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edenáct a půl století je pro lidské chápáni
těžko uchopitelná, předlouhá doba. Právě
tolik času uplynulo od příchodu slovanských
věrozvěstů Konstantina ( Cyrila) a Metoděje na
Moravu.
Pokud nějaké nehmotné dílo vytvořené člo
věkem přetrvá tak dlouhé věky a neupadne v za
pomnění, pak je to jistě dílo úctyhodné. Přinos
dvou soluňských bratrů významný bezesporu
byl, a to nejen v oblasti náboženství a vzděla
nosti, ale oba také stáli u počátků naši státnosti.
Cyril s Metodějem přímo v Čechách nepůso
bili, ale jejich odkaz žil i u nás a mimo jiné se
během doby projevil řadou jim zasvěcených
kostelů a kaplí, mnoha uměleckými díly i legen
dami.
Něco o jejich životních peripetiích víme, něco
jen domýšlíme a možná i nepřesně. Stejně, jako
si kdysi naši předkové částečně chybně přeložili
jména bratrů, kteří pak byli po staletí v pově
domí pouze pod staroslovanskými jmény Crha
a Strachota. Podstatné ovšem je, že oba věro
zvěstové, nazývaní také „apoštolově Slovanů",
nezůstali zapomenuti.
Však se také málokdy stává, aby dva lidé ovliv
nili dějiny několika národů nikoliv ohněm a me
čem, ale kulturou a vzdělanosti.

J
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Podobně, jako bylo dílo věrozvěstů praktické
i duchovni, přinášejí následující stránky histo
rická fakta doprovázená velmi nezvykle poezii.
Příběh Konstantina a Metoděje ovšem k po
dobnému spojeni přímo vybízí.
Básně plzeňské rodačky Hany Gerzanicové
jsou prodchnuté vírou, vlastenectvím a hrdosti
na rodnou zem. Přesto, či spíše právě proto, že
od roku 1950 žila desítky let v emigraci. Právem
byla roku 2009 oceněna Senátem České republi
ky jako Významná česká žena ve světě.
My, takzvaně nevěřící, možná s autorkou její
víru sdílet nemusíme. Ovšem před jejím hlubo
kým vztahem k české zemi bychom měli smeknout
všichni bez rozdílu.
Fakta a poezie...
Snad obojí poslouží k poznání, oslavě, vzpo
mínce i k zamyšlení.
Miloslav Krist
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A.D. 815
Příběh bratrů Cyrila a Metoděje začíná v de
vátém století na území byzantské neboli východořímské říše. Ta byla pokračovatelkou kul
tury zaniklé říše římské i starověkého Řecka.
Hlavním městem byzantské říše byla v této době
Konstantinopol, slovansky nazývaná Cařihrad,
přejmenovaná o několik století později po dobytí
Turky na Istanbul.
Oba bratři pocházeli ze Soluně (Thessaloniki,
Salonica), tehdy druhého největšího města by
zantské říše.

„Saloniki jest kvetoucí město turecké, které pro nás má
proto vzácnou důležitost, že odtud pocházeli oba svati
věrozvěstové Slovanstva. ” (kresba z počátku min. století)
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Jejich otec byl vysokým státním úředníkem cí
saře Lva, o matce se dnes domníváme, že snad
mohla být slovanského původu. Je to možné už
vzhledem k tomu, že v okolí Soluně tehdy žilo
mnoho Slovanů. Bratři jejich jazyk znali, ale
dnes už samozřejmě těžko zjistíme, zda se slo
vanskému jazyku naučili od matky, nebo od slo
vanských venkovanů.
Starší Metoděj, rodným jménem snad Mi
chael, se narodil pravděpodobně roku 815. Na
přání otce se měl věnovat vojenské kariéře, ale
nakonec se stejně jako on stal státním úřední
kem, mistodržitelem v Makedonii. Ovšem někdy
kolem roku 850 se vzdává úřednické kariéry
a stává se mnichem. Svůj mnišský život začíná
s nově přijatým jménem Metoděj a stává se igumenem (představeným) kláštera Polychron.
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A.D. 826
Mladší Cyril, vlastním jménem Konstantin,
zvaný také Filosof, se narodil roku 826 (možná
827) jako nejmladší ze sedmi dětí. Od svých čtr
nácti let studoval v Konstantinopoli. Veden pří
kladem svého bratra Metoděje zvolil si Konstan
tin duchovní stav hned po ukončení studií.
Někdy v letech 847-850 byl vysvěcen, stal se
knihovníkem patriarchátu a krátce poté vstoupil
do kláštera. Vzhledem k jeho vzdělání i k tomu,
jak dobře plnil později svěřenou výuku posvát
ných i světských věd, vysloužil si přídomek
„Filozof4. Jméno Cyril přijal až později, krátce
před svou smrtí.

Soluňské městské hradby (vlevo) i Galeriův vítězný oblouk
pamatují dobu, kdy se v tomto městě narodili Konstantin
a Metoděj.
(fota z počátku minulého stol.)
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Josef Mánes:
Svatý Cyrill
(reprodukce z roku 1886)
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Josef Mánes:
Svatý Methoděj

(reprodukce z roku 1886)
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A.D. 861
Kolem roku 861 byl Konstantin pověřen by
zantskou císařskou vládou první misijní cestou
na východ mezi Chazary k Azovskému moři.
Ti požádali o vysláni učence, který by byl scho
pen diskutovat s Židy a Saracény. Chazarská ří
še v této době existovala na rozhraní východní
Evropy a Asie a její kočovné obyvatelstvo tvoři
lo několik národností. Kromě svěřeného úkolu
přispívala misie Konstantina, doprovázeného
bratrem Metodějem, k obnově spojenectví s Cha
zary proti nájezdům případných nepřátel. Kon
stantin zde vedl s Židy a Saracény úspěšné
disputace o víře a také se zde naučil hebrejsky.
Podle legendy bratři cestou k Chazarům
hledali ostatky papeže Klimenta L, který sem
byl poslán do vyhnanství. Později byl s kotvou
na krku utopen v moři, pak věřícími nalezen
a pohřben na neznámém místě. Na základě
zkoumání starých záznamů a také díky místní
mu ústnímu podání událostí, prý bratři ostatky
sv. Klimenta skutečně nalezli a 23. ledna roku
861 je v Chersonu u Černého moře na malém
ostrůvku vyzvedli z trosek staré svatyně. Cenné
relikvie pak oba bratry doprovázely na dalších
cestách.

Svatý Kliment,
též nazývaný
Klement Římský,
žil na sklonku
prvého století.

Chazarský
válečník se zajatcem
(ozdoba na zlatém
poháru ze 7. až 10. století).
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9. století
I

V devátém století byla mocným státem střední
Evropy velkomoravská říše, která vznikla někdy
po roce 830. Existovala pouze do počátku násle
dujícího století, kdy podlehla nájezdům ko
čovných Maďarů a - jak už to často bývá - vnitř
ním sporům. Pokud jde o náboženství, byli teh
dejší Slované pohany, kteří vyznávali celou řadu
přírodních bohů. Dorozumívali se nějakým slo
vanským jazykem, jehož podoba není v žádných
písemných pramenech doložena.
Zakladatelem tzv.Velké Moravy byl Mojmír!.,
jeho následovníkem a druhým velkomoravským
knížetem se roku 846 stal další z dynastie
Mojmírovců, kníže Rostislav (uváděn také jako
Rastislav). Kde bylo hlavní sídlo moravských
knížat zatím s jistotou nevíme, pravděpodobným
místem je Staré Město u Uherského Hradiště.
Rostislav byl ovšem na velkomoravský kní
žecí stolec prakticky dosazen Ludvíkem II. Něm
cem, panovníkem východofranské říše, který jej
považoval za svého chráněnce, či přesněji va
zala. Ale Rostislav se snažil styky s ním přerušit.
Mimo jiné to dal najevo tím, že dokonce vyhnal
ze země franské latinské kněze a naopak přijí
mal s otevřenou náručí všechny Ludvíkovy od
půrce. To si Ludvík nenechal líbit a docházelo
k bojům, které Rostislav prozatím vyhrával.
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Ve snaze upevnit svou pozici se Rostislav
rozhodl nahradit franské kněze vlastní církevní
správou. Přitom si uvědomoval, že nejlépe bude
křesťanství přijato lidem tehdy, pokud bude
šířeno vlastním slovanským jazykem. Lidé už
dávno znali křesťanskou víru, ale dosud byly ko
nány veškeré bohoslužby v latině nebo řečtině,
čili v jazycích pro většinu obyvatel naprosto ne
srozumitelných.

„Rodinný život starých Slovanů ” v romantické
představě malíře z počátku minulého století.
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A.D. 862
Rostislav tedy vyslal poselstvo k papežovi do
Říma s prosbou o vyslání misionářů, učitelů víry,
kteří by v jeho říši zřídili vlastní církevní orga
nizaci. Žádost však prý zůstala nevyslyšena.
Proto, zřejmě roku 862, vyslal Rostislav nové
poselstvo, tentokrát do Konstantinopole za by
zantským císařem Michaelem III. V poselství
Rostislav vzkazoval, že „lid náš se již odřekl
pohanství, avšak nemáme takového učitele, který
by nás pravé víře křesťanské v našem jazyku
učil...“ a žádal o vyslání biskupa, učitele ovlá
dajícího slovanský jazyk.
Císař žádosti moravských Slovanů vyhověl.
Nevyslal ovšem biskupa, jak Rostislav žádal,
ale vybral pro misijní cestu na Moravu bratry
Konstantina a Metoděje, kteří už své misijní
schopnosti osvědčili a navíc ovládali slovanský
jazyk.
Michaelin. (840-867)
se byzantským císařem stal
po smrti svého otce už Jako
dítě. Jeho vláda byla
počátkem největšího
vzestupu středověké
Byzance. Na minci je
vyobrazen se svou matkou
císařovnou Theodorou.
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Z hlediska mocenských zájmů byzantské říše
šlo o celkem nevýznamnou událost, ale pro české
dějiny tím začala důležitá etapa.
Je jisté, že bratři byli na svou pouť na Moravu
velmi dobře připraveni. Využili znalostí slovan
ských nářečí venkovanů žijících v okolí Soluně
a Konstantin na jejich základě vytvořil nový
slovanský církevní jazyk, nazývaný později staroslověnština. Ta se příliš nelišila od jazyka, kte
rým se dosud lid velkomoravské říše dorozu
míval.
Konstantin dále spojením malých řeckých
písmen s některými orientálními znaky vytvořil
samostatnou abecedu, pojmenovanou později
hlaholice.
Bratři pak nejdříve společně do nového jazyka
přeložili důležité části bible a liturgické knihy
pro konání bohoslužeb.
Konstantin vytvořil písmo, abecedu... Jak to
dnes jednoduše zní. Ale tímto jediným činem
geniálního filozofa se tehdy Slované ocitli téměř
naráz mezi kulturními národy Evropy, zatímco
vývoj řečtiny a latiny byl výsledkem stovky let
trvajícího vývoje. Dnes už se nej starší slovanský
spisovný jazyk používá s úpravami pouze jako
bohoslužebný jazyk církví byzantského obřadu řeckokatolické a pravoslavné.
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Zásluhou svátého Cyrila a Metoděje mohl mít
náš národ jako první ze středo- a západoevrop
ských národů vlastní národní literaturu, zatímco
jiné národy používaly knihy psané v latinském
jazyce.

