Pankrác, mučedník
narozen: okolo r. 290 ve Frýgii, Malá Asie, zemřel: 12. května 304 v Římě, Itálie

Patron prvokomunikantů; dětí (Francie); mladých rostlin a květů; proti bolestem hlavy a
křečím; proti křivé přísaze; „ledový světec"
Bazilika sv. Pankráce za hradbami na Aureliově cestě v Římě připomíná dodnes
Pankráce, mučedníka, který je uctíván v německy mluvících oblastech jako „ledový světec" a
někdy se počítá ke 14 pomocníkům v nouzi. Provokomunikanti ho vzývají jako patrona, ve
Francii je patronem dětí. Jeho obliba v německé oblasti se vztahuje na událost, která se stala
12. května 896. Toho dne dobyl císař Arnulf z Korutan, Karlovec, město Řím a připisoval to
přímluvě sv. Pankráce, kterého velmi uctíval.
Legenda vypráví o Pankráci, že se narodil jako syn váženého křesťanského Římana okolo
r. 290 ve Frýgii v Malé Asii. Brzo po jeho narození mu zemřela matka, rok nato otec. Pankrác
byl přijat a vychován strýcem. Kolem r. 303 odešli Dionys a Pankrác do Říma. V té době vládl
krutý pronásledovatel křesťanů Dioklecián jako císař. Přiznání ke křesťanské víře se rovnalo
odsouzení k smrti. Pankrác se však nedal zastrašit a svým zděděným majetkem se snažil
zmírnit utrpení křesťanů, zvláště osud zajatých věncích. Brzy však byl vyzrazen a zatčen
císařovým místodrží-cím. Předtím ještě rozdal své celé jmění mezi křesťany.
Císař Dioklecián slíbil Pankrácovi všechny životní výhody, když odpřisáhne odpad od
křesťanské víry. Chlapec ve svých 14 letech se však nedal od své víry odvrátit. Sílený hněvem
nad touto vytrvalostí vyslovil nakonec Dioklecián nad Pankrácem rozsudek smrti.
12. května roku 304 - byl to nejstrašnější rok pronásledování křesťanů císařem
Diokleciánem -byl Pankrác veřejně sťat. Až do posledního okamžiku velebil odvážný křesťan
Ježíše Krista. Mrtvolu mladého mučedníka nechali pochopové ležet napospas psům. Jedna
křesťanka se ujala s nebezpečím života Pankrácova těla a zanesla ho k Aureliově cestě do
tamějších katakomb, kde ho pochovala skupina věřících. Nad hrobem postavil papež Symach
v roce 500 kostel na Pankrácovu počest; byl to předchůdce stavby dnešní baziliky sv.
Pankráce za hradbami.
Úcta a tradice: Pankrácův kult je rozšířen skoro v celé Evropě.
V Německu vzkvetl především v 10. století potom, co císař Arnulf z
Korutan připisoval dobytí Říma Pankrácově přímluvě. Rozšířením
Pankrácových relikvií bylo uctívání ještě podpořeno.
Znázorňování: Pankrác je znázorňován vždy mladistvý, někdy v
občanském obleku, někdy v rytířském kroji. Často nese korunu a meč
v ruce; ve 20. století byl zobrazován někdy s košem růží. V bazilice
sv. Pankráce za hradbami drží Pankrác palmu a srdce (socha).
Dřevoryt ve Vita Sanctorum (životopisy svatých) představuje
Pankráce, jak je sťat.
Podle knihy: Rok se svatými
Čtrnáctiletý Pankrác před císařem Diokleciánem, pronásledovatelem křesťanů.

