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Cyrilometodějská pouť (CMP) 2010
Každý rok se vydáváme v termínu 14. -19.Února na pěší etapovou pouť z Levého Hradce z kostela sv.
Klimenta na Velehrad. Putujeme pod ochranou sv. Cyrila a Metoděje, sv. Vojtěcha patrona pražské
arcidiecéze, sv. Františka z Assisi a naší ochránkyně Panny Marie. Pouť začíná v únoru a končí
15.srpna na Velehradě. Má 16 etap a každý ujde 345-360 km. Jedna dvoudenní nebo třídenní etapa za
měsíc, a každý den cca 20 – 35 km. Každý rok se chodilo jinou trasou, 1. kvůli utajení akce před
komunistickou „veřejnou bezpečností“ 2. aby bylo „promodleno“ co nejvíce českých a moravských
míst a cest..
První pouť se konala 19. února 1982. Ten den jsme slavili 1000leté výročí zvolení prvního
Slovana, sv.Vojtěcha, pražským biskupem. Inspirací bylo přání kardinála Tomáška, aby čeští
křesťané putovali na místa spojená s počátky českého křesťanství, tedy na Velehrad, Levý Hradec,
a do Říma. Zde působili Sv. Cyril a Metoděj, když byli povoláni na Velehrad, aby kázali Kristovo
učení Slovanským národům slovanským jazykem (rok 863). Skupina sekulárních františkánůterciářů proto spojila pěší poutí Levý Hradec a Velehrad. V Levém Hradci vznikla česká církev
kolem prvního křesťanského kostelíka v Čechách - rotundy sv.Klimenta. Ostatky sv. Klimenta
přinesli sv. Cyril a Metoděj. Zde byla kolem roku 874 pokřtěna i první česká mučednice pro víru
kněžna Ludmila. Řím v době „reálného socializmu“ nebylo možné navštěvovat.
Tuto pouť od roku 1982 pořádá také Moravská větev z Nového Jičína. Začíná vždy o týden
později. Oba proudy se sešly mši svaté na Velehradě, u hrobu arcibiskupa Stojana a u sochy
Božského srdce Páně před bazilikou. Modlíme společně desátek růžence a fotografujeme.
Poutní výbor CMP využil svých zkušeností a v listopadu 1989 zorganizoval velkou národní pouť
do Říma na svatořečení Anežky České. To bylo třetí poutní místo, o kterém mluvil otec
kardinál Tomášek.
Od roku 2001 se pořádají etapové pěší poutě na Velehrad z dalších míst na Moravě i
v Čechách. Spojujeme moravský poutnický elán s českou tradicí i zkušenostmi. Poutníků chodí
stále větší počet a zájem roste mezi mladými lidmi.
Celkem jsme tedy za uplynulá léta proputovali z Levého Hradce na Velehrad téměř 11000 km.
Kdybychom tyto kilometry násobili počtem poutníků „osobokilometry“, tak pražská větev ušla
čtvrt milionu kilometrů.
Význam cyrilometodějské tradice i potřebu její aktualizace
V IX. století bratři sv. Cyril a Metoděj 1) přinesli národům východní Evropy, především Slovanům
Kristovo evangelium 3) vytvořili most mezi východem a západem 3) vychovávali další služebníky
Kristovy.
 Cyrilometodějská tradice patřila a patří všem slovanským národům. I když ji každý národ
pěstoval po svém, individuálně. Naplno se rozhořela po druhém vatikánském koncilu. Jejími
plody jsou:
a/ ekumenické hnutí
b/ služby Boží v národních jazycích.
 Vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje spolupatrony Evropy apoštolským listem „Egregie virtutis“
31. XII. 1980 – papežem Jan Pavel II (Slovan).
 Význam dnes
1/ vzdávat čest a přinášet oběti Bohu rodným jazykem
2/ přinášet víru do rodin, škol i pracovišť
3/ žít evangelium v každodenním životě
4/ vyprošovat kněžská a misijní povolání
5/ řešit společně problémy slovanských národů a národů východní Evropy, protože jsou obdobné,
v jednotě s Kristem
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6/ naplnit společnost touhou po míru a po spolupráci mezi východem a západem v duchu
cyrilometodějské myšlenky
Touto poutí přinášíme oběť:
1/ námahy /tj. vzdát se lenosti/
2/ času /obětovat 10 - 12 dní v roce na tento úmysl bez jakýchkoliv ale
3/ finanční /úhrada cestovních výloh/
Tyto poutě jsou 1. poděkováním Bohu a našim prvním misionářům za dar víry, 2. prosbou za církev
v naší zemi a ve světě, 3. aby se národ navrátil k víře, 4. také kajícím skutkem za hříchy a nedostatky
nás křesťanů i celého národa
Možnost účasti na CMP je trojí:
1) Přímá – tj. putování buď na celé pouti nebo jen na některých etapách
2) Duchovní – tj. spoluúčast v den pouti za předpokladu, že účastník bude vše,
tj. modlitby (mši sv.), utrpení, práci, obětovat na úmysly etapy CMP, a že se
tento den bude modlit celý růženec na konkrétní úmysly (viz dále), a že si
v tento den přečte alespoň část z Písma svatého Starého nebo Nového
Zákona, která se vztahuje k myšlenkám příslušné etapy.
3)
Finanční a hmotná – tj. že podpoří potřeby církve nebo přímo i
poutníků svou prací, službou, pohoštěním, finančně, apod .
Denní modlitební program a jeho organizace dodržujeme od prvních ročníků: Úvod
k prvnímu růženci se modlíme všichni společně ještě v kostele, během putování se modlíme ve
skupinách „po pěti“ poutnících. Je to praktické a mobilní (flexible a za real socializmu
bezpečnější.
Podle sv. Františka je počasí vždycky krásné, jen pokaždé jiné. Je možné se přidat třeba jen na jednu
nebo dvě etapy, nebo jen na jejich části. Pěšky chodili po světě i první františkáni, první misionáři,
první křesťané, i naši předkové. Chodí s námi i osmdesátiletá poutnice. Chodíme kolem kapliček,
Božích muk a křížků, od města k městu, od vesnice k vesnici, od kostela ke kostelu. Zakoušíme
společenství i přátelství, které mezi poutníky z různých míst naší vlasti vzniká, a také vzájemnou
pomoc. Často i krásná setkání s místními farníky na místech, kde se zastavujeme, nebo přespáváme
(při dvoudenních etapách). Na vlastní oči můžeme vidět stav kostelů a farností v Čechách a na Moravě
(a může to být podnětem k dalším modlitbám).

Aktuální informace najdete na internetu: www.sfr.cz

