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DUCHOVNÍ POUČENÍ 10.

POUSTEVNICTVÍ

V životech svatých jsou nám kromě mučedníků představeni jako 
hrdinové víry i poustevníci, kteří opustili svět a šli do samoty. Tam 
prožívali vnitřní boj, tedy intenzivní očistu, snášením těžkých pod-
mínek, spojených s dobrovolnými posty a hlavně dlouhými nočními 
bděními a modlitbami. Svatý Basil Veliký, který navštívil tyto pous-
tevnické osady, viděl nejen pozitiva, ale všiml si i určitých negativ, 
např. jistý poustevník si liboval v extravagancích na úkor podstaty 
svatosti atd. Svatý Basil z vlastní zkušenosti, když začal praktiko-
vat poustevnický život, vyznává, že sice všechno opustil, ale sám 
sebe neopustil. Neviděl proto pak už ideál v poustevnickém životě 
ani v početných monastýrech (klášterech), kde mniši pletli koše a 
zůstávali v hlubokém mlčení, ale zdůraznil, že nejefektivnější cesta 
k očistě je malé společenství mnichů, velikosti rodiny. Jim dal pra-
vidla řeholního života.

Základ svatosti, jak je v životopisech svatých ukázáno, je tzv. smi-
renije, tedy hluboká pokora — vědomí své hříšnosti, a zároveň velká 
důvěra v Boží milosrdenství. Projevuje se úsilím o Boží přítomnost 
a ochotou poslouchat Boha i představeného. V Písmu svatém je o 
Abrahámovi a Enochovi řečeno, že chodili s Hospodinem. Chodit 
s Hospodinem znamená být v Boží přítomnosti, především v mod-
litbě, a pak i v malých věcech komunikovat s Bohem. Uchovat si 
čisté srdce — čisté myšlení a touhy. Navíc jde o to hledat Ježíše 
uprostřed dne. Kde je Ježíš? Kde je v mé modlitbě, v zapření zvě-
davosti, v přijetí bezmocnosti, v malém nezdaru, v rozhovorech?

Svatý Basil viděl jako vzor svatosti první křesťany, kteří měli 
jedno srdce a jednu duši a nikdo o ničem, co měl, neříkal, že je to 
jeho vlastní (Sk 4,32). Tento biblický ideál vložil i do pravidel. Když 
čteme jeho pravidla, zjišťujeme, že všechna mají jednu společnou 
linii, a to: jak si uchovat Božího Ducha a neuhasit Ho, a dále, jak 
v každé situaci odmaskovávat starého člověka a nenechat se jím 
klamat. Mniši kladli sv. Basilovi otázky z běžných, všedních situací. 
Většinou za tím, co vypadá jako ctnostné chování, sv. Basil odmas-
kuje skryté, vlastní „já“. Člověk si i při konání dobra hledá svou 
realizaci — své ego — na což světec v pravidlech ukáže. K vysvětlení 
používá citáty z Písma svatého. V různých variantách zdůrazňuje, 
že to, co konáme v zaměření na Ježíše, je učiněno v Duchu Božím, 
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a i kdyby naše snažení vnějškově skončilo neúspěchem, znamená 
vítězství v duchovním boji. Co ale konáme v zaměření ne na Ježíše, 
ale na své dobro, za tím konáním není Duch Boží a v duchovním 
životě i v duchovním boji to znamená prohru, i kdyby vnějškově bylo 
vidět tzv. úspěch či rozvíjení zdánlivé ctnosti.

Např. v pravidlech je položena otázka: „Zda bohumile jedná ten, 
jemuž je ukřivděno, a on to nikomu nepoví, ale je trpělivý a odpouští 
a všechno ponechává Božímu soudu?“

Otázka je položena tak, že působí dojmem, že řeší problém velmi 
ctnostného člověka, kterému bylo ublíženo. Svatý Basil znovu odpo-
vídá tak, že odmaskovává starého člověka, duchovní kořen: „...dopou-
ští se hned dvou hříchů: Sám se proviní proti příkazu: ‚Nenos ve svém 
srdci nenávist vůči svému bratru! Upřímně napomeň svého bližního, 
abys pro něj neuvalil vinu na sebe!‘ (Lv 19,17) a svým mlčením se stá-
vá spolupachatelem hříchu i proto, že přestože mohl bratra napome-
nutím zachránit, jak řekl Pán (Mt 18,15), nechal ho hynout v hříchu.“

Skrze světcovu odpověď, která vede k podstatě, jako by spadlo 
fl uidum falešných ctností a člověk začne střízlivě myslet a vidět, co 
je ve vztahu k Bohu podstatné.

Napoprvé při čtení pravidel má čtenář dojem, že když se sv. Ba-
sila na něco ptají, on jim na to neodpovídá a mluví úplně o něčem 
jiném. Člověk většinou není schopen vidět skrytou pýchu starého 
člověka, kterou světec v odpovědi odmaskuje, a proto se zdá, jako 
by odpověď nesouvisela s otázkou.

Další otázka: „Jak se mají všichni zachovat k neposlušnému?“
Svatý Basil neodpovídá, jak se mají zachovat všichni, ale hned 

zvýrazní rozdíl, že jinak se má k neposlušnému chovat představený 
a jinak ostatní bratři. Představený za něho nese zodpovědnost a 
musí ho usvědčit a léčit, třeba i hořkými léky. Ostatní bratři mají 
mít s neposlušným soucit, ale pravdivý, ne falešný, jak s nemocnou 
částí těla — musí si uvědomovat, že neposlušný se dopustil zla, a ne 
ho nesprávně litovat, jakoby mu představený napomenutím páchal 
křivdu. Tyto správné postoje vedou k tomu, že i představený i bratři 
zachovají Božího Ducha. Kdyby ho bratři začali léčit každý po svém 
a představený by měl místo zodpovědného přístupu jen soucit, vedlo 
by to k pravému opaku.

Svatý Basil argumentuje, když oponuje poustevnictví: „Jak chceš 
být poslední, když jsi sám?“

Když je položena otázka, jaká má být duše, které Bůh dovolil zabý-
vat se Božími věcmi, očekává se odpověď: asketická, horlivá, zbožná, 
moudrá atd. Svatý Basil však hned mnichy vrátí k podstatě a řekne je-
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nom jedno: „Udivená“. A jako příklad ukazuje na Davida, který s údi-
vem řekl: „Pane, kdo jsem já a co je můj dům, že jsi mě přivedl až sem?“

Když se sv. Basila ptají, jak je to s evangelijním pravidlem sedat 
na poslední místo, sv. Basil odpovídá, že se o to máme snažit, ale 
nemáme se o to poslední místo hádat a někoho z něj vyhazovat, 
protože by to bylo to samé jako usilovat o první místo.

Svatý Basil stále ukazuje na to, že těžiště duchovního života je ve 
vztahu k Bohu. Není v zaměření na svůj růst v dokonalosti či ctnosti, 
de facto na své já. Nemáme jednat nectnostně, ale ctnosti jsou spíš 
ovocem vztahu k Bohu. Proto je tak důležitá především modlitba, ve 
které člověk vchází do Boží blízkosti a do vnitřní jednoty s Ježíšem.

Nestačí, že mniši opustili svět, rodinu, že žijí v klášteře, že dali 
sliby čistoty, chudoby a poslušnosti, sv. Basil zdůrazňuje, že je tře-
ba usilovat o vnitřní očistu, to znamená o oddělování se od svého 
ega a sjednocování se s Bohem. K tomu nejvíce prospěje pravdivé 
bratrské společenství (koinonia). Ježíš vyzývá k zachovávání Jeho 
přikázání, o kterých řekl: „Kdo má moje přikázání a zachovává je, 
ten mě miluje, i já ho budu milovat a dám se mu poznat.“ (J 14,21)

Zdůrazněním ideálu mnišského života jako cesty ke svatosti není 
odsouzením poustevníků, není to odsouzením hrdinských ctností, 
jichž mnozí z nich dosáhli a jsou nám v životech svatých dány za 
vzor, ale je to ukázání na společný život v malé skupině velikosti 
rodiny jako na intenzivnější a bezpečnější prostředek k vnitřnímu 
očištění, než je cesta hrdinných jednotlivců. Ne každý má vůči sobě 
tak hrdinskou pravdivost a sebekritiku, aby mohl cestu poustevnic-
tví či dokonce sloupovnictví realizovat úspěšně. Mnozí tito světci, 
jak poustevníci, tak sloupovníci, nás mají svým radikalismem vy-
burcovat, abychom aspoň něco dělali pro svou spásu.

Navíc dnes následovat poustevníky a jít na poušť je prakticky 
nerealizovatelné, ale je reálné umět si udělat poušť tam, kde jsme. 
Jak? Je potřebné se na určitou dobu vzdálit duchu tohoto světa. 
Zbavit se televize, rozhlasu, a tím i mainstreamových masmédií, a 
také radikálně omezit internet. V první řadě si najít místo i čas na 
modlitbu. V modlitbě pak usilovat o zůstávání v Boží přítomnosti a 
v Božím slově. A to je mnohdy velká oběť, protože lidská přirozenost 
se tomu brání. Když však člověk vytrvá, Bůh pak dá světlo poznání 
i pravdivou lásku k Němu i lásku k nesmrtelným duším a horlivost 
za jejich spásu.

Co se týče monastýrů, je nutné v denním řádu vyčlenit čas na 
vnitřní modlitbu. Je třeba rozlišovat tradiční rozjímání a vnitřní 
modlitbu. A rovněž je třeba rozlišovat vnitřní modlitbu a recitaci 
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žalmů, tedy modlitbu časoslovu či breviáře. Je třeba, aby řeholník 
tradičním rozjímáním i modlitbou breviáře prošel, ale pokud by 
zůstal jen u zbožného recitování na úkor vnitřní modlitby, duchovní 
růst zakrní. Pro takové řeholníky a řeholnice by platila slova apoštola 
Pavla: „Musím vás krmit mlékem, protože tuhý pokrm nesnesete.“

Vnitřní modlitba je, že se člověk zastaví před Bohem a zůstává 
před Boží tváří. Učí se být spolu s Ježíšem. Nemá trpět sám, ale 
spolu s Kristem, jak volá apoštol: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, 
nežiji již já, ale žije ve mně Kristus.“ (Gal 2,20) Boží slovo říká, že 
zákon je vychovatelem ke Kristu. To znamená, že když jsme usvěd-
čeni z hříchu, reálně poznáváme, že potřebujeme Spasitele. Tím 
se rodí pravdivý vztah k Pánu Ježíši. Není to něco umělého, ale 
základní životní potřeba v této naší pozemské životní zkoušce, v níž 
se rozhoduje o naší věčnosti. Ten, kdo sám sebe nepoznává a není 
ochotný vidět svůj hřích, nepotřebuje ani Krista. Bude se realizovat 
v množství zbožných informací, kterými může třeba druhé i povzbu-
dit, duchovně vzdělat, ale to hlavní jim nedá — realizaci podstaty 
evangelia. Ježíš říká, že kdo slyší Boží slovo a nerealizuje ho, podo-
bá se muži, který staví dům na písku, ale kdo slyší a realizuje, ten 
staví dům na skále. A to je velmi vážné napomenutí, neboť na tom 
je nakonec závislá spása duše.

Pro apoštolské duše žijící ve světě je potřebné, aby vytvořily modli-
tební skupiny, muži zvlášť a ženy zvlášť. Je potřebné se spolu aspoň 
jedenkrát za týden minimálně hodinu či dvě modlit.

Každý upřímný muž by měl obětovat Bohu jeden den v měsí-
ci jako kající den. V něm by měl věnovat čas modlitbě, pokání, 
Božímu slovu, a to ještě spolu s několika dalšími muži. Jde tu i 
o vzájemné povzbuzení. Tímto dostane biblický svátek novoluní 
pravdivou a aktuální náplň. Konkrétně jde o první sobotu v měsíci, 
tzv. fatimskou sobotu. Program má těžiště především ve společné 
modlitbě, v níž mohou muži svobodně zvednout ruce a hlasitě se 
modlit, volat k Bohu. Musí mít jasný řád, jak být hodinu s Ježíšem. 
Tento den ať prožijí tři hodiny ve vnitřní modlitbě a po každé z nich 
ať je krátké svědectví.

Kde mohou muži prožívat kající — modlitební — den?
Buď v některém klášteře či v opuštěném kostele či kapli či v ro-

dinném domku či jinde, kde je možno se hlasitě modlit.
Jak mají modlitební setkání prožívat ženy?
Nejlépe v kontemplativním či jiném klášteře, kde je pro setkání 

prostor. Bylo by vhodné, aby měsíční setkání žen, pokud mají děti, 
bylo v jinou sobotu než setkání mužů, a to z praktických důvodů.
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Příkladem horlivosti jsou ženy, které na společný modlitební 
víkend přijíždějí do kláštera ze vzdálenosti více než 100 kilometrů. 
Berou s sebou i malé dcery a vnučky. Bůh této řeholi dává požeh-
naný přírůstek duchovních povolání. Řeholní sestry nemusí mít 
starost o přípravu přednášek či o speciální vedení modlitby, ženy 
jsou obeznámeny se zásadami vnitřní modlitby, stačí, když jim 
poslouží prostým usměrněním a pak jednoduchou stravou. Nako-
nec samotné sestry z tohoto modlitebního setkání přijímají velké 
povzbuzení k horlivosti. Tyto ženy mají většinou vztah ke klášteru, 
jsou tzv. terciářky. Vdovy, které jsou mezi nimi, se denně věrně 
modlí a berou modlitbu jako své zaměstnání. Totiž scházejí se spolu 
na modlitbu a v malých skupinkách se modlí několik hodin. Tak 
to činí už několik let. Duch Boží pak skrze jejich modlitbu vane i 
na mladé lidi, dává jim milost obrácení a vlévá do duší horlivost 
prvních křesťanů.

Jak si mají najít duchovní poušť kněží?
Někteří kněží se už několik let scházejí na duchovní poušť. V ne-

děli večer se na jedné faře sejdou a vracejí se až v úterý po společ-
ném obědě. V pondělí je pevný modlitební řád: minimum tři hodiny 
vnitřní modlitby a po každé hodině svědectví. Aspoň jednu hodinu se 
takto modlí nad Božím slovem, aby mohli dát živé slovo v nedělním 
kázání. Kromě toho spolu hovoří o svých problémech a také o tom, 
jak vést svěřené duše k duchovnímu probuzení. Jsou si vědomi, že 
musí začít od sebe a že musí začít modlitbou. Proto také usilují, 
aby se v jejich farnostech zakládaly modlitební skupiny.

Kéž radikálnost poustevníků, kteří šli na poušť a hledali samotu, 
aby mohli být v blízkosti Boha, inspiruje muže a ženy, aby vyhledá-
vali tuto duchovní poušť v daných možnostech. 

Co se týče osobní modlitby, platí Ježíšovo slovo: „Ty, když se 
modlíš, vejdi do své komůrky, zavři za sebou dveře, a tam se modli 
k svému Nebeskému Otci.“ (Mt 6,6) Křesťanské chrámy jsou přes den 
většinou opuštěné, kéž by byly prostorem pro vyjití z ducha světa, 
prostorem pro ztišení a modlitbu.

Bůh chce dát duchovní vzkříšení, ale čeká na horlivé modlitebníky!
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POKROV1 PŘESVATÉ BOHORODIČKY

„Panna dnes v chrámu stanula a s chóry svatých za nás nevidi-
telně prosí Boha. Andělé s archijereji se klanějí, apoštolové s proroky 
jásají, neboť se za nás přimlouvá Bohorodička u předvěčného Boha.“

(Kondak svátku2)
Stalo se to za vlády imperátora Lva VI. Moudrého v roce 903 

po narození Krista. Hněv Boží visel nad Cařihradem, všude řádila 
strašná pohroma3, při níž zemřelo mnoho lidí. Lid tehdy začal činit 
pokání. Staří i mladí v chrámech vyznávali své hříchy, zpovídali se 
a prosili Přesvatou Bohorodičku o přímluvu. Ten, kdo vzývá Pře-

1 Pokrov — záštita (příkrov)
2 kondak je krátká posvátná píseň obsahující chválu světci nebo vyjadřující 

podstatu svátku
3 podle jiných zdrojů to byl útok Arabů na Cařihrad
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svatou Pannu, je vždy nepochybně vyslyšen. O tom svědčí i dnešní 
svátek, který nám má připomenout, jak silná je pomoc Přečisté a 
Neposkvrněné Panny Marie.

Co se stalo, čteme v životopise sv. Ondřeje, blázna pro Krista.
Jedné noci přišel sv. Ondřej na modlitbu a noční bdění do Vla-

chernského chrámu1, kde se uchovávala říza Bohorodičky s pláš-
těm a části pásu. Byl s ním i jeho učedník Epifanius a ještě jeden 
sluha. Ondřej, jak bylo jeho zvykem, zůstal v chrámu až do rána. 
Ve čtyři hodiny dostal od Boha ohromující vidění. Uviděl Nebeskou 
Královnu oděnou sluncem, jak přichází od hlavních dveří chrámu. 
Svatý Jan Křtitel a sv. Jan apoštol jí lehce podpírali ruce a mnoho 
andělů a svatých v bílých řízách šli před ní i za ní a zpívali hymny 
a duchovní písně. Když se nebeská Vládkyně přiblížila k ambonu, 
Ondřej přistoupil k Epifaniovi a zeptal se ho: „I ty vidíš nebeskou 
Vládkyni a Královnu světa?“ „Vidím, můj duchovní otče,“ odpověděl 
Epifanius. Vyvstala jim na mysli slova: „Kdo je ta, která vypadá 
jako ranní hvězda, překrásná jako měsíc, jasná jako slunce, strašná 
jako vojenské šiky pod prapory?“ Pozorně sledovali, co bude dál. 
Neposkvrněná sklonila svá kolena a nějaký čas se modlila a její 
přečistá tvář se zalévala slzami. Když ukončila modlitbu, přistoupila 
k oltáři a u něj se rovněž přimlouvala za křesťany. Po modlitbě ze 
sebe Bohorodička sňala svůj světlem zářící plášť, který ji přikrýval 
i hlavu, a slavnostně jej držela roztažený nad vším lidem. Oba svatí 
se nepohnutě dívali na toto nebeské zjevení.

Tehdy pohroma v Cařihradu skončila2. Svatý Ondřej a Epifanius 
pověděli, co viděli. Všechen lid začal jako jedněmi ústy oslavovat 
Přečistou Pannu Marii. Toto zjevení bylo vyobrazeno na velké ikoně, 
jaká se uchovává ve Vlachernském chrámu. Ondřej, blázen pro Kris-
ta, byl Skytem — Slovanem z jižních zemí Rusi-Ukrajiny. S jinými 
nevolníky se dostal do Cařihradu k jednomu bohatému pánovi. Zde 
také poznal a zamiloval si Krista. Dostal od pána svobodu a pak 
mnoho času trávil na modlitbě a čtením Písma svatého. Slovanské 
národy, a především Rus, velmi ctily Přečistou Matku Boží.

Kníže Jaroslav I. Moudrý v roce 1037 po tom, co zvítězil nad Peče-
něhy, dal celý národ do ochrany Bohorodičky a tak z vůle monarcha 
se Přesvatá Bohorodička stala i ofi ciálně přímluvkyní, ochránkyní 
a Královnou Rusi.

1 svůj název dostal podle Vlachernského mořského průtoku, který je blízko 
Cařihradu

2 podle jiných pramenů Arabové odstoupili
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Kníže Vladimír II. Monomach si byl vědom, že za své vítězství nad 
Polovci vděčí Bohu a Přesvaté Bohorodičce. Knížata Rusi a jejich 
vojska, která táhla proti Polovcům v roce 1103, skládala sliby Bohu 
a Přečisté Panně Marii. Král Daniel Romanovič Haličský po návratu 
z úspěšného tažení spěchal s díky k ikoně Přečisté Panny Marie v 
Chełmu a k jejím nohám složil štědré dary. Památka Pokrovu Pře-
svaté Bohorodičky se na Rusi začala slavit od 12. století.

Svátek Pokrovu Přesvaté Panny, Bohorodičky, je spojen s pa-
mátkou přeslavného vidění ve Vlachernském chrámě. Slavíme tento 
svátek a děkujeme naší ochránkyni za tak velkolepé zjevení milo-
srdenství křesťanskému lidu. Snažně ji prosíme, aby i nyní a vždy, 
nás, kteří prosíme, milostivě přikryla svým ochranným pláštěm, 
neboť bez přímluvy Bohorodičky, my, kteří svými hříchy urážíme 
Boha, nemůžeme žít. Velmi hřešíme a zasloužíme si mnoho trestů, 
jak je řečeno: „Mnoho bolestí postihne svévolníka.“ (Ž 32,10) Zahynuli 
bychom za páchání nepravostí, kdyby nás přemilostivá Vládkyně 
neskrývala pod svůj plášť. Kdyby za nás neprosila jako orodovnice 
a nemodlila se za nás, kdo by nás zbavil tolika běd, kdo by nám až 
dosud zachoval svobodu?

Kdysi sv. Jan apoštol viděl (Zj 12,1) na nebi veliké znamení: ženu 
oděnou sluncem, a podobně svatý Ondřej ve Vlachernském chrámě, 
podobnému nebi, viděl Neposkvrněnou oděnou v šat zářící sluncem. 
Znamení, které viděl apoštol Jan, nám zjevilo naši přemilosrdnou 
orodovnici, která se zjevila, neboť vše živé podlehlo úpadku.

Zj 11,19; 12,1: „Rozpoutaly se blesky a rachot hromu, zemětřesení 
a hrozné krupobití. A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná 
sluncem.“ Proč se toto zjevení Přečisté Panny neobjevilo dříve než 
blesky, hromy, hřmot, zemětřesení, krupobití, když ještě všechny 
živly byly klidné, ale proč nastalo v nejstrašnějším zmatení nebe 
i země? Kéž na tomto pochopíme, že naše přelaskavá Orodovnice 
v tom nejtěžším čase, kdy přichází náš největší úpadek, nám spěchá 
na pomoc a přikrývá nás, abychom se nenechali zvábit pozlátky 
světa a jeho marností ani pýchou života a marnou slávou ani hromy 
nečekaného útoku bouře vášní a krupobitím, které na nás shora 
padá jako trest za hříchy.

Když nás trápí velké hoře, tehdy se jako veliké znamení objevuje 
rychlá Pomocnice křesťanského rodu a svým neviditelným orodo-
váním nás chrání a skrývá. Toto znamení dal Pán těm, kteří se Ho 
bojí, aby mohli utéci před střelami, neboť v tomto světě na nás letí 
střely ze všech stran. Jedny ze strany našich viditelných nepřátel, 
kteří natahují a zacilují luk a chválí se svou pýchou, jiné z luků 
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neviditelných nepřátel, takže naříkáme: „Nemůžeme už vydržet ná-
por démonských střel.“ Další na nás posílají bytosti, které útočí na 
ducha, jiné dopadají z luku spravedlivého Božího hněvu, jak říká 
David: „Učinil ohnivými své střely.“ Kéž nás všechny tyto střely smr-
telně nezraní! A proto je nám dáno znamení, abychom mohli utéci 
před nataženým lukem, a to je Pokrov Přečisté a Přeblahoslavené 
Panny. Její Pokrov je jako štít. Jím se ochráníme. Střely nás nezraní, 
neboť naše ochránkyně má tisíce štítů k naší ochraně.

Každý člověk, dokonce i nevěřící, v krizové situaci podvědomě 
volá: „Maminko!“ Ježíš nám dal Marii ve chvíli, kdy umíral na kříži. 
Ona je naší duchovní matkou. Jsi i ty jejím dítětem? Přijal jsi ji ví-
rou? Počítáš s ní ve svém duchovním růstu? Úkolem matky je nejen 
děti rodit, ale také je krmit a vychovávat. V duchovním životě jsme 
nezkušenými dětmi, a proto potřebujeme pomoc někoho staršího a 
zkušeného. Bohorodička je pro nás největším příkladem následování 
Krista. Učí nás chodit v poslušnosti víry. Máme se na ni obracet 
především v těchto případech:

1) Když jsme ve vážném pokušení, abychom nezůstali jen sami 
se sebou. Bývá to tak, že říkáme hříchu jakoby „ne“, ale ve svém 
srdci s ním souhlasíme. V naší duši tak nastává zmatek. V takových 
chvílích jsme pod tlakem našich slabostí či starostí a nejsme schop-
ni přijít hned k Ježíši. Právě tehdy máme říci naší Nebeské Matce: 
„Mami, pomoz! Přiveď mě k Ježíši! Jaký má být můj první krok?“

2) Když jsme zhřešili, abychom předešli zákonu laviny. Často se 
dopouštíme chyb, protože nedodržujeme řád, a pak prohráváme. 
Začne na nás útočit smutek, jsme rozčarovaní svou slabostí a je 
to jeden pád za druhým. Aby k tomu nedocházelo, potřebujeme 
ochrannou stěnu proti hříchu, kterou je Maria. Když se dítě zraní, 
běží za svou matkou. Ona ho obejme, pofouká ránu a potěší. Když 
někoho zraníme a nemáme pak odvahu přijít mu na oči, hledáme 
prostředníka, nejlépe jeho nejlepšího přítele. Anebo jdeme k tomu, 
koho jsme urazili, spolu s jeho přítelem, a on jedná místo nás. Kdo 
je Bohu blíž než Bohorodička? Kdo z lidí je nám blíž než naše matka? 
Skrze ni se lehce vrátíme k jejímu Synu a skrze Něj k Otci.