Tzv. Zografský kodex je jedním z mála dochovaných tex
tů psaných hlaholici. Vznikl zřejmě někde v bulharskomakedonském prostředí na přelomu 10. a JI. století.
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A.D. 863
Druhá misijní cesta Konstantina a Metoděje
vedla tedy na území velkomoravské říše a byla
jistě velmi náročná. Snad se vydali lodí z Kon
stantinopole do Benátek a dále se možná putovali
po prastaré tzv. jantarové stezce, někde v místech
mezi dnešním Rakouskem a Maďarskem a pak
dále na sever... To přesně nevíme.
Na cestu císař předal bratrům list pro Rosti
slava, ve kterém mimo jiné sděloval: „Abyste
i vy jste byli připočteni k velkým národům, kteří
oslavují Boha svým jazykem, posíláme ti toho
filosofa, muže velmi učeného, ctihodného a blahověmého, jemuž Bůh slovanská písmena zje
vil. Přijmi tento dar, který jest nad zlato, stříbro
a drahé kamení.“ Podle těchto slov musel být
byzantský císař velmi moudrý muž - nebo měl
přinejmenším moudré rádce.
Dva bratři, učenci a mniši (Konstantin zřejmě
jako kněz a Metoděj patrně jako jáhen) putovali
na daleký a zcela neznámý sever, aniž mohli tu
šit, co je v cíli cesty čeká. Na Moravu dorazili na
jaře roku 863.
Legenda praví (a je to ostatně i logické), že
sice byli příjemně překvapeni počtem věncích
i kostelů, podstatně méně se jim ovšem zamlouval zdejší nevázaný život a tehdejší volné
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1

slovanské mravy. Musel to pro ně být šok, pro
tože přišli z velice kulturního prostředí byzant
ské říše.
Poněkud překvapen a možná i trochu rozla
děn byl kníže Rostislav. Žádal o vyslání biskupa
a místo něj se dostavili pouze kněží. Pro byzant
ské církevní kruhy bylo ovšem nemožné založit
samostatnou církevní provincii v zemi, kde víra
ještě nebyla pevně ukotvena. Konstantin s Me
todějem měli tedy za úkol, mimo jiné, zmapovat
v zemi situaci.
Zaskočeno muselo být i slovanské obyvatel
stvo, kmenově roztříštěný národ, poznávající no
vou kulturu. Křesťanství sice znali, ale teď mu

„ Příchod apoštoů slovanských na Moravu
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(Jano Kohler)

začínali rozumět. Náhle začal někdo vnášet do
jejich pohansky chaotického způsobu života
nějaký řád a nová, především morální měřítka.
Například už jen to, že člověk by se měl snažit
milovat své bližní a neměl by jen tak zabíjet
ostatní lidi, byl tehdy velmi netradiční a poměr
ně nepopulární názor.
Ale věrozvěstové získávali u obyvatelstva
stále větší sympatie svým osobním příkladem
křesťanského života a svým smýšlením. Jejich
misie však měla úspěch především proto, že ne
měla Jen“ duchovní rozměr, ale i praktický.
Konstantin s Metodějem se pustili do práce,
vybírali si své žáky a učili je číst i psát v novém
jazyce, překládali další texty a vysvětlovali
křesťanskou víru. Jejich kázáním naslouchalo
stále více lidí, protože zavedli bohoslužby ve slo
vanském jazyce a Slované tak poprvé rozuměli
slovům při mši. Bratři ovšem do jisté míry
respektovali způsob bohoslužeb, které se zde
konaly a slovanská liturgie nebyla lyže východní
liturgií. Podstatné bylo, aby církev na Moravě
byla podřízena papeži.
Z bratrů byl vedoucí osobností Konstantin,
který musel být skutečně velkou postavou své
doby. Ale ani bratr Metoděj samozřejmě ne
zahálel, krom jiného se věnoval překladům
právních textů pro laiky a především přípravě
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•

ustanovení moravského (arci)biskupství a církev
nímu osamostatnění na východofranské říši.
Bratři se tedy ve své práci výborně doplňovali.
Postupem doby se stále více věnovali výchově
svých nástupců z řad slovanského obyvatelstva.

Tito jsou otcové naši ” - malíř Jano Kóhler.
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„Příchod Cyrilla a M ethoděje na M oravu"
představa m alíře M athausera 2 počátku min. stol.

Hana Gerzanicová

PÍSMO
Písmo,
abeceda
vytváří nám slova,
nová slova hledá
Do písma balíme
myšlenky lidí,
jen v jeho tvaru
člověk je vidí.
Písmo jsou stopy
života v čase,
v písmu jej máme
tak blízko - zdá se...
Písmo nás učí,
písmo nám radí,
písmo nás varuje
i něžně hladí.

Bez písma je člověk
tvor ztracený,
i celý národ
by zůstal bez ceny.
Cyril a Metoděj
písmo nám dali,
abychom ve světě
ztraceni nezůstali.
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Hana Gerzanicová

ODKAZ
Co je odkaz?
Dar, který žije,
není to pouhá historie,
není to minulost,
není to vzpomínka,
odkaz všechny věky
vytváří, proniká.
Odkaz našich předků
v našich krocích chodí,
v dalších generacích
se opět a opět rodí.
Odkaz našich předků
naše češství chrání,
jím myslíme, jím jsme
a tak jsme poznáváni.

A naši věrozvěsti
kteří nám víru dali,
nám v českém znění
nebe odkázali.
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A.D. 864
Misie Konstantina a Metoděje zpočátku ne
vzbudila u íránských kněží žádné podezření
a oba bratři mohli nerušeně pracovat. Ovšem
možnost psát státní dokumenty i náboženské
texty ve slovanských jazycích chápaly tehdejší
politické mocnosti jako podstatný posun v roz
ložení sil mezi Římem na západě a Byzancí na
východě.
Věrozvěstové svou prací ohrožovali přede
vším zájmy východofranské říše, proto netrvalo
dlouho a velkomoravskou říši se svým vojskem
v roce 864 napadl Ludvík II. Němec. Kníže
Rostislav byl poté přinucen uznat své vazalství
vůči východofranské říši a umožnit návrat íráns
kému kléru, který ostatně chápal moravské úze
mí jako součást vlastní církevní jurisdikce.
Nejvíc bylo bratřím vytýkáno, že konají boho
služby slovanským jazykem a ne pouze latinsky,
řecký nebo hebrejsky - tedy ve třech jazycích,
v nichž nechal Pilát napsat nápis na Kristův kříž.
Proti těmto tzv. trojjazyčníkům oba bratři ostře
vystoupili a tak docházelo ke stále častějším
svárům mezi zastánci koncepce latinské a sta
roslověnské.
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Svatý Cyril a Metoděj
27

A.D. 867
Během téměř čtyř let se oběma bratrům
podařilo vychovat řadu svých žáků pro duchovní
službu a bylo nutné se postarat o jejich vy
svěcení. Konstantin s Metodějem se proto roz
hodli vypravit se spolu s nimi počátkem roku
867 do Konstantinopole, kde mělo vysvěcení
proběhnout. Současně ovšem bratři obdrželi
pozvání papeže Mikuláše I., který už věděl, že
byzantští bratři káží ve slovanském jazyce.
Cílem cesty měla tedy být i obhajoba slovan
ského jazyka v Římě.

Hlavni město byzantské říše Konstantinopol, slovansky
Cařihrad, později turecky Istanbul, (malba z počátku
minulého století)

28

Bratři místo obtížné cesty přes balkánské ho
ry zvolili raději cestu do Benátek a odtud měli
v plánu plout lodí do Konstantinopole.
V Benátkách ovšem věrozvěsty zastihla zprá
va o státním převratu v byzantské říši, při kterém
byl Michael III., který je před časem na Mora
vu vyslal, zavražděn. Současně byl sesazen pa
triarcha Fotios, jehož misionáři oba bratři byli.
Konstantin s Metodějem se proto rozhodli pro
cestu do Říma. Křesťanská církev ostatně tehdy
ještě nebyla rozdělena na katolickou a pravo
slavnou a papež byl pro oba bratiy na prvním
místě před biskupem cařihradským. Teď museli
přesvědčit papeže o významu slovanských bo
hoslužeb a případně se pak s jeho pomocí snáze
bránit neustálým útokům ze strany íránského
kléru.
Dohodě měl jistě napomoci i významný dar
pro papeže. Podle legendy totiž přinesli věro
zvěstové v roce 863 na Moravu i ostatky sv. Klimenta, které předtím u Černého moře nalezli.
Ostatky vždy na cestách putovaly s bratry a nyní
se tedy rozhodli darovat je papeži.

Na Moravě možná tehdy nějakou částečku
relikvií sv. Klimenta zanechali, svědčí pro to
svatoklimentská zasvěcení nej starších chrámů

a navíc se s chrámy zasvěcenými tomuto světci
setkáváme po celých Čechách.
Než ovšem věrozvěstové do Říma došli, pa
pež Mikuláš I. zemřel a jeho nástupcem se stal
Hadrián II. Nový papež vyšel věrozvěstům na
proti ve slavnostním procesí, přijal důstojně
relikvie a ostatky sv. Klimenta pak byly uloženy
v bazilice později sv. Klimentu zasvěcené.

