
SV. KONSTANTIN (CYRIL) 

A METODĚJ 

 

Dva bratři ze Soluně sv. Cyril a Metoděj 

jsou v uznání svých zásluh za uvedení 

křesťanství na Moravu nazýváni „Apoštoly 

Slovanů“. Cyril, vlastním jménem Kon-

stantin, který jméno Cyril přijal až později 

v klášteře, a Metoděj ovládali slovanskou 

řeč a byli vysláni byzantským císařem ko-

lem r. 860 k Černému moři, aby hlásali 

křesťanství mezi Slovany. Oba mniši nalez-

li na své misijní cestě k Chazarům ostatky 

papeže Klimenta I. a později je přinesli do 

Říma, kde jsou dodnes uchovávány v kos-

tele sv. Klimenta. 

R. 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 řec-

ké kurzívy a částečně arabštiny. Toto pís-

mo pomocí 38 liter kodifikovalo staroslo-

věnský jazyk. Proto oba bratři patří k za-

kladatelům 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 církev-

ních 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 kláš-

tera. Po padesáti dnech podlehl svému těž-

kému utrpení a 14. února 869 zemřel. Byl 

pak pochován u sv. Klimenta v původním 

kostele pod nynějším stejnojmenným kos-

telem téhož jména na Via San Giovanni in 

Laterano v Římě. 

Metoděj byl Hadriánem II. jmenován arci-

biskupem Panonie, tj. území, které zahrno-

valo dnešní východní Rakousko a západní 
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Maďarsko, a Moravu. Salcburský arcibis-

kup však pokládal toto území za své misijní 

pole a dal Metoděje na dva a půl roku 

uvěznit. Papež Jan VIII. jej r. 873 vysvo-

bodil, potvrdil ho v úřadě arcibiskupa a po-

tvrdil mu slovanský církevní jazyk, ale s 

jistým omezením. Metoděj zemřel 6. dubna 

885. Místo jeho smrti se nedá s jistotou ur-

čit. Pravděpodobně je pohřben ve svém ka-

tedrálním chrámu Panny Marie na Vele-

hradě. Jeho hrob však nebyl dosud lokali-

zován. V době Metodějovy smrti bylo v je-

ho arcidiecézi asi 200 kněží, jáhnů a pod-

jáhnů. Tito byli vyhnáni a uchýlili se větši-

nou do Bulharska, Chorvatska, Polska a do 

Čech. Papež Štěpán VI. r. 896 zakázal pou-

žívat slovanský jazyk při bohoslužbě. 

(Sr. Rok se svatými, str. 67) 

 

„Cyril a Metoděj přišli, aniž by měli vypra-

covanou nějakou hotovou koncepci: šli na-

slouchat konkrétnímu člověku. Nespoléhali 

na strategii, ale na Toho, Kdo jim dopřával 

sílu. Z hlediska času udělali málo, ale z 

hlediska lidskosti udělali vše. Struktura, o 

kterou se hádáme, musí právě čekat na 

předchozí život v tajemství.“ 

P. Michal Altrichter SJ 

 

 

V češtině vychází DOCAT  
 

Do série oblíbených knih pro mladé 

YouCat přibyl v těchto dnech nový 

český titul: DOCAT, který provádí čte-

náře sociální naukou církve. 

  

"Velkolepá malá kniha" má rozdmýchat 

v mladých lidech oheň, jenž promění 

svět. "Rád bych Vám dnes předal další 

knihu, DOCAT externí odkaz, která ob-

sahuje sociální nauku církve. Dávám 

vám tuto velkolepou malou knihu, aby 

ve vás rozdmýchala oheň," píše v 

předmluvě papež František. Jeho snem 

je, aby milion mladých křesťanů nebo i 

celá generace skrze žitou sociální nauku 

proměnila svět. "Nemohli bychom udě-

lat víc pro to, aby se na mnoha místech 

této trýzněné planety stala tato revoluce 

lásky a spravedlnosti skutečností? Soci-

ální nauka církve může pomoci tolika 

lidem!" 