Od hříchu první ženy halí lidstvo pokrov — přikrývka — dědič-
ného hříchu. Je to ložisko zla, starý člověk. Každý z nás ho nosí 
v sobě. Každý den z něj prorůstají otrávené plody, naše osobní 
hříchy. Realita je taková, že každý z nás je hříšník. Žijeme v ne-
ustálém duchovním boji, který je sváděn za každého z nás. Naši 
nepřátelé —démonské síly, svět a hřích v nás — neustále bojují za 
naše věčné zahynutí. Ve svátek Pokrovu Bohorodičky si musíme 
uvědomit, jak je pro nás nutné utíkat se pod její ochranu. A obzvlášť 
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teď, v posledních časech, kdy dochází k satanizaci světa. Přečistá 
Pana je tím pokrovem a ochranou, kterou nám dává Bůh. Skrze 
ni k nám sestupuje Boží milost. Svatý Duch o ní říká: „Tvé hrdlo 
je jako Davidova věž, tisíce štítů je pověšeno na ni, veškerá výzbroj 
odvážných“ (Píseň 4,4) a v žalmech je napsáno: „On mě ve zlý den 
schová ve svém stánku, ukryje mě ve skrýši svého stanu.“ (Ž 27,5)

Otcové církve přirovnávají Bohorodičku také k Davidově věži, 
která stála v Jeruzalémě. Nazývala se též Sionskou dcerou. Visely 
na ní štíty a všechna výzbroj, která byla potřebná k ochraně města. 
Štíty a výzbroj, to jsou její modlitby za nás. Svatý Ambrož říká, že 
král David postavil tuto věž ze dvou důvodů: aby byla ochranou, 
neboť zdaleka bylo vidět nepřítele a mohl být včas zahnán daleko od 
města. A pak byla i okrasou, neboť byla vyšší než všechny budovy 
v Jeruzalémě. Tak i Přesvatá Panna Maria nás chrání a odhání od 
nás viditelné i neviditelné nepřátele. Ona osvobozuje zajaté z pout, 
osvobozuje ty, koho mučí démoni, zarmoucené utěšuje, hladové živí, 
navštěvuje nemocné. Kromě toho Maria svou milostí doplňuje to, 
co nám chybí. Tak svými zásluhami přikrývá naši hanbu a činí nás 
příjemnými Božím očím. Musíme být vděčni Bohorodičce, protože 
bez ní bychom už dávno zahynuli ve svých nepravostech. Nezarmu-
cujme tu, která nám prokazuje tolik dobrodiní, ale žijme tak, jak si 
to ona přeje. Přečistá touží po naší spáse, ale bez naší dobré vůle 
nás nespasí. Musíme spolupracovat s těmi dary, které nám posílá.

V evangeliu na dnešní svátek Ježíš říká: „Blahoslavení, kteří 
slyší Boží slovo a zachovávají ho.“ (Lk 11,28) Kéž nám Panna Maria 
vyprosí milost, abychom se postavili na cestu její poslušnosti, kde 
se budeme učit, jak realizovat Boží slovo.

„Přesvatá Bohorodičko, ty jsi plná milosti, prosíme tě o světlo, 
abychom nejen slyšeli Boží slovo, ale aby se v nás i vtělilo a nastalo 
duchovní vzkříšení. Prosíme tě, Přesvatá Bohorodičko, skryj nás 
v moment naší smrti, kdy všechny démonské síly povstanou proti 
nám, pod svůj ochranný plášť! Tehdy ty sama přijď a vezmi nás 
k sobě do nebe.“

SVATÝ ROMAN SLADKOPĚVEC

Ctihodný Roman se narodil v Emese v Sýrii. Když byl ještě mladý, 
zasvětil se Bohu. Modlil se, žil v čistotě a sloužil v chrámě v Berytu 
(dnešní Bejrút) jako kostelník. Byl nevzdělaný, neuměl dokonce ani 
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číst. Později se vydal do Cařihradu a tam sloužil v chrámě Přesvaté 
Bohorodičky v Kýrech. Každý večer šel za město do Vlachernského 
chrámu a tam se celou noc modlil. Bylo to za vlády imperátora 
Anastasia I. (491–518). Patriarchou byl tehdy Eutymius (490–504). 
Patriarcha si zamiloval ctnostného mládence a učinil ho kostelníkem 
v chrámu Hagia Sofi a (Boží Moudrosti). Kromě toho mu dával tutéž 
mzdu jako těm, kteří zpívali v chóru. Chóristé se proto cítili ukřivdě-
ní, záviděli Romanovi a nenáviděli ho. V předvečer svátku Kristova 
narození, když byl v chrámu přítomen samotný imperátor, chóristé 
začali násilně táhnout Romana na chór, aby také zpíval s nimi — 
přece dostává tutéž mzdu jako oni. Roman byl veřejně zahanben, 
ale přijal to a pokořil se před Bohem. Když skončila bohoslužba a 
všichni už odešli, padl s bolestným srdcem na zem, rozprostřel ruce 
do tvaru kříže a dlouho se horlivě modlil k Přečisté Panně Marii. Po 
modlitbě se vrátil domů a unavený usnul. Ve snu uviděl toto zjevení: 
Přesvatá Bohorodička stála nad ním, laskavě se na něj dívala, pak 
mu podala svitek a řekla tichým hlasem: „Vezmi ho a sněz.“ Roman 
udělal, jak mu přikázala, a zjevení zmizelo. Když se probudil, cítil 
velkou duševní radost a pokoj v srdci. Uvědomil si, že mu Přesvatá 
Bohorodička vyprosila dar Ducha svatého — moudrost. Jako kdysi 
Spasitel otevřel rozum svým apoštolům, aby rozuměli Písmu, tak to 
udělal i teď skrze Pannu Marii. Roman pochopil nejhlubší tajemství 
svaté víry. Padl na kolena a se slzami děkoval naší Nebeské Matce. 
Ráno všichni, chudí i bohatí, spěchali do chrámu na svátek Narození 
Krista. Chrám se naplnil lidmi. Když nastal čas zazpívat kondak 
svátku, ctihodný Roman přistoupil k ambonu a melodickým hlasem 
zazpíval píseň, jakou mu dal Duch svatý. Každého roku slyšíme tato 
slova: „Panna dnes Nadpřirozeného rodí a země skýtá Nedostupnému 
jeskyni. Andělé a pastýři Ho oslavují a mudrci vedeni hvězdou putují, 
neboť se pro nás narodilo Děťátko malé, předvěčný Bůh.“

Všichni užasli, neboť si pamatovali, že včera nemohl zazpívat 
nic. Chóristé byli zahanbeni a prosili, aby jim odpustil. Po liturgii 
se patriarcha svatého zeptal, kdo ho naučil takovou píseň. On mu 
pokorně pověděl všechno, co se s ním minulou noc událo. Potom 
patriarcha Eutymius vysvětil Romana na diákona a on složil více 
než 1000 troparů, kondaků, veršů a jiných církevních písní, které 
pronikají až do hlubin srdce. Za to Romana nazvali Sladkopěvec. 
Ctihodný Roman zemřel kolem roku 556 a pochovali ho v chrámě 
v Kýrech. Jeho písně zpíváme v chrámech dodnes.
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SVATÍ MUČEDNÍCI CYPRIÁN A JUSTINA

Cyprián se narodil ve 3. stole-
tí bohatým rodičům, pohanům. 
(Tento svatý Cyprián není totožný 
se sv. Cypriánem, který byl karta-
ginským biskupem a byl umučen 
14. září roku 258). Cypriánův otec 
byl modlářský žrec1 a Cypriána už 
v útlém věku odevzdal ke službě po-
hanskému bohu Apollónovi. Když 
bylo chlapci sedm let, poslali ho ro-
diče na službu modlářským bohům 
do Řecka, na horu Olymp, kterou 
pohané nazývali sídlem bohů. Na 
Olympu bylo velmi mnoho model, 
v nichž žilo tisíce démonů. Cypri-
án měl sedm učitelů, žreců. Učili 
ho okultismu, pohanské fi losofi i a 
uváděli ho do mnoha běsovských 
tajemství. Při službě modlám se 
Cyprián otevřel běsům a s jejich pomocí dělal různá znamení a 
klamné zázraky. Když se Cyprián postil 15 dní a jedl pouze jednou za 
den, večer, a to pouze žaludy, viděl různé přízraky a běsovská vidění. 
Rovněž jasně viděl ďábla a běsovské pluky, které byly posílány na 
svět svádět lidi. V patnácti letech šel Cyprián do Argosu (jižní Řecko) 
sloužit bohyni Héře a tam se mnohému naučil od místního žrece. 
Pak přišel do Tauropole2 a žil tam nějaký čas ve službě Artemidě. 
Odtud šel do Lakedomonie3, kde se naučil spiritismu a věštění. Ve 

1 pohanský kněz
2 chrám ke cti bohyně Artemidy na ostrově Ikaria v jihovýchodní části 

archipelágu ležícího v Egejském moři
3 jihovýchodní oblast jižního Řecka
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svých 20 letech přišel k Chaldejcům do Babylonu1, kde se naučil 
astrologii. Tam ukončil své čarodějnické studium a šel do Antiochie 
Pisidské2, kde se prohlásil za velikého mága. Pověrčiví pohané, 
když viděli znamení a zázraky, věřili mu a báli se ho. Cyprián byl 
dokonalý mág, čaroděj a vrah — otrok oddaný ďáblu, s nímž hovořil 
tváří v tvář, a dostalo se mu od něho mnohých výsad. Cyprián sám 
po svém obrácení svědčil: „Věřte mi, viděl jsem ďábla, zdravil jsem 
se s ním a hovořil s ním i s těmi, kteří jsou při něm jako stařešinové. 
Pochválil mě přede všemi a řekl: ‚To je nový Zimrí, který jest připra-
ven nás poslouchat, je hoden toho, aby byl k nám připojen.‘ Ďábel 
mi slíbil, že mi bude ve všem pomáhat a dal mi ke službě pluk běsů. 
Kolem jeho trůnu stálo mnoho démonů různých řádů. Tehdy jsem se 
mu cele vydal a podřídil se každému jeho rozkazu. Když jsem od něj 
odcházel, zakřičel na mne: ‚Statečně konej velkolepé činy, šikovný 
Cypriáne!‘ Vstal a doprovodil mě, takže se všichni běsovští stařeši-
nové divili. Kvůli tomu mě poslouchala i všechna jeho knížata, neboť 
viděla, jakou mi prokazuje čest.“

Když Cyprián přebýval v Antiochii, mnoho lidí svedl k hříchu a 
naučil okultismu. Jiné zabíjel jedy a čarováním, mládence i děvčata 
probodával a přinášel v oběť běsům. Ode všech pohanů byl ctěn 
a slaven jako velký modlářský žrec. Mnoho lidí za ním přicházelo 
v různých potřebách. Cyprián vedl ohavný a nečistý život, nenáviděl 
křesťany a přidával se k jejich pronásledovatelům. Rouhal se Bohu, 
vysmíval se z víry v Krista, neboť byl držen v ďábelských osidlech. 
Stal se synem geheny, spoluúčastníkem běsovského podílu a jejich 
věčné muky. Pán však nechce věčnou smrt hříšníka. Ze své veliké 
lásky a milosrdenství se rozhodl jej vytáhnout z propasti a spasit, 
aby všem lidem ukázal svou lásku.

V tom čase žil v Antiochii Pisidské modlářský žrec jménem Ede-
sius. Měl dceru Justinu, kterou vychoval podle pohanských zvyků a 
vyučil ji mnoha tehdejším vědám. Děvče horlivě sloužilo modlám, ale 
nepoddalo se pohanským nešlechetnostem a zachovávalo přirozený 
Boží zákon, vepsaný do každé lidské duše. Když Justina dospěla, 
seděla jednou u okna a náhodně uslyšela diákona jménem Prelius, 
který říkal: „Ježíš Kristus, Syn Boží, kvůli nám a naší spáse sestoupil 
z nebes, přijal tělo z Ducha svatého a Marie Panny a stal se člově-
kem. Dělal mnoho zázraků a z lásky k nám, hříšným lidem, zemřel 
na kříži a vykoupil nás z otroctví ďábla a věčné smrti. Byl pohřben a 

1 současný Irák
2 současné Turecko
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vstal z mrtvých třetího dne. Vstoupil na nebesa a sedí po pravici Otce 
a podruhé přijde soudit živé i mrtvé. Jeho království nebude konce.“ 
Tato slova zasáhla Justinino srdce. Tajně pak přicházela do chrá-
mu a často poslouchala Boží slovo. Milost Boží osvítila děvče a ona 
uvěřila a nechala se pokřtít. Od té chvíle byla Justina nevýslovně 
šťastná a neměla vřelejší přání, než aby se její rodiče odvrátili od 
mrtvých pohanských bohů a uvěřili v Ježíše Krista. Zanedlouho se 
tak i stalo. Její rodiče přijali z rukou biskupa Optata křest svatý. 
Justinin otec se tak utvrdil a vkořenil v Krista, že když biskup viděl, 
jak bezúhonně žije, za rok ho vysvětil na kněze. Potom Edesius žil 
ještě rok a půl a odešel k Pánu. Justina zachovávala Boží přikázání, 
milovala Ježíše Krista a sloužila Mu horlivými modlitbami, postem 
a velkou zdrženlivostí. Celý svůj život zasvětila Kristu v čistém pa-
nenství. Ďábel zuřil, když viděl tak bezúhonný život panny, a začal 
Justině škodit.

Tehdy byl v Antiochii jeden mladík jménem Aglaid, syn bohatých 
a slavných rodičů. Žil ve velkých rozkoších a marnostech světa. 
Ďábel mu vůči Justině vnukl zlou myšlenku. Aglaid zahořel vášní 
a chtěl ji svést na zlou cestu. Čekával na místech, kde se domníval, 
že ji může potkat, a když se s ní setkal, lichotil jí a chválil její krásu. 
Justina se odvracela a utíkala od něj. Štítila se ho a nechtěla ani 
slyšet jeho lichotivá a zlá slova. Mladík ji však nepřestával pronásle-
dovat a poslal k ní s žádostí, aby se stala jeho manželkou. Justina 
se cele zasvětila nebeskému Ženichovi a hledala už ne dočasné a 
klamné radosti, ale věčná blaha. Aglaid viděl, že nemůže Justinu 
ničím zvábit. Proto si zamanul, že ji unese. Ani to se mu ale nepoda-
řilo. Jen si tím způsobil hanbu. Obrátil se proto s žádostí o pomoc 
na Cypriána a slíbil mu velkou odměnu. Cyprián mu řekl: „Učiním, 
že ona sama tě bude vyhledávat a bude po tobě toužit více než ty po 
ní.“ Když Aglaid od Cypriána odešel, Cyprián otevřel své běsovské 
knihy a zavolal jednoho z nečistých duchů, jemuž poručil, aby u 
Justiny vyvolal náklonnost k Aglaidovi.

Justina měla zvyk vstávat v noci a modlit se k Bohu. Jednu 
noc, když se modlila, jí před očima vyvstal mladík Aglaid a pocítila 
ve svém těle zlou bouři tělesné žádostivosti. Justina byla v tomto 
vnitřním boji delší čas. Divila se a sama za sebe se styděla kvůli 
myšlenkám, jaké ji pokoušely k poskvrnění, kterého se vždy štítila. 
Justina vždy zůstávala v bdělosti, a proto pochopila, že tento boj 
pochází od ďábla. Z hlubiny srdce volala k Bohu o pomoc. Dlouho 
na modlitbě trpěla, až nakonec byl její věrností a vydaností Bohu běs 
přemožený, odstoupil od ní a do těla i srdce Justiny se vrátil pokoj.
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Zahanbený běs se vrátil k Cypriánovi s neúspěchem. Čaroděj 
proto poslal ještě zuřivějšího běsa, aby Justinu pokoušel. Svatá 
panna se v žíněné košili postila a neustále vzývala Pána, aby ji 
v boji za čistotu srdce posílil svou milostí. Obracela se i na Matku 
Boží slovy: „Maria, maminko, pomoz mi!“ Proto i tento běs s hanbou 
utrpěl porážku.

Tehdy velel Cyprián samotnému knížeti běsů, aby zaútočil 
na Justinu. Ten posílal boj do jejího těla a současně ji úskočně 
sváděl v myšlenkách: „Sám Bůh ustanovil manželství, sňatek je 
skutečně dobrý i Písmo svaté ho chválí, když říká: ‚Manželství ať mají 
všichni v úctě a manželé ať jsou si věrni.‘ (Žid 13,4) Copak i mnoho 
svatých nežilo v manželství? Tak to dal Bůh člověku k útěše, aby 
když vidí své děti, veselil se a oslavoval Boha.“ To vše, co jí běs tak 
úlisně předkládal, byla sice pravda, ale neplatila pro ni, vždyť ona 
dostala milost se už dobrovolně z lásky zasvětit Bohu! Justina se 
radikálně vzepřela. Rozhněvala ji drzost, s jakou jí nepřítel vnucuje 
zradu, jako by o nic nešlo: „Tak dost! Já jsem se jednou provždy 
zasvětila Pánu Ježíši Kristu a nemíním Ho za žádnou cenu zrazovat, 
ani v myšlenkách! Navíc, nejsem tak hloupá, abych si kvůli falešné 
fata morgáně nechala ukrást to nejcennější a šla do pekla.“ Pak se 
posilovala myšlenkou na velkou odměnu v nebi, která je slíbena těm, 
kteří žijí v čistotě a zůstanou věrni Spasiteli až do smrti. Přežehnala 
se znamením svatého kříže a vzývala jméno Pána Ježíše. Běs od ní 
hned odstoupil.

Když se běsovský kníže vrátil, Cyprián hned jak ho uviděl, pocho-
pil, že ani on ničeho nedosáhl, a řekl mu: „Copak jsi ani ty nemohl 
zdolat to děvče, přestože jsi silným knížetem, zdatnějším v těchto 
skutcích více než jiní? Kdo z vás může něco učinit tomuto nepřemoži-
telnému srdci děvčete? Pověz mi, jakou zbraní se proti vám staví? A 
jak vaši mocnou sílu dělá bezmocnou?“ Běs, přinucený Boží silou, 
nechtě přiznal: „Nemůžeme se dívat na znak kříže, utíkáme před 
ním, neboť nás pálí jako oheň a zahání nás daleko.“ Cyprián se na 
běsa urazil, že ho před Aglaidem zahanbil, a vytýkal mu: „Copak 
taková je vaše síla, že vás porazí bezmocné děvče?“ Cyprián však 
nezanechal započatého díla a ještě několikrát se snažil svými čáry 
a s pomocí běsovského působení vykonat to, co Aglaidovi slíbil. 
Když se ale všechno Cypriánovo úsilí ukázalo marným, rozhněván 
za takovou hanbu, přivolal svými čáry aspoň pohromu na Justinin 
dům. A nejen na její dům, ale i na celé město přivolal zlo. Zabíjel 
dobytek, na lidi posílal různé choroby a způsobil i mnoho jiných 
škod. Na samu Justinu poslal silnou nemoc, jaká kdysi dopadla i 
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na spravedlivého Joba, a ta ji přikovala k lůžku. Hříchy lidí byly 
příčinou, že ďábel obdržel moc působit škodu v celém městě. Bůh 
to vše dopustil, aby obrátil srdce lidí k sobě a oslavil se skrze svou 
otrokyni Justinu.

Po městě se démonským působením rozšířila zpráva, že veliký 
věštec Cyprián trestá město kvůli Justině, která se mu protiví. Sešlo 
se proto mnoho počestných občanů, přišli k Justině a s hněvem ji 
napomínali, aby už více nezarmucovala Cypriána a provdala se za 
Aglaida, aby všichni kvůli ní nakonec neutrpěli ještě větší škodu. 
Justina je trochu utěšila a propustila je se slovy: „Nebojte se, brzy 
všechno zlo, které zlý čaroděj Cyprián spolu s běsy páchá, zmizí. 
Důvěřuji svému Bohu a Spasiteli Ježíši Kristu, neboť bez Jeho vůle 
nikomu ani vlas z hlavy nespadne. Budu se k Němu modlit a věřím, 
že mě vyslyší.“ Tak se i stalo. Justina se horlivě modlila, aby jméno 
Boží bylo oslaveno. Zanedlouho všechna běsovská síla zhynula a 
všichni se z nemocí i vyrážek uzdravili. Jednomyslně hanili Cypriána 
a jeho čáry, takže se styděl jen ukázat mezi lidmi.

Když se Cyprián plně přesvědčil, že znak kříže a jméno Ježíše 
Krista nemůže nic přemoci, přišel k rozumu a řekl ďáblovi: „Hubiteli 
všech a podvodníku! Semeniště veškeré nečistoty a zla! Teď jsem 
uviděl tvou bezmocnost! Bojíš se i stínu kříže a před Kristovým jmé-
nem se třeseš! Nijak nemůžeš přemoci ty, kdo se žehnají znamením 
kříže. Co uděláš, když na tebe přijde sám Kristus? Teď jsem pocho-
pil, že ty jsi ničím a nic nemůžeš. Nechal jsem se svést, když jsem 
tě poslouchal a uvěřil tvému klamu. Teď odstup ode mne, prokletý, 
odstup! Teď budu prosit křesťany, aby se nade mnou smilovali, mu-
sím za nimi jít, aby mě zachránili a zprostředkovali mi spásu. Odejdi, 
bezzákonníku! Odejdi nepříteli pravdy! Odejdi nenávistný protivníku 
všeho dobra!“ Když ďábel uslyšel ta slova, vrhl se na Cypriána a 
chtěl ho zabít. Začal ho dusit a bít až k smrti. Cyprián nevěděl, jak 
si pomoci, a ledva živý si vzpomenul na znak svatého kříže, jímž 
se Justina postavila na odpor běsovské síle. Přežehnal se křížem a 
zvolal: „Bože Justiny, pomoz mi!“ Tehdy od něj ďábel odskočil jako 
opařený. Když si Cyprián trochu vydechl od ďábelského útoku, 
znovu se přežehnal svatým křížem a volal Kristovo jméno. Potom 
znovu začal hanit démona. Běs stál od něj daleko a neodvážil se 
k němu přiblížit kvůli znamení svatého kříže a kvůli jménu Ježíše. 
To ho zastavilo a on jen zachroptěl: „Nevytrhne tě Kristus z mých 
rukou!“ Zařval jako lev a zmizel.

Cyprián se tak přesvědčil o nepřemožitelné síle svatého kříže a to 
ho naplnilo světlem silným jako blesk a zároveň se mu otevřely oči a 
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pochopil, kolik napáchal zla svými čáry. Vzal všechny své magické 
knihy a šel za biskupem Antimem. Padl mu k nohám a prosil, aby 
se nad ním smiloval a pokřtil ho. Biskup věděl, že Cyprián je velký 
a strašný čaroděj. Zpočátku mu neuvěřil, myslel si, že za ním přišel 
podvodně. Ale potom, co mu Cyprián s pláčem všechno po pořád-
ku vyprávěl a odevzdal své knihy ke spálení, Antimus uviděl jeho 
upřímnou lítost a začal ho učit víře. Řekl mu, aby se připravoval na 
svatý křest. Jeho knihy spálil před všemi věřícími. Cyprián odešel se 
zkroušeným srdcem a od té doby nepřestával plakat nad svými hří-
chy a modlil se k pravému Bohu, aby mu odpustil všechno bezpráví, 
kterého se dopustil. Cyprián se učil s pokorou, rozdal svůj majetek 
chudým a dal tak důkaz upřímného obrácení. Pak přijal křest svatý 
z rukou biskupa, ale ještě dlouho musel bojovat s démony, kteří 
od něj nechtěli tak lehce odstoupit ani po jeho obrácení. Často ho 
vrhali do zoufalství za spáchané hříchy. Právě v takových chvílích 
spěchal Cypriánovi na pomoc jeho přítel Eusebius, který se obrátil 
dříve než on a hned mu vydal svědectví o Pánu Ježíši. Tehdy ale 
Cyprián nechtěl nic slyšet a kypěl hněvem na křesťany.

„Věř mi, svému příteli“, říkal mu Eusebius, „o mně máš jistotu, že 
tě nepodvádím, protože tě mám rád jako bratra v Kristu. Viděl jsem 
hříšníky, kteří se káli a nacházeli tak pokoj svědomí. Je pravda, že tvé 
hříchy mohou být větší než jejich, ale bezpochyby tvé hříchy nejsou 
větší než Boží milosrdenství. Já ale nechci zastavovat tvé slzy, ano, 
plač, abys svými slzami smyl své hříchy, ale buď při tom rozvážný, 
poznávej Ježíše Krista, jeho nekonečnou dobrotu a vrhej se k Jeho 
nohám.“ Cyprián přinášel těžké oběti k odčinění svých dřívějších 
hříchů, modlil se, postil, kál, a při vzpomínce na svůj minulý život 
padal tváří k zemi a neodvažoval se pozvednout hlavu k nebi. Poko-
řoval se před Bohem, protože si byl vědom své hříšnosti. Měl se za 
nejhoršího člověka. Boží láska ho však učinila hodným toho, že za 
rok ho biskup Antimus vysvětil na kněze a učinil svým pomocníkem. 
Před smrtí Antimus určil Cypriána za svého nástupce. Šestnáct let 
po svém obrácení se Cyprián stal biskupem a vedl takový život, že se 
vyrovnal velkým světcům. Dobře se staral o svěřené stádo, utvrzoval 
je ve víře v Krista, který ho vykoupil po více než 30leté službě sata-
novi. Justině dal Cyprián jako biskup na starost ženský monastýr a 
určil ji za igumenii. Za 16 let biskupské služby Cyprián obrátil tolik 
pohanů na víru v Krista, že v jeho diecézi už nebylo nikoho, kdo by 
přinášel oběti modlám a jejich obětiště byla zaházena.

Věncem svatého a spravedlivého života Cypriána i ctihodné Justi-
ny byla mučednická smrt. V roce 304 nastalo kruté pronásledování 
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křesťanů. Ďábel viděl bohumilý život Cypriána a poštval proti němu 
pohany. Shromáždili se u Eutolmia, knížete té země, a žalovali na 
Cypriána a Justinu, že se staví proti bohům, králi a vládě, že pobu-
řují lid a odvádějí ho od uctívání bohů a vznesli i jiná nespravedlivá 
obvinění a dožadovali se jejich smrti. Když to Eutolmius uslyšel, dal 
rozkaz zajmout Cypriána a Justinu, vedl je s sebou do Damašku 
(Sýrie) a tam je postavil před soud. Cyprián odpověděl na všechna 
nespravedlivá obvinění a pověděl knížeti o svém obrácení, proč od-
stoupil od běsů a čar a uvěřil v Krista. Tím dokázal, že je připraven 
za Krista i zemřít.

Soudce si však nevzal k srdci jeho slova, a protože na ně nemohl 
dát žádnou odpověď, rozkázal Cypriána pověsit na dřevě a odírat 
jeho tělo. Justinu přikázal bít po tváři a ústech. Dlouho je mučili, 
ale mučedníci nepřestávali vyznávat Krista. Statečně všechno vytr-
pěli. Po všech těch mukách je Eutolmius lstivě přemlouval k mod-
loslužbě, a protože se mu to nepodařilo, rozkázal hodit je do kotle 
s vřící smolou. Mučedníci však neutrpěli sebemenší újmu a slavili 
Boha, jako by přebývali v chládku. Když to uviděl jeden modlářský 
žrec jménem Atanáš, řekl: „I já vejdu do toho kotle a tyto čaroděje 
zahanbím.“ Ale jen co tam vešel, byl hned mrtev. Když to Eutolmius 
viděl, polekal se a nechtěl je dále soudit. Poslal je k imperátorovi do 
Nikomédie1 a dodal list, v němž o nich všechno napsal. Imperátor 
si list přečetl a odsoudil je ke stětí mečem.

