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Během oslav 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje 
na Velkou Moravu budou probíhat autorská čtení sou-
časných křesťanských autorů. Cyklus autorských čtení 
budou provázet besedy a diskuze nad tématy spojenými 
s osobnostmi autorů a jejich knih. Pozvání přijali Marie 
Svatošová, lékařka a zakladatelka českého hospicového 
hnutí, Jiří Grygar, astronom a popularizátor vědy, Martin 
Komárek, novinář a komentátor, Peter Tavel, psycholog 
a teolog, a další osobnosti. Rapsodické divadlo předsta-
ví komponovaný pořad klasické hudby a anglické du-
chovní poezie pro dva hlasy a violoncello.

U příležitosti cyrilometodějského výročí vydává Krajská 
knihovna Františka Bartoše výběrovou bibliografii na 
téma Cyrilometodějský Velehrad v literatuře. Bibliogra-
fie poskytuje přehled základních prací k tématům vzta-
hujícím se k cyrilometodějské tradici a dějinám Velehra-
du. Pomoci má zejména žákům a studentům v základní 
orientaci a výběru další literatury, ale i široké veřejnosti 
zajímající se o své kulturní a historické kořeny.

Elektronická verze bibliografie obsahuje kromě níže 
uvedených titulů kompletní přehled všech vybraných 
prací, které jsou doplněny odkazy do katalogu Krajské 
knihovny Františka Bartoše a Souborného katalogu ČR. 
Bibliografie je k dispozici na webových stránkách kraj-
ské knihovny:

V roce 2013 uplyne 1150 let od příchodu 
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

 
Krajská knihovna Františka Bartoše se zapojila do 
projektu Velehrad 2013 (www.velehrad.eu) a výročí 
připomíná cyklem autorských čtení a výběrovou 
bibliografií.
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ŠPIDLÍK, Tomáš a AMBROS, Pavel.
Svatí Cyril a Metoděj mezi námi: vybrané otázky 
cyrilometodějské tradice: bibliografie 1990–2011.

Vyd. 1. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2011. 249 s. 
Hlas Velehradu, 26. ISBN 978-80-7412-097-8.

Sborník je věnován životu a poslání Cyrila a Metoděje, 
zpřístupňuje zásadní kardinálovy studie. Úvodní text 
Pavla Ambrose a nejnověji zpracovaná cyrilometodějská 
bibliografie z let 1990–2011 seznamují čtenáře se 
současnou diskuzí nad otázkou dědictví otců.

TKADLČÍK, Vojtěch.
Cyrilometodějský kult na křesťanském Západě.

Vyd. 1. Olomouc: Matice cyrilometodějská, 1995. 53 s.

Autor dokumentuje vývoj liturgické úcty k učení světců 
u západních Slovanů a na neslovanském katolickém Západě. 
Všímá si rozdílů v prostředí slovanské a latinské bohoslužby.

ZLÁMAL, Bohumil.
Svatí Cyril a Metoděj.

Řím: Křesťanská akademie, 1985. 204 s. Sůl země, Sv. 12.

Publikace nabízí přehledné dějiny počátků křesťanství na 
Moravě, mapuje vývoj cyrilometodějské myšlenky a čin-
nost Metodějových žáků. Závěrečná část je věnována zá-
sluhám sv. Cyrila a Metoděje, velkomoravskému Velehradu 
a archeologickým vykopávkám v této oblasti.

Dějiny a význam VelehraduPostavy světců a cyrilometodějská tradice

BEZDĚČKA, Pavel et al.
Velehrad: dějiny obce.

Velehrad: Obec Velehrad, 2006. 287 s.
ISBN 80-239-7490-4.

Monografie představuje nejstarší dějiny Velehradu 
a vývoj obce od jejích počátků po rok 2005. Kolektiv 
autorů se dále zabývá duchovní tradicí, památkami 
a osobnostmi Velehradu.

CINEK, František.
Velehrad víry: duchovní dějiny Velehradu.

V Olomouci: Lidové knihkupectví a nakladatelství, 
1936. 745 - [14] s.

Monografie přináší komplexní zhodnocení duchovní-
ho významu Velehradu a cyrilometodějského kultu. 
Seznamuje s nejstaršími dějinami kláštera, s jeho 
budovateli, duchovními správci i architekturou. Au-
tor se detailně věnuje vlivu cyrilometodějství a ději-
nám velehradských poutí.

Cisterciáci na Moravě: sborník k 800. výročí příchodu 
cisterciáků na Moravu a počátek Velehradu.

1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
2006. 324 s. Sborníky. ISBN 80-244-1460-0.

Sborník z konference připomínající výročí začátku cy-
rilometodějské tradice. Příspěvky shrnují dosavadní 
výsledky výzkumu cisterciácké architektury na Moravě.

POJSL, Miloslav.
Průvodce Velehradem. 

Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2007. 
63 s. Průvodce. ISBN 978-80-7195-135-3.

Bohatě ilustrovaný průvodce známým poutním
místem.

MAREŠ, František Václav.
Cyrilometodějská tradice a slavistika.

Vyd. v tomto uspořádání 1. Praha: Torst, 2000. 736 s. 
ISBN 80-7215-111-8. 

Obsáhlý soubor studií jednoho z nejvýznamnějších čes-
kých slavistů, žijícího a působícího v 70. a 80. letech ve 
Vídni. V knize jsou publikovány práce filologické, které 
mají vztah k činnosti a tradici Cyrila a Metoděje.

MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk.
České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II.

1. vyd. Praha: Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-103-5. 

Dějiny 9. a počátku 10. století, tedy vznik, rozmach 
a nakonec pád Velkomoravské říše, prvního středověké-
ho státního útvaru na našem území. Výklad je podán 
v širokém kontextu dějin tehdejší Evropy, autor si vedle 
politických dějin všímá i aspektů duchovních (zejména 
cyrilometodějské misie).

PIŤHA, Petr.
Slyšte slovo a zpívejte píseň: život svatých Cyrila 
a Metoděje a příběh Velehradu.

České Budějovice: Poustevník, 2012. 205 s.
ISBN 978-80-86610-59-7.

Život svatých Cyrila a Metoděje a příběh Velehradu. 
Vyprávění se snaží srozumitelným způsobem oslovit 
zejména děti a mládež.

Beletrizované práce

JAROŠOVÁ, Jindra.
Svatí kacíři aneb reportáž nejen z Velké Moravy.

1. vyd. Praha: Radioservis, 2000. 357, xVI s., [8] s. obr. příl. 
ISBN 80-86212-09-2.

Publikace věnovaná cyrilometodějské misii na Velké Mora-
vě, kterou zasazuje do širokého rámce historických dějů té 
doby (a často i řady staletí jí předcházejících).

POLÁCH, Antonín.
Bratři ze Soluně: život Konstantina a Metoděje - historický román.

Vyd. 1. Praha: Granit, 1995. 207 s. ISBN 80-85805-37-5.

Historický román se odehrává v Římě a líčí poslední dny 
věrozvěsta Konstantina před jeho smrtí, kdy v rozhovoru 
s bratrem Metodějem bilancuje svůj život.