Průběh slavnostního uložení ostatků čtvrtého papeže
sv. Klimenta v římské bazilice San Clemente, kde byl
později pohřben i sv. Cyril, je v této bazilice zachycen
na fresce z jedenáctého století.

30

Interiér baziliky San Clemente (sv. Klimenta) v Římě,
rytina z druhé poloviny 19. století.
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A.D. 867
Konstantinovi se díky jeho diplomatickému
umění podařilo v učených disputacích před pa
pežem i dalšími obhájit užívání slovanského ja
zyka v liturgii. Jistě k tomu přispělo i to, že pa
pež pochopil, jak by misie soluňských bratrů
mohla být důležitá. Slované se totiž v tehdejší
Evropě usadili na územích mezi východní a zá
padní částí římského císařství, mezi kterými
panovalo značné napětí. Slované by tudíž mohli
být jakýmsi prostředníkem mezi křesťany v obou
částech císařství. Hadrián II. tedy neváhal a mi
sii obou bratří schválil.

Chrám Santa Maria Maggiore na počátku minulého století.
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Roku 867 byla v dnešní bazilice Santa Maria
Maggiore (Panny Marie Sněžné) slavnostně
povolena staroslověnština jako další bohoslu
žebný jazyk a došlo ke schválení užití slovan
ského jazyka v liturgii. Sám papež Hadrián II.
tehdy slavnostně položil na oltář bohoslužebné
knihy ve staroslověnštině, aby tak potvrdil jejich
schválení. Poprvé se zde slavila mše svátá ve
slovanském jazyce. Slovanská liturgie byla při té
příležitosti slavena v bazilikách svátého Petra,
Svatého Ondřeje a svátého Pavla. V Římě tehdy
rovněž došlo k vysvěcení učedníků na jáhny
a kněze a vysvěcen na kněze byl i Metoděj.

Pohled na chrám Santa Maria Maggiore kolem roku 1935.
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A.D. 869
Během pobytu v Římě ovšem těžce onemoc
něl Konstantin, vyčerpaný prací, cestováním
a jistě i neustálými útoky proti sobě i svému bra
trovi. Věděl, že už není schopen plánovaného ná
vratu na Moravu. V jednom z řeckých klášterů
v Římě, kde během svého pobytu bydleli (prav
děpodobně někde poblíž kostela sv. Praxedy),
přijímá mnišství a řeholní (mnišské) jméno
Kyrillos - Cyril. Padesát dní poté, 14. února roku
869, umírá. Jeho ostatky jsou pohřbeny v řím
ském chrámu sv. Klimenta.
Ještě před smrtí Cyrila se mu prý Metoděj
svěřil se svými pochybnostmi. Pomýšlel na od
chod do ústraní a tichý život v monastýru. Nebyl
si jist, zda se dokáže vrátit na Moravu, pokra
čovat v jejich díle a přitom nadále odolávat všem
nepřátelským výpadům. Cyril ho prosil, aby neo
pouštěl misijní práci, pokračoval a „dokončil
brázdu, kterou dosud společně orali“.

Vpravo: „Sv. Cyril umíraje loučí se
s bratrem sv. Metodějem v Římě”.
Obraz z počátku minulého století.
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Hana Gerzanicová

SV. CYRIL A METODĚJ
Cyrile, Metoději, stáli jste
u kolébky české síly,
ze semen Vaší víry
které jste zasadili
vyrostly v čase stromy
které nezničily vichřice,
blesky, hromy.
Byť nepřátelé v bojích
větve usekali
Vaše stromy dále
pevně v zemi stály.

My, dnes žijící,
jsme dnešní doby generace,
však žijeme dál
z Vaší vzácné práce.
A byť se časy mění,
života cesty jsou jiné,
Věříme, Váš dar víry,
Váš odkaz nezahyne.
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Cyril a Metoděj - litografie z druhé poloviny 19. století.

A.D. 869
Před odchodem na Moravu papež vysvětil
Metoděje na biskupa s povýšením na arcibisku
pa a papežského legáta pro slovanské národy.
Biskupství vytvořil obnovením bývalého biskup
ství sremského, se sídlem v dnešní Sremské Mitrovici v Srbsku. Papež tedy vytvořil z Moravy
a Panonie (část dnešního Maďarska, Rakouska
a Srbska) církevní provincii, která spadala pod
sremské biskupství.
Na podzim roku 869 se tedy Metoděj vrací na
Moravu jako první arcibiskup s papežskou bu
lou, ve které je jednoznačně řečeno, že země
knížat Rostislava, Svatopluka a Kocela náležejí
pod správu římského stolce.
Metoděj se ovšem na Moravu vrací do složité
politické situace. Především v Panonii se znovu
setkává se silným odporem franských misionářů.
Kníže Rostislav v té době pověřil panováním nad
nitranským knížectvím, částí velkomoravské ří
še, svého synovce Svatopluka. Ten se mu ovšem
odměnil tím, že se v roce 870 spojil s východo
franskou říší, Rostislava zajal a vydal Frankům.
Rostislav byl pravděpodobně oslepen a zane
dlouho zemřel jako vězeň v některém z bavor
ských klášterů. Svatopluk se tedy stává vládcem
Velké Moravy s tím, že samozřejmě uznal nad
vládu Franků.
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„Soud nad Rostislavem ” - kresba Ferd. Hetteše

V roce 1994 svatořečila Pravoslavná církev v Českých
zemích a na Slovensku sv. Rostislava, jakožto iniciátora
cyrilometodějské misie.

A.D. 870
Na Moravě získali opět vliv franští misionáři,
kteří Metoděje považovali za vetřelce na svém
území. Koncem roku 870 byl proto Metoděj po
volán i s učedníky na církevní sněm do Řezná,
kde byl zajat a souzen biskupem solnohradským,
frizinským a pasovským. Mamě se hájil, že roz
hodování v této věci patří papežskému stolci
s jehož souhlasem přichází a jehož vůli je ocho
ten se okamžitě podřídit. Metoděj byl sesa
zen, odsouzen na doživotí a spolu s učedníky
uvězněn, patrně ve Švábsku v klášteře Ellwangen.
Zřejmě koncem roku 872 se jednomu z Meto
dějových učedníků podařilo uprchnout a podat
do Říma zprávu papeži Janu VIII. Teprve na je
ho zákrok byl Metoděj po téměř tříletém vězně
ní propuštěn a znovu dosazen do čela arcidiecéze. Biskupové se prý za trest měli zdržet tak
dlouho bohoslužeb, jak dlouho Metoděje ne
právem věznili.

VELEHRAD je malá obec ve Zlínském kraji,
kde je starobylý cisterciácký klášter založený
roku 1205. Podle legend zde mělo být sídlo
velkomoravských panovníků i arcibiskupa
Metoděje, který po svých návratech na Moravu
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VELEHRAD.

Poutní místo Velehrad
na počátku minulého století.

v letech 869 a 873 měl zamířit právě do těchto
míst. Objevují se také názory, že možná tady
může být i Metodějův hrob.

Velehradský klášter prošel během staletí mno
ha přestavbami a přestál i mnohé devastující udá
losti. Například roku 1421 byl chrám zničen hu
sity, roku 1784 císař Josef II. celý klášter zrušil
a v podstatě totéž se stalo roku 1952.

Velehrad všechno přečkal a nejen to - stal se
jedním z nejvýznamnějších poutních míst naší
republiky.

Součástí a chloubou velehradského klášter
ního komplexu je dnes i bazilika Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. V jejích
prostorách můžeme obdivovat sousoší věro
zvěstů a například i obraz a výzdobu klenby ba
ziliky s cyrilometodějskou tématikou. Známá je
i gotická kaple zvaná lidově Cyrilka, která stojí
poblíž baziliky.

Nevíme, jestli dnešní Velehrad je skutečně
onen legendární velkomoravský „Veligrad“ a ne
víme ani to, je-li někde v těchto místech opravdu
pochován Metoděj. Jisté je, že Velehrad je zcela
právem výjimečným a historicky i duchovně
všeobecně uznávaným symbolickým pojmem.
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Velehrad.
Poutní místo Velehrad
na počátku minulého století.

A.D. 874
Roku 873 se arcibiskup Metoděj vrací na Mo
ravu a ujímá se opět správy všech chrámů a kle
riků v Moravských městech. Dál neúnavně šíří
křesťanství, počet slovanských duchovních roste
a domácích cyrilometodějských kněží je už ko
lem dvou stovek. Lid navíc přistupoval k víře
s láskou a nikoliv z donucení. Metodějovy cesty
v té době vedou i do Čech a do Polska. Kolem
r. 874 Metoděj pokřtil českého knížete Bořivoje.
Podle legend byla později pokřtěna i jeho man
želka kněžna Ludmila, babička svátého Václava.

,5v. Ludmila vyučuje sv. Václava ” a „Kníže Bořivoj
- v představách malířů na počátku minulého století.
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„Křest knížete Bořivoje a Ludmily
Obraz z počátku minulého století.
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A.D. 879
Hadriánův nástupce, nový papež Jan VIII.,
vyjádřil své výhrady k používání slovanského ja
zyka při bohoslužbách a opět požadoval vyko
návání bohoslužeb v latině nebo řečtině „jak to
činí církev Boží na celém světě“. Metoděj ovšem
přes zákaz konal nadále bohoslužby slovanské.
Kníže Svatopluk narozdíl od Metoděje pro
slovanskou samostatnou církev nehotoval, její
výhody pro svoji zemi nechápal a na svém dvoře
dával přednost latinské bohoslužbě. Přestože už
v té době východofranské říši nepodléhal, po
nechal si u dvora německého kněze Vichinga
a benátského kněze Jana. Oba tolerovali po
klesky Svatoplukova nezřízeného života, čímž
si samozřejmě vysloužili jeho přízeň. Metoděj
ovšem nebyl žádný pochlebník a když Svatopluk
například často zapomínal na manželskou věr
nost, vysloužil si od Metoděje důrazné napo
menutí. Viching a Jan to ihned označili za drzou
urážku panovníka.
Netrvalo dlouho a Viching s Janem obžalovali
roku 879 Metoděje v Římě u papeže Jana VIII.
s kacířství. Prý uvádí národ na scestí učením,
které se neslučuje s tím, co římská církev vy
znává a ještě k tomu nedodržuje zákaz a drze
slouží mši svátou v barbarském slovanském ja
zyce. Papež vyzval Metoděje, aby se vydal na
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cestu do Říma ke zjištění, co je na žalobách
pravdy. Metoděj se do Říma neprodleně vypra
vil, ale současně vyrazil na cestu i Viching.
V Římě Metoděj dokázal v otázce bohoslu
žebného jazyka přesvědčit papeže o správnosti
svého názoru. Papež schválil slovanskou boho
službu s výhradou, že evangelium bude zpíváno
nejdříve latinsky a teprve pak slovansky. Pro
Svatopluka měla být nadále sloužena mše la
tinská, když mu staroslověnština nevyhovuje.
Metoděj tedy vyhrál a byl znovu potvrzen ja
ko právoplatný arcibiskup. Jeho odpůrce Viching
ovšem také nepřišel zkrátka a na Svatoplukovu
žádost byl mezitím papežem vysvěcen na bisku
pa v Nitře.
Vichinga ovšem jeho jmenování biskupem
zcela neuspokojilo a rozhodl se ještě Metodějo
vi řádně znepříjemnit život. Při zpáteční cestě
z Říma Metoděje „předběhl“, aby byl u Sva
topluka dříve. Předložil mu padělanou listinu, ve
které papež slovanskou bohoslužbu zakazoval.

