
 

  



SLOVO ÚVODEM 

 
Vážení přátelé, drazí kolegové, milí hosté! 

 
Nacházíme se na půdě chrámu a kláštera Panny Marie Sněžné. Tuto sakrální stavbu a navazující 
klášter dal založil 3. září 1347 legendární český král Karel IV., panovník, který má pro českou 
historii zásadní význam. Když majestátem z 8. března 1348 zakládal Nové Město Pražské, 
situoval zdejší chrám a klášter řádu premonstrátů do samotného středu města, do míst, kde se 
střetávala imaginární břevna Kristova kříže, jehož konce tvořily Emauzský klášter střežící 
slovanskou liturgii, kostel sv. Kateřiny Alexandrijské s klášterem augustiniánek, kostel Panny 
Marie a sv. Karla Velikého na Karlově a kostel sv. Apolináře. Chrám Panny Marie Sněžné byl 
původně projektován jako korunovační chrám a měl mít podobu sto metrů dlouhé trojlodní 
baziliky. Z ní byl dokončen pouze presbytář. Dochovaly se rovněž původní ambity a pár dalších 
drobných fragmentů prvotní stavby. Dodnes je chrám pražským kostelem s nejvyšší klenbou.  

 

V průběhu staletí sdílel zdejší 
svatostánek i včetně přilehlého 
kláštera osudy celé země. 
Zejména vpád pasovských 
umožnil pražské lůze, aby klášter 
vydrancovala a 14 zdejších 
řádových bratří zavraždila. 
Někteří z nich umírali přímo zde, 
v refektáři kláštera. Mučedníci 
byli roku 2012 blahořečeni. 
Jednalo se o bratry františkány, 
neboť ti roku 1606 dostali od 
císaře Rudolfa II. tehdy spustlý  
klášter do vlastnictví.  
 

Ale zpět k době Karla IV. Ten dal 
zdejší korunovační klášter i celé 
Nové Město Pražské vystavět 
v době, kdy ještě nebyl císařem 
Římské říše. Tím byl korunován až 
5. dubna 1355. Král a císař 
Karel IV. panoval velké části 
Evropy v časech moru, ale ten se 
za jeho vlády Zemím koruny české 
naštěstí prakticky vyhýbal. 
Panoval v době sílící moci islámu a 
snad i proto posiloval křesťanskou 
víru, seč mohl. Karel IV. 
proslul tzv. ostatkovou politikou, 
která byla obzvláště účinnou 
komunikační strategií s tehdejším 

křesťanským obyvatelstvem. Je potěšitelné, že i v 21. století ostatky význačných křesťanských 
osobností – mezi něž dozajista patří i ty blahoslaveného Odorika z Pordenone – putují i do Čech. 
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SLOVO ÚVODEM 

 
Bl. Odorik z Pordenone a císař Karel IV. byli 

prakticky vrstevníky, byť františkánský 

poutník by mohl být směle spíše „otcem“ 

zakladatele místního chrámu a kolemstojícího 

města. Oba žili v době, která byla silně 

otřesena pádem křesťanských dominií 

ve Svaté zemi. Budoucí císař Karel IV. se 

narodil rok před pádem templářských rytířů, 

bratr Odorik pravděpodobně v roce po jejich 

pádu vyrazil na svoji pouť na okraj světa. 

Dávno tomu již, co 18. května 1291 padl 

Akkon, poslední velký opěrný bod držený 

křižáky ve Svaté zemi. Avšak ještě více jak 

jedno století po založení zdejšího chrámu 

Konstantinopol – srdce Byzantské říše – 

odolávala vzrůstající agresivitě muslimů, kteří 

teprve 29. května 1953 prolomili její 

mohutné hradby Maďary ukutým největším 

dělem své doby. Je tudíž jisté, že oba hrdinové 

dnešního večera žili na sklonku středověku, 

v předvečer konce hedvábné cesty vonící orientálním kořením, v době, kdy mongolské hordy 

dávaly naději, že Araby bude možné díky spojenectví s Tatary porazit.  

