Drazí bratři a sestry,
v letošním roce si připomínáme 1150. výročí
příchodu slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a
Metoděje na Velkou Moravu. Soluňští bratři
Konstantin a Metoděj přišli roku 863 z Cařihradu na
žádost velkomoravského knížete Rostislava. Na
Velkou Moravu je vyslal byzantský císař Michael
III. a konstantinopolský patriarcha Fotios, který byl
učitelem sv. Konstantina. Jejich misie byla zcela
převratná v tom, že se k lidu obracela ve
srozumitelném
slovanském
jazyce
–
ve
staroslověnštině, kterou Konstantin a Metoděj
vytvořili z jihoslovanských dialektů a pro niž
vytvořili i vlastní písmo hlaholici. Vytvoření
spisovného jazyka se stalo jedinečným misijním
dílem, které obrovskou měrou přispělo k rozšíření
křesťanství mezi Slovany.
Oba bratři položili základy samostatné moravské
církve, nezávislé na biskupech z Franské (německé)
říše, kteří podporovali velmocenské snahy franských
králů. V Rostislavově knížectví založili Konstantin a
Metoděj školu, kde vychovávali budoucí kněze.
Velké úsilí věnovali i překladu Písma, liturgie a
kánonů do staroslověnštiny. Roku 867 se vydali do
Cařihradu, kde jejich žáci měli přijmout svěcení.
Vinou politického převratu (císař Michael byl zabit,
patriarcha Fotios zbaven úřadu) ale do Cařihradu
plout nemohli a využili papežova pozvání do Říma.
Zde Konstantin onemocněl – byl oslaben dlouhou
cestou, vyčerpán nekončícími
teologickými
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disputacemi a neustálou prací. V Římě pak, jsa si
vědom svého brzkého konce, přijal mnišské
postřižiny a jméno Cyril. Jako vysoký hodnostář byl
pak Cyril v Římě pohřben se všemi poctami
v chrámu sv. Klimenta, kde se jeho hrob nalézá
dodnes.
Metoděje papež roku 869 ustanovil arcibiskupem
pro Moravu, Panonii a Ilyricum (dnešní Maďarsko a
bývalá Jugoslávie) a dovolil mu užívání slovanské
liturgie. Metoděj byl ale krátce po příchodu na
Moravu během profranského převratu Rostislavova
synovce Svatopluka zajat a vydán franským
biskupům. Ti jej protiprávně soudili a uvěznili
v klášteře, odkud se dostal až roku 873 na přímý
zákrok papeže Jana VIII.

hlaholice

Na Moravě se Metoděj ujal řízení tamní
církve. Pokřtil českého knížete Bořivoje a jeho
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manželku Ludmilu. Stále ale musel vést spory
s franským duchovenstvem, které jej obviňovalo z
kacířství a neposlušnosti vůči papeži. Nejvíc jim
vadila slovanská liturgie. Křivými žalobami dosáhli
toho, že byl Metoděj povolán papežem do Říma.
Zde byl ale roku 879 zproštěn obvinění, užití
slovanské liturgie bylo shledáno opodstatněným a
právoplatným. Roku 881 se Metoděj na příkaz
byzantského císaře vypravil do Konstantinopole,
kde se mezitím stal znovu patriarchou Fotios. Toto
setkání mělo pravděpodobně vyjasnit kanonické
otázky mise na Velké Moravě, respektive její vztah
ke Konstantinopoli a Římu.
S dalším útokem franští kněží čekali až do
Metodějovy smrti. Zemřel 6. dubna 885 a jako
svého nástupce navrhl jednoho ze svých učedníků,
Moravana Gorazda. Ten byl zvolen, avšak nikdy
nebyl vysvěcen. Největší Metodějův odpůrce,
nitranský biskup Viching, totiž vymohl od papeže
zákaz slovanské bohoslužby, jehož porušení mělo
být trestáno vyhnáním ze země. Všichni Metodějovi
žáci pak byli roku 886 skutečně vyhnáni. Většina
z nich našla útočiště v Bulharsku, kde vedeni sv.
Klimentem a sv. Naumem založili slovanské školy
v Ochridu a Preslavi. Odtud se rozšířilo východní
křesťanství a slovanská liturgie nejen po Balkáně,
ale o sto let později i na Rus. Část Metodějových
žáků uprchla z Moravy do Čech, kde se potom
slovanská liturgie udržela až do konce 11. století.
Jejími ctiteli byli i čeští světci Ludmila, Václav a
Prokop.
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Ať nás Bůh všechny posílí k účasti na dílu, které
se již nyní chystá v Mikulčicích. Na tomto místě,
kde se oba bratři modlili a sloužili bohoslužby,
bude letos v rámci slavností nazvaných „Setkání

Výročí 1150 let příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu

kultur“ dne 25. 5. sloužena jubilejní sv. liturgie za
účasti

konstantinopolského

patriarchy

Bartoloměje, jehož předchůdce, patriarcha Fotios,
kdysi sv. věrozvěsty na Velkou Moravu poslal.
Přítomni
světových

budou

také

pravoslavných

nejvyšší
církví,

představitelé
kteří

urazí

dalekou cestu do Mikulčic, aby zde uctili památku
našich věrozvěstů. Nechť se tedy společně a v co
nejhojnějším počtu letos na tomto svatém místě
sejdeme k modlitbě v lásce, svornosti a jednotě
jako opravdové milující „děti a tedy i dědicové –
dědicové Boží, spoludědicové Kristovi“

Řím 8,17

,

následovníci hodní otcovského misijního díla,
které pro nás sv. Cyril a Metoděj vykonali.
ODKAZ NA INTERNETOVÉ STRÁNKY
CHYSTANÝCH OSLAV
http://www.mikulcice.pravoslavi.cz/
sv. Metoděj v biskupském rouchu s evangeliářem

Drazí bratři a sestry, nesmíme zapomínat, že jsme
potomci a dědicové duchovního odkazu sv. Cyrila a
Metoděje. Odkaz těchto světců bude živ přesně do té
míry, do jaké se každý z nás k tomuto odkazu
vědomě přihlásí.

„Setkání kultur“
Slovanské hradiště v Mikulčicích
24.−26. května 2013
Více informací poutníkům podají ThDr. Jiří Jukl,
Th.D. +420 608 569 397, a o. Mgr. Vít Metoděj Kout
+420 773 660 205, e-mail: svata.olga@seznam.cz
Tento informační leták byl vytvořen v únoru 2013 pro interní potřebu
pražské eparchie pravoslavné církve při příležitosti 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje. Za obsahovou stránku zodpovídají ThDr. Jiří Jukl,
Th.D., a o. Mgr. Vít Metoděj Kout.
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sv. Cyril se svitkem evangelia ve slovanském písmu
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