Servác, biskup, mučedník
narozen: ve 4. století v Arménii
zemřel: 13. května 384 v Maastrichtu, Holandsko

Patron Maastrichtu, Goslaru, Limburgu/Lahn, Quedlinburgu; wormského
biskupství; zámečníků a stolařů; proti revmatismu, bolestem nohou a horečce; proti
škodám z mrazu; proti ochrnutí zvířat; proti soužení s myšmi a potkany; „ledový
světec"
Rada takzvaných „ledových světců" pokračuje 13. května Servá-cem, jediným
známým biskupem v Tongernu v Belgii. Jako lidový světec je vzýván „Sint Servaas"
proti škodám z mrazu, což spočívá v tom, že v mnoha letech přichází uprostřed
měsíce května ještě jednou vlna zimy, která ohrožuje mladé rostliny a květy.
O Servácově životě je jen málo jistých údajů. Víme, že pocházel z východu,
pravděpodobně z Arménie, a přišel na svět na počátku 4. století. Asi kolem r. 340 byl
jmenován biskupem v Tongernu. Na četných synodách je zapsán jako účastník, např.
v Sardice (Sofii) r. 343 a v Rimini r. 359. Během prvých let své biskupské služby
patřil Servác k nejtvrdším odpůrcům arianismu.
Servác zemřel 13. května 384 v Maastrichtu. Legenda říká, že cítil přicházet
svou smrt a proto šel do Maastrichtu, protože tam chtěl být pohřben. Jiná tradice
říká, že Servác zemřel mučednickou smrtí.
Úcta a tradice: Servácovo uctívání doznalo velkého rozmachu po vpádu Vandalů v
roce 406, který prý biskup předpověděl. Od 6. století byl rozšířen Servácův kult v
celé západní Evropě, zvláště v oblasti Rýna a Mosely. Servácův hrob v kostele sv.
Serváce v Maastrichtu se stal ve středověku jedním z nejvýznamnějších poutních
míst. Chrám, posvěcený r. 1039, je nej-starší v Holandsku vůbec a jediný v zemi,
který byl postaven nad hrobem světce. Kostel a hrob navštívil i Karel Veliký,
Jindřich II., Karel Martel a velcí světci Bernard z Clairvaux a Norbert.
Zcela zvláštní význam má v Maastrichtu takzvaná posvátná pouť, která začala
znovu r. 1990. Již brzy po vysvěcení kostela, kde jsou uloženy světcovy tělesné
pozůstatky, slavili věřící 13. května „posvícení ostatků", které se vyvinulo střídavě s
Cáchami a Kornelimunstrerem v posvátnou pouť. Od konce 14. století je doloženo
uctívání ostatků v sedmiletém rytmu. Svůj vrchol zažila tato tradice koncem
15.století, když se asi r.1496 přes 100 tisíc poutníků zúčastnilo maastrichtské
Servácovy slavnosti. Pak byl zvyk po asi tři století skoro zapomenut, až r. 1829 byl
zase obnoven a od té doby jsou lidé zváni každých sedm let na posvátnou pouť, např.
právě v r. 1990 a zase 1997.
Při procesí, zvaném „omme-gang" (průvod), je nesena ulicemi Servácova
hlava, pektorál (náprsní kříž), berla, patena a kalich; střed tvoří schránka,
„noodkist" (nouzová schránka) s ostatky městského patrona. R. 1990 tvořilo
slavnost posvátného procesí kolem 2000 účinkujících a přes 700 hudebníků.

Znázorňování: Servác je znázorňován
většinou v biskupském odění, často s brýlemi
a knihou jako znaky učenosti, někdy také s
berlou a klíči. I dřeváky jsou mu občas
přidávány, protože podle legendy byl prý
zabit takovou botou. Biskup byl také
zobrazován, jak holí zabíjí draka
(arianismus), nebo jak ho, poutníka spícího
na slunci, šlechtic ovívá. S klíči a drakem je
ho vidět například na malbě na skle (15.
století) v karmelitánském kostele v
Boppardu. Na drahocenné schránce s
ostatky v maastrichtském kostele sv. Serváce
- byl postaven ve 12. století slavnou školou v
Maasu - je znázorněn Servác spolu s dvěma
anděly, kteří nesou knihu a berlu.

Čelní pohled na zlatou schránku se Servácovými ostatky,
ve středu je biskupova postava
Podle knihy: Rok se svatými