Denáry - stříbrné mince knížete Svatopluka.
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Oba pak jistě s uspokojením nad listinou i ně
jakého toho kvasu popili.
Ale Metoděj o tom ihned po návratu poslal
papeži zprávu a prosil o vysvětlení. Papež od
pověděl, že žádný takový list neposílal a Meto
děj jeho slova přečetl veřejně na shromáždění
zástupců moravského lidu. Podvod byl odhalen,
Vichnig musel z Moravy odejít a hluboce uražen
„nevděkem” Slovanů se zřejmě uchýlil k výcho
dofranskému králi Amulfovi.

Cyril a Metoděj v kresbě Mikoláše Alše
z roku 1895.

Vpravo:
Umírající Svatopluk a jeho synové
Obraz z počátku minulého století.
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Hana Gerzanicová

ČESKÁ KOLÉBKA
Do české kolébky
nás matka uložila,
ve zvuku českých slov,
která k nám promluvila
jsme znali její lásku - byla nám domovem
a zvolna jsme poznávali
kterým jsme národem.
Jsme Češi - na stromu

našich předků dalším
květem,
jsme v knize historie
zcela osobitým světem.
V krvi nám proudí emoce,
hořkosti co mnozí
nepoznali,
jsme malý národ, přesto
jsme mnoho dokázali.

Do české země
jsme se narodili,
žijeme v ní a s ní
pozemskou naši chvíli.
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Jsme její myšlenky,
vzpomínky, její činy Máme svůj vlastní svět
byť druhý svět je jiný...

Hana Gerzanicová

JAZYK LITURGIE
V dobách, kdy křesťanství
se počíná
liturgickou řečí byl řečtina
či latina.
Slovanům však, díky
Metoději,
Cyrilu
jazyk slovanský byl uznán
pro liturgii, pro víru.

V slovanské řeči jme mohli
Bibli číst,
v obřadech k Bohu jít,
v modlitbách, písních
Jej chválit, velebit.
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A.D. 880
V červnu roku 880 papež Jan VIII. vydal bulu
Industriae tuae, která zaručovala duchovní nezá
vislost Velké Moravy s vlastní arcidiecézí v čele
s arcibiskupem Metodějem. Staroslověnština by
la opětovně uznána jako čtvrtý liturgický jazyk
společně s latinou, řečtinou a hebrejštinou.
Metoděj poté přijal pozvání císaře Basilea I.
a odcestoval do Konstantinopole. Byl císařem
slavnostně přijat a zanechal zde opisy slovan
ských bohoslužebných knih, které zřejmě v bu
doucnu posloužily při dalších misijních cestách.

Konstantinopol - Hagia Sofia čili Chrám Boži Moudrosti.
Nejznámějši stavba byzantské řiče z 6. století pamatuje
dobu života obou věrozvěstů, (rytina, 2. polovina 19. stol.)
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Ponechal zde také jednoho kněze a jáhna, kteří
možná později působili jako misionáři v Bul
harsku a snad i v Rusku.

„Alegorický obraz velikonoc s vyobrazením
císaře Bas iHa I. " (rytina, 2. polovina 19. století)
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A.D. 885
Po návratu z Konstantinopole pokračoval Me
toděj na Moravě v překladu zbývajících částí
bible do slovanského jazyka a dále vzdělával
nové žáky. Bohužel se ovšem dožil i toho, že se
Svatopluk stal opět vazalem východofranské
říše.
V té době těžce nemocný Metoděj ovšem cítí,
že se blíží konec jeho pozemské cesty. Stačí ještě
určit svého nástupce jménem Gorazd a roku 885,
šestého dne měsíce dubna, umírá. Mše svátá za
něj byla sloužena v latině, řecký i slovansky.
Dochovala se písemná zpráva, kde je o pohřbu
uvedeno: „Leží pak ve velkém chrámu morav
ském po levé straně ve stěně za oltářem svaté bohorodičky“.

Bohužel dnes už nikdo neví, kde popisovaný
chrám stál. Metodějův hrob nebyl dosud nale
zen a jedna z verzí naznačuje i to, že mohl být
pohřben přímo na Velehradě v katedrálním chrá
mu Panny Marie.

Vpravo: „ Smrt sv. Methoděje
Obraz malíře E. Boháče z roku 1892.
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Ihned po Metodějově smrti se na scéně obje
vuje náš starý známý Viching, Se souhlasem
Svatopluka spěchá do Říma za papežem Hadriánem III. Ten pod vlivem Vichingových no
vých udání slovanskou liturgii zakazuje a všichni
moravští kněží, kteří se nepodřídí mají být vy
hnáni ze země.
Nastupující nový papež Štěpán VI. (V.) roz
hodnuti potvrzuje a po Vichingovi posílá list,
v němž jej určuje za správce moravské církve
a zakazuje slovanskou bohoslužbu pod trestem
vyloučení z církve.
Nový arcibiskup jmenovaný Metodějem, kněz
moravského původu jménem Gorazd, byl spolu
s dalšími uvězněn. Další zprávy o něm se ne
dochovaly. Někteří z Metodějových učedníků
(mělo to být celkem asi 200 kněží, jáhnů a podjáhnů) byli vyhnáni ze země. Další byli prodáni
do otroctví a po jejich převezení do Benátek je
vykoupil jistý konstantinopolský hodnostář, kte
rý jim vrátil svobodu. Někteří se poté uchýlili
i do Čech a do Polska, dalším poskytli azyl bal
kánští Slované, především v Bulharsku. Měli tak
možnost pokračovat v misii započaté Metodějem
a šířit evangelium zřejmě až na území Rusi.
Zřejmě právě v Bulharsku vznikla asi o půl
století později z hlaholice tzv. cyrilice, která
pravděpodobně byla dílem Cyrilových žáků. Její
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písmena byla jednodušší a více se podobala řec
kým vzorům. Především spolu s pravoslavím
se církevní slovanština psaná už pouze cyrilicí
z Bulharska šířila dále. Cyrilice díky tomu
zdomácněla u řady pozdějších spisovných ja
zyků, kromě Bulharska a Srbska především na
Rusi.

Žaltář z roku 1430 - ukázka použití cyrilice.
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A.D. 906
Smrtí Metoděje končí období slovanské litur
gie na Velké Moravě. Cyrilometodějská tradice
přežívala ještě dlouho především v lidových
vrstvách, oficiální církví se ovšem stala církev
latinská. Ale započaté dílo dvou slovanských vě
rozvěstů přesto zcela nevymizelo.
Pokud byl kníže Svatopluk přesvědčen, že při
pojením k latinské církvi pod ochranou pa
pežského stolce svůj moravský stát upevní, pak
se mýlil. Rozpad říše započal už krátce po jeho
smrti v roce 894 a k jejímu definitivnímu záni
ku došlo kolem roku 906.

Těžiště celého národa se posunulo do Čech,
kde se slovanský jazyk a slovanské bohoslužby
místy udržovaly až do 11. století. Brzy po záni
ku velkomoravské říše proniklo do Čech písmo
latinské, postupně převládlo a prošlo dlouhým
vývojem až do dnešních dnů.

Vpravo: Sv. Cyril a Metoděj,
litografie z let 1895 až 1900.
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A.D. 1032
V Čechách v budoucnu docházelo k pokusům
o obnovení cyrilometodějské církve. Známý je
například příběh svátého Prokopa, který za po
moci knížete Oldřicha založil roku 1032 slovan
ský monastýr (klášter) na Sázavě. Svatý Prokop kněz a později poustevník - se stal se jeho prv
ním opatem.
Sázavský klášter byl jedním z posledních
míst, kde se udržovala staroslověnská vzdělanost
a konaly slovanské bohoslužby. Bylo tomu tak
ještě za vlády následujícího knížete Břetislava,
ale po jeho smrti byli mniši z kláštera vypuzeni.

Svatý Prokope, knězi a řeholníku,
zakladateli slavného kláštera Sázavského I
Chraň věrné Čechy, jako klášter Tvůj byl
kdysi útočištěm velikého dědictví svá
tých Cyrilla a Methoděje, a dej, aby vědy
a umění České týmž duchem víry Kri
stovy byly proniknuty, jako v kláštere
Tvém horlivě zbožnými bratry Tvými
pěstěny byly.
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Svatý Prokop - vyobrazení s textem kolem roku 1900.
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Nahoře kníže Oldřich,
vpravo knize Břetislav
v kresbě Karla Rélinka
2 roku 1929.
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„Svatý Prokop a knize Oldřich ”,
Obraz J. Mathausera z počátku minulého století

Hana Gerzanicová

KLÁŠTER VZPOMÍNÁ
Cyrilometodějská tradice
měla své boje však dále nacházela
nové české zdroje.
Tak svátý Prokop
s pomocí knížete Oldřicha
zakládá klášter,
kde Sázava pospíchá.
Prvním opatem církve
cyrilometodějské se stal
by slovanskou vzdělanost
dále uchoval.