Když mučedníky přivedli na místo popravy, první sklonila svou 
hlavu pod meč Justina. Když ji popravili, jeden muž jménem Theok-
tist, který tam stál, přistoupil k Cypriánovi, objal ho a vyznal, že on 
je též křesťan. Popravili proto i jeho. Všichni tři předali své duše do 
Božích rukou. Jejich těla ležela šest dní nepochována. Na to místo 
přišli křesťané, tajně těla ukradli a odvezli do Říma, kde je důstojně 
pohřbili. Na jejich hrobě pak docházelo k mnohým uzdravením.

1 město na břehu Marmarského moře, současné Turecko
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SVATÝ MUČEDNÍK DIONÝSIOS AREOPAGITA

Svatý Dionýsios pocházel 
z vážené pohanské rodiny z Atén. 
V Aténách studoval řeckou fi lo-
sofi i a při vzdělání dosáhl tako-
vých úspěchů, že když mu bylo 
25 let, překonal všechny své vrs-
tevníky. Toužil však dojít k ještě 
větší dokonalosti v poznání věd, a 
proto odešel do egyptského měs-
ta Heliopolis, kde zdávna žili zna-
menití učitelé. U nich se naučil 
astronomii. Jednoho dne uviděl 
na nebi zvláštní znak. V poledne 
se zatmělo slunce, a po tři hodiny 
byla tma po celé zemi. Dionýsios 
ve velkém údivu zvolal: „Co se to 

děje? Buď Bůh, Stvořitel všeho světa, trpí a umírá, anebo tento viditelný 
svět končí!“ A měl pravdu, řekl to z vnuknutí Ducha Božího, protože 
byl právě Velký pátek, kdy náš Spasitel za nás umíral na kříži. Když 
se pak Dionýsios vrátil z Egypta do Atén, oženil se a byl jedním z těch, 
kteří měli ve městě vládu, stal se členem Areopágu. Ateňané jej ctili 
jako prvního mezi občany kvůli vážnosti rodu, rozumu i důstojnosti.

Když apoštol národů, svatý Pavel, došel do Atén a přišel na Areo-
pág, uviděl různé pohanské modly: Krona, Afroditu, Dia, Área, Arte-
midu a mnohé jiné. Mezi nimi spatřil i oltář, na němž bylo napsáno: 
Neznámému bohu. Pavel řekl: „Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, 
toho vám zvěstuji: Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, ten je 
Pánem nebe i země, a nebydlí v chrámech, které lidé vystavěli, ani si 
nedává od lidí sloužit, jako by byl na nich závislý; vždyť je to On sám, 
který všemu dává život, dech i všechno ostatní.“ (Sk 17,23–18,1) Pa-
vel pak hlásal před staršími ukřižovaného a vzkříšeného Krista. Oni 
ale pro svou pýchu zvěst evangelia nepřijali. Dionýsios však pozorně 
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naslouchal Pavlovým slovům a zapečetil je ve svém srdci. Zrodila 
se v něm touha poznat pravdu. Mluvil pak s Pavlem ještě osobně 
a on mu zvěstoval dobrou novinu o příchodu našeho Spasitele. „A 
proto, Dionýsie,“ uzavřel svou řeč apoštol Pavel „věř v Ježíše, poznej 
Ho a následuj Ho celým srdcem, služ pravému Bohu, Ježíši Kristu.“ 
Dionýsios si vzpomněl i na temnotu, která byla po celé zemi, když 
byl v Egyptě, a hned uvěřil, že Bůh trpěl v lidském těle. Prozářený 
světlem Božské milosti otevřel své srdce poznání Boha.

Když Pavel už opouštěl Atény, jeden slepec, o němž všichni věděli, 
že je slepý od narození, prosil apoštola, aby mu daroval zrak. Apoštol 
požehnal znamením kříže jeho oči a v autoritě Boží řekl: „Pán můj, 
Ježíš Kristus, který plivnul na zem a udělal bláto ze svých slin a po-
mazal tímto blátem oči slepému a daroval mu tak zrak, Ten, ať prozáří 
i tebe svou mocí!“ Hned nato slepý prohlédl. Apoštol Pavel mu řekl, ať 
jde za Dionýsiem a řekne: „Poslal mě k tobě Pavel, služebník Ježíše 
Krista, abys přišel k němu, dal se pokřtít a dosáhl odpuštění hříchů.“ 
Dionýsios dobře znal slepce, proto byl velice překvapen, že vidí. Spolu 
se svou manželkou Damaris a se svými syny i s celým svým domem 
bez prodlení spěchal za apoštolem Pavlem a nechal se od něj pokřtít.

Potom Dionýsios opustil svou ženu, dům i děti a stal se učed-
níkem apoštola Pavla, ve kterém viděl vzor pravdivého Kristova 
pastýře. Tři roky s ním chodil, učil se od něj a přejal od něj horli-
vost v následování Krista. Dionýsios byl svědkem zesnutí a pohřbu 
Přečisté Bohorodičky. Tehdy se seznámil se všemi apoštoly, kteří 
se sešli na sněmu v Jeruzalémě. Sám ve svých knihách napsal, že 
viděl a slyšel kázání Jakuba, Petra i Jana.

Dionýsios byl apoštolem Pavlem určen za biskupa do Atén, aby 
tam sloužil spáse nesmrtelných duší. V Aténách prožil dlouhý čas 
a značně rozšířil Boží církev. Dionýsios však zahořel touhou kázat 
evangelium i v jiných zemích. Toužil po tom, aby mohl prolít svou 
krev za jméno Pána Ježíše. Proto určil Ateňanům místo sebe nové-
ho biskupa a odešel do Říma. Tam ho s radostí přijal sv. Klement, 
nástupce a učedník apoštola Petra. Po určitém čase ho pak papež 
Klement spolu s Luciánem a Saturninem, které předtím vysvětil na 
biskupy, a s dalšími kněžími a diákony poslal na misii do Galie. Po 
modlitbách se rozdělili: Dionýsios, kněz Rustik a jáhen Eleuterius 
šli do okolí města Lutetia (dnes Paříž). Lucián hlásal evangelium 
v Belgii a Saturnin až na severu Galie při Britském moři.

Pohanský kult místních obyvatel — Keltů — byl velmi krutý. Misi-
onáři byli ve stálém nebezpečí smrti. Dionýsios přesto obrátil mnoho 
pohanů od modloslužby a dokonce vybudoval v Lutetii chrám, kde 
sloužil svatou liturgii. Tím se stal apoštolem Francie.
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Svatý Klement v letech 80–83 konal v Galii úspěšnou misi. Na-
vštěvoval římské úředníky a vysvětloval jim podstatu křesťanství. 
Společně s Dionýsiem tak obrátili ke Kristu vládce Lutetie s jeho 
rodinou. To velmi pomohlo k rozšíření křesťanství na tom území. 
V Římě tenkrát vládl Vespasián (69–79) a po něm jeho starší syn 
Titus (79–81). Oba byli nakloněni křesťanství, a dokonce vydali cí-
sařské dekrety, které zakazovaly pronásledování křesťanů. Tak se 
na krátký čas církev dostala pod ochranu Římského impéria, a to 
omezilo útoky pohanů i židů. Už tehdy byla ve všech větších městech 
Galie založena křesťanská centra. Titus však byl zabit svým mladším 
bratrem Domitianem, který byl nemorálním a krutým člověkem. 
Kromě toho byl i zaťatým modlářem, kterým manipulovali pohan-
ští žreci. Začalo tak druhé pronásledování křesťanů po Neronově. 
Imperátor poslal do Galie nového vládce Sisinia, aby tam zničil víru 
v Krista. Jen co přišel do Lutetie, rozkázal, aby jako prvního ze všech 
zajali Dionýsia spolu s Rustikem a Eleuteriem. Svatý biskup byl 
v té době už velmi starý a vyčerpaný těžkou službou. Pevně svázán 
byl postaven před vojevůdce Sisinia. Ten na něj pohlédl a s hněvem 
křikl: „To ty jsi ten zločinný stařec Dionýsios, který se rouhá našim 
bohům? To ty zavrhuješ všechnu službu jim, protivíš se císařským 
nařízením a i jiné k tomu svádíš?“ Svatý odpověděl: „I když, jak 
vidíš, jsem už zestárl tělem, moje víra kvete mladostí a má 
kázání rodí nové a nové duchovní děti pro Krista.“

Na otázku Sisinia, jakého boha uctívá, sv. Dionýsios odpověděl, 
že uctívá jediného pravého Boha ve Třech osobách. Využil možnost 
svědčit a hlásal Sisiniovi slovo pravdy. Ten však nechtěl slyšet slova 
vedoucí ke spáse, protože neměl lásku k pravdě. Všech třech se ze-
ptal, zda se chtějí podřídit císaři a přinést oběti pohanským bohům. 
Oni jako jedněmi ústy řekli: „My jsme křesťané, uctíváme jedi-
ného Boha, který je na nebi, a Jemu se klaníme. Císařskému 
příkazu se nepodřídíme.“

Tehdy Sisinius přikázal Dionýsia bez milosrdenství bít provazy. 
Svatý děkoval Pánu, že může trpět rány kvůli Němu. Stejně mučili 
i Rustika a Eleuteria, ale i oni, posíleni Boží milostí, oslavovali Spa-
sitele. Když Sisinius viděl, že kati se už unavili, přikázal mučedníky 
uvrhnout do vězení. Ráno sluhové vyvedli sv. Dionýsia z vězení a na 
příkaz mučitele ho položili na rozžhavený železný rošt. Svatý zazpíval 
žalm: „Tvé slovo je velmi čisté (rozžhavené) a Tvůj otrok si ho zami-
loval.“ Když pak sňali svatého z roštu, předhodili ho divé zvěři. Ale 
zvěř svatému neuškodila. Potom svatého hodili na velký oheň, ale 
ani ten mu neuškodil. Vůbec se ho nedotkl. Potom ho znovu uvrhli  
o žaláře k Rustikovi a Eleuteriovi. Do vězení za Dionýsiem přichá-
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zelo mnoho věřících a svatý jim sloužil svatou liturgii a rozdával jim 
svaté přijímání Těla a Krve Kristovy. Když Dionýsios sloužil svatou 
liturgii, věřící nad ním viděli velké světlo.

Po nějakém čase byli Dionýsios, Rustik a Eleuterius vyvedeni 
z vězení a postaveni před vládce, který je znovu přesvědčoval, aby 
přinesli oběť modlám. Svatí se nepodřídili, ale vyznali Krista, pravé-
ho Boha. Mučitel v hněvu přikázal bít svaté bez milosti a potom je 
odsoudil k setnutí hlavy mečem. Když vedli svaté na popravu, Dioný-
sios se modlil: „Stvořiteli můj, skrze Ducha svatého ses mi dal poznat 
a naučil mě pravé moudrosti. Všude jsi byl se mnou. Děkuji Ti, Pane, 
za všechno, co jsi skrze mne udělal ke slávě svého svatého Jména. 
Voláš mě k sobě spolu s mými přáteli a já Tě toužím uvidět. Prosím Tě, 
přijmi nás a buď milostivý těm, které jsi vydobyl svou smrtí na kříži, 
neboť Tvoje je síla a vláda s Otcem i Duchem svatým na věky věků.“

Při slovu „Amen“ mu tupou sekerou odsekli hlavu. Stejně tak 
Rustik a Eleuterius položili svůj život za Ježíše Krista. Byli sťati 
na Martově hoře nedaleko města. Dnes se hora nazývá Montmar-
tre — Hora mučedníků. Svatému Dionýsiovi bylo 90 let, když přijal 
mučednickou smrt. Stalo se tak 96. roku po narození Krista.

Po smrti sv. Dionýsia Bůh učinil veliký zázrak. Tělo svatého už 
bez hlavy vstalo, vzalo do svých rukou hlavu a šlo s ní až do města, 
kde stál chrám. Tam ji odevzdalo jedné křesťance jménem Katula a 
padlo na zem. Když nevěřící viděli tak velký zázrak, uvěřili v Krista. 
Jiní nevěřili a chtěli mučedníkovo tělo hodit do řeky Sieny. Katula 
zadržela vojáky a věřící během toho času pochovali svaté ostatky. 
Na jeho hrobě se dělo velmi mnoho zázraků. Svatá Jenovéfa tam 
pak vybudovala basiliku. Později, v 7. století, král Dagobert I. založil 
na tom místě opatství Saint Denis, známé po celém světě. V něm 
pohřbívali francouzské krále až do francouzské revoluce.

Mnoho autorů rozlišuje dva svaté mučedníky, Dionýsia Areopagi-
tu, prvního biskupa Atén, a Dionýsia (Denisa), prvního pařížského 
biskupa. Jeho smrt datují až do 3. století, do doby pronásledování 
za imperátora Decia. Tento názor se zakládá na autoritě historika 
z 6. století, sv. Řehoře z Tours. Realita je však taková, že ohledně 
Dionýsia jde o jednoho a téhož člověka. Tento závěr byl vyvozen 
z prověřených faktů. Kromě toho je známo, že v písemnostech sv. Ře-
hoře jsou určité nepřesnosti.

Svatý Dionýsios je významným církevním spisovatelem. Jeho 
práce jsou poklady křesťanského písemnictví. Pro apologii je obzvlášť 
důležitá práce o církevní hierarchii, protože se v ní popisují obřady, 
vykonávané už prvními křesťany. Jde například o pohřební obřady, 
svěcení olejů a hlavně o svatou liturgii.
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SVATÝ FRANTIŠEK Z ASSISI

Svatý František se narodil v roce 1182 v italském městě Assi-
si. Jeho otec byl bohatým kupcem, jmenoval se Petr Bernardone. 
František byl pokřtěn jménem Jan, ke cti Jana Křtitele. Když se 
ale jeho otec vrátil z cesty po Francii, rozhodl se změnit mu jméno 
na František, což znamená malý Francouz. Petr velmi chtěl, aby se 
jeho syn stal také kupcem, proto ho této práci učil.

František získal dosti dobré vzdělání a lehce se naučil francouz-
sky. Když vyrostl, zamiloval si svět, veselé přátele, pěkný oděv a 
příjemné zábavy. Vždy se ale lišil od svých přátel, kteří ho pokládali 
za svého vůdce. Takový život vyžadoval velké výdaje. Jeho otec, 
který rád šetřil peníze, často synovi vytýkal jeho utrácení, ale nic 
nepomáhalo. Chlapec dále chodil na zábavy a utrácel peníze, kte-
ré vůbec necenil. František byl živé a veselé povahy. Přestože byl 
nadšen ze světských zábav, nikdy se nedopustil něčeho nečestného 
a zachoval svou mladickou čistotu. Na nečistá a dvojznačná slova 
nikdy neodpovídal.

Mladík František měl milosrdné srdce. Když jednou, protože byl 
zaujat obchodem, odeslal jednoho chudáka bez almužny, bylo mu to 
vzápětí velmi líto. Běžel za žebrákem, dal mu velkou almužnu a před 
Bohem složil slib, že v budoucnu nikdy neodmítne milodar tomu, 
kdo ho poprosí pro lásku Boží. Tomuto předsevzetí byl věrný až do 
smrti, a to způsobilo, že v jeho srdci vzrostla Boží milost i láska.

V roce 1199 v Assisi vypukla občanská válka mezi měšťany a 
šlechtou. Mladý František začal přemýšlet nad svým životem a usly-
šel povolání ne do pozemských bitev, ale do skutečného boje ve 
službách nejvyššího Pána a Krále, Ježíše Krista. Učinil předsevzetí 
týkající se jeho budoucího života. Začal se vyhýbat kupeckým zále-
žitostem, mnoho se modlil a sloužil malomocným. Kdysi se od tako-
vých lidí odvracel, teď jim dával peníze i oblečení, a aby se z lásky 
ke Kristu naučil dokonale přemáhat, dokonce s nimi pojedl. Hlavně 
se však snažil ve všem zříkat své vůle.
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Jednoho dne František vyšel za město a uviděl napůl rozbořený 
chrám sv. Damiána. Vešel dovnitř, klekl si a modlil se. Najednou 
uslyšel hlas: „Františku, můj dům chátrá, obnov můj dům!“ Vstal, 
vrátil se domů, vzal z otcova skladu trochu plátna, položil ho na koně 
a odjel do sousedního města Foligno. Prodal tam plátno i koně, a 
když se vrátil, nabídl peníze knězi na obnovu chrámu sv. Damiána. 
Když se o tom dozvěděl otec, přišel do chrámu, vzal Františka domů 
a velmi ho zbil. Pak před biskupem požadoval, aby se František zřekl 
svého práva na dědictví. Syn odevzdal otci peníze i vrchní oděv a 
řekl: „Až do této chvíle jsem tě nazýval svým otcem, ale ode dneška 
tak budu nazývat jen Boha. Teď se budu v pravdě modlit ‚Otče náš, 
jenž jsi na nebesích‘.“ Myšlenka na obnovu chrámu však Františka 
neopouštěla. Začal sbírat milodary, snášet kamení a spolu s po-
mocníky chrám opravovat. Takovým způsobem obnovil tři chrámy. 
Jedním z nich byl chrám Přesvaté Panny Marie Andělské, který 
se nazýval Porciunkule. Vedle něj se později František i s bratry 
usadil. Politováníhodný stav chrámů, jaké František obnovoval, byl 
duchovním obrazem tehdejší církve. František brzy pochopil, že ho 
Bůh volá k obnově nejen materiální církve, ale především k obnově 
Kristova Ducha a celé katolické církve.

Ve svátek sv. apoštola Matěje František uslyšel v chrámu slova 
svatého evangelia: „Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. 
Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťuj-
te, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte 
od nikoho zlato, stříbro ani měďáky do opasku; neberte si na cestu 
mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, neboť ‚hoden je dělník své 
mzdy‘.“ (Mt 10,7–10) František hned radostně řekl: „To je to, co 
hledám a po čem toužím!“ Hned po bohoslužbě komusi dal své boty, 
hůl i řemen, oblékl se do hrubého hábitu a opásal se jen šňůrou. 
V takovém oděvu začal mluvit k lidem a volat je k pokání. Duch 
svatý ho vedl k založení mnišského řádu. Bůh ho obdařil darem 
proroctví i darem činění zázraků.

Mnoho lidí, kteří viděli, že František začal žít novým životem, se 
nadchlo jeho zbožností a zatoužili žít spolu s ním a následovat jeho 
chudobu, pokoru a lásku. Jednoho dne Bernard, vážený kupec 
z Assisi, pozval Františka k sobě na duchovní rozhovor a nocleh. 
V noci, když se Františkovi zdálo, že jeho přítel spí, klekl si vedle 
svého lůžka a dlouho se modlil. Často opakoval slova: „Můj Bůh — 
mé všechno!“ Bernard ale nespal, všechno viděl. Zbožnost a radost 
Františka ho tak nadchla, že se ho ráno zeptal, jestli může spolu 
s ním následovat Ježíše. Šli na liturgii a pak hledali vůli Boží. Když 
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se ujistili o tom, že Pán to chce, Bernard prodal svůj majetek, roz-
dal peníze chudým a šel za Františkem. Brzy se k nim přidali i jiní 
bratři. Ctihodný František pro ně složil pravidla nového života, aby 
věděli, jak mají prožívat den a jak se mají snažit o křesťanskou 
dokonalost. Hlavním principem byla úplná chudoba. Nikdo nesměl 
přijímat peníze ani je mít.

K chudobě František přidal pokoru, proto nikdy nebyl vysvěcen 
na kněze. Říkával: „Pokora musí růst v duši spolu s dary a milostmi, 
které Tvůrce každému dává. Bez této ctnosti se žádná jiná nemůže 
Bohu líbit.“ Čistotu si chránil jak zřítelnici oka a vždy s pokušením 
bojoval. Jednomu bratrovi, který si stěžoval na boj a utrpení, říkal: 
„Rozkoš, která přichází z hříchu, je krátká, ale trest za ni je věčný. 
Utrpení tohoto věku jsou lehká, ale sláva za ně je nekonečná! Pro-
tivenství se pro nás stávají zřídlem zásluh a věčného štěstí. Jen je 
třeba je tiše snášet a zříkat se sebe.“

Byl proti tomu, když se někdo odlišoval od jiných mimořádným 
chováním. Když jeden bratr mlčel, když bylo třeba mluvit, řekl: „To 
není Duch Boží, ale ďábelský. Je to pokušení, a ne ctnost.“

Kvůli svému zdraví František předal vedení řádu do jiných rukou. 
Sám více času věnoval modlitbě a rozjímání o Božích věcech. V ro-
ce 1224 vyšel se svým zpovědníkem na horu Alverno, kde strávil mnoho 
dní na modlitbě. Tehdy ho Bůh zázračným způsobem obdaroval stig-
maty. Na rukou, nohou a hrudi se objevily rány podobné Kristovým.

Když František prožíval nějakou bolest, modlíval se: „Pane, děkuji 
Ti za své utrpení. Prosím zvětši je i stokrát, jestli je to Tvá vůle. Raduji 
se, že jsi na mě seslal utrpení a nešetříš mé tělo. Jakou bych mohl 
mít sladší útěchu než tu, aby se stala Tvá svatá vůle.“

Svatý pocítil, že se jeho život chýlí ke konci. Poprosil bratry, aby 
ho položili na zem a přikryli starým hábitem. Když ležel na zemi, 
prosil je, aby milovali Boha a chudobu. Pak mu ještě přečetli úryvek 
z evangelia od sv. Jana, kde popisoval Kristova muka. Večer 3. říj-
na 1226, ve věku 44 let, František odevzdal Bohu svou svatou duši.

SVATÝ PAVEL PROSTÝ

Tento Pavel byl prostý, nevzdělaný venkovský rolník a dobrák 
od kosti. Oženil se s ženou, která sice byla krásné tváře, ale nesty-
datá myšlením i mravy a tajně mu byla nevěrná. Jednou se vrá-
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til domů z pole a přistihl svou ženu 
s jiným. Vysmál se jim a smilníkovi 
říká: „Dobře, dobře, opravdu na to 
nedbám: Ježíš je mi svědkem, že více 
s ní nechci žít. Vezmi si ji ty a starej 
se pak o děti. Já půjdu a stanu se 
mnichem.“ Tehdy všechno opustil, 
odešel z domu, nikomu nic neřekl, 
nevyčítal ženě tuto hanbu a mlčky 
se odebral na poušť. Přišel ke ctihod-
nému Antonínovi Velikému, zaklepal 
na dveře jeho cely a Antonín se ho 
zeptal: „Co chceš?“ Pavel odpověděl: 
„Chci být mnichem.“ Antonín uviděl, 
že už je starý a říká mu: „Už máš, 
starče, téměř 60 let, nemůžeš být mni-
chem. Jdi do vesnice a pracuj. Děkuj 
Bohu, protože postní námahy a poku-
šení už nejsi schopen snášet.“ Pavel 
však řekl: „Když mě něčemu naučíš, 
otče, budu to tak dělat.“ Antonín jeho 
slovům nevěnoval pozornost a říká: „Řekl jsem ti už, že jsi starý a 
nemůžeš být mnichem. Jdi odsud. Jestliže chceš být mnichem, jdi do 
monastýru, kde žije mnoho bratří, kteří mohou nést tvé slabosti. Já 
tady zůstávám sám a pět dní v týdnu nic nejím, nemůžeš tu se mnou 
žít.“ Když to Antonín řekl, zavřel dveře a tři dny kvůli tomu starci 
z cely nevycházel, protože ten stál před nimi. Čtvrtého dne Antonín 
otevřel dveře a vidí — Pavel neodešel. Znovu ho odháněl a řekl: „Jdi 
odsud, starče! Co mi chceš dokázat? Už jsem ti řekl, že tady zůstat 
nemůžeš.“ Stařec odpověděl: „Zemřu tady, nikam nepůjdu!“ Když 
Antonín viděl, že s sebou nepřinesl ani chleba, ani vodu a už čtvrtý 
den je bez jídla, pomyslel si: „Tento stařec není zvyklý se postit tak 
dlouho, zemře tu hladem a budu ho mít na svědomí.“ Přijal ho tedy 
a řekl: „Můžeš dojít spásy, když budeš poslušný a budeš dělat, co ti 
řeknu.“ Pavel odpověděl: „Všechno, co mi řekneš, otče, jsem připra-
ven udělat.“ Antonín ho tedy vyzkoušel a řekl: „Stůj a modli se na 
tomto místě, dokud nepřijdu a nepřinesu ti, co máš dělat.“ Odešel do 
skalní jeskyně a nevycházel k němu celý týden. Tajně se ale na něj 
skulinou díval a viděl, že Pavel celou dobu stál, tak jak mu řekl na 
tom samém místě ve dne i v noci a ani se nepohnul. Vyšel k němu, 
přinesl mu datlovou větvičku, namočil ji ve vodě a říká Pavlovi: „Pleť 
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provaz, starče, takový, jaký jsi viděl u mne.“ Pavel tedy začal plést, 
pletl do deváté hodiny a s velikým úsilím upletl provaz dlouhý pat-
náct loktů. Antonín to uviděl a říká: „Špatně jsi to zapletl, rozpleť to 
a pleť znovu.“ To už byl sedmý den, co mu nic nedával jíst. Antonín 
to všechno dělal proto, aby ho od sebe odehnal, protože si myslel, 
že se stařec vysílí a odejde sám. Když ale uviděl, že s velikým úsilím 
rozpletl provaz a pletl ho znovu, vyhladovělý a už staršího věku, a 
přesto ani nezesmutněl ani se nevzpíral, nenaříkal ani se nehně-
val, smiloval se nad ním Antonín, a když zapadalo slunce, řekl mu: 
„Starče, chceš sníst trochu chleba?“ Pavel mu říká: „Jestli ty chceš, 
otče.“ Tato slova na Antonína hluboce zapůsobila — přestože je sta-
řec hladový, nespěchá ke chlebu, ale úplně se odevzdává jeho vůli. 
Když Pavel trošku snědl a zapil vodou, vstal a poděkoval.

Svatý vyzkoušel Pavla i v modlitbách. Celou noc nespali a zpívali 
žalmy i s mnoha poklonami, ale i v tomto byl Pavel trpělivý a bodrý.

