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proufu 0ápi *pravoslavných
bohosluŽeb. Jednání bylo naprosto korektní a my oceňunedokáŽu přesně říci, stejně jeme vstřÍcný postoj našich
jako nemohu posoudit, jak se partnerů. BohosluŽby v Uher.
zvýšil počet našich věřících ském Hradišti budeme s boŽí
příchodem zahraničních děI. pomocÍslouŽit kaŽdých 14dni
níkůdo firem a podniků v re- v neděIi od 10 hodin v sále
gionu. VÍm jen, Že třeba v zkušebny Reduty na MasaryUherském Brodě je většípra- kově náměstÍ. NejbliŽšÍsvatá
liturgie se tam uskuteční v
voslavná komunita.
neděli 1. Iistopadu. Pořad Ii-,
V minulýchdnechjďejedna|v
Hradištio pronájmu
turgiÍ v Hradišti bude nadále
Uherském
místnostik pravos|avným zveřejňován na našemwebu.
v|rodné
Bylo to jedniíní
Kdy bylve|komoravslqý
knižeRosbohoslužbiínr
tislav pravoslavnoucírkvísvatoúspěšné?
Mým úkolem je zmapovat, řečen?
ByIo to 30' října 1994 při
kde se v oblasti Slovácka na.
cházeji pravoslavnÍ věřici z slavnostní bohoslužbě v brpravoslavném
Českérepubliky nebo ze za- něnském
hraničí, případně zájemci o chrámu sv. Václava. Hosty
svaté pravoslavÍ' Proto jsem kanonizace byl kupříkladu
jednal s představiteli města pravoslavný konstantinopoldního Uherské Hradiště o propůjče- ský patriarcha Bartolomeo,
ní nebo pronájem vhodné pravoslavní hodnostáři z Evnkrát
všech mÍstnosti, kde by se mohly ropy iRuska, ruský generální
nicÍch konat pravoslavné bohosluŽ- konzul pro Moravu a Slezsko
V' Jegorov, zástupci Parlaby a skrze ty lidi' kteři se jich
!kolik
mentu České republiky a
rském zúčastní,získávat kontakty
7 dva- na dalši věřÍcÍnebo sympati. města Brna' Svátek svatého
et lidí zanty pravoslavné církve' 22. Rostislava se v našÍ církvi
ilavné záři 'se uskutečnilo důleŽité slaví 28' října, v den vzniku
ilě' od jednáni s ved'enímKlubu kul- samostatného českosloven(zs)
se si- tury města Uherské Hradiště skéhostátuvroce1918'
Foto:ZdeněkSkaIička
oslav- ohledně poskytnutí prostor
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vedoucí odděIení památkové
péče Zlínského kraie Jana
Spathová'

Yzďali hold
knÍŽetiRostislavovi
iltoffď.' vetehrodl'šv€ffi ou tturgií' kterou slouŽil v kostele svatéhoJana Křtitele v Ar.
cheoskanzenu Modrá otec
Kliment (Petr Koutný)' du.
chovní správce pravoslavné
církve ve Střilkách, byl v so.
botu dopoledne zahájen prvnÍ
ročnÍkSlavnosti svatéhoRostislava. Pořadatelem oslavy,
která se konala při příleŽitosti nadcházejícího svátku vel.
komoravského kníŽete Rosti.
slava, svatořečeného pra:
voslavnou církví 30' říina
1994, byli Přáte1é moravšké
historie, tradic a kultury.

lehradě nám v rámci eÉumenické spolupráce umožnila
vstup do kaple Cyrilka, která
vznikla koncem 13. století jako typický cisterciácký kostel
před tehdejšÍ klášterní branou,,. neskrýval radost Luboš
Vitek z ostroŽské Nové Vsi,
který také pochváIil průvod.
covskou činnost Ludmily Cigošové po cÍrkevních pamětihodnostech poutni obce.
PrvnÍ ročník Slavnosti sv.
Rostislava vyvrcholil na severnÍm nádvoří před bazilikou vystoupením folklorního
souboru KoŠtéřz Manerova u

NA VELEHRADĚ.Průvoddorazlldocentraobce.Foto:
Zdeněk
Ska|ička

obdobně jako křest vtiskuje
lidské duši nezrušitelné zna.
mení křesťana, biřmováni
uděIuje křesťanovi nezruši.
telné znamení Kristova bojovníka.,,Biřmovaný člověk
by se měl dost podobat JeŽÍ.
šovi. Jistě ne v zer,nějŠku,ale
v tom, jak myslí. A to dnes
nemusí být lehké' stejně jako
to nikdy nebylo, kdyŽ to bral
člověk opravdu poctivě. Tam,
kde chybÍ Duch svatý, tam je
vidět. Že se šíří krize všeho
druhu a ubývá naděje,.. pro.
hlásil Graubner, jenŽ přiznal,
že za svého biskupského působení uděliI svátost biřmování téměř dvaceti
tisÍcůmvěřících. (zs)
Fďogal*dr na wwwc|
ovadqdsilkcr/Hnno
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,,Lze a|e přeďpokládat, Že po
ďobu rekonstrukce lapidaria,
která by mě|a skončit na pod-

Po bohosluŽbě se vydal
průvod folklornÍho souboru
Koštéř z Hané, věřícich pravoslavné církve a mnoha moravských patriotů, kteřÍ hrdě
kráčeli s tradičnÍmi moravsk;Ími zemskými vlajkami z
roku 1848, schválenými teh.
ďejšímMoravským zemským
sněmem, na Velehrad. Prů.
vodkyně tamní římskokato.
Iické farnosti Ludmila Cigošová provedla
účastníky
slavnosti kaplí Cyrilka a barokní bazilikou Nanebevzetí
Panny Marie a svatých Cyrila
a Metoděje' která byla vloni 1.
července prohIášena za národnÍ ku]turnÍ památku, a seznámtla je s jejich bohatou
historiÍ'
,,Yážíme si toho, že Ýímskokatolická farnost na Ve-
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Ten
navzdory
Vyškova.
chladnému počasí s občasným mrholenÍm rozproudil
hanáckou besedou' krev v ŽiIách účastnÍkůoslav. ,,Na
slavnosti jsme připomenuli
lidem dobu Velké Moravy a
jejÍho vláďce, velkomoravskéhoknížeteRostislava' Byl
to on, kdo pozval na Moravu
Cyrila a Metoděje, aby tady
šÍřili základy křeséanskéku]tury,.. vysvětlil smysl konánÍ
slavnosti Vladimír Novotný,
člen veďení Moravské národ.
nÍ obce. Po vystoupenÍ souboru Košééřnásledovalo neformální setkání moravských
patriotů.
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