  

Název díla DOCAT, který navazuje na 

oblíbenou sérii pro mladé YouCat, je 

odvozen od slovesa "to do" (dělat). Od-

povídá tedy na otázku: Co dělat? "Je 

něčím jako návodem k použití, který 

nám pomáhá přetvářet nejprve nás sa-

motné, pak naše nejbližší okolí a nako-

nec celý svět. Silou evangelia totiž mů-

žeme skutečně proměnit svět," píše pa-

pež. 

  

Ve dvanácti kapitolách provádí kniha 

mladého čtenáře tématy jako Boží plán 

lásky, jedinečná hodnota každého člo-

věka, rodina, smysl práce, hospodářství, 

politika, životní prostředí nebo mír. 

Stránky jsou doplněné fotografiemi, 

ilustracemi i citáty slavných osobností. 

Dílo připravil tým pod vedením kardi-

nálů Christopha Schönborna (spoluvy-

tvářel též Katechismus katolické 

církve) a Reinharda Marxe. Spolupra-

covali s nimi i známí vědci a mladí lidé. 

Ti také poslali své nejlepší fotografie a 

dohlédli, aby byl text srozumitelný pro 

jejich vrstevníky. Ke knize existuje také 

anglická aplikace dostupná v Google 

Play nebo AppStore. 

 Jak píše papež František, svět nemůže 

pokračovat na cestě, jakou se ubírá 

dnes. "Pokud v této době nějaký křes-

ťan odvrací pohled od nouze nej-

chudších z chudých, pak to ve skuteč-

nosti žádný křesťan není." Deset pro-

cent lidí vlastní 85 procent bohatství 

země a naopak polovině lidstva patří 

jen procento bohatství. "Zemi, plnou 

teroru a násilí, může udělat lidštější jen 

obrácení srdce," píše římský biskup. 

  

Velké svaté podle něj oslovila věta 

evangelia: "Cokoli jste udělali pro jed-

noho z těchto mých nejposlednějších 

bratří, pro mě jste udělali." "Vy všichni 

jste církev. Starejte se o to, aby se cír-

kev proměňovala, aby v ní byl život v 

důsledku výzvy, kterou je křik těch, 

kdo přišli o svá práva, nářek těch, kteří 

trpí nouzí a o které se nikdo nestará," 

píše v předmluvě papež.  
 

(zdroj: cirkev.cz externí odkaz) 
  
Knihu vydává Karmelitánské naklada-

telství externí odkaz. 

 

Informace z farnosti 
 

Organizace náboženství ve školním ro-

ce je vždy náročná z důvodu mnoha 

kroužků našich dětí. Proto plánujeme 

sjednotit výuku všech věkových skupin  

pouze na středu. K dispozici máme 

dvě učebny, proto může probíhat sou-

běžně výuka dvou tříd. Celkem bude 6 

skupin. Předpokládáme, že skupiny 

mladších dětí budou dříve po obědě, 

starší děti později dle rozvrhu. Děkuje-

me za pochopení a věříme, že se takto 

podaří lépe zvládnout organizaci výuky. 

 

Přihlášky na náboženství jsou 

k dispozici v kostele nebo na faře. 

 

O prázdninách bude změněný pořad 

bohoslužeb ve všedních dnech. 

V červenci budou mše sv. v út až čt od 

8,30 hod, pátek až neděle – beze změn. 

 

Pravidelné akce farnosti o prázdninách 

probíhat nebudou.  

 

Farní zpravodaj bude vycházet příleži-

tostně. 

 

Prosíme rodiče, kteří ještě nezaplatili 

Vodák, aby tak učinili co nejdříve, 

nejdéle však do 10. 7.  

 

Úmysly apoštolátu – ČERVENEC 

 

Evangelizační úmysl: Odloučení od 

víry. 

Za naše bratry, kteří se víře odcizili, 

aby i skrze naši modlitbu a evangel-

ní svědectví mohli znovu objevit 

blízkost milosrdného Pána a krásu 

křesťanského života.  

  

Národní úmysl: O sílu k hlásání 

evangelia, protože mnoho našich 

bratří žije bez síly, světla a útěchy 

plynoucích z přátelství s Ježíšem 

Kristem, bez společenství víry, které 

je přijímá, bez horizontů a smyslu 

života (EG, č. 49). 