Když jednou jedli, Antonín přikázal, aby si Pavel vzal více chleba. 
Bylo mu ho líto, protože ještě nebyl zvyklý tolik se postit. Pavel říká: 
„Když ty, otče, budeš více jíst, pak budu i já.“ Antonín řekl: „Mně to 
stačí. Já jsem mnich.“ Pavel řekl: „I mně to stačí, i já chci být mni-
chem.“ Trpělivě dělal vše, co by mu Antonín nerozkázal. Jednou mu 
přikázal, aby ušil jakýsi oděv. Když ho Pavel ušil, Antonín mu říká: 
„Špatně jsi to ušil. Rozpárej to a ušij znovu.“ A když oděv znovu sešil, 
přikázal mu zase ho rozpárat a opět ušít. To všechno dělal proto, 
aby vyzkoušel jeho trpělivost a poslušnost. Pavel nenaříkal ani tro-
chu, ale snaživě a důkladně dělal to, co mu bylo přikázáno. Antonín 
viděl, že je ve všem poslušný a říká mu: „Ve jménu Pána Ježíše, už 
ses stal mnichem“ a přikázal mu, aby už žil sám. Vybudoval mu 
celu, vzdálenou od jeho asi tak, jako bys čtyřikrát hodil kamenem 
a ctihodný Pavel přebýval poblíž sv. Antonína v této cele. Namáhal 
se ve dne i v noci, konal mnišské hrdinské činy a přijal tak od Boha 
moc nad nečistými duchy, vyháněl je a uzdravoval nemocné.

Jednou přivedli ke sv. Antonínovi mladíka, který měl nečistého 
ducha, velmi zlého a silného, jednoho z knížat tmy, kteří se rouhali 
Bohu. Antonín řekl: „To není má věc. Já jsem nedostal od Boha 
vládu nad běsovskými knížaty, ale prostý Pavel ten dar má.“ Šli 
proto s mladíkem za Pavlem a Antonín mu říká: „Otče Pavle, vyžeň 
nečistého ducha z tohoto mladíka, ať jde domů zdravý a chválí Boha.“ 
Pavel říká: „A ty, otče, proč jsi ho nevyhnal?“ Antonín odpověděl: 
„Musím se zabývat něčím jiným, a proto jsem ho přivedl k tobě.“ Ne-
chal posedlého mladíka u Pavla a odešel. Pavel se pomodlil k Bohu 
a řekl běsovi: „Otec Antonín ti přikazuje, ďáble, vyjdi!“ Ďábel mu ale 
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lál a odpověděl: „Nevyjdu, zlostný a lživý starče!“ Pavel vzal kůži, 
v jaké chodil, bil ho a říkal: „Vyjdi! Přikazuje ti to Antonín!“ Ďábel 
nevycházel a Pavel proto řekl: „Buď vyjdi, anebo já půjdu, povím to 
Kristu a bude ti běda!“ Běs se ale rouhal i Kristu a řekl: „Nevyjdu!“ 
Tehdy se Pavel tak rozhněval na běsa, že v poledne, kdy v Egyptě 
nejvíce pálí slunce, že je tam jako v peci babylonské, vystoupil na 
kámen a stál na něm jako sloup bez hnutí, vzýval Krista a říkal: 
„Ježíši Kriste, ukřižovaný za Pontia Piláta, Ty vidíš, že nesejdu z to-
hoto kamene, ať třeba i zemřu, a nebudu jíst ani chléb, ani pít vodu, 
dokud mne nevyslyšíš a nevyženeš běsa z tohoto mládence!“ Když 
tak ke Kristu zvolal, běs zakřičel: „Vycházím, vycházím, a nevím, kde 
se octnu!“ Vyšel, stal se z něho velký dlouhý had a padl do Rudého 
moře. Tak sv. Pavel prostotou a pokorou přemohl ďábla. Neboť malé 
běsy vyhánějí lidé silní ve víře, ale nad běsovskými knížaty vítězí 
pokora, když je taková, jako u tohoto sv. Pavla.

Pavel měl i Ducha prorockého. Jednou přišel do monastýru, po-
stavil se u chrámu a díval se, kdo s jakou myslí do chrámu vchází. 
Byla večerňa (večerní modlitba) a se všemi, kdo vcházeli s obličejem 
světlým a duší prozářenou, s každým takovým vcházel anděl strážný 
a radoval se. Pavel uviděl jednoho bratra, který do chrámu vešel 
s tváří zasmušilou a duší zachmuřenou, obklopený běsy. Přetaho-
vali se o něj. Za ním šel zdaleka jeho svatý anděl strážný, byl velmi 
zarmoucený a plakal. Když to svatý uviděl, zabolelo ho to, velmi se 
ze smutku nad hynoucím bratrem rozplakal a kvůli tak hořkému 
zármutku nevešel ani do chrámu, ale plakal venku. Církevní zpěv 
skončil, bratři vycházeli takoví, jací vcházeli dovnitř, a ozařovalo je 
božské světlo. Uviděl i toho, který byl předtím zachmuřený. Jeho 
tvář teď vypadala jako tvář anděla a milost Ducha svatého jej zasti-
ňovala. Anděl strážný se radoval a držel ho za ruku. Běsi zdaleka 
ryčeli a nemohli se k němu ani trošku přiblížit. Když ctihodný Pavel 
uviděl, jak se rychle změnil, zaradoval se a zadržel ho. Přede všemi 
řekl, co viděl, a ptal se ho na příčinu jeho rychlé změny. Ten, když 
viděl, že Bůh odhalil přede všemi jeho duši, vyznal o sobě všechno 
a řekl: „Já jsem velmi hříšný. Zůstával jsem roky v mnohé nečistotě 
až dosud. Teď ale, když jsem vstoupil do chrámu a slyšel, jak četli 
proroka Izaiáše, Bůh skrze něj ke mně mluvil: ‚Omyjte se, očistěte 
se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit 
dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu 
sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. Pojďte, projednejme to spolu, praví 
Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělají jako sníh, i 
kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna.‘ (Iz 1,16–18) Když 
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jsem to uslyšel, má duše se zachvěla, otevřely se mi oči a poznal 
jsem, že jdu do záhuby. Zasténal jsem a zvolal v duchu k Bohu: 
‚Ty jsi Bůh, který přišel na svět spasit hříšníky! Tak jak jsi to teď 
řekl skrze proroka, naplň to nyní na mně hříšném! Já od této chvíle 
slibuji, že s Tvou pomocí se už nedopustím žádného zla, ale opus-
tím všechnu nepravost a budu Ti sloužit s čistým svědomím, Pane! 
Jen Ty sám přijmi mě, kajícníka, a neodháněj mě od sebe, neboť 
k Tobě přicházím.‘ A s těmito sliby jsem pak vyšel z chrámu s pev-
ným předsevzetím ve svém srdci už před Bohem nehřešit.“ Když to 
všichni uslyšeli, velkým hlasem slavili Boha, že přijímá každého, 
kdo k Němu přichází v pokání.

Takového měl svatý Pavel prorockého Ducha, protože byl napl-
něn Boží milostí skrze svou prostotu a dobrotu. Kdo je tak příjemný 
Bohu, jako člověk dobrotivý?

Ctihodný Pavel prožil ve svaté prostotě mnoho let a Bůh skrze 
něj učinil mnoho zázraků. Pak odešel k Pánu. Ten, který byl na 
zemi prostý a nevzdělaný, je teď na nebesích moudřejší než všichni 
vzdělanci tohoto světa a s moudrými cherubíny se dívá na Boží sílu 
a Boží moudrost — na Krista. To je pravá moudrost: bát se Boha a 
Jemu v prostotě ducha a s dobrotivým srdcem sloužit.

„Pane, na přímluvu Tvého Pavla Prostého, učiň nás moudrými, 
abychom plnili Tvá přikázání. Dej nám počátek moudrosti, kterým 
je bázeň Boží, abychom se stranili zla, činili před Tebou dobro, a 
tak nalezli Tvou milost navěky. Amen.“
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SVATÁ MUČEDNICE CHARITINA

Charitina se ještě jako malé dítě stala úplným sirotkem. Ve městě 
Amissie, které leží nad Černým mořem, žil jeden bohatý muž slav-
ného rodu jménem Klaudius. Bylo mu líto ubohého děvčátka a vzal 
si ji k sobě. Vychoval ji a zamiloval si ji jako vlastní dceru. Charitina 
byla nejen krásné tváře, ale měla i krásnou duši. Byla pokorná, 
mlčenlivá, cudná a rozumná. A co víc, dívka hořela láskou k Bohu, 
byla věrnou otrokyní Krista, kterému zasvětila sebe a své panenství. 
Klaudius z ní měl upřímnou radost a v ničem jí nebránil. Vybudoval 
jí na odděleném pozemku dům, v němž dívka sloužila Bohu v sa-
motě, na modlitbách a čtením Písma svatého. Pro všechny byl její 
ctnostný život velkým vzorem k následování. Pohané se obraceli na 
pravou víru, začínali měnit svůj život a ti, kteří už byli křesťané, 
přicházeli k ní na modlitbu a učili se z jejích slov. Charitina často 
říkala: „Modlitba je boj. Těžká práce a zároveň velmi důležitá služba. 
Ďábel se nás snaží odtáhnout od modlitby všemožným způsobem: 
skrze myšlenky, skrze jiné lidi…, ale má jen jeden cíl, abychom se 
nemodlili. Když však dáme čas Bohu, On nám žehná a pro zbytek 
našeho dne jako by rozmnožil čas.“

V té době, na počátku 4. století, imperátor Dioklecián (284–305) 
začal krutě pronásledovat křesťany. Všude je vyhledával, a nejvíce 
ty, kteří obraceli pohany ke Kristu. Nad územím, kde žila Charitina, 
vládl Domicián. Dívku udali, že je křesťankou. Poslal proto vojáky, 
aby ji zajali a přivedli k němu na soud. Když chtěli dívku odvést, 
Klaudius se jim postavil na odpor a násilně ji chtěl bránit. Charitina 
mu řekla: „Pusť mě, můj pane, neboj se o mě, raději se raduj. Stanu 
se příjemnou obětí Bohu za své i tvé hříchy. Jdu pro věnec věčné slá-
vy!“ Klaudius s pláčem řekl: „Vzpomeň si na mě, milované dítě, když 
budeš spolu se svatými mučednicemi stát před Nebeským Králem!“ 
Vojáci déle nečekali, násilně se zmocnili Charitiny jako vlci ovce a 
vedli ji ke svému vládci. Ten se jí zeptal: „Je pravda, co jsem o tobě 
slyšel, že jsi křesťanka a svádíš mnoho lidí na svou daremnou víru?“ 
Dívka odpověděla: „Je pravda, že jsem křesťanka, ale že svádím 
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lidi, je lež. Naopak, já je odvracím od nepravosti a přivádím na 
cestu pravdy, kterou je můj Spasitel Ježíš Kristus. Víra v Něho 
není daremná, jak ty říkáš, ale svatá a spravedlivá. Vaše víra 
je naplněná vší možnou nečistotou, protože vy věříte běsům a 
plníte jejich vůli.“ Když to Domicián uslyšel, velmi se rozhněval a 
přikázal Charitinu bít bez milosti. Potom jí pověsil na krk železné 
jařmo a poslal k soudci. Ten jí ukázal mučící nástroje a řekl: „Smiluj 
se nad sebou, přijmi mou dobrou radu a přines oběť nesmrtelným 
bohům. Tím si nakloníš bohy, aby se nad tebou smilovali, i od krále 
dostaneš milost, zachováš svou krásu, mladost a unikneš mukám. 
Jen tak se můžeš zachránit, jinak zahyneš v krutých mukách.“ Mu-
čednice pozvedla oči k nebi, kde hledala pomoc, a mučiteli řekla: „Jsi 
zlý a nespravedlivý soudce. Ani svou vychytralostí ale ničeho nedo-
sáhneš. Nepodaří se ti svést mě prázdnými sliby, ani mě nevystrašíš, 
když mi hrozíš mukami. Žádným způsobem se ti nepodaří donutit mě 
k modloslužbě a nezměníš můj úmysl trpět za Krista. Přemýšlej ale, 
co je pro tebe užitečné a přestaň se klanět bezduchým modlám, abys 
nezahynul s démony, které ctíš jako bohy.“ Soudce nechtěl pravdu 
přijmout, začal se Charitině vysmívat a přikázal jí ostříhat vlasy. 
Charitina to trpělivě snesla jako ovce, kterou vedou na porážku, 
v srdci však volala k Bohu, aby ji dal sílu zůstat Mu věrnou až do 
konce. Když tak ostříhaná stála přede všemi, najednou jí začaly růst 
nové vlasy — bylo jich více a pěknější, než předtím. Když soudce 
uviděl tento zázrak, rozhněval se a rozkázal jí posypat hlavu rozžha-
veným uhlím a aby bolest ještě zvětšil, rány polévat octem. Svatá 
se v bolestech modlila: „Pane Ježíši Kriste, Ty jsi pomocníkem tomu, 
kdo v Tebe doufá. Ty jsi zachránil před ohněm tři svaté mládence. 
Pospěš mi na pomoc a posilni mě v mukách, které přijímám kvůli Tobě, 
aby nepřátelé neřekli: Kde je její Bůh?“ Po modlitbě pocítila úlevu 
a poděkovala Bohu. Kat však vymýšlel nová a větší muka. Přikázal 
probodávat jí rozpálenými železnými pruty kůži na hrudi a svíčkami 
opalovat žebra. V těchto mukách dívka nepřestávala srdcem i ústy 
volat svaté Boží jméno. Zdálo se proto, jako by ani necítila bolest. 
Byla rozpálená silnějším ohněm — Boží láskou.

Mučitel pak poručil utopit Charitinu v moři. Po cestě mučedni-
ce vzývala Boha: „Děkuji Ti, Ježíši můj, že kvůli Tobě budu hozena 
do moře! Prosím ukaž na mě svou sílu, aby bylo ještě více oslaveno 
Tvé svaté jméno.“ Vojáci přivázali ke krku mučednice velký kámen 
a hodili ji do vody. Boží všemohoucností se však kámen odvázal 
a klesl ke dnu. Charitina se postavila na vodu a šla po ní jako po 
tvrdé zemi. Přišla na břeh, stanula před soudcem a řekla mu: „Vi-
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díš sílu mého všemohoucího Boha? Uvěř v Krista!“ Mučitel byl tak 
ohromen, že nebyl schopen slova. Když se vzpamatoval, začal křičet, 
že je čarodějka a svými čárami způsobila, že zůstala živá. Rozkázal 
sluhům přivázat Charitinu ke kolu, pod které nabili železné hřeby, 
nože a meče. Kromě toho nasypali pod kolo ještě i rozpálené uhlí. 
Tak měla mučednice trpět dvojí bolest. Kati chtěli začít otáčet kolem, 
ale nemohli s ním hnout. Vší silou do něj tlačili, až jim zeslábly ruce 
a uhlí pohaslo. Kristova otrokyně byla chráněna andělem a zůstala 
bez ujmy. Soudce se rozlítil ještě více a poručil vytrhat jí na rukách 
i na nohách nehty a vybít zuby. Ona i tato muka přetrpěla statečně. 
Nakonec krutý soudce viděl, že je přemožen slabým děvčetem, a 
proto vymyslel, že bude zneuctěna. Zavolal mnoho smilných mužů 
a vydal jim Charitinu. Mučednice se začala horlivě modlit a s vírou 
řekla: „Se mnou je můj Ježíš, který všechny vaše hříšné úmysly zničí 
a vezme mou duši k sobě.“ V tu chvíli Charitina odevzdala svého du-
cha do Božích rukou. Její neposkvrněné tělo mučitel rozkázal vložit 
do pytle, který byl zčásti naplněn pískem, a hodit do moře. Po třech 
dnech vlny vynesly ostatky mučednice Kristovy na břeh. Klaudius 
je důstojně pochoval, oslavuje Ježíše Krista. Stalo se to v roce 304.

SVATÝ DAMIÁN PEČERSKÝ

Když je někdo nemocen dušev-
ní nemocí spolu s tělesnou, Písmo 
říká „ať zavolá starší církve a potí-
rají ho olejem.“ (Jak 5,14) Tak či-
nil i bohumilý presbyter, ctihod-
ný Damián, který žil v pečerském 
monastýru za časů ctihodného 
igumena Teodosia. Tento mnich 
divotvůrce následoval ve všech 
ctnostech se vší horlivostí anděl-
ský život ctihodného otce a svého 
představeného Teodosia. Mnoho 
bratří svědčilo o jeho příkladném 
životě. Byl pokorný a poslušný, a 
protože byl všem podřízený, do-
svědčovali to nejvíc ti, kteří žili 
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spolu s ním v cele. Damián často celé noci nespal, anebo aspoň 
uprostřed noci vstával na modlitbu. Také snaživě četl svaté knihy a 
mnozí o tomto Božím muži říkali, že byl i vytrvalý postník a ve všem 
zdrženlivý, takže kromě chleba a vody nic nejedl až do své smrti. 
Stal se tak hodným jako divotvůrce, podobný svému znamenitému 
jmenovci Damiánovi, obdržet dar uzdravování. Když přinášeli dítě, 
zasažené nemocí, anebo přicházel či byl přivezen do monastýru 
ke ctihodnému Teodosiovi nemocný dospělý člověk, igumen vždy 
volal blahoslaveného Damiána, aby se nad nemocným modlil. Ten 
se v pokoře pokládal za nehodného daru uzdravování a v takové po-
níženosti se i nad nemocným modlil a mazal ho olejem. Všichni pak 
byli z milosti Boží uzdravováni a z monastýru odcházeli už zdraví.

Blahoslavený Damián prožil bohulibě v mnišských námahách 
mnoho let a všem se k duchovnímu užitku stal vzorem hrdinských 
ctností. Před koncem pozemského života sám onemocněl, a když už 
se blížila jeho smrt, modlil se se slzami k Bohu: „Pane můj, Ježíši 
Kriste, neodlučuj mě od mého otce a duchovního vůdce blahoslavené-
ho Teodosia, ale dej mi přebývat spolu s ním tam, kde svítí světlo Tvé 
tváře.“ Když se tak modlil, najednou se vedle jeho lože zjevil anděl a 
řekl: „Dítě, Pán mě poslal oznámit ti, že bude tak, jak prosíš.“ Když 
to řekl, stal se neviditelným. Blahoslavený Damián vnímal, že toto 
zjevení bylo od Boha. Poslal proto ke ctihodnému Teodosiovi s pros-
bou, aby k němu přišel a s radostnou tváří se ho zeptal: „Otče, bude 
to tak, jak mi teď bylo slíbeno?“ Ctihodný Teodosius, který o zjevení 
nevěděl, mu odpověděl: „Nevím, dítě, co ti bylo slíbeno.“ Blahoslavený 
Damián mu pověděl o svém zjevení, a když to Teodosius uslyšel, 
chválil Boha a se slzami Damiánovi řekl: „Ano, dítě, bude to tak, jak 
ti bylo slíbeno. Anděl Boží se ti ukázal, a já jsem jen hříšník, jak bych 
ti já mohl slibovat takovou slávu, která je připravena spravedlivým?“ 
Když blahoslavený Damián uslyšel taková slova, naplnila ho radost 
a byl plný naděje. Tehdy se rozloučil se všemi bratry a v dobrém 
vyznání, v pokoji, odevzdal svou duši do Pánových rukou. Jeho roz-
zářený obličej byl důkazem jeho radostného setkání s anděly, kteří 
provázeli odloučení duše od těla. Ctihodný Teodosius nechal zvonit 
na zvon, aby se shromáždili všichni bratři, a pak se zpěvy a velikou 
úctou pochovali v jeskyni ctihodné tělo Kristova služebníka ke cti 
Boha oslavovaného v Trojici. Modlitbami blahoslaveného Damiána, 
kéž i my se staneme hodni přijít do království nebeského, kde není 
bolesti navěky. Amen.
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SVATÝ APOŠTOL TOMÁŠ

Svatý apoštol Tomáš, přezdívaný Dvoj-
če, byl rybářem v galilejském městě Pane-
ada. Když v těchto krajinách Ježíš Kristus 
hlásal evangelium, povolal Tomáše a přijal 
ho do počtu Dvanácti. Od té doby byl To-
máš stále s Ježíšem až do Jeho spasitelné-
ho utrpení. Ježíš Kristus vstal z mrtvých a 
večer se zjevil apoštolům. Tomáš však mezi 
nimi nebyl. Když se k nim vrátil, učedníci 
mu svědčili: „Viděli jsme Pána!“ Zpráva, 
že se Ježíš učedníkům zjevil v jeho nepří-
tomnosti, Tomáše velmi zarmoutila. Řekl 
jim: „Dokud neuvidím na Jeho rukou stopy 
po hřebech a nevložím svůj prst na místo 
hřebů a svou ruku do rány v Jeho boku, ne-
uvěřím.“ (J 20,25) Osmého dne po Kristově 
vzkříšení se apoštolové opět shromáždili ve Večeřadle. Tentokrát byl 
s nimi i Tomáš. Ježíš se jim znovu zjevil tak, jako před týdnem. Dveře 
byly zamčeny a Ježíš nečekaně stanul uprostřed nich. Řekl: „Pokoj 
vám.“ Hned se obrátil k Tomášovi a téměř doslovně zopakoval slova, 
která Tomáš řekl před týdnem. Ukázal na své oslavené rány a vybídl 
Tomáše: „Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku 
do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!“ (J 20,27) Tomáš přistoupil 
k Ježíši a padl před Ním na kolena. Uvědomil si svou zatvrzelost, 
neochotu věřit Bohu i bratřím i pýchu, spojenou s jeho nevěrou. 
Pochopil, že příčinou všeho jeho smutku je hřích pýchy. Nechtěl se 
sklonit před Bohem. Teď Tomáš Ježíši odpověděl: „Pán můj a Bůh 
můj!“ (J 20,28) Tehdy mu Pán řekl: „Že jsi mě viděl, Tomáši, věříš. 
Blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili.“ (J 20,29)

Po seslání Ducha svatého na Tomáše padl los, aby hlásal evan-
gelium v Indii. Do Palestiny právě přišel kupec indického krále 
Gundafora — Avan. Král mu přikázal najít tak dovedného archi-



40

tekta, aby uměl postavit stejný palác, jako mají římští císaři. Když 
Avan přišel do Cesareje, Tomáš se s ním setkal a řekl, že on je ten 
architekt, kterého indický král hledá. Kupec ho proto vzal s sebou 
na loď a odpluli do Indie.

Když tam dorazili, Avan řekl králi Gundaforovi, že přivedl z Pa-
lestiny moudrého architekta. Král se zaradoval a ukázal Tomášovi 
místo, kde by chtěl vybudovat palác. Dal mu ke stavbě mnoho 
zlata a sám odešel do vzdáleného kraje. Tomáš vzal zlato, rozdal ho 
chudým a hlásal evangelium. Mnoho lidí obrátil na víru v Krista a 
pokřtil je. Za určitý čas král poslal k apoštolovi, protože se chtěl 
dozvědět, zda mu jde práce rychle. Apoštol vzkázal, že už chybí jen 
střecha. Král se zaradoval, protože si myslel, že mu Tomáš opravdu 
buduje palác. Poslal mu proto mnoho zlata, aby střechu udělal co 
nejlepší. Tomáš vzal zlato, pozvedl oči i ruce k nebi a řekl: „Děkuji 
Ti, Pane, který tak miluješ lidi, že je různým způsobem přivádíš ke 
spáse.“ Znovu pak zlato rozdal žebrákům a pokračoval v hlásání 
Božího slova. Za nějaký čas se král dozvěděl, že Tomáš s palácem 
ani nezačal a všechno jeho zlato rozdal chudým. Velmi se rozhněval 
a poslal sluhy, aby apoštola zajali. Když ho přivedli ke králi, zeptal 
se ho: „Vybudoval jsi mi palác?“ Tomáš odpověděl: „Vybudoval, 
velmi krásný.“ Vladař řekl: „Pojďme tedy a podíváme se na něj.“ 
Svatý odpověděl: „V tomto životě ho nemůžeš uvidět, ale až z tohoto 
života odejdeme, pak ho uvidíš a budeš se v něm veselit a radostně 
žít navěky.“ Král myslel, že se mu Tomáš vysmívá a rozkázal ho 
uvrhnout spolu s Avanem do vězení. Chtěl je krutě zabít. Ve vězení 
Avan Tomášovi vyčítal: „Podvedl jsi mě i krále. Nazval ses moudrým 
architektem a všechno královské zlato jsi utratil, a tím jsi i mě zabil. 
Kvůli tobě trpím a musím zemřít. Král je velmi krutý a jistě nás za-
bije.“ Tomáš ho povzbuzoval: „Neboj se, teď nezemřeš, zůstaneme 
naživu. Král nás osvobodí a bude nás ctít kvůli paláci, který jsem mu 
vybudoval v nebeském království.“

Tehdy těžce onemocněl králův bratr a měl vidění. Anděl jej do-
provázel po ráji a ukazoval mu nebeské příbytky. Anděl se ho ze-
ptal: „V jakém z těchto krásných příbytků bys chtěl žít?“ Muž se 
zahleděl na ten nejkrásnější a řekl: „Kéž by mi bylo dáno zůstat 
aspoň v koutku tohoto nádherného paláce, nic víc bych už nechtěl.“ 
Anděl mu odpověděl: „V tomto paláci žít nemůžeš, protože celý nále-
ží tvému bratrovi. Vybudoval mu ho Tomáš za zlato, které mu na to 
dal.“ Králův bratr rozhodně řekl: „Půjdu za svým bratrem a koupím 
od něj ten palác, protože on ještě neví, jak je velkolepý. Pak se sem 
znovu vrátím.“ Když vidění skončilo, požádal příbuzné, aby k němu 



41

zavolali jeho bratra. Král hned přišel a zeptal se, co se stalo. Bratr 
mu řekl: „Vím bezpochyby, že mě máš rád. Dal bys mi i polovinu 
svého království. Já tě ale prosím jen o jeden dárek. Dej mi svůj pa-
lác, jaký máš v nebi a vezmi si za něj všechno moje bohatství.“ Když 
to král uslyšel, zamyslel se a hodnou chvíli mlčel. Potom se zeptal: 
„Odkud mám na nebesích palác?“ Bratr odpověděl: „Máš tam tak 
krásný palác, že si to ani nedovedeš představit. Takovou nádheru jsi 
nikdy neviděl. Vybudoval ti ho Tomáš, kterého držíš ve vězení.“ Pak 
mu vyprávěl všechno, co ve vidění viděl. Král se zaradoval a řekl: 
„Milovaný bratře, já jsem přísahal, že ti neodepřu nic, co je zde na 
zemi, ale co se týká nebeského paláce, jsem ti nic neslíbil. Jestli však 
chceš, mám takového architekta, který ho vybuduje i tobě.“ Když to 
král řekl, poslal do věznice pro Tomáše i Avana. Sám šel apoštolovi 
vstříc, padl mu k nohám a prosil za odpuštění. Svatý se zaradoval 
a děkoval Pánu Ježíši za Jeho zázračnou pomoc.