Na svoje počátky
klášter vzpomíná,
na doby kdy žila
slovanská rodina.
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Hana Gerzanicová

KŘÍŽE V POLÍCH
Stojí kříže v polním kraji,
na koho asi vzpomínají?
Lípy u nich kvetou, voní,
kdo se u nich modlil vloni?
Kdo tu asi ušed v stínu,
zahleděl se na krajinu?
Kdo vás stavěl u cest blíže,
v paměť koho - polní kříže?
Viděly jste slzy lásky,
úsměvy i v tváři vrásky.
Přešly přes vás jara, zimy,
pamatujete svět jiný...

Oráč u vás v písní zvonů
zastavil se cestou domů.
Ověnčila dětská ruka
polním kvítím Boží muka.
Oprýskané, nakloněné,
sešlé památníky němé,
u lip starých, kříže v poli zda vás opuštění bolí?
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„Sv. Cyril a Metoděj ”
- kresba z dvacátých let minulého století.
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A.D. 1080
Další naděje povstala roku 1064 za vlády
knížete Vratislava II., který mnichy vyhnané ze
Sázavského kláštera povolal zpět. Kníže dokon
ce roku 1080 žádá papeže Řehoře VIL o všeo
becné schválení slovanské liturgie v celém státě.
To ovšem papež nepovolil a Vratislavovi od
pověděl:
„Věz, že prosbě urozenosti tvojí, abychom
dali souhlas k slavení služeb Božích v jazyku
slovanském u vás, v žádném případě nemůže
me vyhověti. Ne bez důvodu líbilo se všemo
houcímu Bohu, aby Písmo svaté v některých
místech bylo utajeno, aby, kdyby všem bylo
zjeveno, snad nezevšednělo, nebo špatně byvše
pochopeno, neuvedlo prostřední lidi v omyl.“
Roku 1097, krátce po Vratislavově smrti, byli
mniši z kláštera vyhnáni podruhé a nahradili je
latinští mniši benediktinského řádu. Staroslo
věnská kultura tím v klášteře navždy skončila.
A bylo ještě hůř-slovanské knihy byly v českých
zemích po této události bez milosti ničeny a cyri
lometodějské učení potlačováno. Udrželo se jen
u slovanských pravoslavných národů. Ovšem
i tam později docházelo k zákazům slovan
ských bohoslužeb.
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A.D. 1347

!

V roce 1248 povolil papež Inocenc IV. slo
vanské bohoslužby v jižní Dalmácii. Při jedné
ze svých cest do Itálie přes Uhiy a Chorvatsko,
jel tudy roku 1377 mladý budoucí český král
Karel IV. Zřejmě právě v chorvatské Senji,
v jednom z center slovanských bohoslužeb, se
pravděpodobně seznámil se slovanskou bohoslužbou i s teorií slovanského základu místní
ho křesťanství.
Tato událost bývá považována za první pod
nět, který vedl Karla IV. k založení kláštera na
Slovanech a k pokusům o obnoveni slovanských
bohoslužeb v Čechách.

Pečeť císaře Karla IV.
rytina z druhé poloviny devatenáctého století.
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Roku 1346 Karel IV. papeže písemně žádá,
aby mohl zřizovat kláštery slovanského ritu, ale
papež svůj souhlas omezil pouze na založení
jednoho konventu. 21. listopadu 1347 zakládá
tedy Karel IV. klášter Emauzy, jehož vedením
jsou pověřeni mniši řádu benediktinů a roku
1372 je slavnostně posvěcen také klášterní
kostel, zasvěcený Panně Marii, sv. Jeronýmovi,
slovanským věrozvěstům Cyrilu a Metodějovi
a českým světcům Vojtěchu a Prokopovi. Do

Emauzy - dílo neznámého autora z roku 1874.
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kláštera byli také pozváni mniši z Balkánu, kteří
měli dovoleno sloužit římskou liturgii ve sta
roslověnském jazyce. Plány Karla IV. byly pů
vodně daleko rozsáhlejší a možná mohly vyvr
cholit sjednocením církve řecké a římské, ale
uskutečnit seje bohužel nepodařilo.
Chrám sv. Víta v Praze zamýšlel Karel IV.
budovat také jako schránku relikvií a mimo ji
ných ostatků světců zde v době jeho vlády byly
uloženy i relikviáře s částečky těl sv. Cyrila
a Metoděje a s okovy sv. Klimenta. Bysty obou
světců jsou dnes na zevní straně horního trifo
ria katedrály.
Karel IV. byl znám jako vášnivý sběratel
relikvií a doba jeho vlády je považována za
vrchol v uctívání svátých ostatků. Během svých
cest nashromáždil nesmírné množství vzácných
relikvií a velkou část přivezl do Prahy. Pro jejich
uložení nechával u pražských zlatníků zhotovit
nádherné zlaté a stříbrné relikviáře vykládané
drahými kameny.
Karel IV. také získal roku 1530 od papeže
svolení pořádat jeden den v roce svátek k uctě
ní svátých ostatků. Za ohromné účasti Pražanů
i poutníků z celé Evropy byly vystavovány
nejvzácnější relikviáře a vše bylo doprovázeno
množstvím mší a procesí.
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Hlaholská část tzv. Remešského evangelia, která pochází
z Emauzského kláštera. Součásti kláštera byla rozsáhlá
knihovna a skriptorium, kde byly opisovány knihy.

71

A.D.1379
Na Moravě se centrem úcty k Cyrilu a Meto
ději stal cisterciácký klášter na Velehradě, vysvě
cený roku 1228. Díky Janovi ze Středy, kanc
léři a důvěrníkovi Karla IV. a později také
biskupovi, se Velehrad roku 1379 stal ještě
významnějším místem, než doposud. Jan ze
Středy v tomto roce vymohl u papeže Urbana VI.
velehradským opatům právo nosit biskupské
hodnosti. Velehrad tak získal výjimečné po
stavení: „cyrilometodějská tradice povznáší za
úchvaly Stolce papežova klášter velehradský na
nejpamátnější klášter Moravy a povyšuje jeho
opata na první místo před všemi představenými
moravských klášterů“.

Velehradský klášter, rytina z roku 1885.

15.-17. století
V patnáctém století se sv. Cyrila a Metoděje,
mimo jiné, dovolává strana podobojí jako těch,
kteří „podávali lidu obecnému pod obojí způsobou“. Památka svátých Cyrila a Metoděje ovšem
v této době už byla zcela potlačena. V latinských
misálech pro olomouckou diecézi z let 1499
a 1505 a rovněž i v misále arcidiecéze pražské
z roku 1522, není o věrozvěstech žádná zmínka.
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A.D.1629
Úcta ke sv. Cyrilu a Metoději žila v Čechách
místy i v 17. a 18. století a objevovaly se další
pokusy o její všeobecné obnovení. Například
pražský arcibiskup Arnošt Vojtěch z Harrachu
žádal v roce 1629 zemský sněm o příspěvek na
cestu do Říma, kde chtěl jednat o převezení
ostatků sv.Cyrila do Prahy. O totéž se pokusil
znovu v roce 1666, krátce před svou smrtí.
Oficiálně byli slovanští věrozvěsti zařazeni
mezi české zemské patrony v roce 1668. Ale už
v modlitební knize z roku 1664 zmiňuje mezi
českými zemskými patrony Crhu a Strachotu
(Cyrila a Metoděje) probošt na pražském Vy
šehradě Fr. Václav Nebeský z Blumenberka.
Během doby docházelo k propojování legend
např. svatováclavských a cyrilometodějských.
K zajímavému propojení pověstí se skutečností
došlo v případě paladia staroboleslavského.
Tento malý kovový reliéf z přelomu 14. a 15.
století byl totiž legendami postupně spojen se
svátým Václavem a sv. Ludmilou, poté se sv.
Vojtěchem, sv. Prokopem i se sv. Cyrilem a Me
todějem a později i se sv. Janem Nepomuckým.
Koncem 17. století se dokonce objevily úvahy,
že paladium přinesli bratři Cyril a Metoděj.
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Oživení se projevilo i na Velehradě, kde v 17.
století „byl vzkříšen duch cyrilometodějské tra
dice a podniknuty energické akce oprav chrámu
a klášterních budov“.
Doba rozkvětu ovšem netrvala dlouho, pro
tože v září 1784 byl klášter zrušen Jeho jmění
zkonfiskováno, umělecké památky, veliká kni
hovna a bohatý archiv zničeny anebo rozprodá
ny, velkolepá svatyně snížena na bezvýznamný
kostel malé farnosti, dokonce uvažováno o jejím
odsvěcení a zrušení. Poutě byly zakázány, úcta
sv. Cyrila a Metoděje potlačena a duchovní vý
znam Velehradu měl upadnout v zapomenutí“.

V roce 1945 se v Praze konala děkovná bohoslužba
staroboleslavskému Palladiu za ochranu země

před německou záhubou.
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Hana Gerzanicová

ČESKÝ DOMOV
Ten, kdo nepoznal
jak dýchají stráně lesů,
kdo neokusil,
jak chutná žitný chléb,
kdo nedotkl se
kopretin, zvonků, vřesu,
kdo kukačku
ve větvích nezaslech,
kdo neviděl
jak údolím páry hynou klidně jde životem
cestou docela jinou.
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Ten však
kdo okusil jahody
v pasece lesa,
kdo pěšinou šel
co v obilí stoupá a klesá,
kdo prožil den
který je docela jiný,
kdo dýchal hradů
staletí slávy i viny...

