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S po�ehnáním
† Simeona,

arcibiskupa olomoucko-brnìnského

Èlánek „Sedmdesát let olomoucko-brnìnské eparchie“ na str. 144



Sedmdesát let moravské pravoslavné eparchie

Pravoslavné biskupství vladyky Go-
razda mìlo ve dvacátých a tøicátých letech
celkem ètrnáct farností. Dvanáct jich bylo
na Moravì a dvì v Èechách. Na Slovensku
bylo tehdy asi devatenáct pravoslavných
farností, které pøed válkou patøily k Muka-
èevsko-Prešovské eparchii. V roce 1947 po-
èet vìøících pravoslavného vyznání v èes-
kých zemích velice vzrostl díky návratu vo-
lyòských Èechù. Byli to potomci Èechù,
kteøí se v šedesátých a� osmdesátých letech
devatenáctého století z ekonomických dù-
vodù vystìhovali do Ruska, do Volyòské
gubernie, kde bylo mo�né si levnì koupit
pùdu a zaèít ji tam obdìlávat. Vrátilo se jich
kolem ètyøiceti tisíc, z nich� pøibli�nì tøicet
tisíc vyznávalo pravoslavnou víru. Byli

usídleni v pohranièních oblastech Èech
a Moravy, odkud se vystìhovalo nìmecké
obyvatelstvo, a vytvoøily tam pravoslavné
farnosti. Nejvìtší poèet rodin se v Èechách
usadil na Podboøansku, �atecku a Litomì-
øicku; na Moravì a ve Slezsku pak na Kr-
novsku, Šternbersku a Šumpersku. Nejvíce
církevních obcí se nacházelo v okrese Lito-
vel (obce Vilémov, Øimice a Chudobín). Ve
všech farnostech pùsobilo 52 knì�í a obce
vlastnily 56 chrámù a kostelù. Tak poèet
státem uznaných pravoslavných farností
vzrostl v èeských zemích ze ètrnácti témìø
na šedesát. Církevní i státní èinitelé vidìli,
�e je to pøíliš mnoho na jednu eparchii,
a rozhodli, �e by se tato eparchie mìla
rozdìlit na dvì.
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Zámìr byl realizován na zasedání kona-
ném 7. prosince 1949 v Praze a jeho usnese-
ní hovoøí o rozdìlení pra�ské eparchie na
dvì, na Pra�skou a Olomoucko-brnìnskou.
Zatímco eparchiálním archijerejem

pra�ské eparchie s 36 farnostmi, 27 du-
chovními a 55 000 vìøícími zùstal vladyka
Jelevferij (v roce 1949 povýšen do dùstojen-
ství metropolity), olomoucko-brnìnským
biskupem byl zvolen spolupracovník bisku-
pa Gorazda (Pavlíka) a dosavadní zástupce
exarchy protojerej Èestmír (Kráèmar).
Slavnost svìcení nového episkopa pravo-
slavné církve probìhla 5. února 1950 v Olo-
mouci a chirotonii provedli metropolita Je-
levferij (Voroncov), metropolita Nikolaj
(Jaruševiè) a arcibiskup Makarij (Oksijuk).
Nová eparchie disponovala 26 farnostmi,
18 duchovními a 31 000 vìøícími.

