
 

  

 

Vážení členové, partneři, přátelé, 

přinášíme aktuality ze sekretariátu sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a 
Metoděje, z.s.p.o. (dále jen „EKSCM“). 

 

  

 

 

  

 

Významné římské baziliky součástí 
Cyrilometodějské stezky  

 

  

 

  

  

Podpis memoranda o spolupráci s bazilikou sv. Klimenta v Římě. 
 

  

 

https://www.cyril-methodius.cz/?nltr=NjsxMjtodHRwczovL3d3dy5jeXJpbC1tZXRob2RpdXMuY3o7O2IxYjhlNjQzZjdlNGViNjYwNDI3NzhiZjhlNzVhZDRh


Necelý rok po mimořádném úspěchu, kdy se Cyrilometodějská stezka stala 
certifikovanou Kulturní stezkou Rady Evropy, zaznamenala další významný 
úspěch. V pondělí 14. února podepsala ředitelka sdružení Evropská kulturní stezka 
sv. Cyrila a Metoděje Zuzana Vojtová memorandum o společném postupu při 
rozvoji stezky a spolupráci se dvěma významnými bazilikami v Římě, které mají 
historické vazby na cyrilometodějskou misi. Jedná se o baziliku sv. Klimenta, kde 
byl sv. Cyril pochován, a baziliku sv. Praxedy, kde i s bratrem Metodějem pobývali 
během svého pobytu v Římě. Významné jednání proběhlo také v papežské bazilice 
Santa Maria Maggiore (Panny Marie Sněžné), kde byla r. 822 schválena slovanská 
bohoslužba. 

V průběhu pracovní cesty proběhlo důležité jednání se zástupci italské stezky 
Romea Strata, jejímž zakládajícím členem je sdružení Evropská kulturní stezka sv. 
Cyrila a Metoděje. V této souvislosti se jednalo zejména o využití vzájemného 
potenciálu v územích, kde se obě stezky potkávají. Díky spolupráci se stezkou 
Romea Strata se před Cyrilometodějskou stezkou otevřela přímá cesta do Říma, 
kde je cílem putování bazilika sv. Klimenta. 

Na mimořádně pozitivních výsledcích cesty má zásluhu zejména velvyslanec ČR 
při Svatém stolci, J.E. Václav Kolaja, který pro Cyrilometodějskou stezku vyjednal 
přijetí a následné podpisy memorand o spolupráci. Významný je i přínos 
velvyslanectví ČR v Římě, velvyslankyně J.E. Hany Hubáčkové, která iniciovala 
jednání s místostarostou města Řím Pierluigim Sannou a hejtmanem Zlínského 
kraje Radimem Holišem. Poděkování za aktivní účast při jednáních patří také Daně 
Daňové, předsedkyni Řídícího výboru sdružení. 

 

  

  

  

Jednání v poutním domě Velehrad v Římě 
 

  



Cyrilometodějská stezka zapojena do přípravy 
slavností Nitra, milá Nitra  

 

  

Zapojte se s námi pod značkou Cyrilometodějské stezky do připrav Pribinových a 
cyrilometodějských slavností Nitra, milá Nitra, které budou tradičně konat ve 
dnech od 3. do 5. 7. Cyrilometodějská stezka je dlouholetým partnerem oslav, v 
rámci kterých zpravidla připravujeme nejen prezentaci stezky na informačním 
stánku, ale rovněž výstavy, besedy, promítání apod. Máme zájem na tom, aby i naši 
členové a partneři měli možnost rozšířit aktivity Cyrilometodějské stezky průběhu 
konání slavností, a proto se na vás obracíme s žádostí o zaslání vašich vstupů na 
obohacení programu těchto tradičních a velkolepých slavností.  

Cyrilometodějská stezka plánuje ve spolupráci s dlouholetým spolupracovníkem a 
populárním poutníkem Petrem Hirschem putování z Velehradu do Nitry ve dnech 
26. 6. - 4. 7. 2022, které bude ukončené besedou s poutníky. V jednání je také 
uspořádání putovní výstavy na téma Cyrilometodějská stezka – Kulturní stezka 
Rady Evropy. Chybět nebude ani prezentace stezky na stánku u Turistického 
informačního centra Nitra na pěší zóně. 

Prosíme, pokud máte zájem se akce zúčastnit a přispět svými vlastními vstupy na 
obohacení programu těchto tradičních a velkolepých slavností, zasílejte informace 
na e-mail info@cyril-methodius.eu do 4. 3., děkujeme. 

 

  

  

  

Ilustrační foto z oslav použitá z facebooku Nitra, milá Nitra. 
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