Ten, kdo se napil
z číše Českého vína,
jež věky voní a zraje...
tomu už v krvi do smrti
to víno hoří,
touží
a hraje...
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A.D. 1832
Bezesporu nejdůležitějším místem připomí
najícím odkaz sv, Cyrila a Metoděje je moravský
Velehrad. Ale stavební a umělecké památky uctí
vající věrozvěsty můžeme nalézt na řadě míst
naší země, včetně její západní části. K menším
stavbám patří půvabná kaple sv. Cyrila a Meto
děje v malé obci Neprochovy u Nalžovských Hor
v okrese Klatovy, postavená roku 1832.
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Jednou z větších staveb, připomínajících pa
mátku věrozvěstů, je novorománský kostel sv.
Cyrila a Metoděje v obci Řenče u Přeštic.
Postavil jej v letech 1869-78 přeštický stavi
tel František Kovařík a v kostele samozřejmě ne
chybí velký oltářní obraz věrozvěstů.
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Další stavbou v západní části Čech, která byla
zasvěcena památce věrozvěstů, je kaple sv. Cy
rila a Metoděje v obci Měcholupy u Nepomuka.
Kaple se zvonicí byla postavena místními ob
čany a slavnostně vysvěcena 20. října roku 1905.
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A.D. 1849
Během první poloviny 19. století se postupně
křísila náboženská horlivost a začala narůstat
lidová spolková činnost. Roku 1849 byl v Brně
založen spolek Národní jednota sv. Cyrila a Me
toděje, který ovšem existoval pouze pět let.
Ve spolkových stanovách bylo v úvodním
článku uvedeno, že: „Národní Jednota sv. Cyrilla
a Methuda má účel vzdělávati lid moravský a to
ho dosahuje: Vydáváním kněh, časopisů (listů)
a děl uměleckých, zakládáním kněhoven a čítá
ren, přírodozpytných a uměleckých sbírek“.
Jednou z akcí spolku bylo zakoupení modelu
sousoší sv. Cyrila a Metoděje. V letech 1842-45
vytvořil sochař Emanuel Max v Římě své nej
větší sousoší - sv. Cyrila a Metoděje. Za 10 000
zlatých koupil dílo císař Ferdinand V. a věnoval
jej pražskému kostelu Panny Marie před Týnem.
Sousoší bylo instalováno v srpnu roku 1846
a v březnu 1847 posvěceno.
Roku 1854 zakoupila Národní jednota sv. Cy
rila a Metoděje od sochaře sádrový model sou
soší pro baziliku na Velehradě. Roku 1907 vyte
sal podle modelu kroměřížský sochař Ferdinand
Neumann mramorovou kopii. Ta je od té doby
v bazilice a sádrový model v arcibiskupské re
zidenci v Olomouci.
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A.D. 1850
V polovině 18. století rostl také zájem o Ve
lehrad a duchovenstvo i věřící lid toužili navrátit
tomuto posvátnému místu jeho někdejší důstoj
nost, lesk a nádheru.
Roku 1850 byl v Brně založen spolek „Dě
dictví sv. Cyrilla a Methoda“, v jehož čele stál
František Sušil, přední osobnost katolicismu na
Moravě. Mimo jiné spolek všemožně podporo
val obnovu Velehradu, který byl od doby svého
zrušení v zuboženém stavu a usiloval také o znovuzavedení poutí.
V materiálech Národopisné výstavy Českoslovanské z roku 1895 se o spolku můžeme dočíst:
„Zvláštní kollekce své měla v církevním
oddělení katolická družstva vydavatelská, jež pro
rozvoj katolické literatury české velikou mají
důležitost a nesmírnou o ni zásluhu...... chvála
patří i Dědictví sv. Cyrilla a Methoda v Brně,
založenému roku 1850, ... v r. 1894 čítalo přes
15.000 členův a mělo přes 88.000 zl. jmění.
Za dobu svého trvání vydalo celou řadu pouč
ných i zábavných spisů i různé mapy a obrazy.
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V polovině 19. století památka sv. Cyrila a Metoděje
procházela podstatným oživením. Článek na titulní stra
ně brněnského týdeníku Moravský katolický věstník
informoval například v únoru 1850 o chvalořečení na
svátek zemských apoštolů Cyrila a Metoděje a mimo jiné
psal, že „..jejich těla odpočívají v pokoji, ale jejich jména
žiji dál z pokolení na pokolení".
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A.D. 1854
Další událostí, oslavující kořeny křesťanské
civilizace v našich zemích a soluňské věrozvěsty,
se stala stavba kostela v Karlině, tehdy ještě sa
mostatné obci, dnes pražské čtvrti.
Dne desátého června roku 1854 byl v obci za
účasti císaře Františka Josefa I. a jeho choti
císařovny Alžběty položen základní kámen ke
kostelu sv. Cyrila a Metoděje.
O výstavbu kostela se tehdy významně přiči
nil arcibiskup kardinál Bedřich Schwarzenberg
a on sám také 18. července 1860 slavnostně vlo
žil svorník do dokončené klenby.
V roce tisíciletého výročí příchodu věrozvěstů
sv. Cyrila a Metoděje do naší vlasti byl chrám
18. října 1863 kardinálem Schwarzenbergem
slavnostně posvěcen.
Slavnost se konala za mimořádné účasti
obyvatelstva, neboť stavba chrámu se stala
doslova celonárodní záležitostí.

Vpravo: Chrám sv. Cyrila a Metoděje
v Karlině kolem roku 1900.
Nahoře detail výzdoby bronzových vrat.
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NÁROD
Ten první úsměv z matky retů,
to první jaro plné kvčtů,
dům rodný s okny lásky, něhy,
i první stíny - chladné sněhy,
vše, co nás hnětlo, vytvořilo,
co našich předků srdce snilo
náš osud je - i požehnání To je náš národ - jsme jeho přání...

Strom, který otec sázel s péčí,
myšlenky psané českou řečí,
břízky co kraje lesů zdobí,
v hřbitovech tichých spící hroby v západu stíny starých hradů
kreslící krajem slávu - zradu náš osud je - i požehnání To je náš národ - jsme jeho přání...
Cesty, jež mohou vyprávěti
co po nich běhávalo dětí,
i školní dveře - lavice ve městě každá ulice,
kostelní svíce na oltáři
jež znaly úsměv, slzy v tváři
náš osud je - i požehnání To je náš národ - jsme jeho přání...
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Budeme mamě hledat v světě

domov jenž v české louce kvete,
kde Praha zvoní stověžatá
a cesty deštěm plné bláta
točí se kolem vísek v stráni -

kde Blaník svaté vojsko chrání
náš osud je - i požehnání To je náš národ - jsme jeho přání...

1 kdyby řečí sto jsme znali
a národ náš byl pouze malý,
přes světa nádhery a zlata

jen domů vede cesta svátá,
nám v české řeči domov zraje

v hudbě a písních toho kraje

jenž náš je osud - i požehnání -

To je náš národ - jsme jeho přání...

87

A.D. 1856
Objevovaly se stále další připomínky slo
vanských věrozvěstů. V roce 1856 byl v Brně vy
dán Úplný kancionál katolický od Františka
Poimona, který byl věnován ctitelům sv. Cyrila
a Metoděje, obsahující 638 písní, 33 litanií a 30
pobožností.
Další kancionál pak byl vydán k výročí pří
chodu sv. Cyrila a Metoděje v Praze roku 1863
a jeho druhý díl o rok později.
Od roku 1858 přicházelo na Velehrad ne
vídaně mnoho procesí a stále sílil vztah lidu
k tradici uctívání sv. Cyrila a Metoděje. Na
Velehradě došlo například k obnově velehrad
ského kostelíku Zjevení Páně, lidově zvanému
Cyrilka. Postupně se započalo s přípravami na
nadcházející cyrilometodějská výročí.

Vpravo: Vyobrazeni sv. Cyrila a Metoděje je rytina
autorů F. Krause a M. Můllera z doby kolem roku 1860.
V Praze byla roku 1859 založena Jednota pro dostavěni
hlavního chrámu sv. Víta na hradě Pražském, která pro
své pravidelně přispívající členy nechala vytisknout di
plomy, na nichž mezi řadou dalších světců nechyběli ani
sv. Cyril a Metoděj.
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A.D. 1863
Jakýmsi úvodem k oslavám tisíciletého výročí
příchodu věrozvěstů se v roce 1861 staly oslavy
výročí nalezení ostatků sv. Klimenta. Následný
rok 1862 byl pak určen pro oslavu jubilea slo
vanského překladu Písma svátého. V těchto le
tech už na Moravě naplno probíhala příprava na
nadcházející oslavy milénia příchodu sv. Cyrila
a Metoděje.
Především kvůli časté jarní nepřízni počasí
a potížím cestování poutníků v blátivých cestách,
schválil dvanáctého února 1863 Apoštolský sto
lec přeložení svátku sv. Cyrila a Metoděje z de
vátého. března na 5. červenec. Definitivně tuto
změnu potvrdil v roce 1880 papež Lev XIII.
Oslavy se na Moravě i v Čechách staly nejen
slavnostmi náboženskými, ale i velkým vlaste
neckým národním svátkem. Probíhaly na růz
ných místech prakticky po celý rok. Na Vele
hradě se konaly od 5. do 12. července za účasti
poutníků ze všech slovanských zemí. K osla
vám se ale připojili i v jiných zemích, například
v Německu lužičtí Srbové.
Rok 1863 byl duchovním vzkříšením Velehra
du, který se od tohoto roku stává důležitým
poutním místem lze říci, že také duchovním
centrem slovanské spolupráce.

Papež Lev XIII.
(dobová
litografie)

11 N
2' P
3lU
4 8
5' C

Stránka kalendáře
už s novým dalem
svátku sv. Cyrila
a Metoděje.

Nejdr. Krve P.
Navát. P. M. C
Lva II. p.
Prokopa
Cyrila a Metoda
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Až do poloviny 19. století byli u nás svati Cyril a Metoděj
nazýváni staročeskými jmény Crha a Strachota. Crha
vznikl zkomolením jména Cyril, ale Strachota špatným
překladem: řecké Methodios bylo chybně přiřazeno k la
tinskému metus (strach) a Strachota byl na světě.
Na stránkách vyobrazeného „Nebekliče” z roku 1837 je
svátek sv. Cyrila a Metoděje uveden ještě dne 9. března
a jako svátek "Crhy a Strachoty ".
Pravoslavná církev ve všech slovanských zemích oslavuje
svátek sv. Cyrila a Metoděje podle pravoslavného
kalendáře 11. května, což je podle občanského kalendáře
24. květen.