Když apoštol přišel do královského paláce, začal učit všechny 
přítomné. Mluvil o Spasiteli, Ježíši Kristu, o odpuštění hříchů, vy-
světloval i první Boží přikázání: „Bůh nám dal 10 přikázání, aby-
chom věděli, jak máme v životě jednat. První a podstatné přikázání 
zní: ‚Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, 
z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si 
Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo 
ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu 
sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu 
otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, 
ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a 
má přikázání zachovávají.‘ (Ex 20,2–6) V těchto krajinách pokládáte 
za bohy zvířata — krávy, opice, krysy. Tím se však klaníte démonům 
místo toho, abyste se klaněli jedinému Tvůrci. Bůh jasně říká: ‚Nebu-
deš mít jiného boha mimo mne. Nebudeš se ničemu takovému klanět 
ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin.‘ Vy věříte i v převtělování, jako by 
se člověk po smrti převtěloval do podoby nějakého zvířete. Nezabíjíte 
proto ani komáry, ani krysy, ani žádná jiná zvířata. Z druhé strany se 
ale velmi krutě chováte k lidem. Když uvidíte chudého nebo nemocné-
ho ležet na ulici, nepomůžete mu, protože to prý je jeho karma, a kdo 
by se o něj postaral, ten by mu podle vás uškodil. Ježíš ničemu tako-
vému neučí. On sám pomáhal nemocným, uzdravoval jejich neduhy, 
a nás učil: ‚Miluj svého bližního, jako sebe samého.‘ (Mt 22,39). Vy 
ve svých meditacích opakujete jména démonů a přivoláváte je. Tím 
se jim otvíráte. Proto je třeba, abyste za to činili pokání před pravým 
Bohem, Ježíšem Kristem, a změnili své myšlení. Pán vám pomůže, 



42

když budete před Ním upřímní. Odpustí vám hříchy, když je budete 
pravdivě vyznávat a spasí vás.“

Bůh tak dal, že když se všichni apoštolové vrátili z různých zemí 
do Judska, nastal i den zesnutí Matky Boží. I svatý Tomáš, který 
hlásal evangelium v Indii, se vrátil, aby byl účasten apoštolského 
sněmu. Opozdil se ale a přišel až na třetí den po pohřbu Přesva-
té Bohorodičky. Bylo mu velmi líto, že se nestihl s Matkou svého 
Pána rozloučit. Apoštolové ho chtěli potěšit, a proto se rozhodli ote-
vřít hrob. Odvalili kámen, ale tělo Přečisté Panny v hrobě nenašli. 
Dozvěděli se tak, že Matka Boží byla podobně jako její Syn vzata 
s tělem do nebe.

Tomáš se potom znovu vrátil do Indie. Přišel do města Kalamina 
(dnešní Majlapur), kde mnoho lidí obrátil na křesťanskou víru. Pán 
tam skrze něho činil mnoho zázraků. Jeden modlářský žrec zabil 
svého syna a z vraždy obvinil apoštola. Řekl: „Tomáš zabil mého 
syna!“ Hned se to rozneslo mezi lidem, chopili se svatého a chtěli 
jej mučit. Tomáš řekl: „Dovolte mi, a já se ve jménu mého Boha ze-
ptám zabitého, ať on sám poví, kdo ho zabil.“ Všichni s ním proto 
šli k tělu zabitého chlapce. Apoštol se pomodlil k Pánu, prosil Ho 
o pomoc a pak řekl mrtvému: „Ve jménu mého Pána a mého Boha, 
Ježíše Krista, ti přikazuji mladíku, řekni nám, kdo tě zabil.“ Chlapec 
odpověděl: „Zabil mě můj otec.“ Po tomto zázraku všichni zvolali: 
„Veliký je Bůh, kterého hlásá Tomáš!“ Mnoho lidí pak kvůli tomu 
uvěřilo v Ježíše a apoštol je pokřtil. Tomáš pak šel až do nejvzdále-
nějších krajů u Kalaminských hranic, kde vládl král Mazdai. Obrátil 
tam ke Kristu jednu ženu, Sintikii, která byla otrokyní Migdonie, 
manželky královského zřízence Carisia. Sintikie svědčila o Ježíši 
Kristu Migdonii a prosila ji, aby i ona uvěřila v Jediného Boha 
Tvůrce, jakého hlásá apoštol Tomáš. Migdonie chtěla svatého vidět 
a prosila otrokyni, aby ji k němu přivedla. Sintikie jí odpověděla: 
„Jestli chceš vidět apoštola Božího, převleč si oděv, abys vypadala 
jako jedna z prostých, chudých žen, aby tě nikdo nepoznal, a pojď se 
mnou.“ Migdonie to tak udělala a šla s otrokyní na místo, kde hlásal 
evangelium sv. Tomáš. V té chvíli vyprávěl svědectví o Ježíši Kristu a 
také o tom, že nás čeká smrt, soud a pak peklo nebo nebe. Když to 
všechno Migdonie slyšela, uvěřila v Ježíše Krista a pak ještě dlouho 
přemýšlela nad apoštolovými slovy. Když se vrátila domů, začala se 
stranit hostin a všech světských zábav a unikala rozkoším. Když ji 
manžel nemohl přesvědčit, aby žila jako předtím, požádal krále, aby 
poslal královnu Tertianu za jeho manželkou. Chtěl, aby Migdonii 
přesvědčila, protože Tertiana byla její sestra. Královna k ní přišla a 
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Migdonie jí začala vyprávět o Ježíši Kristu s takovou horlivostí, že jí 
nadšeně zopakovala celé kázání apoštola Tomáše. Tertiana zatoužila 
uvidět svatého a více uslyšet o víře v Krista. Poradila se s Migdonií 
a tajně poslala za apoštolem sluhy s prosbou, zda by mohl přijít 
a více jim povědět o Bohu. Tomáš přišel a vyprávěl jim o Spasiteli 
Ježíši Kristu a nakonec je pokřtil. Obrátil i královského syna Aza-
na. Královna Tertiana se po návratu od Migdonie horlivě věnovala 
modlitbě a postu. Král se podivil, jaká změna se s jeho manželkou 
stala a řekl Carisiovi: „Chtěl jsem ti vrátit tvou manželku a místo toho 
jsem ztratil i svou.“ Oba začali hledat příčinu takového chování jejich 
manželek. Dozvěděli se, že je nějaký pocestný jménem Tomáš naučil 
křesťanské víře a odvrátil od pohanství. Král se tehdy rozhněval a 
rozkázal zajmout apoštola a uvrhnout ho do vězení. Když odjížděl 
spolu s vojáky z města, vzal Tomáše s sebou. Vyjeli za město a král 
přikázal pěti vojákům odvést svatého na horu a tam ho měli ko-
pími probodat. Královský syn Azan ještě s jedním mužem Siforem 
spěchali za apoštolem a dohonili ho. Tomáš požádal královy vojáky, 
aby mu dali chvíli času, pomodlil se a vysvětil Azana na diákona a 
Sifora na kněze. Přikázal jim, aby se starali o věřící a rozmnožovali 
Kristovu církev. Pak ho vojáci probodli pěti kopími. Tak sv. apoštol 
Tomáš zemřel. Siforus i Azan nad ním dlouho plakali a pak jeho 
svaté tělo pochovali.

Uběhlo několik let a jeden ze synů krále Mazdaie se stal po-
sedlým. Král byl proto velmi smutný a zamanul si, že otevře hrob 
svatého apoštola, vezme jednu kost z jeho ostatků a přiváže ji na 
krk svému synu, aby se uzdravil. Když to chtěl udělat, ukázal se 
mu ve vidění sv. Tomáš a řekl: „Živému jsi nevěřil, proč od mrtvého 
čekáš pomoc? Věř ale a můj Pán Ježíš Kristus bude k tobě milosrdný!“ 
Toto vidění ještě více motivovalo krále k tomu, aby otevřel apoštolův 
hrob. Když ho však otevřel, ostatky tam nebyly. Někdo z křesťanů 
je vzal a zanesl do Mezopotámie. Tehdy král vzal z hrobu prach a 
přivázal ho na krk svému synovi. Řekl přitom: „Pane Ježíši Kriste, 
když modlitbami Tvého sv. apoštola Tomáše uzdravíš mého syna, i já 
v Tebe uvěřím.“ V tu chvíli běs vyšel z jeho syna a chlapec byl zdráv. 
Od té doby král Mazdai věřil v Krista a kněz Siforus ho pokřtil i se 
všemi jeho velmoži. Mezi křesťany zavládla veliká radost! Modly byly 
rozbíjeny, bořily se jejich chrámy, budovaly se křesťanské chrámy a 
počet křesťanů rostl. Král se po křtu svatém kál ze svých minulých 
hříchů a prosil křesťany, aby se za něj modlili. Na tom místě, kde 
bylo pochováno tělo apoštola Tomáše, se pro modlitby svatého stalo 
mnoho zázraků — na slávu Boží!
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SVATÍ MUČEDNÍCI SERGIUS A BAKCHUS

Svatí mučedníci Sergius a Bak-
chus, rodem Římané, zaujímali 
první místo mezi velmoži v paláci 
císaře Maximiána (3. století). Císař 
si je velmi zamiloval jako rozumné 
rádce a chrabré bojovníky. Nikdo 
nesměl předstoupit před císaře a 
o něco ho prosit, jedině prostřed-
nictvím těchto jeho nejvěrnějších 
rádců. Přesto nehledali slávu u po-
zemského krále, ale u nebeského 
Krále, neboť věřili v Ježíše Krista 
a snažili se Mu být milí svatým ži-
votem. Svou víru drželi v tajnosti, 
protože věděli, že císař Maximián 
velmi nenávidí křesťany. Jejich víra 
se ale brzy vyjevila přede všemi. 
Lidská závist byla příčinou, že byli 

udáni, že jsou křesťané a opovrhují pohanskými bohy. Maximián 
však nechtěl věřit, že takoví lidé, jako je Sergius a Bakchus, kteří se 
po zásluze těší jeho velké přízni, pohrdají bohy. Dokonce se styděl 
jich na to zeptat, protože stále neměl jistotu, zda je udání pravdivé, 
a chtěl je proto nejprve vyzkoušet. Jednoho dne císař udělal svátek 
svým bohům a šel se všemi knížaty, bojary, vojáky i sluhy do chrá-
mu boha Dia, aby mu přinesl oběť. Maximián bedlivě sledoval, jestli 
s ním vejdou do chrámu jeho oblíbení velmoži Sergius a Bakchus. 
Kristovi služebníci zůstali venku a do pohanské svatyně nevešli. 
Stáli na ulici a modlili se k pravému Bohu. Prosili Ho, aby osvítil 
slepotu lidu a oslavil uprostřed nich své svaté jméno. Když císař 
uviděl, že Sergius a Bakchus nevešli spolu s ním do chrámu, poslal 
sluhy, aby je do chrámu Dia přitáhli násilně. Když to učinili, císař 
jim rozkázal: „Pokloňte se bohům spolu se mnou, přineste jim oběť a 
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budeme jíst obětované maso.“ Oni to nechtěli udělat a řekli: „Máme 
Boha na nebesích, ne falešného, jako tyto vaše modly, ale pravého 
a živého, který udržuje celý svět, Jemu se klaníme.“ Napomenuli 
císaře za modlářství, že bezduchým modlám prokazuje úctu, která 
náleží jedině pravému Bohu, a i jiné k tomu vede. Císař se rozhně-
val a rozkázal, aby jim strhli znaky jejich vysokého stavu i vojenské 
pásy a na hanbu je oblékli do ženských šatů. Pak jim zakovali hr-
dla do železných okovů a vodili je po městě, aby je vystavili hanbě. 
Chtěli, aby se těmto slavným a vznešeným římským velmožům 
vysmíval všechen lid a ponižoval je za to, že vzdávají čest jedinému 
pravému Bohu.

Když skončilo přinášení obětí v pohanském chrámu, císař Ma-
ximián se vrátil do svých komnat. Byl velmi zarmoucen kvůli Ser-
giovi a Bakchovi, protože je měl rád. Zavolal je k sobě a říká jim: 
„Moji věrní přátelé, proč hněváte velké bohy i mě, svého císaře, jaký 
je k vám tak milostivý? Proč mě trápíte a stahujete na sebe takové 
zneuctění? Já, přestože vás mám opravdu velmi rád, nemohu trpět 
takové zneuctění mých bohů. I když nechci, jsem nucen vás hanit a 
vydat na muky. Prosím vás, přátelé moji, nechejte být toho tesařova 
syna, kterého židé jak zločince spolu s lotry pověsili na kříž. Nedejte 
se svádět křesťanskými báchorkami a čarodějnictvím, ale vraťte se 
k našim bohům. Obdaruji vás ještě většími vyznamenáními a úctou 
než doposud. Budete žít v mé přízni v mém císařství jako mně rovni.“ 
Sergius a Bakchus, jako věrni Kristovi otroci, nechtěli kvůli přízni 
císaře ztratit přízeň Boží ani se kvůli časným dobrům zbavit těch 
věčných, proto císaři velmi protiřečili. Naplněni Duchem svatým 
odhalovali slabost pohanských bohů a oslavovali sílu a božství Je-
žíše Krista. Nepřestávali přesvědčovat císaře, aby i on chtěl poznat 
pravdu.

Císař měl však zatvrzelé srdce. Pravdu nepřijímal, ale ještě více 
se rozpálil hněvem a zuřivostí. Nechtěl je ale mučit sám, protože je 
měl stále rád. Poslal je proto do východních krajin, kde vládl An-
tiochos, který byl krutým mučitelem a pronásledovatelem křesťanů. 
Tento Antiochos získal svůj vysoký úřad díky Sergiovi a Bakchovi, 
kteří ho pro něj vyžádali u císaře. Nenadáli se tenkrát, že se z něj po 
čase stane nemilosrdný tyran. Císař je záměrně poslal k Antiochovi, 
protože myslel, že se budou bát jeho krutosti a zuřivosti a také, že 
se budou před Antiochem stydět, že on, který byl kdysi jako jejich 
otrok, teď bude před nimi stát jako jejich soudce a tak se kvůli stra-
chu a studu zřeknou Krista. Když ne, pak ať jsou ne před císařem, 
ale v dalekých zemích umučeni.
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Boží mučedníci vyšli z Říma vedeni v okovech. Šli celý den a pře-
nocovali v hospodě. O půlnoci, když vojáci, kteří je vedli, tvrdě spali, 
Sergius a Bakchus se horlivě modlili k Bohu. Prosili Ho o pomoc, 
aby mohli za Jeho svaté jméno mužně vytrpět všechna muka. Tehdy 
se jim ukázal Pánův anděl, osvítil je nebeským světlem a posilnil je: 
„Buďte mužní, otroci Kristovi, a jako dobří vojíni bojujte proti ďáblu. 
Brzy ho máte přemoci. Za vaši statečnost obdržíte věnce vítězství 
od Ježíše Krista, jaký vás v utrpení neopustí. Dá vám svou pomoc, 
abyste svýma nohama rozšlapali nepřítele, ďábla.“ Po těchto slovech 
se anděl stal neviditelným. Sergia a Bakcha naplnila nevýslovná 
radost. Chválili Boha, že je skrze anděla tak posílil.

Když přišli do města Barbalissos, kde přebýval Antiochos, vojáci 
mu odevzdali vězně, Sergia a Bakcha, i císařův list, v němž bylo na-
psáno: „Maximián, věčný císař, zdraví Antiocha, vládce východních 
krajin. Velký záměr našich bohů nám zakazuje sloužit cizím bohům. 
Víme o tom a odhalili jsme Sergia a Bakcha, kteří zůstávají v daremné 
křesťanské víře, a odsoudili jsme je k nejkrutějším mukám. Protože 
jsou ale císařského výslechu nehodni, poslal jsem je k tobě. Když se 
budou kát, poslechnou nás a přinesou oběti bohům, osvoboď je od 
připravených muk a slib jim naši blahosklonnost. Vrátí se jim pak 
jejich vysoká postavení a budou mít naši přízeň, ještě více než dříve. 
Když se daremné víry nezřeknou, vydej je na zákonná muka a na-
konec je zabij mečem. Přeji ti dlouhý život, buď zdráv!“

Antiochos si přečetl císařský list a rozkázal Sergia a Bakcha dr-
žet do rána pod stráží. Následující den vešel do pretoria, zasedl na 
soudné stolici, nechal je předvést a řekl: „Otcové a dobrodinci moji, 
kteří jste mi získali toto mé postavení i čest, kterou mám, to vše jste 
mi vyprosili vy. Ó, jak se váš blahobyt změnil! Já tu teď sedím jako 
soudce, a vy stojíte přede mnou jako vězni. Prosím vás, nezpůsobte 
si takové zlo a poslechněte císaře a uctěte bohy, abyste se vrátili 
k dřívějšímu postavení. Když to neuděláte, třebaže i nechci, mám vás 
podle císařského příkazu přinutit mukami. Dobrodinci moji, buďte 
k sobě i ke mně milosrdní, neboť nechci být vaším krutým mučitelem.“ 
Odpověděli mu: „Zbytečně se nás snažíš svést svými slovy. Čest 
i pohana, život i smrt, to vše je ničím pro ty, kteří hledají ne-
beský život. Pro nás je život Kristus a smrt ziskem.“ Antiochos 
se rozhněval a rozkázal Sergia uvrhnout do temnice a Bakcha roz-
táhnout na zemi a nemilosrdně ho bít. Dlouho bili Bakcha po celém 
těle, takže se sluhové z vysílení museli často měnit. Z takového 
týrání maso odpadalo od kostí a krev se lila jako voda. Bakchus 
pod těmito ranami zemřel, vydal svou duši Pánu. Jeho tělo mučitel 
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rozkázal vyvléct ven za město jako potravu pro zvěř a ptactvo. Pán 
však zachoval jeho tělo, neboť někteří z věřících, kteří se ze strachu 
před pohany skrývali v jeskyních za městem, v noci vyšli ze svého 
úkrytu, vzali tělo sv. Bakcha a s úctou ho pochovali v jedné z jeskyň, 
kde se sami skrývali. Sergius seděl v temnici a uslyšel, že jeho přítel 
zemřel. Zarmoutilo ho to a plakal, že se s ním musel rozloučit: „Běda 
mi, bratře můj, Bakchu, už nezazpíváme, jak dobré, jak utěšené, žijí-
li bratři pospolu. (Ž 133,1) Nechal jsi mě samotného!“ Tak Sergius 
naříkal, a když nastala noc, zjevil se mu sv. Bakchus v nebeském 
světle a utěšoval ho. Oznámil mu, že už má připravené místo v nebi. 
Jako přítel ho posilnil k mučednické smrti, kterou brzy podstoupí. 
Sergia naplnila velká radost a s veselým srdcem zazpíval Bohu píseň.

Následujícího dne vládce Antiochos jel do města Súr a přikázal 
vést za sebou Sergia. Když přišli do toho města, Antiochos zasedl 
na soudnou stolici a říká Sergiovi: „Nerozumný Bakchus nechtěl 
přinést oběť bohům a vybral si hořkou smrt, a ty, pane můj, Sergie, 
proč zůstáváš v té daremné víře, která tě vrhá do tak velkého ne-
štěstí? Příteli můj, nevydávej se na mučení. Stydím se za to, že ten, 
kdo se kdysi přimlouval za mne před císařem, teď přede mnou stojí 
odsouzený. Prosím tě, poslechni mou radu. Podřiď se císařově vůli 
a přines oběť bohům, aby ses vrátil k dřívější hodnosti.“ Vyznavač 
Kristův odpověděl: „Časná čest a sláva je jen marnost. Potupa 
bývá dobrým hlasatelem věčné cti. Nebojím se hanby a nechci 
časnou slávu, neboť vím, že obdržím od mého Pána v království 
Božím pravou slávu. Vzpomínáš mé dobré skutky, jakými jsem ti 
vyprosil u zemského císaře vysoký úřad, proto ti teď říkám, poslech-
ni mě a poznej pravdu. Odhoď pohanské bohy a pokloň se se mnou 
nebeskému Bohu a Králi věků. A slibuji ti, že ti u Něj vyprosím větší 
dobro, než jsem ti vyprosil u Maximiána.“

Antiochos pochopil, že se mu nepodaří odvrátit Sergia od Kris-
ta a přesvědčit ho, aby se podrobil císařské vůli. Proto vykřiknul: 
„Nutíš mě, Sergie, abych zapomenul na všechno dobré, co jsem od 
tebe přijal. Proto tě vydám na kruté mučení.“ Sergius odpověděl: 
„Dělej, co chceš, Ježíš Kristus, který mi pomáhá, mi řekl: ‚Neboj se 
těch, kdo zabíjí tělo, ale duši zabít nemohou.‘ (Mt 10,28). Zde máš 
vládu nad mým tělem, abys ho mučil. Nad mou duší nemáš vládu 
ani ty, ani tvůj otec satan.“ Mučitel se rozhněval a říká: „Vidím, že 
má trpělivost tě učinila drzým.“ Rozkázal Sergia obout do železných 
holínek, které měly zespodu ostré a dlouhé hřeby. Hřeby skrz naskrz 
probodly mučedníkovi chodidla a způsobily mu velkou bolest. Takto 
obutého ho Antiochos přikázal hnát před svým vozem, protože jel 
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do města Tetrapyrgie a z Tetrapyrgie měl jet do města Resafa. Po 
cestě mučedník zpíval Davidův žalm „Všechnu naději jsem složil v 
Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. 
Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, 
dopřál mi bezpečně kráčet.“ (Ž 40,2–3) Když přišli do Tetrapyrgie, 
mučedníka odvedli do temnice. Když ho odváděli, říkal: „Ten, jenž 
můj chléb jedl, vypíná se nade mne a zvedá patu.“ (Ž 41,10) „Provazy 
krutých muk přivázali síť k mým nohám, ale povstaň, můj Pane, mě 
na pomoc a zastav je a zbav mou duši bezbožníků!“

V tu noc, když Sergius seděl v temnici a modlil se, Pánův anděl 
k němu přišel a uzdravil mu nohy. Druhého dne mučitel rozkázal 
vyvést mučedníka z temnice a myslel si, že kvůli ranám na nohách 
nebude schopen ani stát. Když však zdaleka uviděl, že přichází 
se zdravýma nohama a ani trochu nekulhá, úžasem až vykřikl: 
„Skutečně, on je čaroděj! Kdo by mohl po takových mukách chodit 
a nekulhat!“ A znovu rozkázal jej obout do těch samých holínek a 
hnal ho před sebou do města Resafa, které bylo od Súru vzdálené 
tři kilometry. Tam zasedl na soudnou stolici a nutil Sergia k mod-
lářství. Znovu se mu to nepodařilo, proto odsoudil mučedníka na 
smrt. Když Sergia přivedli na místo popravy, poprosil o trochu času 
na modlitbu. Když se pomodlil, radostně schýlil svou hlavu pod meč 
a tak zemřel. Jeho tělo věřící pochovali na tom místě.