Dosavadní eparchie byla rozdìlena na
dvì touté� historickou hranicí, která od dob
èeských kní�at a králù oddìlovala králov-
ství èeské od markrabství moravského.
Prvním biskupem olomoucko-brnìnským
se tedy stal otec protojerej Èestmír Kráè-
mar, kdy� souèasnì se svou man�elkou pøi-
jal mnišství, ponechav si i jako mnich své
rodné jméno Èestmír. Bylo mu v té dobì ko-
lem padesátky. Pùvodním povoláním byl
bankovní úøedník. Jejich rodinný domek
byl, pokud si dobøe pamatuji, v Nové Pace.
Mìl dva syny, Radima a Èestmíra, a dceruš-
ku, která zemøela v útlém mládí. Její smrt
silnì otøásla celou rodinou a zpùsobila její
mocný pøíklon k praktické zbo�nosti. V té
dobì se bankovní úøedník Kráèmar sezná-
mil s vladykou Gorazdem a pøijal z jeho ru-
kou vysvìcení na knìze. Zøídil si pak ve
svém domku kapli, ka�dý den ráno tam
slou�il a paní i synové mu pøi bohoslu�bách
zpívali. Celá rodina byla velmi hudebnì na-
daná, otec Kráèmar hrál krásnì na housle
a poøádal veøejné houslové koncerty. Jeho
nedávno zesnulý syn Èestmír-Gorazd byl
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povoláním operní pìvec a uèitel zpìvu.
Otec Kráèmar v�dy z jitra odslou�il ve své
domácí kapli svatou liturgii, a pak teprve
sedl na kolo a jel do práce do své pra�ské
banky. Kdy� pozdìji jako biskup bydlel
v Praze, zøídil si i tam domácí kapli. Jako�to
knìz otec Kráèmar nikdy nespravoval far-
nost; v tomto období pøicházel jen nepravi-
delnì o nedìlích a svátcích slou�it v Praze
do katedrály v Resslovì ulici. Kdy� jsem byl
bohoslovcem, èasto jsem mu pøisluhoval.
Slou�il s velkou peèlivostí, hluboce pono-
øen do modlitby. Nìkdy si pøivedl mladšího
syna Èestmírka, aby mu také pøisluhoval.
Jenom jednou jsem se setkal také se starším
Kráèmarovým synem Radimem. Bylo to
v den první nedìlní bohoslu�by vladyky Je-
levferije v Praze. Byl jsem spolu s Radimem
a katedrálním sbormistrem Tomášem Jirá-

kem pozván k vladykovi na první audienci.
Zatímco vladyka s knì�ími a funkcionáøi po
bohoslu�bì dlouho obìdvali, èekali jsme
my tøi v pøedpokoji a bratr Èerkes nám tam
nosil nìco na zub, aby nám nebylo èekání
dlouhé. Radim mìl na sobì uniformu
západního letce. Slou�il, tuším, za války
v Anglii.

Vladyka Èestmír dlouho na olo-
moucko-brnìnském biskupském stolci ne-
pobyl. Zanedlouho po jeho chirotonii byly
vydány nové církevní zákony. Všechny círk-
ve je pøijaly, a� na øecké katolíky. Oba øec-
kokatoliètí biskupové byli internováni, bylo
zakroèeno i proti knì�ím. Státní správa teh-
dy rozhodla, �e øeckokatolická církev, která
má stejné obøady jako pravoslavná, bude
prostì pøevedena na pravoslaví. Èást øecko-
katolického knì�stva a vìøících pod tlakem
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státní správy uspoøádala v Prešovì snìm,
na kterém se delegáti zøekli øeckokatolické
víry a pøihlásili se k pravoslaví jako�to
k církvi svých pøedkù. Kromì neblahého
vlivu politického však berme v úvahu, �e
idea návratu „øeckokatolíkù“ do pravo-
slaví, k otcovské víøe, zrála v této církvi ji�
velice dlouhou dobu.

Pro metropolitu Jelevfrije bylo tehdy
posláno malé letadlo, které ho pøivezlo do
Prešova, kde slavnostnì pøijal do své ju-
risdikce „kající“ øecké katolíky. Tìch dva-
cet procent knì�í s jejich farníky, kteøí teh-

dy pravoslaví nepøijali, u� nebylo pro teh-
dejší státní správu velkým nebezpeèím. Ne-
sjednocení knì�í se stali dìlníky rùzných
podnikù v Èechách, aby to mìli ke svým vì-
øícím daleko. Obèas svým farníkùm tajnì
slou�ili, ale to státním orgánùm pøíliš
nevadilo.

Vladyka Èestmír však nehodlal souhla-
sit s takovým divadélkem. Svým odporem
vùèi tomuto postupu se netajil, a tak byl na-
konec donucen odejít z církevního �ivota.
Zbytek svého èinného �ivota strávil zase
jako bankovní úøedník.

