
Cyrilometodějské jubileum jako světové výročí UNESCO 

 

 

V roce 2013 si Česká republika a s ní všechen kulturní svět připomenou 1 150 let od příchodu 

věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na území Velké Moravy. Toto významné jubileum, na základě 

podnětu Ministerstva kultury České republiky, prohlásila 36. Generální konference UNESCO  

v listopadu 2011 za světové výročí v dvouletí 2012 – 2013. 

(Pravidelné zasedání Generální konference se koná jednou za dva roky, zpravidla na konci října. Na něm se 

projednává a schvaluje program a rozpočet organizace do další Generální konference.) 

 

Cyrilometodějské dílo má své významné místo také v dějinách ostatních slovanských národů a má vliv 

na vytváření jednotné Evropy. Cyrilometodějská tradice a její ohlas představuje náboženský, kulturní 

a politický předpoklad pro potřebné diskuse a reformy, kterými by se měla současná Evropa vážně 

zabývat.  

 

„Dnešní východ a západ se dá vidět v daleko širším smyslu. A jako k tehdejší Moravě se dnes oči upírají k celé 

Evropě. Ta by měla být mostem smíření. Bohužel ona ještě si sama není vědoma své identity i sama je ještě 

kulturně nesourodá. Na scénu světa vystupují nové národy Asie, Afriky, Jižní Ameriky a ptají se, které hodnoty z 

tisícileté kultury evropské mají zůstat dědictvím pro nový svět. Bohužel syntézu těchto společných hodnot jsme 

my sami ještě nevytvořili. Není snad příhodná doba, abychom k tomu přispěli právě dnes?“  

Tomáš Špidlík: Duchovní jednota nové Evropy, Olomouc 2007, s. 72 - 73. 

 

Jubilejní rok byl slavnostně zahájen 25. května 2012 ve Vatikánu slavnostním koncertem Filharmonie 

Bohuslava Martinů a muziky Hradišťan pod záštitou a za účasti premiéra vlády Petra Nečase. 

Vyvrcholení oslav proběhne v rámci Dnů lidí dobré vůle na Velehradě v roce 2013.  

 

Zlínský kraj je spolupořadatel mnoha akcí a spolupracuje při příležitosti oslav 1150. výročí sv. Cyrila a 

Metoděje s mnoha státními i paměťovými institucemi na organizaci projektu s širokým spektrem 

aktivit a akcí na všech úrovních.  Přehled všech významných počinů naleznete na www.velehrad.eu  

 

Oslavy cyrilometodějského jubilea chtějí připomenout historické kořeny národa, připomenout 

počátek vzdělanosti, kulturnosti, písemností a jazyka, pokračování a rozvoj duchovních, etických a 

kulturních hodnot a v neposlední řadě prezentují Velehrad jako místo setkávání a dialogu. 

 

 

http://www.velehrad.eu/