Po určitém čase se křesťané z města Súr dohodli, že tajně vez-
mou tělo sv. mučedníka Sergia a přenesou do svého města. Když se 
v noci přiblížili ke hrobu svatého, vyšlehl z něj oheň jako sloup, který 
sahal až do nebe. Někteří vojáci, kteří byli v Resafě, viděli o půlnoci 
tento ohnivý sloup, který osvětloval celý kraj. Běželi ozbrojení na to 
místo a nalezli vyděšené súrské občany, jak hledí na ohnivý sloup. 
Za nějakou dobu začalo ohnivé světlo pomalu mizet. Ti, kteří přišli 
ze Súru, pověděli o svém úmyslu, který však neuskutečnili, protože 
pochopili ohnivý úkaz tak, že se svatý nechce odloučit od tohoto 
místa, kde za Krista vydal svou duši. Lidé ze Súru vybudovali na 
tom místě velký a krásný hrob ke cti mučedníka. Rovněž byl ve 
městě Resafa vybudován chrám sv. mučedníka Sergia. K přenesení 
jeho ostatků se sešlo 15 biskupů. Když otevřeli mučedníkův hrob, 
uviděli, že jeho tělo nepodléhá rozkladu a vydává vůni myrhy. Slav-
nostně přenesli jeho ostatky do nově vybudovaného chrámu. Na 
obou místech, jak v chrámu u jeho svatých ostatků tak i tam, kde 
byl pochován dříve, se dělo množství zázračných uzdravení a běsi 
vycházeli z lidí. Tak Pán oslavil svého věrného služebníka, který pro 
Něj neváhal podstoupit muka a vydat život.
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SVATÁ PELAGIA, KTERÁ BYLA DŘÍVE NEVĚSTKOU

Musíme vždy děkovat našemu 
Pánu Ježíši Kristu, že nechce smrt 
hříšníka, ale dlouho čeká na Jeho 
obrácení. V našich dnech se stala 
zvláštní věc, o které píši já, hříšný 
Jakub, k užitku vašich duší. An-
tiochijský arcibiskup k sobě roku 
453 povolal na poradu osm biskupů 
z okolních měst. Mezi nimi byl také 
biskup Heliopole (dnešní Baalbek), 
muž Boží, sv.  Nonus. Než se stal bis-
kupem, žil v monastýru Tavenisiot 
a byl dokonalým mnichem. Skrze 
něj se obrátilo a dalo pokřtít 30 ti-
síc pohanů. Když šli biskupové do 
chrámu sv. mučedníka Juliána, potkala se s nimi skupina mladých 
děvčat a mužů. Mezi nimi byla i herečka Pelagia, o které se v celé 
Antiochii vědělo, že je nevěstka. Byla oblečená do drahocenných 
šatů, ozdobená zlatem a drahým kamením. Kolem ní se šířila silná 
vůně aromatických olejů. Všichni biskupové sklopili oči k zemi, jen 
sv. Nonus se za ní dlouho a pozorně díval, pak začal hořce plakat 
a řekl biskupům: „Skutečně, mnoho jsem se naučil od této ženy. Na 
strašném soudu nás Bůh odsoudí kvůli ní. Kolik hodin se každý den 
namáhá, aby se zalíbila lidem. A my, kteří jsme povoláni sloužit 
nesmrtelnému Bohu, tak málo dbáme o své duše! Jsou proto 
tak špinavé, bídné a nahé. Neumýváme je slzami pokání a 
nepřikrášlujeme je ctnostmi a dobrými skutky, aby se zalí-
bily očím Nejvyššího.“ Potom blažený Nonus odešel do své cely, 
padl tváří k zemi, plakal a modlil se: „Pane Ježíši Kriste, odpusť mi, 
hříšnému a nehodnému, protože se Ti nesnažím líbit, Tobě, svému 
Bohu, jak jsem Ti to slíbil. Podvedl jsem Tě! Ta žena se tak snaží, 
aby se ozdobila, a já jsem tak líný a nedbalý ke své duši. Běda 
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mi! Nedoufám ve své skutky, ale v Tvé milosrdenství. Jen v něm je 
má spása.“ Pak se ještě modlil za hříšnici Pelagii: „Pane, nedovol, 
aby Tvoje stvoření zahynulo. Obrať ji k sobě, ať i ona oslaví Tvé svaté 
jméno. Ty můžeš všechno!“

Na druhý den mi můj biskup říká: „Bratře Jakube, poslechni si, 
jaký jsem měl této noci sen. Stál jsem u oltáře a v čase bohoslužeb se 
najednou objevila černá holubička a létala kolem mě. Byla špinavá a 
velmi smrděla. Když diákon zvolal: ‚Všichni ohlášení, vyjděte!‘, vyle-
těla z chrámu. Po skončení liturgie, když jsem vycházel z chrámu, ta 
holubička ke mně přiletěla znovu. Chytil jsem ji a hodil do nádoby, 
která slouží ke křtu. Byla v ní svěcená voda. V té vodě se očistila, a 
když byla bílá, vyletěla do nebe.“

Arcibiskup požádal sv. Nona, aby pronesl kázání k lidu. Nonus 
mluvil o strašném soudu, o věčném štěstí v nebi a věčných mukách 
v pekle tak přesvědčivě, že jeho slova pronikla do srdce každého 
přítomného. Bůh tak učinil, že tenkrát přivedl do chrámu i Pelagii, 
přestože do té doby nikdy do chrámu nechodila. Naplnila ji bázeň 
Boží. S pláčem se vrátila domů a napsala biskupovi dopis: „Svatému 
Kristovu učedníkovi, hříšná učednice ďábla. Slyšela jsem, že tvůj Bůh 
sestoupil z nebe na zem, aby spasil hříšníky. Proto tě prosím, abys 
mě přijal, neboť chci poznat Spasitele světa.“ Biskup jí na to odepsal: 
„Bůh zná tebe i tvé myšlení. Jestli mě chceš pokoušet, pamatuj si, 
že i když jsem hříšný člověk, jsem Boží služebník! Jestli však sku-
tečně toužíš uvěřit v mého Boha, přijď do chrámu, kde jsou spolu se 
mnou i jiní biskupové. Samého mě neuvidíš.“ Pelagia přečetla dopis 
a spěchala do chrámu. Padla na zem před všemi biskupy a prosila 
ctihodného Nona, aby ji pokřtil. Odpověděl jí, že podle církevních 
zákonů může zjevný hříšník přijat křest, jen pokud se za něj někdo 
zaručí, že se nevrátí k hříšnému životu. Pelagia věděla, že takový 
člověk se nenajde, proto začala v bolestné bezmocnosti plakat: „Jestli 
mě dnes nepokřtíš, budeš nést zodpovědnost před Bohem za mou 
duši, protože se vrátím do svého smilného a zlého života. Dávejte si 
tedy pozor, abyste kvůli mně neztratili svou odměnu v nebi!“ Všich-
ni přítomní užasli, že velká hříšnice dostala tak silnou touhu činit 
pokání a slavili za to Boha. Biskup Nonus oznámil arcibiskupovi 
všechno, co se stalo. Ten přikázal Pelagii pokřtít a děkoval Pánu za 
její obrácení. Pelagia nejdříve veřejně vyznala své hříchy, kterých 
bylo více než písku na břehu moře, a pak ji zbožná žena Romana 
naučila základním pravdám víry. Teprve pak kajícnice Pelagia přijala 
křest od spravedlivého Nona. Sedm dní přebývala v domě Romany, 
své duchovní matky, a vedla těžký boj s ďáblem. Duch lži na ni 
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útočil: „Zradila jsi mě jak Jidáš svého Pána! Jaké zlo jsem ti udělal? 
Copak jsem ti nedával dost zlata, stříbra, drahého kamení i šatů? 
Řekni, co ode mě chceš, a já to rychle udělám. Jen mě neopouštěj!“ 
Kajícnice Pelagia se mu ale s vírou postavila na odpor a řekla: „Ať 
tě Ježíš Kristus ode mne odežene!“ Romana ji povzbuzovala: „Nele-
kej se, ďábel se teď bojí už jen tvého stínu.“ Osmého dne, kdy nově 
pokřtění podle zvyku vysvlékali bílý oděv, který přijali při křtu, 
Pelagia vstala velmi brzy zrána, vzala starý oděv Nona a tajně vyšla 
z Antiochie. Romana pro ni velmi plakala, ale biskup ji utěšil slovy: 
„Neplač, raději se raduj. Pelagia si podobně jako Marie vybrala lepší 
úděl, který jí nebude odňat.“ Bůh spravedlivému Nonovi ukázal, 
že Pelagia šla za Božím hlasem. Odešla do Jeruzaléma. Ještě před 
svým odchodem dala Pelagia svobodu svým otrokům a všechno své 
bohatství odevzdala do rukou biskupa Nona, nic si nenechala pro 
sebe. On rozkázal rozdat vše chudým.

Po třech letech jsem já, Jakub, poprosil svého biskupa Nona, aby 
mi požehnal pouť do Jeruzaléma. Biskup mi udělil své požehnání a 
přikázal, abych tam našel mnicha jménem Pelagius. Když jsem přišel 
do Jeruzaléma, navštívil jsem svatá místa a poklonil se Kristovu sva-
tému kříži i Pánovu hrobu. Pak jsem šel za mnichem Pelagiem. Jeho 
cela neměla dveře a ze všech stran byla zazděná. Jen z jednoho boku 
měla malé okénko, jakým blahoslavenému podávali chléb. Zaklepal 
jsem na okénko, Boží služebník ho otevřel, pohlédl na mě a řekl: 
„Nejsi ty Jakub, diákon biskupa Nona?“ Podivil jsem se a odpověděl: 
„Jsem.“ „Řekni svému biskupovi, aby se za mne pomodlil, protože on 
je vpravdě svatý Kristův apoštol a prosím i tebe, pomodli se za mne.“ 
Když to řekl, zavřel okénko a začal zpívat žalmy. Modlil jsem se vedle 
stěn jeho cely. Pak jsem navštívil jiné monastýry a rozmlouval se 
starci. Mluvili pochvalně o svatém mnichu Pelagiovi. Dostal jsem 
proto touhu znovu ho navštívit a utěšit se jeho slovy. Přišel jsem 
k jeho cele a zaklepal na okénko, ale nikdo mi neodpovídal. Myslel 
jsem, že se modlí nebo odpočívá, proto jsem chvíli počkal a pak jsem 
znovu poprosil, aby mi otevřel, ale nikdo neodpovídal. Tak jsem to 
dělal tři dny, protože jsem velmi chtěl ctihodného vidět a obdržet 
od něj požehnání. Pomyslel jsem si: „Možná odtud odešel, anebo že 
by zemřel?“ Proto jsem se osmělil prolomit okénko a uviděl jsem, že 
už není živ. Spěchal jsem do Jeruzaléma a ohlásil po monastýrech, 
že mnich Pelagius zemřel. K jeho cele se sešlo mnoho mnichů i celé 
město. Dokonce přišel i patriarcha Jeruzaléma s mnoha otci. Když 
chtěli podle zvyku namastit tělo aromaty, vyjevilo se, že Pelagius je 
žena. Tehdy všichni začali slavit Boha a říkali: „Podivuhodný je Bůh 



52

ve svých svatých. Sláva Tobě, že máš na zemi skryté svaté, a to nejen 
muže, ale i ženy!“ Pochopil jsem, že Bůh biskupu Nonovi zjevil, kam 
se kajícnice uchýlila. A já jsem ji při setkání nemohl poznat, neboť 
velmi vyhubla a až zčernala z půstů.

Zpráva o smrti ctihodné Pelagie se rozšířila velmi rychle. Přišlo 
mnoho lidí, mnichů i mnišek od Jordánu až po Jericho, uctili ostatky 
svaté a pochovali ji v její cele.

SVATÁ TAISIA, BÝVALÁ NEVĚSTKA

V Egyptě žila nečistě a smilně 
jedna žena. I svou dceru Taisii při-
vedla na cestu hříchu. Může být 
něco horšího, než když matka vede 
vlastní dítě do věčného zavržení? 
Taisia se stala známou po celém 
kraji. Mnozí kvůli ní ztratili maje-
tek, zdraví i duši.

O tom všem se dozvěděl ctihod-
ný otec Pafnucius, oblékl se do 
světského šatu, vzal peníze a šel 
k Taisii. Když přišel do domu, kde 
žila, řekl jí: „Je tu nějaký pokoj, kde 
bychom se mohli zavřít, aby se o nás 
nikdo nedozvěděl?“ Dívka odpově-
děla: „Je. Jestli se ale stydíš před 
lidmi, dveře jsou zamčeny. Nikdo 
sem nevejde a neuvidí nás. Pokud 

se bojíš Boha, není místo, které by tě mohlo před Ním utajit, protože 
On všechno vidí.“ Pafnucius se jí zeptal: „Ty znáš Boha?“ „Slyšela 
jsem o Bohu i o věčných mukách pro hříšníky i o věčném království pro 
spravedlivé,“ odpověděla Taisia. Tehdy k ní stařec promluvil: „Když 
to víš, proč tolik duší přivádíš do věčných muk? Ty budeš potrestána 
nejen za své hříchy, ale i za ty duše, které jsi poskvrnila. Jestli nebu-
deš činit pokání, tvým osudem je ohnivé jezero!“ Dívka se slzami řekla 
svatému: „Chtěla bych činit pokání, několikrát jsem to už i zkoušela, 
ale po čase se vždy znovu vrátím k hříchu.“ Ctihodný jí odpověděl 
prorockým slovem: „Nemůžeš se kát, protože nečistý duch má nad 
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tebou vládu. To prokletí jsi zdědila po své matce.“ Když Taisia slyšela 
tato slova, zděsila se, padla k nohám starce a začala hořce plakat: 
„Prosím tě, duchovní otče, pomoz mi změnit život a obdržet milost 
odpuštění hříchů. Udělám všechno, co mi přikážeš, a půjdu, kam mě 
pošleš, jen abych byla spasena.“ Pafnucius jí přikázal, aby se zbavila 
majetku, který získala hříšným životem. Vzala proto všechny věci 
a spálila je uprostřed města. Cena toho všeho byla 40 funtů zlata. 
Potom stařec zavedl kajícnici do jednoho ženského monastýru, kde 
jí ubytoval v oddělené cele, aby se s nikým nesetkávala. Taisia se 
ho zeptala: „Jak se mám modlit k Bohu, otče?“ „Jsi nehodná vzývat 
Boží jméno a zvedat své ruce i oči k nebi. Modli se proto jen: ‚Ty, 
který jsi mě Stvořil, smiluj se nade mnou.‘“ Tak Taisia v postech a 
modlitbách prožila tři roky. Kolik kajících slz prolila, kolik poklon 
udělala, nad kolika pokušeními zvítězila, to ví jen sám Bůh. Potom 
stařec Pafnucius přišel ke ctihodnému Antonínovi Velikému a prosil 
o modlitbu za kajícnici Taisii. Antonín řekl všem mnichům, aby se 
za ni modlili celou noc. Během modlitby jeden z mnichů, ctihodný 
Pavel Prostý, uviděl, jak tři panny držely věnec nevýslovné krásy. 
Pavel myslel, že ten věnec je určen pro ctihodného Antonína, ale 
uslyšel hlas, který řekl: „Tento věnec je připraven pro kajícnici Tai-
sii, bývalou nevěstku.“ Zrána Pavel vyprávěl o svém vidění, a tak 
se všichni dozvěděli, že Pán přijal pokání Taisie a očistil její duši. 
Dovolil jí vstoupit na cestu spravedlnosti, protože pokora dosahuje 
nebes a modlitba kajícníka vystupuje až k Božímu trůnu.

Pafnucius přišel k Taisii a přikázal jí, aby už žila spolu s jinými 
sestrami. Ona prosila starce, aby jí dovolil, aby do smrti zůstala 
v samotě a oplakávala své hříchy. Pafnucius jí ale řekl, že Bůh už 
přijal její pokání a hříchy jí odpustil. Patnáct dní prožila ve spole-
čenství sester, pak onemocněla, a za tři dny tiše odevzdala svou 
duši do rukou Nebeského Otce, který ji stvořil, smiloval se nad ní, 
očistil ji od hříchů a odměnil věčným životem.

Pamatujme na slova sv. Silvána z hory Athos: „Svatí byli stejný-
mi lidmi, jako jsme my. Mnoho z nich povstalo z velkého hříchu a 
skrze pokání dosáhli nebeské království. Pokáním dosahují spásu 
všichni bez výjimky.“
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SVATÝ JAKUB, BRATR APOŠTOLA MATOUŠE

Svatý Jakub pocházel z Galileje a byl rodným bratrem sv.  evange-
listy Matouše. Je to jiný Jakub než Jakub Zebedeus, bratr apoštola 
Jana, a také jiný než Jakub bratr Páně, první biskup v Jeruzalémě 
(svátek 23. října). Po seslání Ducha svatého Jakub učil v Judsku 
a potom se spolu s apoštolem Ondřejem vydal do Edessy. Pak šel 
hlásat evangelium do Gazy, Týru, Eleuteropole (Palestina) a jiných 
přilehlých míst. Nejstarší záznamy uvádějí, že hlásal evangeliu 
v Persii. Světlo Kristovy víry Jakub přinesl i do Egypta, kde obrátil 
mnoho pohanů. Tříštil pohanské modly a jejich chrámy bořil. Mocí 
Ježíšova jména vyháněl z lidí nečisté duchy a mnoho jich modlitbou 
víry uzdravil. Svatý Jakub přivedl ke Kristu mnoho duší a za to byl 
nazván „Božskou setbou“, neboť když zasel do lidských srdcí Boží 
slovo a zasadil víru, sbíral plody, klasy lidské spásy. Obešel mnoho 
zemí a přišel do přímořského města Otracin, které je na hranici 
Egypta s Palestinou, zde podstoupil mučednickou smrt. Nejprve 
byl bičován a pak ukřižován. Na kříži odevzdal svou svatou duši do 
Božích rukou ve věku 62 let.

SVATÝ ANDRONIK A ATANASIA

Za vlády imperátora Teodosia Velikého (379–395) žil ve Velké 
Antiochii (současná Sýrie) zbožný muž jménem Andronik se svou 
manželkou Atanasií. Andronik byl zlatníkem. Manželé žili v půstu, 
v modlitbách a v bázni Boží. Velké bohatství, které měli, dělili na 
tři části: jedna část byla pro chudé, druhou část dávali na církevní 
potřeby a třetí část nechávali na potřeby svého domu. Bůh požeh-
nal jejich manželství dvěma dětmi a šťastným rodinným životem. 
Pro svou pokoru a dobré skutky byli Andronik a Atanasia v úctě a 
občané toho města je měli rádi. Po narození dětí, kterým dali jmé-
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na Jan a Marie, se Andronik s Atanasií dohodli, že dále budou žít 
v čistotě jako bratr se sestrou.

Skutečná ctnost bývá ale zkoušena ohněm. Po dvanácti letech 
šťastného života jejich dvě děti těžce onemocněly. Jednoho dne, když 
se Andronik a Atanasie vrátili po ranních modlitbách z chrámu, 
našli Jana a Marii zasažené silnou horečkou. Báli se o život dětí a 
Andronik proto běžel zpět do chrámu. Z hlubin své duše vřele prosil, 
aby Bůh odňal od jeho dětí tento kalich utrpení, je-li to Jeho svatá 
vůle. Andronik zůstal v chrámu celého půl dne v modlitbě, a když se 
spěšně vracel a byl už blízko domu, slyšel odtamtud nářek a pláč. 
Shromáždilo se tam už téměř celé město. Ustrašený otec vběhl do 
domu a uviděl to, co čekal. Dvanáctiletý Jan a desetiletá Marie byli 
mrtví. Andronik vešel do svého modlitebního pokoje, padl na tvář 
před Pánem a řekl to, co kdysi Job: „Nahý jsem vyšel z mateřského 
lůna, nahý se i navrátím do země. Pán dal, Pán vzal. Jak Pán ur-
čil, tak ať se stane. Budiž jméno Boží pochváleno!“ Jeho manželka 
Atanasie byla však z veliké bolesti zoufalá, stále plakala a chtěla 
zemřít spolu se svými dětmi.

Na pohřeb jejich dětí se sešlo téměř celé město i sám biskup se 
svým duchovenstvem. Děti pochovali u chrámu sv. mučedníka Ju-
liána. Bolest matky byla velká a neutichala. Zarmoucená Atanasie 
nedovolila, aby ji odvedli od hrobu. Ještě o půlnoci tam klečela, 
plakala a modlila se. Tehdy se jí zjevil sv. mučedník Julián a řekl 
jí: „Proč, ženo, nenecháš mrtvé v pokoji?“ Atanasie myslela, že je to 
kněz a odpověděla: „Nehněvej se na mě, pane, neodcházím odsud, 
neboť jsem velmi zarmoucená. Měla jsem jen dvě děti a obě jsem dnes 
pochovala.“ Svatý jí řekl: „Proč nad nimi pláčeš? Lepší by pro tebe 
bylo, kdybys tak plakala nad svými hříchy. Pravím ti, tvé děti jsou 
teď u Boha v nebeské slávě a modlí se za vás, své rodiče.“ Ta slova 
byla jak jasné světlo pro Atanasiinu duši, která do té doby vězela ve 
tmě a smutku. Její srdce jako by teď bylo znovu stvořeno. Atanasia 
si řekla: „Když mé děti žijí na nebesích, proč potom pláču?“ Obrátila 
se, aby mohla hovořit s tím, který k ní mluvil, ale už ho neviděla. 
Zeptala se vrátného, co to bylo za kněze, který s ní mluvil. Vrátný 
odpověděl, že tam nikdo nebyl. Teprve tehdy pochopila, že měla 
zjevení. S bázní šla domů a všechno vyprávěla svému manželovi, a 
tak oba nalezli útěchu ve své bolesti.

V duši Atanasie dozrála touha, na niž myslela už dříve. Řekla 
Andronikovi: „Už za života dětí jsem ti chtěla říct jednu věc, ale měla 
jsem ještě pochybnosti. Teď, po jejich smrti, to povím. Pusť mě do mo-
nastýru, abych mohla oplakávat své hříchy, protože myslím, že Pán 
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si vzal naše děti, aby nás učinil schopnými sloužit Jemu.“ Andronik 
na to také myslel, ale jednal velmi rozvážně. Dal své manželce sedm 
dní, aby si dobře rozmyslela své rozhodnutí. Oba se upřímně modlili, 
aby jejich úmysl byl v souladu s Boží vůlí. Když po těchto dnech 
mnohých modliteb a půstu se dostatečně utvrdili, že jejich úmysl 
pochází shora, Andronik propustil všechny otroky, část majetku 
rozdal chudým a zbytek svěřil pod ochranu svého tchána. Řekl mu: 
„Chceme se jít poklonit na svatá místa. Kdyby se s námi něco po cestě 
stalo, prosíme tě, rozdej z našeho majetku těm, kteří to potřebují, a 
z našeho domu udělej dům pro nemocné a útulek pro putující.“ V noci, 
aby je lidé neviděli, vzali s sebou trochu peněz a vydali se na cestu 
do Jeruzaléma. Ve všem se spoléhali na Boha. Když dorazili do Je-
ruzaléma a poklonili se na svatých místech, setkali se s mnoha otci, 
hovořili s nimi a přijali od nich požehnání. Potom šli do Alexandrie 
(Egypt), aby se pomodlili u ostatků sv. Menase1. Na tom místě se 
Andronik dozvěděl o otci Danielovi, představeném lávry, která se 
nacházela nedaleko Alexandrie. S mnohými těžkostmi se k němu 
dostali a všechno mu o sobě povyprávěli. S požehnáním otce Daniela 
se manželé v tomto životě rozešli s nadějí, že se setkají v nebi, kde 
je Bůh zase spojí i s jejich dětmi.

Atanasia s dopisem od otce Daniela vstoupila do Tabenského mo-
nastýru (v Thébách), založeného ctihodným Pachomiem, a Andronik 
zůstal s igumenem Danielem v jeho lávře, která se nazývala skyt2.

Po dvanácti letech asketického života v monastýru Andronik 
poprosil otce, zda by ho pustil do Jeruzaléma, aby se poklonil na 
svatých místech. Otec Daniel se s Andronikem pomodlil a propustil 
ho s požehnáním. Po cestě Andronik potkal jednoho mnicha, ale 
nepoznal v něm svou manželku, blaženou Atanasii. Jak by ji také 
mohl poznat? Její obličej seschl od půstu a potemněl od práce na 
ostrém slunci. A k tomu ještě tím, že změnila svůj stav, byla oblečena 
do mužského oděvu. Atanasia však svého manžela poznala a zeptala 
se ho: „Nejsi učedníkem otce Daniela a nenazýváš se Andronik?“ 
Odpověděl: „Ano, to jsem já.“ Znovu se ho zeptala: „Kam jdeš, otče 
Androniku?“ Andronik odpověděl: „Jdu se poklonit na svatá místa. 
A jaké je tvé jméno a kam máš namířeno?“ Atanasia se nechtěla 
prozradit a řekla: „Jmenuji se Atanázius. I já jdu na svatá místa.“ 
Andronik na to: „Tak pojďme společně, otče Atanázie!“ Atanasia od-

1 sv. Menas, památka 11. listopadu
2 lávra je monastýr, kde mniši žili na samotě v oddělených celách, které 

byly jedna od druhé nedaleko. V lávře, i když mniši vedli život o samotě, 
čas od času se shromažďovali ke společným bohoslužbám a modlitbám.
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pověděla: „Jestli chceš jít se mnou, vlož pečeť na svá ústa, abychom 
šli v mlčení.“ Andronik řekl: „Dobře, ať bude, jak chceš.“ Atanasia 
řekla: „Pojďme a modlitby tvého svatého starce kéž jdou s námi.“ A 
tak šli společně v mlčení.

Přišli do Jeruzaléma, obešli všechna svatá místa a vrátili se do 
Alexandrie, aby se pomodlili a vzdali poctu sv. mučedníkovi Me-
nasovi. Pak šli do lávry k starci Danielovi a s jeho požehnáním byl 
do lávry přijat i mnich Atanázius, pro kterého se našla cela poblíž 
Andronikovy. Tak to chtěla sama Atanasia, aby zvětšila své utrpení, 
když bude vidět svého manžela a nebude s ním mluvit. Tak z Božího 
dopuštění zintenzivnila pokání za své hříchy a snažně se modlila 
za spásu Andronika a také, aby ji nepoznal. Tak minulo dalších 
12 let jejich mlčenlivého života jednoho vedle druhého v modlitbách, 
půstech, pracích, utrpení a poslušnosti. Po celou tu dobu ctihodný 
Andronik nevěděl, kdo je ve skutečnosti bratr Atanázius a odkud 
pochází. Pokládal ho za bratra v Kristu a tak, jako sebe, za putu-
jícího, pro něhož je život jen krátká pouť do věčnosti. Otec Daniel 
často přicházel a poučoval je. Jednou, po společném rozhovoru, se 
stařec vracel do své cely, a ještě do ní nestihl zajít, když ho dohnal 
Andronik se slovy: „Otče Danieli, otec Atanázius odchází k Pánu.“ 
Stařec vzal s sebou svaté svátosti a sám přišel do cely Atanázia, 
který byl stižen silnou horečkou. Atanázius začal plakat a stařec 
mu říká: „Měl by ses radovat, a ne plakat, protože jdeš vstříc Kristu.“ 
Atanázius odpověděl: „Ne kvůli sobě pláču, ale kvůli otci Andronikovi. 
Prosím tě ale o laskavost, otče. Po mém odchodu najdeš dopis pod 
mou hlavou, a když ho přečteš, dej ho otci Andronikovi.“ Po modlit-
bě stařec udělil Atanáziovi svaté svátosti a ten v hlubokém pokoji 
odešel k Pánu. Když otec Daniel přečetl list a dal ho Andronikovi, 
z napsaného pochopili, že oním mnichem byla ve skutečnosti Andro-
nikova manželka, Atanasia, a vzdali slávu Bohu. Po všech lávrách 
se roznesla tato zpráva. Otec Daniel zavolal všechny otce, co byli 
v Egyptě, i ty, co byli hluboko v poušti, a důstojně spolu pochovali 
svaté tělo blažené Atanasie. Slavili Boha, který jí dal takovou trpě-
livost. Po pohřbu chtěl vzít stařec Andronika do své cely. Andronik 
cítil, že už brzy odejde z tohoto života a prosil igumena: „Nechej mě, 
otče, dožít své dny tady, na samotě, blízko cely Atanasie. A když 
odejdu na věčnost, pochovejte i mě v tomto hrobě.“ Sedm dní po smrti 
Atanasie odešel v pokoji k Pánu i ctihodný Andronik. Pochovali ho 
vedle Atanasie.

Církev svatá je dodnes ctí za jejich svatost a za andělskou ctnost, 
s jakou sloužili Bohu. Zemřeli světu ještě za života a z lásky k Pánu 
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se stali němými. Mnoho vytrpěli, aby dosáhli věčného života. Zemřeli 
kolem roku 431. Jejich děti je u nebeské brány radostně přivítaly. 
Kdyby jim Bůh nechal obě děti, kdo ví, co by z těchto dětí bylo. 
Kdo ví, zda by nezahynuly navěky a duše rodičů spolu s nimi. Bůh 
s námi vždy jedná dobře, a to i tehdy, když na nás sešle neštěstí.

