Cyril a Metoděj, misionáři
narozeni: v 9. století v Soluni
zemřeli: Cyril 14. února 869 v Římě, Metoděj 6. dubna
885
patroni Evropy (od r. 1980) a všech slovanských
národů (od r. 1863); proti bouři
„Apoštoly Slovanů" jsou nazýváni )a bratři ze
Soluně Cyril a Metoděj v uznání svých zásluh za úvedení křesťanství na Moravu. Cyril, vlastním jménem
Konstantin, který jméno Cyril přijal až později v
klášteře, a Metoděj ovládali slovanskou řeč a byli
vysláni byzanským císařem kolem r. 860 k Černému
moři, aby hlásali křesťanství mezi Slovany. Oba mniši
nalezli na své misijní cestě k Chazarům ostatky papeže
Klimenta I. a později j přinesli do Říma, kde jsou
dodnes uchovávány v kostele Sv. Klimenta.
Cyril a Metoděj před papežem Hadriánem II. Podle malby Nobiliho.
Arcibiskupové z Metzu a Salcburku si stěžovali u Hadriánova předchůdce Mikuláše I.
na oba věrozvěsty a na jejich „novoty''. Papež předvolal Cyrila a Metoděje do Říma.
Jeho nástupce Hadrián II. však dal k činnosti obou misionářů souhlas a dovolil též
používat slovanský jazyk v liturgii.
Roku 862 poslal
císař Michal III. oba
bratry na Moravu, neboť
kníže Rostislav prosil o
kněze mluvící slovansky.
Jako první věc zavedli
Cyril
a
Metoděj
slovanský jazyk do bohoslužby. Cyril k tomu
dokonce vytvořil vlastní
písmo („glagolici") na
základě řecké kurzívy a
částečně arabštiny. Toto
písmo pomocí 38 liter
kodifikovalo staroslověnský jazyk. Proto oba bratři patří k zakladatelům slovanského
písemnictví. Cyril sám přeložil do staroslověnštiny evangelia, apoštolář, misál a
žaltář a napsal ke čtyřem evangeliím předmluvu, tzv. Proglas.

V tomto díle pokračoval i Metoděj, který do staroslověnštiny přeložil životopisy
církevních otců a založil překladatelskou školu, která r. 883 za dobu asi 8 měsíců
přeložila celou Bibli kromě knih Makabejských. Po několikaleté misijní činnosti na
Moravě odcestovali bratři do Říma a přinesli papeži Hadriánovi II. ostatky papeže
Klimenta. Od Hadriána dostali příslib, že bude slovanská řeč uznána za liturgickou.
Za svého pobytu v Římě onemocněl Cyril a vstoupil do kláštera. Po padesáti dnech
podlehl svému těžkému utrpení a 14. února 869 zemřel. Byl pak pochován u sv. Klimenta v původním kostele pod nynějším stejnojmenným kostelem téhož jména na Via
San Giovanni in Laterano v Římě.
Metoděj byl Hadriánem II, jmenován arcibiskupem Panonie, tj. území, které
zahrnovalo dnešní východní Rakousko a západní Maďarsko, a Moravu. Salcburský
arcibiskup však pokládal toto území za své misijní pole a dal Metoděje na dva a půl
roku uvěznit. Papež Jan VIII. jej r. 873 vysvobodil, potvrdil ho v úřadě arcibiskupa a
potvrdil mu slovanský církevní jazyk, ale s jistým omezením. Metoděj zemřel
6. dubna 885. Místo jeho smrti se nedá s jistotou určit. Pravděpodobně je
pohřben ve svém katedrálním chrámu Panny Marie na Velehradě. Jeho hrob však
nebyl dosud lokalizován. V době Metodějovy smrti bylo v jeho arcidiecézi asi 200 knězi, jáhnů a podjáhnů. Tito byli vyhnáni a uchýlili se většinou do Bulharska,
Chorvatska, Polska a do Cech. Po jeho smrti zakázal papež Štěpán VI. r. 896 používat
slovanský jazyk při bohoslužbě.
Úcta a tradice:
Na Moravě byli oba věrozvěsti již ve 14. stol. uctíváni jako patroni. Centrem úcty se
stal cisterciácký kostel na Velehradě, vysvěcený r. 1228. K oficiálnímu svatořečení
došlo v r. 1880. Jejich památka byla původně 20.3., v roce 1863 byla pro České země
a Slovensko změněna Piem IX. na slavnost 5.7.
V roce 1863 byli Cyril a Metoděj prohlášeni za patrony
všech slovanských národů a papež Jan Pavel II. je 31.12.
1980 prohlásil za spolupatrony Evropy s odůvodněním, že
vedle zásluh o kulturu bojovali za jednotu církve východní
se západní a ukázali správnou cestu ke sjednocení
Evropy.
Znázorňování: Cyril a Metoděj jsou znázorňováni
rozmanitě. Skoro vždy jsou tito věrozvěsti znázorňováni
jako biskupové, jednou v západním ornáte, jindy v ornáte
východních biskupů. Pravděpodobně nej starší
znázornění nalezneme v kostele sv. Klimenta v Římě.
Fresky pocházejí z 9. století a vznikly snad hned po smrti

apoštolů. Nej starší Cyrilovo vyobrazení na Balkáně (11. století) je v ochridském
kostele Boží Moudrosti (v Makedonii). Má nápis: „Cyril, učitel Slovanů".
I já mám hlásat evangelium srozumitelným jazykem, jako Cyril a Metoděj, a
tím je dnes hlavně příklad života.

PROSBY: Bůh chce, aby jeho slovo zapadlo do dobré půdy a vzešlo. Obraťme se tedy
k němu s prosbou:
Ať v nás tvé slovo přináší užitek.
Prosíme tě, Bože, pastýři svého lidu, za všechny biskupy, kněze a jáhny,
— dej jim Ducha moudrosti a lásky, aby věrně předávali tvé slovo.
Vlož do srdce svých vyvolených touhu po hlásání evangelia
— a pošli na svou vinici nové dělníky.
Prosíme tě za všechny křesťany,
— veď nás svým slovem k jednotě.
Potěš zarmoucené, podepři malomyslné, ujmi se slabých,
— dej milost těm, kdo hledají světlo pravdy, ať se otevřou tvému slovu.
Pamatuj na naše zemřelé,
— ukaž moc svého slova, které bylo vštípeno do jejich srdce, a probuď je k věčnému
životu.
Bože, Tys poslal našim předkům svatého Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali
evangelium slovanským jazykem; dej ať i my přijímáme s radostí Tvé poselství a
řídíme se jím ve svém životě. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho
Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
Amen