Kvantitativní posílení pravoslavné círk-
ve pøedstavovalo pouze jednu, z vnìjšího
pohledu snad blyštivìjší, stranu mince, její�
odvrácenou stranu tvoøil vìtšinou nucený
pøíchod vìøících s jinou mentalitou a odliš-
nými zvyky. Nelze si dìlat iluze, �e sjedno-
cení provedené pod vnìjším tlakem mohlo
být pro církev ve svých dopadech produk-
tivní, o èem� ostatnì za všechna slova nejlé-
pe vypovídají události obnovy tzv. „unie“
na sklonku 60. a poèátkem 90. let
20. století.

Je nutno s bolestí pøipustit, �e za tìch
právì uplynulých 70 let se mnoho biskupù
na olomoucko-brnìnském stolci nevystøí-
dalo. Krátce po Èestmírovi (Kráèmarovi)
byl pro Moravu vysvìcen biskup Kliment,
vzdìlaný ovdovìlý bývalý øeckokatolický
knìz, který kázal „východòárským“ dialek-
tem, kterému Moravané podle dochova-
ných svìdectví nerozumìli a nemìli vlady-
ku rádi. Morava po nìm pak dlouho nemìla
biskupa, spravoval ji knìz – správce epar-
chie a dohlí�el na nìho pra�ský metropoli-
ta. Tento stav trval témìø ètvrt století, bì-
hem nìho� se mezi moravským duchoven-
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stvem zaèal šíøit cynismus, upadala morál-
ka, rozmohl se pesimismus a nechu� k du-
chovenské práci. Vyskytli se na Moravì pra-
voslavní knì�í, kteøí zrazovali uchazeèe
o farnost, aby na Moravu slou�it nechodili,
�e je tam všechno mrtvé. Ti lepší mezi
knì�ími pochopili, �e bez øádného biskupa
eparchie nemù�e dýchat, a dosáhli toho, �e
byl krátce po svatoøeèení vladyky Gorazda
na Moravu ustanoven ruský vladyka Ni-
kanor. Byl to biskup obìtavý, sna�il se zís-
kat pro církev zpìt, co jí bylo za ètvrt století
odòato. Potýkal se s neuvìøitelnými
tì�kostmi. Pro dvacet ètyøi farností mìl jen
devìt knì�í. Cítil se obklopen nenávistí
funkcionáøù, kteøí z bídy církve tì�ili,

a nakonec se stal obìtí intrik a musel odejít;
a vrátil se do vlasti, nebo� se zaèal vá�nì
obávat o svùj �ivot.

Po Nikanorovi koncem osmdesátých let
nastoupil na moravský biskupský stolec
mladý charismatický vladyka Kryštof. Po-
daøilo se mu vlít zápal do moravských duší;
vybudoval �enský monastýr se støediskem
vzájemných setkávání ve Vilémovì, památ-
ník vladyky muèedníka Gorazda v Hrubé
Vrbce, detašované pracovištì prešovské
Pravoslavné bohoslovecké fakulty v Olo-
mouci pro dálkové studenty a poèet morav-
ských faráøù zdvojnásobil na osmnáct. Po
dvanácti letech, v roce 2000, odešel do Pra-
hy, stal se arcibiskupem èeských zemí a po
smrti prešovského metropolity Nikolaje
(Kocvára) metropolitou èeských zemí
a Slovenska. V roce 2013 abdikoval. Jako
emeritní metropolita poté vyuèoval na naší
bohoslovecké fakultì v Prešovì a jiných
školách a své pastýøské a organizaèní cha-
risma dosud rozvíjí v monastýru
Promìnìní Pánì v západoèeském Tìšovì,
který mu byl urèen za do�ivotní obydlí
a který on uèinil vyhledávaným duchovním
shroma�dištìm.
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Po vladykovi Kryštofovi jsem se ve
svých 72 letech stal olomoucko-brnìnským
biskupem já. Doba mé slu�by na Moravì se
blí�í dvaceti letùm a byla to doba krizí
a zvratù, aè poèet faráøù se opìt zdvojnáso-
bil, byly postaveny od základu dva nové
kostely a otevøena øada kaplí. Také snad
stojí za zmínku naše misie ve frankofonním
svìtì, zøízení farnosti v Lausanne ve Švý-
carsku a vybudování a posvìcení chrámu
Panny Marie, ochránkynì moøeplavcù
v Plougrescantu, v Bretani.

Arcibiskup Simeon
Ptice 16. 11. 2019
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