.
Jestli máte nápady, inspiraci či podněty k rozvoji
naší činnosti, prosím, obraťte se na některého
ze členů naší MSK. I když se v současné době zdá, že
se moc akcí, poutí, přednášek a dalších aktivit nedá

A PŘÍZNIVCŮM POUTNÍHO MÍSTA
NA SVATÉM KOPEČKU POŽEHNANÉ
SVÁTKY VÁNOČNÍ, VŠE DOBRÉ
A HOJNOST BOŽÍHO POŽEHNÁNÍ
V ROCE 2021.
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