A.D. 1865
Od poloviny 19. století začaly v české spo
lečnosti vznikat nejrůznější spolky s nejrozma
nitějším zaměřením. Pozadu v tomto směru
nezůstávali ani Češi vídeňští, kde spolky ob
zvláště přispívaly k národnímu sebevědomí.
V roce 1865 tak vznikl spolek Jednota sv.
Metoděje ve Vídni, jehož úkolem bylo pod
porovat vzdělání a duchovní život vídeňských
Čechů.
Prvním předsedou se stal profesor Antonín
Horný, rodák ze Strážnice. Roku 1875 se spol
ku podařilo dosáhnout jednoho ze svých hlav
ních cílů: možnosti provádět nedělní a sváteční
bohoslužby ve Vídni a okolí v české řeči.
Vyobrazeným lístkem byla v roce 1916 propa
gována sbírka Jednoty na české kostely. Text na
něm uvádí:
„Dílo korunováno, že chrám na Rennwegu
darem v pravdě knížecím hraběte J. Harracha
stal se majetkem Jednoty sv. Methoděje a tudíž
i lidu českého. Předčasným úmrtí šlechetného
a obětavého dárce však dosud není zaplacen
dluh 200.000 K.“
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Chrám Jednoty sv. Methoděje ve Vídni III.,
Rennweg 63.

Modlitba.
Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi národy slovanské
svátými vyznavači a biskupy svými Cyrillem a Methodem k poznání svého jména a k jednotě křesťanské přivésti ráčil, sjednoť, prosíme, naše odloučené bratry se
svátou církví katolickou, aby jako na nebesích i na zemi
byl jedeti ovčinec a jeden pastýř. Za to Tě prosíme skrze
zásluhy Ježíše Krista, na přímluvu blahosl. Marie Panny,
sv. Cyrilla a Methoda a všech svátých svých. Amen.
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A.D. 1869
Roku 1869 se na Velehradě uskutečnila cír
kevní a národní pouť k miléniu úmrtí sv. Cyrila.
Probíhala ve stejné dny jako předchozí oslavy
v roce 1863, účastnilo se jí asi 500 kněží a už
první den přišlo více než 40 000 poutníků.

„Kanovník Dr. Antonín Cyril Stojan’’. Pohlednice vydaná
kolem r.1920 „nákladem cyrilometodějského tiskového spolku
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A.D. 1880
Prohlášením papeže Lva XIII. došlo 30. září
roku 1880 k definitivnímu uznání svatosti sv.
Metoděje v západní církvi. Papež vydaným lis
tem „Grande munus“ vyzdvihl zásluhy obou
bratří a svátek sv. Cyrila a Metoděje byl rozší
řen na celou církev.
K další významné události došlo jen o rok
později, kdy papež věnoval Velehradu ostatky
sv. Cyrila, které pak byly slavnostně během mše
svaté v průvodu přeneseny do chrámu.
Po vydání encykliky „Grande munus“ zorga
nizoval tehdy moravský kněz, buditel a pozdější
olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan slo
vanskou pouť do Říma. Byl na kněze vysvěcen
roku 1876 a veškeré cyrilometodějské oslavy
v něm v těchto letech měly neúnavného ini
ciátora. Roku 1885 založil spolek Apoštolát sv.
Cyrila a Metoděje, jehož cílem byla práce ve
prospěch sjednocení Slovanů ve víře.
Roku 1921 byl jmenován arcibiskupem olo
mouckým a mimo jiné vymohl bohoslovecké
fakultě čestný přídomek „Cyrilometodějská“.
Zemřel roku 1923.

Hana Gerzanicová

OTČE METODĚJI
Otče Metoději
zažil jste své kříže
nepochopením, že vedete
Moravu k Bohu blíže.

Pod cizím vlivem
křižován byl váš den,
za lásku jste byl zlobou
sesazen, odsouzen.
Však Morava na Vás myslela,
papeži zprávu veze.
Po třech rocích vězení jste
svoboden v čele arcidiecéze.

Hana Gerzanicová

ČESKÉ LÍPY
České lípy stále kvetou,
i když jim bouře
smetly mnohý květ.
Kořeny hluboko
v české půdě stojí
mohutnou korunou
dívají se v svět.

Přežili sucha, mrazy,
přestály mnohý mrak,
byly vždy českým stromem
a našich předků znak.
Ó lípy české, žijte dál
pro české děti jiné,
ať národ našich předků
s vámi nikdy nezahyne.
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A.D. 1885
Už na Nový rok 1885 zvonily velehradské
zvony a ohlašovaly tak uctění dalšího cyrilome
todějského jubilea - tisíc let od úmrtí sv. Meto
děje. Pro přípravu poutě byl už v roce 1883 vy
tvořen Ústřední výbor jubilejní a hlavním
organizátorem oslav milénia pověřil kardinál
Furstenberg zkušeného Mons. Ignáce Wurma,
který na přípravách pracoval několik let. Krom
dalších se i nyní vydatně podílel pozdější arci
biskup Antonín Cyril Stojan Podle předpokladů
přijelo, kromě tisíců poutníků, mnoho delegací
především ze slovanských zemí a řada význam
ných hostů.

„P. Ignát Wurm, buditel moravsky -portrét kolem r. 1905.
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Rytina v záhlaví dopisního papíru, Olomouc 1885.

101

„Sousoší sv. Cyrilla a Methoděje" - rytina z roku 1885.

102

..Moravo, Moravo, Moravičko milá!" - ilustrace kpísni
je prací malíře Vénceslava Černého, (otištěno roku 1896)
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A.D. 1898
Dominantou Radhoště se roku 1898 stala
kaple sv. Cyrila a Metoděje. Prostředky na stav
bu byly opatřeny díky několika mnohaletým ce
lonárodním sbírkám. Ozdobou interiéru je obraz
tzv. Valašské Madony malíře Liebschera.
V roce 1931 bylo za účasti tisíců poutníků
z celé republiky instalováno za kaplí sousoší
věrozvěstů. Spolu se sochou boha Radegasta jej
daroval frenštátský rodák Albín Polášek, žijící
v té době v americkém Chicagu.
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A.D. 1900
V roce 1900 byl skupinou katolických kněží
a laiků založen spolek Matice cyrilometodějská.
V popředí spolku stál poslanec Mořic Hruban,
starosta města Olomouce, dále například pozděj
ší arcibiskup Antonín Cyril Stojan a další. Spolek
vydával periodika i knihy, ale vydržoval i něko
lik vlastních škol a Matice také stála vždy v čele
boje o udržení církevních škol. V roce 1950 byla
Matice z příkazu tehdejšího ministerstva vnitra
zlikvidována a její zaměstnanci uvězněni a od
souzeni k mnohaletým trestům.

„Dr. Mořic HRUBÁN, vůdce Národní strany katolické
na Moravě" na fotografii z roku 1896.
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A.D. 1907
Roku 1907 se na Velehradě konal I. unionistický kongres, který se zabýval myšlenkou
sjednocení církví. Kongresu se tehdy ve dnech
25. - 27. července zúčastnili badatelé ze sedmi
slovanských zemí.
Propagátoři unionismu se na sjezdech mimo
jiné snažili formulovat zásady vedoucí k ob
novení jednoty církve, a to zvláště následující:
rovnost obou stran, otevřenost teologického bá
dání, aktivní podíl laiků na spolupráci i na od
povědnosti za osudy křesťanstva a uznání viny
za rozkol církve na obou stranách.
Konáni unionistických kongresů na Velehradě
navrhl arcibiskup Stojan, další byly konány v le
tech 1909 a 1911, pak je přerušila 1. sv. válka.
Čtvrtý kongres svolal až Stojanův nástupce arci
biskup dr. Leopold Prečan v r. 1924 a následo
valy další tři.
Na dlouhou dobu posledním unionistickým
setkáním na Velehradě byl kongres roku 1947
a definitivní konec přinesl únorový komunistický
převrat roku 1948.
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„Prapor Katolického spolku českého rolnictva na Moravě
vysvěcený roku 1907 Jeho Excelenci Dr. Frant. Bauerem,
knižearcibiskupem olomouckým na Velehradě. ”
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A.D. 1928
Sedmého února 1928 byl rozhodnutím papeže
Pia XI. povýšen velehradský chrám čestným titu
lem „bazilika minor“. Roku 1932 připojil papež
svým dekretem k původnímu titulu baziliky Na
nebevzetí Panny Marie spolupatronát sv. Cyrila
a Metoděje.

Příspěvek, na
vybudováni kostela
sv. Cyrila a Metoděje
v Brně -Židenicích.
(kolem roku 1930)

A.D. 1932

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci-Hejčíne byl
dokončen a slavnostně vysvěcen roku 1932 (foto z téhož roku).
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A.D. 1935
Kostel sv. Karla Boromejského v Praze byl
vybudován na počátku 18. století. Po roce 1783
došlo k jeho zrušení a nadále sloužil jako
vojenské, později i jako divadelní skladiště.
Na konci 19. století se uvažovalo o jeho
zboření, ale k tomu nedošlo. Roku 1935 byl
zachráněný kostel předán k dispozici pravo
slavné církvi a slavnostně zasvěcen sv. Cyrilu
a Metodějovi.

Během druhé světové války se kostel nesma
zatelně zapsal do historie nejen naší země. Stal
se dějištěm posledního úkrytu a odporu českých
parašutistů, kteří provedli atentát na zastupu
jícího říšského protektora Heydricha.
Pomoc statečným parašutistům zaplatila smrtí
i řada členů katedrální kongregace, mimo jiné
i tehdejší biskup Gorazd.
Kostel dnes slouží jako hlavní chrám Metro
politní rady České pravoslavné eparchie a kaž
doročně je sloužena vzpomínková bohoslužba
na památku obětí tzv. heydrichiády.
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Sv. Cyril a Metoděj s dvojramenným,
tzv. patriarchálním křižem. Litografie z počátku min.století.
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Hana Gerzanicová

SLAVNÉ VÝROČÍ
Všude kolem nás
se Vaše stopy stkví,
vše co zbudovalo
co dalo křesťanství.
Tak naše Praha „zlatá“
se stala stověžatá,
v křesťanství oblékl se
Václav svátý, český král
by ochráncem a patronem
se naší země stal.

Co křížků v polích, kapliček,
píseň o víře hrají
a kolik Svatých máme
v českém nebeském kraji?
To vše je Vaše poselství,
kéž je zas lépe známe!
K Vašemu slavnému výročí
dnes vděčně vzpomínáme.

Hana Gerzanicová

SLOVANSTVÍ
Velkou Moravu
návštěva ze Soluně poctí
a jejich misie
v oblasti vzdělanosti
zasela nová semena,
která přinesla úrodu
kultury, náboženství, písma
většině slovanských národů.

