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Letos si připomínáme 140. výročí 
narození Matěje Pavlíka (biskupa 
Gorazda). Narodil se 26. května 1879 
v Hrubé Vrbce u Hodonína. Po bo-
hosloveckých studiích na olomouc-
ké teo logické fakultě byl 5. červen-
ce 1902 arcibiskupem Theodorem 
Kohnem v Olomouci vysvěcen na 
římskokatolického kněze a ustano-
ven kaplanem ve Slezsku. Tam svým 
evangelijním zápalem, národními, 
sociálními a pro tehdejší společnost 
otevřenými myšlenkami naplňoval 
své kněžství. Neskrýval své sympatie 
k modernistickému hnutí, započal 
práci na rozsáhlém celoživotním 
literárním a překladatelském díle, 
seznamoval se s prostředím politiky.

S novou životní výzvou se setkal 
jako duchovní správce léčebného 
ústavu pro choromyslné v Kromě-
říži, jímž byl jmenován počátkem 
roku 1908. Tehdy se vrhl do studia 
psychologie a psychiatrie. Zabýval se 
sociálními otázkami svých svěřenců, 
ale i ošetřovatelů a lékařů. Inova-
tivními přístupy – hrálo se divadlo, 
muzicírovalo se, ukazoval možnosti 
vzdělávání chovanců. 

Rozčarování z válečného prožitku, 
nepružnost římskokatolické církve 
vůči požadavkům společnosti, austro-
katolicismus a nepochopení církev-
ních představitelů – zde hledejme 
příčiny vnitřního boje, který se po 

skončení 1. světové války odehrával 
v nitru kněze, jenž byl přesvědčen 
o nutnosti změn uvnitř církve. K pro-
sazování reformních názorů a před-
stav založil časopis Právo národa, 
jehož první číslo vyšlo v říjnu 1918. 
Pavlík byl nejen jeho duchovním 
otcem, ale i redaktorem. Po přestě-
hování do Prahy se ujal i redigování 
Věstníku Jednoty katolického ducho-
venstva a stal se jejím prozatímním 
tajemníkem. Kdo se mnou o převzetí 
těchto funkcí mluvili, jsou mi svědky, 
že jsem se na toto místo nevetřel, ba 
že jsem se zpěčoval vzít na sebe úřad 
tak zodpovědný… napsal v reakci na 
útoky některých kněží.1

V polovině roku 1920 se Matěj Pav-
lík začal více angažovat ve prospěch 
nově založené Církve československé 
(husitské).2 V dubnu 1921 byl zvolen 
správcem moravsko-slezské diecéze 
a 29. srpna 1921 moravskoslezským 
biskupem této církve.3 Po kanonic-
kém zvolení ve Sremských Karlovcích 
byl podle pravoslavného ritu v srb-
ských klášterech vysvěcen na igu-
mena a archimandritu a 25. září 1921 
v Bělehradě na biskupa. Obřad vy-
konal patriarcha Dimitrij s několika 
metropolity včetně srbského biskupa 
Dositeje.4 Gorazdova věroučná orien-
tace nabrala tímto okamžikem defini-
tivní směr a postupem doby se začala 
diametrálně vzdalovat liberálnímu 

křídlu Karla Farského. Gorazdův 
věroučný odklon směřoval k jeho 
neodvratnému odchodu z Církve 
československé (husitské), pro který 
se rozhodl v červenci 1924.5

Po přípravných jednáních s duchov-
ním správcem České náboženské 
obce pravoslavné v Praze Sawatijem 
(civilním jménem Antonín Jindřich 
Vrabec, 4. března 1923 jej cařihrad-
ský patriarcha vysvětil na biskupa), 
kterým byl přítomen i biskup Dositej,6 
přestoupil i se svými stoupenci do 
České náboženské obce pravoslavné 
v Praze, jež v té době působila pod 
jurisdikcí cařihradského patriarchá-
tu. V listopadu 1925 byl na řádném 
shromáždění v České Třebové zvolen 
jejím duchovním správcem. Trnité 
roky, naplněné úmornou snahou 
o konsolidaci pravoslaví, úspěšně 
završil v roce 1929. Po schválení cír-
kevní ústavy státem i Srbskou pravo-
slavnou církví byla ustavena Česká 
pravoslavná eparchie sídlící v Praze 
a působící pod srbskou jurisdikcí.

Eparchie se pod Gorazdovým vede-
ním zdárně rozvíjela.7 Od ledna 1930 
vycházel Věstník České pravoslavné 
eparchie. Na Moravě byl vybudován 
jedinečný soubor pravoslavných 
chrámů; v roce 1935 byl v Praze vy-
svěcen nově získaný chrám sv. Cyrila 
a Metoděje v Resslově ulici. Duchovní 
splňující státem stanovené podmínky 

1   FRÝDL, David: Reformní náboženské hnutí v počátcích Československé republiky. Snaha o reformu katolicismu v Čechách a na Moravě.  
L. Marek, Brno 2001, s. 71.