SVATÝ MUČEDNÍK TEOTEKNUS

Zločinný císař Maximián přišel do Antiochie a zde uspořádal 
svátek svým ohavným bohům. Dal příkaz, aby modlám přinesli oběť 
nejprve vojáci a pak i ostatní lidé. Mezi vojáky bylo mnoho křesťanů, 
kteří nechtěli poslechnout tento bezbožný rozkaz, sňali své vojenské 
pásy, odhodili je a vydávali se na mučení za Krista. Mezi nimi byl 
i jeden čestný muž, slavný po celé Antiochii, jménem Teoteknus. 
Maximián se na něj podíval a řekl: „Copak i ty, Teotekne, nevěříš 
bohům, Diovi a Apollónovi? Chtěl jsem z tebe udělat velkého žrece 
a oběti celého světa podřídit tobě, abys panoval nad všemi oběťmi i 
nad všemi žreci.“ Teoteknus odpověděl: „Já věřím v Ježíše Krista, 
Boha, a Jemu chci sám sebe přinést jako oběť živou.“ Maximián 
rozkázal strhnout z něj vojenský oděv, obléci ho do ženských šatů 
a odsoudil ho k tomu, aby s ženami předl. Za tři týdny ho zavolal a 
řekl: „Přines oběť bohům, abys svůj zlý život zcela nezahubil.“ Teo-
teknus císaři nic neodpověděl. Císař rozkázal přivázat ho ke dřevu 
a přikládat mu k chodidlům rozžhavené železo a jiným železem mu 
přesekávat šlachy. Když viděl, že se ani v mukách nepodrobil, roz-
kázal připravit kotel se sírou a smolou, velmi ho rozehřát a pak do 
něj svatého hodit. Když ho hodili do kotle, Kristovou silou oheň zhasl 
a kotel se ochladil. Mučedník v něm zůstal bez újmy. Maximián se 
lekl a rozkázal zavést ho do temnice. Pak ho vydal setníkovi jménem 
Zegnat, aby ho všemožně mučil, jak jen bude chtít. Zegnat rozkázal 
vyřezat mu jazyk, zasadit mu mnoho ran, pak mu přivázat na krk 
mlýnský kámen a hodit ho do řeky. Tak zemřel Kristův mučedník. 
Jeho svaté ostatky našli poblíž města Rosa v Kilíkii. Křesťané je vzali 
a důstojně uložili ve vesnici, ze které pocházel. Slavili Boha v Trojici 
jediného, Jemu buď sláva navěky. Amen.

(Jeho svátek se slaví 10. října.)
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SVATÍ MUČEDNÍCI EULAMPIUS A EULAMPIE

Za vlády císaře Maximiá-
na zuřilo tvrdé pronásledo-
vání křesťanů. Mnozí věřící 
opouštěli své domy a ze stra-
chu z mučitelů se schovávali 
v horách, v jeskyních a na 
pouštích. V té době se spo-
lu s jinými křesťany skrýval 
také jeden mladík, křesťan, 
jménem Eulampius, rodem 
z města Nikomédie. Jednoho 
dne ho křesťané poslali do 
města koupit chleba a měl 
jim ho pak tajně přinést na poušť. Když přišel do Nikomédie, uviděl 
nad městskou bránou pověšený královský rozkaz, který přikazoval 
zabíjet křesťany. Přečetl ho a smál se takovému nerozumu císaře, že 
vytáhl do boje ne proti nepřátelům, ale proti nevinným křesťanům 
a sám pustoší svou zem. Když Eulampius kupoval chleba, pohané 
odhalili, že je křesťan. Chytili ho a předali soudu. Když soudce viděl, 
že před ním stojí mladý muž, začal ho odklánět od víry lichotivými 
slovy: „Mládenče, z toho, jak vypadáš, vidím, že nejsi z prostých lidí, 
ale že patříš mezi vznešené. Proč si nechat vzít nejlepší roky života? 
Roky, které jsou plné veselí a mladistvého štěstí. Podívej se na mla-
dá děvčata a chlapce ve městě, jak jsou šťastní. Mohou si žít, jak se 
jim zachce. Všechno mají. Nic jim nechybí. Eulampie, poslouchej mě, 
dnes mám dobrou náladu a vůbec se mi nechce tě mučit a působit ti 
bolest. Prosím tě, jen vykonej císařský rozkaz a zapomeneme na ten 
soud jako na zlý sen. A co víc, protože jsem dobrý člověk — víš, mám 
už takový charakter, prostě nemohu nepomoci mladým lidem — chci 
proto pomoci i tobě. Promluvím se svými přáteli a brzy se dostaneš na 
dobré místo mezi nás, budeš mít majetek, sluhy, krásnou manželku. 
A jak se říká, budeš žít naplno! No, proč váháš? Chrám je otevřený. 
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Prostě běž, pokloň se našim bohům a přines jim oběť.“ Na chvíli na-
stalo ticho. Soudce se s pokryteckým úsměvem díval na Eulampia, 
jako by mu přál to největší dobro, a pak dodal: „No ale pamatuj si, 
že jestli neposlechneš císařův rozkaz, neunikneš krutému mučení. 
Nepřeji ti zlo, ale ať chci nebo nechci, budu přinucen použít krajní 
prostředky.“ Když soudce viděl, že Eulampius je rozrušen, váhá a nic 
neodpovídá, řekl: „Dobře, dobře, neboj se, dám ti čas na rozmyšlenou. 
Chtěl jsem jen, abys věděl, jak velké možnosti ti nabízíme, jinak bys 
mohl uspěchaně udělat mylné rozhodnutí.“ Pak přikázal vojákům, 
aby ho zavřeli do temnice na samotku. Myslel, že za noc strávenou 
v temnici se Eulampius zlomí a přijme jeho návrh.

Noc byla pro Eulampia velmi těžká. Ďábel, který k němu soudco-
vými slovy mluvil, vyvolal v jeho mysli bouři. Začal útočit na slabé 
stránky mladého člověka — na mladistvou žádostivost, na touhu 
po slávě, úspěchu, uznání. V představě mu vymaloval šťastnou 
budoucnost, kariéru a bohatství. Chvílemi si Eulampius uvědomo-
val, že ho to pokouší ďábel, a snažil se kát, přesto však měl dojem, 
že nad ním pokušení už pozvolna vítězí. Začal vnímat, jak pomalu 
ztrácí bázeň Boží. Ďábel se na něj vrhl se vší silou a připomínal mu 
slova soudce: „Proč si nechat vzít nejlepší roky života? Roky, které 
jsou plné veselí a mladistvého štěstí. Podívej se na mladá děvčata 
a chlapce ve městě, jak jsou šťastní. Mohou si žít, jak se jim zachce. 
Všechno mají. Nic jim nechybí.“ Ta slova mu zněla v uších. Myšlenky 
mladého muže vzrušily i city a do neobvyklých detailů se mu začal 
vymalovávat šťastný rodinný život. Představoval si sebe jako dobrého 
manžela, který má milou manželku a pěkné děti. Představoval si, 
jak bude spolu s nimi trávit čas, jak se bude o ně starat. To i mnoho 
jiného bouřlivě vířilo v hlavě Eulampia až do půlnoci. Duchovní boj, 
který zažíval, byl velmi těžký. Začal se intenzivně modlit a bojovat 
s těmito myšlenkami. Milosrdný Bůh, který zná lidskou slabost a 
nedopouští pokušení nad lidské síly, poslal Eulampiovi spasitelnou 
myšlenku: „A co s tebou bude po smrti? Kde bude tvoje duše? 
Za jakou cenu chceš mít ten zdánlivě šťastný život na zemi? Za cenu 
zrady Ježíše Krista?“ Ta myšlenka jako meč pronikla jeho duši. 
Naplnila ho spasitelná bázeň a začal si uvědomovat, že se málem 
zřekl Krista. Padl na kolena a v slzách, s bolestí v srdci prosil Ježíše 
o odpuštění. Modlil se k Přesvaté Bohorodičce: „Matko, prosím tě, 
přimluv se za mě u svého Syna. Vypros mi odpuštění hříchu! Nedej 
mi vejít do pokušení. Vysvoboď mě od ďábla, který mě chce zahu-
bit!“ Třesoucím se hlasem úpěnlivě prosil: „Mámo, zachraň mě!“ 
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Najednou vnímal, že tma, která ho držela, od něj úplně odstoupila. 
Jeho srdce naplnil hluboký pokoj. V tu chvíli, jako nikdy předtím, 
prožil, co je to skutečný život a že všechno, co je ve světě, je veliká 
marnost, která člověka nemůže udělat šťastným. Skutečné štěstí je 
jen v Ježíši Kristu. Jen On, Ježíš, dává pokoj, který svět ani hřích 
ani bohatství či kariéra dát nemohou. On za nás zemřel a daroval 
nám život věčný. Svatý Eulampius zbytek noci oslavoval Přesvatou 
Bohorodičku za to, že ho osvobodila od ďábelského pokušení. Také 
ji prosil, aby ho posílila a pomohla mu statečně stát ve víře až do 
konce, aby během muk nezradil jejího Syna, Ježíše Krista.

Následujícího dne soudce přikázal předvést Eulampia. Když ho 
už zdaleka uviděl radostného, řekl sluhům, kteří stáli vedle něj: 
„Vidíte, přece jen mu ta noc v temnici pomohla správně se rozhod-
nout. Podívejte, jaký je radostný.“ Svatý stanul před ním a řekl: 
„Tvé srdce je plné lsti, stejně jako tvoje slova. Všechny tvé sliby jsou 
marné a lživé, nezvábíš mě a neodvrátíš od Krista. Dnes poslechni 
mou radu ty a poznej pravého Boha, Ježíše Krista, který mne posi-
luje a naplňuje statečností před tebou. Když se Mu pokloníš, slibuji 
ti, že od Něj obdržíš ne dočasnou, ale věčnou čest a slávu, dary a 
bohatství, které ani ty, ani tvůj císař, ani celý svět nemá. Když ale 
má slova neposlechneš, čeká tě úděl tvých bohů v ohnivém jezeře a 
za to, žes jim přinášel oběti, sám budeš obětí neumírajícího červa. 
A já ne běsům, ale Bohu přinesu oběť chvály a vykonám své sliby 
Nejvyššímu.“ (Ž 49,14)

Soudce, překvapený odvahou mládence, ztuhnul. Když se vzpa-
matoval, přikázal, aby ho na zemi roztáhli a krutě bili volskými ží-
lami. Svatý mužně trpěl rány a nedal najevo slabost, přestože trpěl 
nevýslovnou bolestí. Mučitel, když viděl jeho silnou trpělivost, se 
rozpálil ještě větší zuřivostí a rozkázal, aby ho pověsili na dřevě a 
železnými biči trhali jeho tělo. Biče se tak silně zařezávali do těla, 
že přes hluboké rány bylo vidět kosti. Pak ho ledva živého hodili 
na zem. Celé jeho tělo bylo jako jedna rána. Ale ani to nezmenšilo 
zuřivost mučitele, dodal ještě větší bolest. Rozkázal rozpálit železné 
lůžko a na něm položit svatého, aby se na tom lůžku zbytky jeho 
těla roztopily jako vosk. Když bylo lůžko rozžhavené, sv. Eulampius 
se přežehnal znamením svatého kříže a sám si na něj lehl. Tělo se 
peklo jako maso a svatý by už dávno zemřel, kdyby Všemohoucí 
Bůh neoživil svého otroka a neudržel jeho duši v těle, aby se na něm 
ještě více projevila Boží síla. Když už si všichni mysleli, že Eulam-
pius na tom rozpáleném lůžku zemřel, svatý z něj najednou vstal a 
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chodil zcela zdráv, jako by nikdy ani mučený nebyl. Když to soudce 
a všichni kolem viděli, byli ohromeni. Přesto i po tak velkém zázraku 
soudce spolu s pohany vedl Eulampia do jejich svatyně, protože 
ho chtěl za každou cenu přinutit, aby se poklonil bohům. Svatý se 
však v srdci horlivě modlil k Pánu Ježíši Kristu, aby na něm znovu 
ukázal svou sílu, osvítil zaslepené lidi a oslavil své svaté jméno. Když 
ho zavedli dovnitř a postavili před Marta, největší modlu v chrámu, 
on k němu přistoupil a řekl: „Němá a bezduchá modlo, ve jménu 
Ježíše Krista ti přikazuji, padni na zem a proměň se v prach!“ Když 
to Eulampius řekl, modla padla s velkým rachotem a rozbila se na 
malé části. Lidé to viděli a začali volat: „Jen křesťanský Bůh je velký 
a silný!“ a mnoho lidí uvěřilo v Krista. Soudce vzplanul hněvem, 
chytil Eulampia a znovu ho nechal táhnout na mučení.

Eulampiova sestra, jménem Eulampie, uslyšela, že její bratr je 
mučedník za Krista. Spěchala na to místo, a když uviděla bratra, 
řekla: „Copak nás nezrodila jedna matka, copak nejsme věrni jedno-
mu Bohu? Proč jsi mi to neřekl, abych i já s tebou od počátku nesla 
všechna tato muka? I já chci zemřít za mého Pána stejně jako ty! Ať 
všichni mučitelé vědí, že jsem křesťanka, připravená zemřít za Kris-
ta!“ Soudci řekla: „Slyš a poznej, kdo jsem. Jsem Kristova otrokyně, 
Kristus je můj život i radost mé duše. Jeho miluji a Jemu chci být 
přinesena v oběť. Připrav oheň, přiveď zvířata, postav mučící kola, 
naostři meče, vymysli všelijaká muka! Všechno chci vytrpět! Jsem 
připravena stejně jako můj bratr Eulampius.“

Když to mučitel slyšel, divil se takové statečnosti. Přikázal bít ji 
tak silně po tváři, aby ji nešlo poznat. Svatý Eulampius posiloval 
sestru slovy: „Sestro, neboj se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít 
nemohou!“ Na příkaz mučitele byl pro Eulampia a Eulampii připra-
ven velký kotel s vřící vodou. Když je tam chtěli hodit, Eulampius 
do něho vešel sám. Eulampia, ještě mladé děvče, začala mít pochyb-
nosti a bála se. Když bratr uviděl, že pochybuje, zavolal ji k sobě 
do vřícího kotle jako do nějakého chládku: „Neboj se, sestro, vejdi 
sem! Vidíš, mně to neuškodilo. Necítím žádnou bolest. I ty, jak jen se 
dotkneš vřícího kotle, obdržíš Boží pomoc a zůstaneš bez újmy.“ Svatá 
rychle vešla za bratrem do kotle a tehdy se kotel ochladil. Svatým 
se nic nestalo a slavili Boha. Lidé, kteří ten zázrak viděli, uvěřili, 
obrátili se a otevřeně se nazvali křesťany. Bylo jich kolem dvou set. 
Tyto křesťany mučitel rozkázal zabít mečem, a svatému Eulampiovi 
vypíchnout oči. Svatou Euplampii přikázal pověsit za vlasy a bít 
holemi. V těchto mukách se modlila: „Děkuji Ti, Bože můj, že jsi mě 
učinil hodnou trpět za Tvé jméno.“ Tehdy mučitel rozkázal rozpálit pec 
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a chtěl do ní svaté hodit. Když byla pec rozžhavena, sv. Eulampia, 
už slepého, k ní přivedli za ruku. Vojáci ho vzali a hodili dovnitř. 
Svatá Eulampia ale nechtěla, aby ji někdo vedl. Sama s radostí šla, 
jako by vcházela do královského pokoje. Ale ani pec svatým nijak 
neuškodila, oheň je nepálil, chodili uprostřed plamenů, zpívali píseň 
třech mládenců a velebili Boha.

Mučitel nevěděl, co s nimi dále dělat. Odsoudil je proto ke stětí. 
Když přišli na místo popravy, sv. Eulampius sklonil pod meč svou 
hlavu a byl sťat. Svatá Eulampie ještě před stětím vydala svou duši 
do rukou Božích. Když vojáci viděli, že je mrtvá, hlavu jí už neodse-
kávali. Tak sv. Eulampius se svou sestrou Eulampií ukončili život. 
Prokázali uprostřed mučení hrdinnou věrnost Ježíši Kristu a odešli 
k Němu, aby od Něj přijali věnce vítězství.

Svatý 
Roman Sladkopěvec

viz str. 15
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SVATÝ FILIP, JÁHEN

Když apoštolé začali hlásat víru 
v Krista, počet křesťanů se začal 
tak zvětšovat, že brzy bylo obtížné 
dbát o všechny potřeby věřících. 
Apoštolové se proto poradili a vy-
světili sedm pomocníků, kteří měli 
za úkol zabezpečovat každodenní 
potřeby věřících a apoštolové znovu 
věnovali všechen svůj čas modlitbě 
a Božímu slovu. Pomocníky apoš-
tolů nazývali jáhny.

Jedním z jáhnů byl sv. Filip. Po-
cházel z palestinské Cesareje, měl 
ženu a čtyři dcery, kterým dal Pán 
dar proroctví. Zpočátku Filip slou-
žil věřícím v jejich potřebách a pak 
začal horlivě hlásat Kristovu víru. 

Po mučednické smrti sv. Štěpána začali židé pronásledovat věřící a 
Kristovi učedníci, kromě apoštolů, utíkali před nenávistí farizeů do 
sousedních zemí. Tam hlásali Boží slovo. Tehdy jáhen Filip odešel 
do Samařska. V jeho hlavním městě, Sebaste (Samaří), začal hlásat 
víru v Krista. Skutky apoštolské svědčí: „Všichni lidé byli zaujati 
Filipovými slovy, když je slyšeli, a když viděli znamení, která činil. 
Neboť z mnoha posedlých vycházeli s velikým křikem nečistí duchové 
a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A tak v tomto městě 
nastala veliká radost. Jeden muž jménem Šimon, který tam žil, už 
dlouhou dobu svou magií uváděl v úžas samařský lid; říkal o sobě, 
že je v něm božská moc. Všichni — prostí i významní — mu dychtivě 
naslouchali a říkali si: ‚On je ta božská moc, která se nazývá Veliká.‘ 
Poslouchali ho ve všem, protože na ně dlouhý čas působil svou magií. 
Ale když uvěřili Filipově zvěsti o Božím království a o Ježíši Kristu, 



65

dávali se pokřtít muži i ženy. Tu uvěřil i sám Šimon, dal se pokřtít, byl 
stále s Filipem a nevycházel z úžasu, když viděl, jak se tu dějí veliká 
znamení a mocné činy. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že v 
Samařsku přijali Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Oni tam přišli 
a modlili se za ně, aby také jim byl dán Duch svatý, neboť ještě na 
nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Petr 
a Jan tedy na ně vložili ruce a oni přijali Ducha svatého.“ (Sk 8,5–17)

Když se Petr s Janem vrátili do Jeruzaléma, anděl Páně řekl Fi-
lipovi: „Vydej se na jih k cestě, která vede z Jeruzaléma do Gázy.“ 
Ta cesta je opuštěná. Filip se vydal k té cestě, a hle, právě přijížděl 
etiopský dvořan, správce všech pokladů kandaky, to jest etiopské 
královny. Ten vykonal pouť do Jeruzaléma a nyní se vracel na svém 
voze a četl proroka Izaiáše. Duch řekl Filipovi: „Běž k tomu vozu a jdi 
vedle něho!“ Filip k němu přiběhl, a když uslyšel, že ten člověk čte 
proroka Izaiáše, zeptal se: „Rozumíš tomu, co čteš?“ On odpověděl: 
„Jak bych mohl, když mi to nikdo nevyloží!“ A pozval Filipa, aby na-
stoupil a sedl si vedle něho. To místo Písma, které četl, znělo: „Jako 
ovce vedená na porážku, jako beránek, němý, když ho stříhají, ani on 
neotevřel ústa. Ponížil se, a proto byl soud nad ním zrušen; kdo bude 
moci vypravovat o jeho potomcích? Vždyť jeho život na této zemi byl 
ukončen.“ Dvořan se obrátil k Filipovi: „Vylož mi, prosím, o kom to 
prorok mluví — sám o sobě, či o někom jiném?“ Tu Filip otevřel svá 
ústa a začal mu vysvětlovat: „Zde prorok mluví ne o sobě, ale o utrpení 
Ježíše Krista, Mesiáše. Ty víš, že skrze první hřích Adama a Evy se 
mezi ďáblem a člověkem vytvořilo pouto, které se předává z pokolení 
na pokolení. Proto nám Bůh slíbil Mesiáše, který nás očistí od hříchu 
a osvobodí nás z otroctví ďábla. Odkud měl přijít Mesiáš podle Pís-
ma?“ Eunuch odpověděl: „Z Betléma judského.“ Filip pokračoval: 
„Ano, protože je napsáno: A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší 
mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli 
(Mich 5,1). Ježíš Kristus, o kterém jsem mluvil na počátku, se narodil 
právě v Betlémě a byl z rodu krále Davida. Prorok Zachariáš volal: 
‚Plesej, dcerko Sionská, propukni v hlahol, dcerko Jeruzalémská. Aj, 
král tvůj přijde k tobě spravedlivý a spasení plný, chudý a sedící na 
oslu, na oslátku mladém.‘ (Zach 9,9) Týden před svým utrpením Je-
žíš vjel do Jeruzaléma sedě na oslátku. Všichni lidé volali: ‚Hosanna 
Synu Davidovu!‘ a stlali před Ním svůj oděv a palmové větve. Potom 
Ho ale jeden z apoštolů zradil a vydal židům, kteří Jej chtěli zabít. Ti 
pak jedné noci zajali Ježíše a vedli Ho před svůj soud. Ježíš ale neměl 
žádnou vinu. On je čistý Beránek, jak o Něm řekl David: ‚Znenáviděli 
mě bez příčiny.‘ (Ž 35,19) Izaiáš k tomu ještě dodává: ‚Byl v opovržení, 
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kdekdo se ho zřekl, muž plný bolesti, zkoušený nemocemi, jako ten, 
před nímž si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevá-
žili.‘ (Iz 53,3) Toto i předcházející proroctví Izaiáše, které jsi četl, se 
zcela naplnilo na Ježíši. Židé Ho předvedli před soud Piláta. Vládce 
nechtěl zabít nevinného člověka, proto židé podnítili zástup a všichni 
začali křičet: ‚Ukřižuj, ukřižuj Ho!‘ Pilát, aby vyhověl davu, rozkázal 
Ježíše bičovat. Krutě Ho bili, a když byl už téměř na pokraji smrti, 
bičování zastavili. Vojáci Mu pak narazili na hlavu trnovou korunu, 
bili Ho po hlavě a vysmívali se Mu. Dav ale dále vyžadoval Ježíšovu 
smrt. Pilát jim Ho nakonec vydal k ukřižování. Na Ježíše vložili těžký 
kříž, který nesl na horu Golgotu. Tam Ho ukřižovali a On odevzdal 
svého Ducha do Otcových rukou. Právě tak to předpověděl prorok 
Izaiáš (52,14): ‚Jak mnozí strnuli úděsem nad tebou! Jeho vzezření 
bylo tak znetvořené, že nebyl podoben člověku.‘“ Eunuch se zeptal: 
„Proč Ježíš tak těžce trpěl, když byl Mesiáš?“ Filip odpověděl: „On 
přijal utrpení i smrt dobrovolně, aby vykonal vůli Boží, jak i na jiném 
místě řekl Izaiáš: ‚Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo 
rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním.‘ 
(Iz 50,6) Ježíš se stal skutečným paschálním Beránkem, který vzal 
na sebe hříchy lidí. A tak, jako Mojžíš povýšil hada na poušti, tak 
musel být povýšený i Syn Člověka. On přemohl na kříži pekelného 
hada i jeho jed, kterým je hřích.“ Když Eunuch slyšel Filipovo slovo, 
přemýšlel nad ním. Ve svém srdci vnímal, že všechna ta slova se 
týkají Mesiáše, Ježíše Krista. Filip pokračoval: „Smrtí Ježíše ale vše 
neskončilo. Pán Ježíš Kristus třetího dne po své smrti vstal z mrtvých 
a zjevil se mnohým toho dne. Viděly Ho ženy, které přinesly myrhu, a 
večer se Mistr zjevil svým apoštolům. Potom se zjevoval ještě 40 dní. 
Čtyřicátého dne vystoupil z Olivové hory na nebesa a zasedl po pra-
vici Boha Otce. Prorok Izaiáš říká: ‚Zdárně vykoná vůli Hospodinovu. 
Zbaven svého trápení spatří světlo...‘ (Iz 53,10–11) A prorok David 
prorokoval o vzkříšení Krista: ‚Neboť v moci podsvětí mě neponecháš, 
nedopustíš, aby se tvůj věrný octl v jámě.‘ (Ž 16,10) ‚Řekl Pán mému 
Pánu: Zasedni po mé pravici, dokud ti nepoložím tvé nepřátele za 
podnož tvým nohám.‘ (Ž 110,1)“ Eunuch se zeptal: „A co je třeba ke 
spáse?“ Filip řekl: „Podmínkou spásy je pokání. To znamená vyznat 
před Ježíšem své hříchy a uvěřit v sílu Jeho krve, která nás očišťuje 
od každého hříchu. Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, který přišel na svět, aby 
nás spasil z našich hříchů. Je třeba v Něj uvěřit a nechat se pokřtít.“

Pokračovali v cestě, až přijeli k místu, kde byla voda. Eunuch 
zvolal: „Zde je voda! Co brání, abych byl pokřtěn?“ Filip mu řekl: 
„Když věříš z celého srdce, je to možné.“ Odpověděl mu eunuch: 
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„Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží,“ a rozkázal zastavit vůz. Oba, 
Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil. Když vystoupili 
z vody, Duch Páně se Filipa zmocnil a dvořan ho už neviděl, ale 
radoval se a jel dál svou cestou. (srov. Sk 8,26–39)

Filip se pak ocitl v Azótu. Procházel všemi městy a přinášel jim 
radostnou zvěst, až se dostal do Cesareje. (Sk 8,40) Když šel sv. Pa-
vel před svým uvězněním do Jeruzaléma, zastavil se v Cesareji u 
Filipa. Filip žil v Cesareji s celou svou rodinou. Skutky apoštolské 
svědčí: „Tam jsme navštívili Filipa, kazatele evangelia a jednoho 
ze sedmi jáhnů, a ubytovali se u něho. Měl čtyři neprovdané dcery, 
prorokyně.“ (Sk 21,8–9)

Tradice uvádí, že apoštol Pavel vysvětil Filipa a ustanovil ho 
biskupem v lýdijském městě Tralles v Malé Asii, kde Bůh skrze Fi-
lipa potvrzoval Kristovo učení mnohými zázraky. Tam pak sv. Filip 
ukončil svůj pozemský život.