Bratr Odorik se vydal za mongolským chánem a toho času rovněž čínským císařem krátce poté, 

co francouzský král Filip IV. dal 18. března 1314 upálit i posledního velmistra templářského řádu 

Jacques de Molay. Když roku 1330 Odorik dodiktoval své paměti z cesty na kraj světa a 14. ledna 

1331 vydechl naposledy, nebyl Karel IV. ještě ani markrabětem moravským, natožpak císařem. 

Odorikova pouť se tak udála v době, kdy Čechům vládl Karlův otec Jan Lucemburský. V roce 

poutníkova návratu, přesněji na svátek sv. Václava 1330, odešla na věčnost poslední česká 

královna z rodu Přemyslovců Eliška Přemyslovna. Jejím otcem byl český král Václav II. a dědem 

Přemysl Otakar II., v jehož vojsku sloužil jako žoldnéř Odorikův otec.  

Doba, kterou si dnešním setkáním připomínáme, je tak dobou mezi dvěma epochami, kdy Češi 
hráli prim v evropské politice, měli své místo v dějinách Starého kontinentu a bylo nutné s nimi 
počítat. Mezi hřebeny zmíněných dějinných vln se odehrála fenomenální výprava „Oldřicha 
z Čech“. Jak symbolické, že povědomí o ní si uchovalo pouze několik historiků a hrstka věřících. 
Přitom ohlédneme-li se zpět a budeme-li sledovat kořeny evropské identity, vytanou před námi 
právě takovéto osobnosti, které svým příkladným životem, sny i odkazem nám mohou předat 
tolik potřebné hodnoty, jichž se nám v naší době nedostává. Vnímejme proto tuto akci jako 
snahu o dialog s nimi. Jako ohlédnutí do šera dávných časů, kde rozmlžené postavy hrdinů 
sváděly boje s nepřáteli a okolnostmi, kterým bychom dnes, být v jejich tělech, ani čelit 
nedokázali. 

Jiří Altior, zakladatel IRKD  
V den památky 692 let od úmrtí bl. Odorika z Pordenone 
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Dobytí pevnosti Akkon v roce 1291 
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MÍSTO SETKÁNÍ 

Program Odoricus 2013 se koná v prostorách kláštera Konventu menších bratří – františkánů. 
Konvent i s kostelem Panny Marie Sněžné se nachází se na Novém Městě, Praha 1. Vchod vede 
z Jungmannova náměstí, číslo popisné konventu je 758, orientační 18. Parkování autem je 
náročnější, nutno nalézt volné místo a zaplatit parkovné. Nejlepší doprava je metrem: linka A 
nebo B, výstup směrem Jungmannovo náměstí. 

 
Program Odoricus 2023 je rozčleněn na tři na sebe navzájem navazující části. Začátek a závěr 
programu se se bude odehrávat v refektáři kláštera Konventu menších bratří, prostřední část, 
kterou bude slavnostní bohoslužba, se odehraje v hlavní lodi kostela Panny Marie Sněžné. 

 
Na mapce je šipkami vyznačen přístup do areálu kláštera. Na klášterní dvůr vedou dvoje vrata 
z Jungmannova náměstí. Dvůr je do noci volně přístupný. Ze dvora je možné vstoupit přímo 
do kostela Panny Marie Sněžné (napravo) anebo skrze další vrata / dveře do ambitů, které jsou 
o několik schodů níže než úroveň dvora. Ambity obkružují rajskou zahradu. K refektáři vede 
cesta ambity zprava i zleva. Na pravé straně ambitů (orientováno podle této mapky) jsou 
toalety. Kuchyně je vpravo vedle refektáře a budeme ji mít zcela k dispozici. V refektáři bude 
bezpečné nechat si během bohoslužby svoje věci. 

 
 

Zodpovědnými osobami za průběh akce, na které se můžete kdykoliv obrátit, jsou: 
Provoz kláštera (Regalát Petr Beneš  731646881)  
Organizační otázky (Jana Dynková  739929356) 
Umělecká produkce (Beata Altior  725942051) 
Technické otázky (Ondřej Beneš  777703130) 
Obsahová složka akce (Jiří Altior 725942045)  
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