2   Charakteristika „husitská“ byla k názvu církve přičleněna na VI. řádném sněmu v roce 1971, proto je uváděna v závorce.
3  Sněm delegátů CČS. Český zápas, 1921, č. 35, s. 1.
4  Biskup br. Pavlík. Český zápas, 1921, č. 39, s. 1.
5  Biskupské funkce se vzdal 21. července 1924. Archiv Národního památníku heydrichiády při českém pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Me-

toděje v Praze, f. Biskup Gorazd – nezpracováno, oznámení o rezignaci biskupa Gorazda a ustanovení administrátora olomoucké diecé-
ze CČS(H) z 23. 8. 1924.
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8  JINDRA, Martin: Česká pravoslavná církev od Mnichova po obnovu v roce 1945. ÚSTR, Praha 2015, s. 158.
9  Kaplan Vladimír Petřek byl popraven o den později ve 12  hodin.

získali nárok na kongruu. Sám vla-
dyka Gorazd neúnavně putoval po 
církevních obcích, kde vyučoval vě-
řící pomocí Lidového sborníku modliteb 
a bohoslužebných zpěvů pravoslavné 
církve (vydán 1934) liturgickému 
zpěvu a  konal četné přednášky 
osvětlující krok za krokem podstatu 
pravoslavného křesťanství a litur-
gie. V roce 1940 společně s dalšími 
spolupracovníky připravil k vydání 
Pravoslavný katechismus.

Od konce třicátých let prošel biskup 
Gorazd vývojem od otevřeného odsou-
zení nacistické totality až po kompro-
misní kroky, za kterými však vždy na 
prvním místě stála snaha o záchranu 
jemu svěřené církve.8 Gestapo ho za-

tklo 25. června 1942 v Horních Počer-
nicích, sedm dní po boji, který svedli 
českoslovenští parašutisté v kostele 
sv. Cyrila a Metoděje. Po vyšetřovacím 
martyriu a útočné kampani v tisku, 
kterým byl označován za zločince, 
trapného pastýře, Benešovu stvůru, 
padoucha v biskupském rouchu, či do-
konce zrádce křesťanské víry, nadešel 
den soudního přelíčení. 

Ve čtvrtek 3. září 1942 se v zase-
dací síni Petschkova paláce v Praze 
konalo mimořádné veřejné přelíčení 
stanného soudu s pravoslavným kap-
lanem Vladimírem Petřkem, předse-
dou sboru starších pražské církevní 
obce Janem Sonnevendem, farářem 
Aloisem Václavem Čiklem a biskupem 

Gorazdem. Ortel zněl: Trest smrti! 
Poprava zastřelením byla vykonána 
4. září 1942 ve 14 hodin na střelnici 
v Praze-Kobylisích.9

V říjnu 1945 byl vladyka Gorazd z po-
věření prezidenta republiky vyzname-
nán in memoriam Československým 
válečným křížem 1939. V roce 1997 mu 
prezident Václav Havel propůjčil Řád 
Tomáše Garrigua Masaryka I. třídy, 
o čtrnáct let později (2011) mu ministr 
obrany Alexandr Vondra udělil resort-
ní Vyznamenání Zlatá lípa. Gorazdovy 
pamětní desky nalezneme na mnoha 
chrámech a místech po celé České 
republice. Ve dnech 4. až 6. září 1987 
byl v chrámu sv. Gorazda v Olomouci 
slavnostně kanonizován.

Dopis Matěje Pavlíka vztahující se k připravovanému sjezdu Klu-
bu reformních kněží, na kterém byla v lednu 1920 zřízena Církev 
československá (husitská), prosinec 1919

Foto: Ústřední archiv a muzeum CČSH
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Lásku k Bohu a úctu k člověku Matěji Pavlí-
kovi vštěpovala jeho matka Anna. Rodinné 
římskokatolické prostředí i místní evange-
lická tradice podpořená inspirativní osob-
ností faráře Emila Pellara formovaly jeho 
další životní směřování. Na kněze byl Matěj 
Pavlík vysvěcen v roce 1902. Vpravo: vlady-
ka Gorazd po vysvěcení v Bělehradě, za ním 
biskup Dositej.