Tak mezi národy
jsme byli vyvoleni
být Slovany - mít
vlastní zvyky, vlastní myšlení
a v zahradě světa
máme místo svoje -

Dík, za úsilí práci
Cyrila Metoděje.
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A.D. 1935
V roce 1935 došlo v Praze k další významné
události pro katolickou církev. Už v roce 1934
schválila v Olomouci konference čsl. biskupů
veškeré přípravy na uskutečnění I. celostátního
sjezdu katolíků československých. Předsedou
sjezdu se stal olomoucký arcibiskup Leopold
Prečan a v červnu 1935 byl v Praze zahájen
sjezd, označovaný také jako „eucharistický“.

Leopold PREČAN, arcibiskup olomoucký.
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Na Václavském náměstí byl postaven slavnostní oltář
s křížem, k příležitosti sjezdu byly vydány poštovní známky
a používala se také slavnostní pamětní razítka.
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A.D. 1936
Z důvodu konání Všekatolického sjezdu
v Praze roku 1935 byla o jeden rok posunuta
velehradská pouť k 1050. výročí smrti sv. Meto
děje. Stala se v roce 1936 nejvýznamnější vele
hradskou poutí první poloviny 20. století. Pří
chozích bylo takové množství, že museli být
ubytováni i v několika okolních vesnicích. Jako
každá velehradská pouť byla i tato nejen svátkem
duchovním, ale i významnou událostí celospolečenskou. A to zvláště v této době, kdy už
existovala hrozba německého nacizmu.

Sv. Cyrile a Metode!
Dnes vůkol den je s jasem poledňovým
a temná noc se stala pohádkou,
již zkázy vypravuji rodům novým,
když o ní zahovoři namátkou! Už tisíc padesát let slunce svítí
a k novým tisíciletím se niti! - Nuž, obrátě se letos k Velehradu
ty, československý náš národe,
i k Římu, jenž má pro nás stejnou vnadu,
pěj! - Svatý Cyrile a Metode!
Nechť viry vaši světlo vždy v nás plane! - Dědictví vaše zachovej nám, Pane!

(dvě poslední sloky básně k 5. červenci 1936)
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A.D. 1938
Velká povodeň pobořila roku 1890 pražský
Karlův most a do Vltavy se zřítilo i sousoší sv.
Ignáce z Loyoly. Místo zničené sochy bylo so
chařem K. Dvořákem vytvořeno sousoší sv. Cy
rila a Metoděje, představující věrozvěsty hlá
sající evangelium a křtící pohanské Slovany.
Sousoší bylo na most osazeno roku 1938 v den
výročí založení pražské Karlovy univerzity,
náklady hradilo tehdejší ministerstvo školství
a národní osvěty, které dílo objednalo roku 1928
k 10. výročí vzniku Československa. Jedná se
o jedinou moderní sochu na Karlově mostě.

Položení základního kamene ke stavbě Karlova mostu
císařem Karlem IV. (obraz z počátku minulého století)
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Hana Gerzanicová

NA PRAHU SE DÍVAJÍ
Pod Karlovým mostem
Vltava pluje...
Nad ní sousoší
o slovanství medituje...

Tam Cyrilu a Metoději
sochu stát postavil
by výročí Karlovy univerzity
důstojně oslavil.
Kolik už viděli kolem
jiti kroků...
Na Prahu se dívají
kolik už roků..?

Dále tam stojíte
v zadumání...
Jak vlnky Vltavy
jde Vaše vzpomínání.

Sv. Cyril a Metoděj,

sousoší na pražském
Karlově mostě.
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A.D. 1950
V dubnu roku 1950 obsadili během dvou nocí
příslušníci SNB a Lidových milicí v celé zemi
mužské kláštery, asi 2000 řeholníků bylo sve
zeno do společných internačních klášterů a ma
jetek řádů zabaven.
Ještě týž rok na podzim byly stejným způ
sobem vyklizeny ženské kláštery a internováno
přes 10 000 řeholnic.
Stejný osud potkal i Velehrad, kde se státní
moc od té doby pokoušela změnit cyrilome
todějské poutě na socialistické mírové slavnosti.
V roce 1952 byl klášter přeměněn na charitativ
ní ústav Vincentinum.
V těchto letech bylo mnoho občanů tehdejšího
Československa přinuceno opustit svou zemi. Do
této doby spadá rovněž vznik Křesťanská aka
demie v Římě, která patří mezi nej starší česká
exilová nakladatelství.
Jako studijní a ediční ústav Cyrilometodějské
ligy byla ustavena v roce 1950. Sídlila v Římě
a jejím duchovním otcem byl prof. Karel Vrá
na. Vydávala exilovou i domácí jak prozaickou
a básnickou literaturu, tak i díla filozofická a esejistická.
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MODLITBA ZA EXULANTY
Bože, v jehož otcovských rukou jsou
všechny cesty světa’
Pohleď na naše bratry a sestry, blou

dící ve vyhnanství.
Ukaž jim cestu, která vede k Tobě.
Připrav jim svobodnou cestu dontň.

A dej, aby se n«

s prázdný

ČESKOSLOVENSKÉMU EXILU

a prázdný
Dopřej ná

ma.

Amen.

5 V. CYRIL A METODĚJ
slovanští apoštolově
Nechať se pyšná nevěra kol vzmáhá
a peklo seje koukol nových zmatků,
nebudem dbátí odvěkého vraha,
nedáme bráti věčných sobě statků I
... • Dědictví otců zachovej nám, Panel*

Modlitbu za exulanty vydala Křesťanská akademie
v Římě někdy krátce po roce 1950.
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A.D. 1963
Následující čtyři desetiletí byla režimem cír
kev i vše s ní související všemožně potlačováno,
a tak i památka věrozvěstů upadala v zapomně
ní. Výročí 1100 let příchodu sv. Cyrila a Meto
děje v roce 1963 se tak stalo tichou manifestací
umlčené církve.
Roku 1969 uplynulo jedenáct století od úmrtí
sv. Cyrila a v této době zavládl na Velehradě
na krátký čas čilý poutnický ruch, protože ještě
doznívala doba tzv. Pražského jara. Pak ovšem
nastal další normalizační útlum veškerého dění.

Poutní místo Velehrad na počátku minulého století.
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Památka z Velehradu.

Památka z Velehradu z prvni poloviny minulého století.
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Hana Gerzanicová

VLAST ŽIJE V NÁS
(psáno v exilu v Sydney)

Po moři duše myšlenky jdou
jak vlny - jedna za druhou O skály života se tříští a pění,
v obzoru mizí - v páry se mění.
Po moři dní hodiny jdou
jak vlny - jedna za druhou Když západ zbarvil slunci vlasy
vzpomínka ke mě přisedla si.
Šeptala mile, měkce do šera,
mluvila písní zvonů kostela,
tichými zraky večerního kraje
kreslila obraz ztraceného ráje.

Známá slova barvil její hlas
o poli, kde zraje zlatý klas,
o lese, kde v mechu krok by ztich,
o krajkách, které rozdal hebký sníh.
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Kreslila máky, chrpy do polí,

vesničku spící v mlze údolí -

Obrazy, které před lety jsem žila
v slzy mi lehce, tiše položila.
Vzpomínky nebylo to pouhé zdání,

vlast žije v nás, je zde mezi námi,
není to místo, ulice, náměstí,

jsme to my, lidé, v úzkostech, ve štěstí.
Vlast jsme my, lidé, každý z nás,
v orchestru světa jsme její hlas,

budoucnost, víra - naděje - přání ze semen vzpomínek v nová jdem zrání..

Po moři duše myšlenky jdou
jak vlny - jedna za druhou -

a marně do útesů život bije,
nezničí vlast - ta dál v nás žije !

1

A.D. 1980
Nej výrazněji zasáhl do novodobého uctívání
věrozvěstů slovanský papež Jan Pavel II. Vedle
patrona Evropy sv. Benedikta, prohlásil v pro
sinci 1980 sv. Cyrila a Metoděje spolupatrony
Evropy a označil je za „průkopníky evangeliza
ce východní Evropy“.

A.D. 1985
V roce 1985 uplynulo jedenáct století od smrti
sv. Metoděje. Na Velehradě se tehdy konala tzv.
Národní pouť, která byla nejen jednou z nej
větších československých poutí, ale stala se do
slova protikomunistickou demonstrací.
Přes veškeré policejní snahy narušit nejen prů
běh poutě a omezit její dostupnost pro poutníky,
přišly desítky tisíc návštěvníků z celé republiky.
Tento rok také papež Jan Pavel II. udělil
velehradské bazilice tzv. Zlatou růži - zvláštní
prestižní vyznamenání, které je papežem udě
lováno velmi vzácně a je považováno za mimo
řádné vyjádření papežské přízně.
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Sv. Cyril a Metoděj na pohlednici z doby kolem roku 1900.
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A.D. 1990
Od roku 1990 se na Velehradě konají každo
ročně poutě v den, který byl po právu prohlášen
státním svátkem a jímž si celá republika při
pomíná památku sv. Cyrila a Metoděje.
Po zhroucení režimu v roce 1989 navštívil pa
pež Jan Pavel II. jako první zemi za bývalou tzv.
železnou oponou právě tehdejší Československo
a už v dubnu následujícího roku promluvil na
Velehradě:
„Bratři a sestry, s hlubokým dojetím a zados
tiučiněním jsem zde přítomen mezi vámi na
posvátném Velehradě. V kraji posvěceném pů
sobením svátých věrozvěstů, slovanských apoš
tolů Cyrila a Metoděje, patronů Evropy. S veli
kou láskou a obětavostí usilovali o růst a šíření
království Božího mezi Slovany. Vykonali úžas
né dílo evangelizace, rozžehli světlo Kristovy
víry...“
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'

A.D. 2013
Dílo bratrů Cyrila a Metoděje je významné
nejen v našich dějinách, ale je i součástí dějin
prakticky všech slovanských národů.
A protože soluňští bratři žili a šířili myšlenky
křesťanství ještě v době před církevním rozko
lem, patří tudíž také ke společným kořenům
římskokatolické, řeckokatolické a pravoslavné
církve. Ve stále větší míře se dnes proto jejich
památka stává pojítkem mezi katolíky a pravo
slavnými.

Tímto prolínáním církevního i světského
významu se jejich odkaz stává také všeobec
ným symbolem dialogu mezi kulturami i mezi
národy.
V tomto nejistém a neustále rozhádaném světě
to jistě není málo.
Díky, Cyrile a Metoději.
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