Foto: Ústřední archiv a muzeum CČSH

Poté, co se vyléčil z vážné oční choroby, se 
Matěj Pavlík začal angažovat ve prospěch 
Církve československé (husitské). Při osla-
vách svátku M. Jana Husa v  Kroměříži 
sloužil na náměstí první české bohoslužby 
v národním jazyce, v „hanáckých Athénách“ 
inicioval založení náboženské obce. Na foto-
grafii srbská církevní delegace v Kroměříži: 
uprostřed biskup Dositej, vlevo od něj proto-
diakon Miketič a Matěj Pavlík, červen 1921.
Foto: archiv Náboženské obce CČSH Kvasice
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V  druhé polovině roku 1922 odjel biskup 
Gorazd na misijní cestu do USA. Po návratu 
v lednu 1923 byl natolik rozčarován z vývoje 
v církvi i ve své diecézi, že se rozhodl podat 
rezignaci. Po usnesení diecézního shromáž-
dění svůj krok nakonec 29. března 1923 od-
volal a znovu se ujal biskupské funkce.

Foto: Ústřední archiv a muzeum CČSH

Ke zvolení pravoslavným biskupem Gorazdovi gratulovali též bohoslovci studující ve 
Sremských Karlovcích, včetně Vladimíra Petřka, kterého nacisté později popravili, 1925

Foto: archiv Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích

Vladyka Gorazd nese svaté ostatky, jež 
byly vkládány do oltáře při svěcení chrámu  
sv. Václava v Brně, 1931

Foto: archiv Pravoslavné církevní obce  
v Brně

Zpráva biskupa Gorazda o  chystané naléhavé návštěvě pražské církevní obce, kterou 
adresoval z Berlína chrámovému starostovi Josefu Šemberovi. Vladyka byl o ukrytých 
parašutistech informován těsně před svým odjezdem do Berlína. Hned po návratu domů 
inicioval setkání, na kterém na zúčastněné apeloval, aby co nejrychleji zajistili převoz 
parašutistů na jiné, bezpečnější místo, červen 1942.

Foto: archiv Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích
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Po vysvěcení chrámu sv. Cyrila a Metoděje 
v  Praze vladyku Gorazda obklopili téměř 
všichni duchovní České pravoslavné epar-
chie. Mezi nimi i Josef Neruda (druhý zleva 
v dolní řadě), který po odhalení parašutistů 
zapřel a  zradil své bratry včetně vladyky 
Gorazda, 1935. 

Foto: archiv Pravoslavné církevní obce  
v Třebíči

Pravoslavní věřící v čele s biskupem Gorazdem a stavitelem-samoukem Vsevolodem Kolomackým od roku 1934 na Moravě postavili ve střed-
ní Evropě ojedinělý soubor šesti čistě pravoslavných chrámů. Jednalo se o chrám sv. Ludmily v Řimicích (1934), chrám sv. Cyrila a Metoděje 
v Chudobíně (1936), kostelík sv. Václava ve Střemeníčku u Bouzova (1937), katedrální chrám sv. Gorazda v Olomouci (1939), chrám sv. Vác-
lava a Ludmily v Třebíči (1940) a kapli sv. Trojice v Čelechovicích (1942). V Praze byl navíc k bohoslužebným účelům zrekonstruován prona-
jatý sídelní chrám sv. Cyrila a Metoděje. Na fotografii biskup Gorazd při svěcení základního kamene chrámu sv. Gorazda v Olomouci, 1937.

Foto: archiv Pravoslavné církevní obce v Olomouci
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K nejpokleslejším protektorátním periodikům patřil Arijský boj                                                                                Foto: archiv autora
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Dopis biskupa Gorazda adresovaný den po odhalení parašutistů v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje ministru školství a národní 
osvěty Emanuelu Moravcovi. V literatuře je tento dokument často chybně citován podle dobového tisku: „Dávám (míněn je biskup Gorazd – 
pozn. autora) příslušným orgánům svou osobu k dispozici a chci se podrobit každému trestu, třebas i trestu smrti.“                              Foto: ABS

Oznámení biskupa Gorazda adresované ministerstvu školství a ná-
rodní osvěty, v němž vladyka vysvětluje smysl své žádosti o přijetí 
České pravoslavné eparchie pod pastýřský dozor berlínského arci-
biskupa Serafima, říjen 1941                                                      Foto: NA
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Dusivá okupační atmosféra a obavy o zniče-
ní vlastního misijního díla, jímž se věřícím 
snažil přiblížit hloubku a  šíři pravoslavné 
víry, se v posledních měsících života zřetel-
ně zrcadlily na vladykově tváři

Foto: archiv Pravoslavné církevní obce  
v Třebíči

Představitelé pravoslavné církve na lavici 
obžalovaných: zleva Jan Sonnevend, Alois 
Václav Čikl, Vladimír Petřek a  biskup Go-
razd                                                         Foto: ABS