ZÁZRAK S IKONOU JEŽÍŠE KRISTA

V městě Berytus poblíž židovské synagogy žil jeden křesťan. Ve 
svém domě měl ikonu, na níž byl zobrazen náš Pán Ježíš Kristus. 
Za nějakou dobu si koupil jiný dům, vzal všechny věci a svůj bývalý 
dům opustil. Ikonu s Pánovým obrazem tam nechal. Z Boží pro-
zřetelnosti se do jeho bývalého domu nastěhoval jeden žid. Když si 
zařizoval své nové bydliště, ikoně nevěnoval pozornost. Za určitý čas 
pozval na oběd jiného žida, svého přítele. Když jedli, host se ohlédl 
a uviděl, že v rohu visí ikona, na které je vyobrazen Ježíš Kristus. 
Řekl hospodáři: „Jak to, že ty, žid, máš ve svém domě ikonu?“ Ten 
začal přísahat a zaklínat se, že si dosud nevšiml, co to je za ob-
raz. Host odešel a pomluvil svého přítele před židy, že má u sebe 
doma ikonu Ježíše Nazaretského. Následujícího dne se shromáždilo 
množství židů, jejich církevní představení a staršinové a vydali se 
k domu, kde byla Pánova ikona. Vtrhli dovnitř, našli ikonu, vynesli 
ji a vykřikovali: „Tak jako naši otcové jím pohrdli, tak i my učiníme 
s touto ikonou.“ Začali plivat na ikonu a tlouci do obrazu tváře 
Ježíše Krista. Potom řekli: „Naši otcové ho přibili na kříž, i my tak 
učiníme s touto ikonou.“ Vzali hřeby, zabili je do obrazu, kde byly 
ruce a nohy Ježíše. Potom nabodli na tyč houbu s octem a přiložili 
k obrazu k Pánovým ústům. Potom přinesli kopí a jednomu muži 
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přikázali probodnout jím ikonu. Když to udělal, na všechny židy 
padl velký strach, neboť z probité ikony vytekla krev a voda, která 
naplnila nádobu, co tam stála. Začali se vystrašeně radit. Jeden 
z nich prohlásil: „Přiveďme slepé, chromé a posedlé a pomažme je 
touto krví. Když se uzdraví, uvěříme, že Ježíš Nazaretský je Mesiáš, 
Syn Boží, vždyť nás všechny pronikla bázeň, když jsme uviděli tento 
zázrak.“ Přinesli tedy jednoho, který byl chromý od narození. Když 
ho pomazali krví, která vytekla z Kristovy ikony, chromý vyskočil na 
nohy a byl zcela zdráv. Pak přivedli slepé, pomazali je a oni prohlédli. 
Mnoho posedlých bylo osvobozeno od nečistých démonů po tom, co 
je potřeli krví z ikony. Zpráva o těchto zázracích se roznesla po celém 
městě a všichni přinášeli své nemocné, paralyzované a malomocné, 
kteří se hned uzdravovali. Tehdy všechen židovský lid, který tam byl, 
uvěřil v našeho Pána Ježíše Krista. Padli před obrazem ikony Pána 
a se slzami začali volat: „Sláva Tobě, Kriste, Synu Boží, který činíš 
takové zázraky! Sláva Tobě, Kriste! Naši otcové Tě ukřižovali, ale my 
v Tebe věříme. Přijmi nás, kteří k Tobě přicházíme, Vládce!“ Všichni 
židé, kteří bydleli v tom městě, muži, ženy i děti, přišli k biskupovi 
a naléhavě ho prosili, aby je pokřtil. Ukázali mu Pánovu ikonu i 
krev a vodu, co z ní tekly. Také vyznali všechno zneuctění, jakého 
se na této ikoně dopustili. Biskup, když viděl jejich upřímné pokání, 
přijal je s radostí a po mnoho dní je učil svaté víře. Potom všechny 
pokřtil a z jejich synagogy udělal chrám Pána našeho Ježíše Krista. 
Ve městě zavládla veliká radost. Naplnila nejen ty, kteří se uzdravili, 
ale i všechny židy, kteří byli pokřtěni a přijali svatou víru.
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SVATÍ MUČEDNÍCI TARAK, PROBUS A ANDRONIK

Svatí mučedníci Tarak, Probus a Andronik byli umučeni kolem 
roku 304 za císaře Diokleciána (284–305) a Maximiána (286–305) 
náměstkem Numeriánem Maximem. Zajali je v městě Pompeopolis 
a byli předvedeni před soud v Tarsu. Soudce Maxim na ně pohlédl, 
a když uviděl Taraka, který byl nejstarší z nich, zeptal se ho: „Jak 
se jmenuješ?“ „Jsem křesťan,“ odpověděl. Vládce vykřikl: „Neříkej 
mi o své daremné víře, ale řekni mi své jméno!“ On ale znovu odpo-
věděl: „Jsem křesťan!“ Tehdy soudce přikázal, aby ho bili přes ústa. 
Mučedník řekl: „Jméno křesťan je pro mne lepší než to, které mi dali 
rodiče. Jestli však chceš vědět mé jméno, jmenuji se Tarak.“ Náměs-
tek se zeptal na jeho původ. Svatý řekl: „Narodil jsem se v syrském 
městě Klaudiopolis a pocházím z římského vojenského rodu. Ale kvůli 
Kristu jsem vojsko opustil.“ „Slituj se nad svým stářím a poslechni 
rozkaz našich císařů. Přistup a přines oběť bohům, kterým se klanějí i 
sami císaři a budu tě ctít“, řekl Maxim. Tarak odpověděl: „Vaši císaři 
zbloudili, jsou svedeni satanem.“ Za to ho soudce rozkázal bít po 
tváři. Když svatého bili, soudce ho stále pokoušel k odpadu od víry. 
Svatý ale zůstal neoblomný a katovi řekl: „Sloužím jedinému Bohu 
už 65 let a nezřeknu se Ho. Jemu přináším oběť čistého srdce, a ne 
krve, jako vy přinášíte démonům, kterým se klaníte. Neučiním takovou 
nepravost, protože miluji zákon mého Boha.“ Maxim mu odpověděl: 
„Jsi povinen zachovávat jiný zákon.“ Tarak na to: „Váš zákon, který 
vám přikazuje ctít kámen a dřevo, dílo lidských rukou, je zlý. Neod-
vrátím se od toho vyznání, v jakém je má spása.“ Soudce mu začal 
vyhrožovat: „Já tě přivedu k rozumu!“ Mučedník odpověděl: „Dělej, 
co chceš, máš vládu nad mým tělem.“ Tehdy kat rozkázal bít ho 
holemi, sv. Tarak trpěl a říkal: „Opravdu, teď jsi mě učinil moudrým 
i rozumným, neboť v mukách ještě více doufám v pravdivého Boha, 
Ježíše Krista.“ Pak ho zakovali do železných okovů a uvrhli do vězení.

Soudce rozkázal sluhům, aby přivedli dalšího. I jeho se nejprve 
zeptal na jméno a původ. Ten řekl: „Nejpřednější a nejúctyhodnější 
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moje jméno je křesťan, druhé pochází od lidí — Probus. Narodil jsem 
se v Perge v Pamfýlii.“ Maxim začal namlouvat Proba, aby se dopus-
til hříchu a řekl: „Poslouchej mě, žádný užitek ti nepřinese to, že se 
nazýváš křesťanem. Přines oběť bohům a budeš ctěn našimi vládci 
a staneš se mým přítelem.“ Svatý řekl: „Nechci ani čest od císařů ani 
přátelství s tebou, mám velké bohatství, ale kvůli živému Bohu jsem 
ho opustil. Jen sloužit Ježíši Kristu má v tomto pozemském životě 
smysl.“ Kat rozkázal bít ho volskými žílami. Setník, který tam stál, 
přemlouval Proba, aby se nad sebou slitoval. On však statečně tr-
pěl a prosil Boha: „Pomoz mi, Pane!“ Tehdy kati mučedníka obrátili 
a bili ho přes břicho. Přitom říkali: „Kde je tvůj pomocník?“ Svatý 
vyznal: „On je zde, se mnou, pomáhá mi a ještě mi pomůže. Proto 
muka pokládám za nic. Nepohnou mě k plnění vaší vůle.“ Mučitel 
mu řekl: „Podívej se na své rozedrané tělo, kolik tvé krve už napojilo 
zem!“ „Vidím“, odpověděl, „když mé tělo trpí za Krista, má duše 
se uzdravuje, ožívá a vstává z mrtvých.“ Svázali pak Probovi 
ruce i nohy a hodili ho do temnice.

Potom před soudce předvedli třetího, nejmladšího z nich, Andro-
nika. Vyznal, že je křesťan, že pochází z Efezu a je synem jednoho 
z nejpočestnějších občanů města. Soudce mu řekl: „Smiluj se nad 
sebou a poslouchej mě! Radím ti jako otec. Ti, kteří byli před tebou, 
mluvili nerozumně. Nic dobrého pro sebe nezískali, jen zlé. Ty se ale 
pokloň bohům, protože to jsou knížata a naši otcové.“ Andronik od-
pověděl: „V pravdě jsi je nazval otci, protože vaším otcem je satan. 
Vy jste jeho děti, protože činíte jeho vůli.“ Maxima to rozhněvalo a 
vykřikl: „Jak se odvažuješ mě tupit?! Copak nevíš, jak veliká muka 
jsou ti připravena?“ Svatý odpověděl: „Myslíš si, že jsem nerozumný 
a budu slabší, než ti, co mě předešli? Jsem připraven na všechna 
muka. Ať raději zahyne moje tělo, než aby má duše navěky 
hořela v pekelném ohni.“ Mučitel zvolal: „Naposledy tě vyzývám: 
Dej nám za pravdu, přines oběť bohům a nezahyneš.“ Andronik vy-
křikl: „Nikdy jsem nesloužil modlám, nikdy jsem se neklaněl kameni, 
ani teď nepřinesu oběť běsům!“ Tehdy začali mučedníka krutě bít. 
Během mučení mu soudce řekl: „Kdo tě naučil takovému bláznov-
ství? Zanechej ho dřív, než tě začnu mučit ještě krutěji!“ Svatý mu 
odpověděl: „Máš vládu nad mým tělem, dělej s ním, co chceš. Já 
doufám v mého Pána Ježíše Krista, v jeho milosrdenství. Trpím za 
pravdu, jakou před vámi vyznávám.“ Kat rozkázal silně jej bít přes 
ústa a řekl: „Pověz mi, ty, který jsi hoden smrti — hřeší naši císaři, 
když se klaní velkým bohům?“ Andronik sebral všechny síly a zvolal: 
„Ano, těžce hřeší! I prostým rozumem můžeš pochopit, jak veliké zlo 
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je sloužit démonům a přinášet jim oběti.“ Maxim rozkázal probodat 
boky svatému a nakonec ho zakovaného v okovech hodit do věznice.

Za nějaký čas je přivedli do města Mopsuestia a znovu předvedli 
před Numeriána Maxima. Nejprve Taraka jako nejstaršího. Soudce 
ho nutil, aby přinesl oběti bohům a sliboval mu pocty. Když se ale 
mučedník nejenže nepodřídil, ale i statečně odpovídal, kat přikázal 
sluhům rozbít mučedníkovi ústa kamenem a vybít mu zuby. Potom 
mu ohněm pálili ruce, pověsili ho za nohy nad ohněm hlavou dolů a 
do úst i do nosu mu nalévali ocet smíchaný se solí a hořčicí. Svatý 
mučedník řekl: „Nebojím se časného ohně, ale věčného, který 
nikdy nehasne. Do něho bych padl, kdybych udělal to, co ode mne 
chceš. S pomocí mého Boha budu nezlomný ve všech mukách, které 
jsi na mě vymyslel.“ Podobně týrali i Proba a Andronika, ale ničeho 
nedosáhli.

Druhého dne znovu zavolali mučedníky k soudu a mučitel je zno-
vu přesvědčoval, aby přinesli oběti bohům, kteří nad vším vládnou 
a vše udržují. Tarak odpověděl: „Pro zlé duchy i pro ty, kteří jim 
slouží, jsou připravena věčná muka. Křesťanům však, kteří teď 
trpí pro Ježíše, je připraveno věčné štěstí.“ Tehdy mučedníkovi 
znovu rozbili ústa, přikládali mu rozžhavený rožeň ke tváři a potom 
pod paže. Odřezali mu uši, strhli kůži z hlavy a pak mu na hlavu 
sypali rozžhavené uhlí. Tarak odvážně řekl: „I kdybys rozkázal 
sedrat kůži z celého mého těla, neodvrátím se od mého Boha, 
který mě mocně drží, a nepřinesu oběť modlám!“ Tehdy Maxim 
předal svatého stráži a rozkázal přivést druhého. Když Proba po-
stavili před Maximem, odmítl vykonat císařský rozkaz. Náměstek 
ho přesvědčoval a hrozil mu, ale on nebojácně odpověděl: „Nebojím 
se tvých hrozeb! Nepodaří se ti odvrátit nás od našeho Pána Ježí-
še. Na co ještě čekáš? Dělej, co chceš, všechna muka, která jsi mi 
připravil, budou útěchou mé duši.“ Mučitel rozkázal pálit svatému 
boky a záda. Potom mu násilně dávali jíst maso a pít víno obětova-
né démonům. Soudce chtěl svatého zlomit a vysmíval se mu: „Teď 
jsi snědl maso z oběti a všechno, co jsi vytrpěl, bylo nadarmo.“ Ale 
Probus zůstal nepohnutelný. „Pán zná mou vůli. On vidí, jaké násilí 
trpím.“ Propichovali mu holeně rozžhaveným železem, zatloukali 
rozpálené hřeby do nohou a rukou a nakonec vypíchli mučedníkovi 
oči. Svatý řekl mučiteli: „Ani oheň, ani muka, ani tvůj otec satan mě 
nemohou odvrátit od pravé víry. Jen o to dbám, abych byl tebou zabit 
bez milosrdenství, a tak završil své vyznání.“ Po tom všem Proba 
znovu uvrhli do temnice. Přišla řada na sv. Andronika, aby také 
statečně následoval své braty v utrpení. Kati mu zapálili na břiše 
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mnoho rákosí namočeného v oleji. Pak mučedníkovi vkládali mezi 
prsty rozpálené železo. On řekl katovi: „I kdybys mě celého spálil, 
nepřemůžeš mě, protože se mnou je můj Pán, Ježíš Kristus, který 
mě posiluje.“ Náměstek začal urážet Spasitele a řekl: „Jaký užitek ti 
přinese naděje na toho muže, který byl potrestán Pontským Pilátem?“ 
Svatý mu odpověděl: „Slepý a posedlý nepříteli Boží, mlč a neříkej o 
Něm nic zlého. Vpravdě velkou odměnu dostanu na nebesích. Proto 
toto všechno trpím s radostí.“ Po těch strašných mukách mu železem 
vybili zuby a vyřezali jazyk. Pak hodili Andronika do věznice.

Do tohoto místa byl záznam o utrpení svatých napsán římskými 
písaři, kteří byli přítomni u soudu. Tři křesťané Makarius, Felix a 
Berius, kteří byli přímými svědky všech těchto událostí, odkoupili za 
dvě stě denárů od úředníků soudní akty a dopsali, co v nich chybělo:

Numeriánus Maxim přikázal připravit arénu, kde měli být mu-
čedníci předhozeni šelmám. Následujícího dne se cirk naplnil lidmi. 
Nejprve předhodili zvěři jiné odsouzence na smrt. Pak náměstek 
rozkázal přivést Taraka, Proba a Andronika. Museli je nést na ra-
menou, protože sami už jít nemohli. Mnoho pohanů bylo tak zdě-
šeno strašným vzezřením mučedníků, že cirk opustili. Když na 
Kristovy služebníky vypustili šelmy, nijak jim neublížily a jen lízaly 
jejich rány. Mučitel rozkázal bít vlastníky cirku a křičel, aby vpus-
tili zuřivější zvěř. Ale ani medvěd, který toho dne zabil tři lidi, ani 
Herodova lvice nic zlého svatým mučedníkům neudělali, přestože 
je sluhové dráždili. Když lidé viděli tak zjevný zázrak, začali mocně 
křičet. Rozhněvaný a zahanbený Maxim rozkázal svaté zabít mečem. 
Jejich těla rozsekali na části a smíchali s mrtvolami zločinců, aby 
je křesťané nepoznali. Nechali u nich také deset vojáků jako stráž. 
My, kteří jsme to všechno viděli, prosili jsme Pána, aby nám dal 
příhodný čas, v jakém bychom mohli tajně vzít svaté ostatky. Na-
jednou se strhla bouře, silně blýskalo a nastalo zemětřesení, kvůli 
kterému vojáci poutíkali. Přišli jsme k místu, kde byla mrtvá těla 
a horlivě jsme se modlili, aby Pán udělal zázrak a ukázal nám, kde 
leží těla mučedníků. Tu se nad nimi ukázaly tři svíčky. Takovým 
způsobem jsme našli svaté ostatky, vzali je a pochovali v jeskyni 
na opačné straně hory. Děkovali jsme našemu Pánu Ježíši Kristu, 
který se svými svatými žije navěky věků.



73

SVATÍ MUČEDNÍCI KARPUS, PAPYLUS
A SPOLUMUČEDNÍCI

Svatí mučedníci Karpus a Pa-
pylus pocházeli z města Perga-
mon1 v Malé Asii. Oba se narodili 
v křesťanské rodině a byli vycho-
váni v pravé víře. Svatý Karpus 
byl biskupem v Thyatirech. Vy-
světil sv. Papyla na diákona. 
Když na rozkaz imperátora De-
cia (249–251) začali pronásledo-
vat křesťany, prokonsul Valerius 
přijel do Thyatir a rozkázal, aby 
se všichni lidé z tohoto místa se-
šli a účastnili se klanění bohům. 
Mezi shromážděnými nebyl sv.  
Karpus a Papylus. Když si toho 
prokonsul všiml, rozkázal, aby je 
našli a předvedli před něj.

Když k němu svaté přivedli, 
zeptal se jich: „Proč jste nepřišli 
s lidmi přinést oběti bohům? Před mýma očima napravte svou chy-
bu.“ Svatí mu odvážně odpověděli: „Nemůžeme rozhněvat našeho 
Pána a být nevděční za všechno dobro, které nám prokázal. 
Nechceme, aby našimi žalobci byla zvířata, která znají svého 
hospodáře a slouží mu. Copak bychom měli zradit našeho Tvůr-
ce, Jediného Pravého Boha, uctíváním falešných bohů?“ Když 
to řekli, Bůh potvrdil jejich slova znamením. Nečekaně se zatřásla 
země, všechny modly popadaly a rozsypaly se v prach. Srdce Valeria 
se však zatvrdilo ještě více. Rozkázal železnými řetězy omotat hrdla 

1 současné Turecko
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svatých, strhnout z nich oděv a vodit je městem, aby tak museli 
snášet veřejné ponížení.

Prokonsul myslel, že potrestáni takovou potupou změní své pevné 
rozhodnutí. Začal je přemlouvat laskavými slovy: „Víte, že našim 
nesmrtelným bohům byla vzdávána sláva a čest od nepaměti. Díky 
úctě, kterou jim projevujeme, se v našich městech dodržuje pořádek, 
jsou odráženy útoky nepřátel a zachován mír. Římští vládcové proto, 
že se klaněli bohům, dobyli národy i města a podřídili si všechny své 
nepřátele. Získali tím velikou slávu. Tedy i vy je uctěte! A napravte 
to, že jste se slovy nevzdělanců nechali oklamat a přijali křesťan-
skou víru, která se objevila teprve nedávno. Buďte stateční a vraťte 
se k tomu, co je lepší. Kéž se nad vámi bohové smilují. Pak od nás 
dostanete velké bohatství a získáte si u císaře zvláštní přízeň. Když 
to neuděláte, přinutíte nás krutě vás potrestat.“ Když to svatí slyšeli, 
pozvedli své oči k nebi, přežehnali se a odpověděli Valeriovi: „Chceš 
nás jako nějaké blouznivce zlákat ke svému modlářství? Buď 
si vědom, že jsi nenarazil na hlupáky. Nemyslíme si, že mod-
lářství je hodno úcty jen proto, že je starodávné. Vždyť i zloba 
je zde odpradávna, a neznamená to, že je proto dobrá. My sami 
před modlářstvím utíkáme a chceme od něj odvrátit co nejví-
ce lidí, protože modly připravují věčný oheň těm, kteří se jim 
klaní. Jestli chceš poznat pravdu, zamysli se a uvidíš, že vaši 
bohové jsou pouze výtvorem lidských rukou. Jsou němí a hluší, 
nemohou pomoci ani sobě, ani jiným. Pravý Bůh nemá počátek 
a není omezen časem. Stvořil všechno viditelné i neviditelné. 
Když stvořil člověka, postavil ho do ráje a dal mu přikázání, 
aby se naučil poslušnosti Stvořiteli. Ale kvůli ďábelské závisti 
člověk porušil Boží příkaz a stal se smrtelným. Tehdy ďábel 
zachtěl, aby člověk umíral nejen tělem, ale i duší. Učinil to, 
že se člověk odvrátil od svého Stvořitele, od světla pravdy, a 
začal sloužit běsům, modlám. Ale milosrdný Bůh poslal člověku 
spasení. On sám sestoupil na zem, přijal lidskou přirozenost 
a ve všem kromě hříchu nám byl podobný. Byl přibit na kříž 
a zemřel, protože nás chtěl osvobodit od hříchu. Když Ježíš 
přemohl svou smrtí ďábla, třetího dne vstal z mrtvých a potom 
vstoupil na nebesa. Můžeš nám ty něco podobného povědět o 
svých bozích? Nestydíš se nazývat je bohy? Bohatství a zdán-
livou čest, které vy nazýváte dobrem, nechceme, protože kvůli 
našemu Pánu Ježíši Kristu jsme to všechno ztratili a chceme 
za Něj trpět a zemřít.“
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Když to Valerius uslyšel, zahořel hněvem a rozkázal přivázat 
Karpa i Papyla za koně a hnát je do Sard. Hnali je velmi rychle a ani 
jednou neodpočívali. Takovým způsobem se z Thyatir do Sard dostali 
za jeden den. Celou cestu koně táhli Kristovy učedníky za sebou. 
Karpus a Papylus trpěli při smýkání po zemi velkými bolestmi.

Když se dostali do Sard, ve vězení neodpočívali, ale větší část 
noci se modlili. Když na chvíli usnuli, zjevili se jim ve vidění andělé 
Boží a posilovali je do dalšího utrpení. Do Sard s nimi přišel i jejich 
sluha Agatodor a viděl všechna jejich muka. Valerius, který také 
přijel do Sard, doufal, že Karpus a Papylus kvůli utrpení, kterým 
prošli, budou rychle souhlasit s vykonáním jeho vůle. Když se však 
s nimi setkal, divil se, jak velmi jasné jsou jejich tváře. Znovu se 
je snažil všemožnými lichotkami odvrátit od Ježíše, ale nepodařilo 
se mu to. Když viděl, že ničeho nedosáhne, nechal Karpa i Papyla 
zavřít do vězení. Začal pak mučit jejich sluhu Agatodora. Přikázal 
ho roztáhnout na zemi a bít volskými žílami. Mučedníka bili velmi 
dlouho, jeho krev tekla po zemi a údy těla se oddělovaly od kloubů. 
Svatý mlčel a s radostí všechno trpěl za Krista, jako by ani bolest 
necítil. Když se kati unavili a přestali ho bít, Bůh, který viděl utrpe-
ní svého služebníka, vzal jeho duši k sobě. Valerius přikázal hodit 
tělo mučedníka za pokrm ptákům. Křesťané ho však tajně odnesli 
a pochovali.

Potom prokonsul předvolal Karpa a Papyla a řekl jim: „Váš ne-
rozumný sluha přijal smrt, protože nechtěl přinést oběť nesmrtelným 
bohům. Vy jste ale přece moudří. Co si vyberete? Chcete být podobni 
vašemu nešťastnému sluhovi, který místo života a radosti zvolil kru-
tou smrt?“ Svatí ho napomenuli a odpověděli: „Ztratil jsi rozum 
kvůli svému modlářství a stal ses hlupákem. Agatodor není 
nešťastný, ale teď se raduje v nebi spolu s Ježíšem a svatými. 
On je věrný Boží otrok a svůj život vydal za Toho, kterého si 
zamiloval nade všechno. My rovněž toužíme tak jako on raději 
zemřít za Ježíše Krista, než se poklonit démonům.“

Tehdy se mučitel rozhněval a znovu rozkázal přivázat je za koně 
a rychle před sebou hnát do Pergama, které bylo od Sard vzdálené 
50 hodin jízdy. Znovu svaté vláčeli po cestě ve velikém utrpení a 
bolesti. Když večer dorazili do Pergama, zakovali je do řetězů a uvrhli 
do věznice. Mučedníci však po tak velkém utrpení neodpočívali, 
ale modlili se. V noci se jim zjevil Pánův anděl. Uzdravil jim rány a 
naplnil jejich srdce velikou radostí. Ráno Valerius rozkázal přivést 
mučedníky k sobě. Když před ním stanuli, byl ohromen. Viděl, že 
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svatí nemají na těle žádné rány! Hned to však připsal čarodějnictví. 
Zakoval je proto do železných okovů a hnal je na dalekou cestu.

Když se dostali k jakémusi místu, přinesl oběť modlám a usedl 
na soudnou stolici. Zavolal k sobě Karpa a řekl: „Hle, bohové se 
smilovali nad tvým stářím a dali ti sílu přenést tak dlouhou cestu. 
Proč nedbáš na takovou čest od svých dobrodinců. Poslechni mě, 
neboť ti radím užitečnou věc. Pojď spolu se mnou k bohům a pokloň 
se jim. Ctím tvé stáří, mám s tebou soucit a pláču nad tvým neštěstím 
jako nad svým. Chci ale, abys věděl, že jsem velmi uražen, a kvůli 
mým bohům nebudu dále trpět tvoji neposlušnost.“ Karpus odpově-
děl: „Tvá rada vede ze světla do tmy a z života do smrti. Jestli 
ctíš mé stáří, proč mi nevěříš? Já mám s tvým neštěstím větší 
soucit. Z věčných muk tě tito bohové, které ctíš, nevysvobodí, 
protože jsou bezduší, vytvoření lidskýma rukama. Nemohou se 
nazývat bohy, protože jsou jen bezcennými modlami. Vložil jsi 
svou naději do marnosti.“ Valerius nemohl dále poslouchat slova 
svatého, proto ho rozkázal pověsit a bít trnovými pruty. Potom kat 
rozkázal, aby tělo svatého opalovali svíčkami a rány posypali solí. 
Karpus měl velké bolesti, ale čím více trpěl, tím více se utvrzoval 
v lásce k Bohu. Po všech těch mukách se svatý usmíval a díval na 
nebe. Když se ho ptali, proč se usmívá, odpověděl: „Vidím nebesa 
otevřená a mého Pána sedět na trůnu slávy a kolem Něho an-
děly.“ Po těch mukách jej hodili do temnice, kde děkoval Bohu, že 
za Něj mohl trpět. Předvedli pak před prokonsula Papyla. Valerius 
se ho zeptal: „Jakého jsi rodu a odkud jsi? Čím se zabýváš?“ Svatý 
odpověděl: „Narodil jsem se ctnostným rodičům, umím léčit, 
ale ne bylinami, je to dar od pravého Boha. Takové léčení léčí 
nejen tělo, ale i duši.“ Pak dodal: „Jestli chceš poznat pravdu, 
poznej ji na skutku. Ten, kdo sedí vedle tebe, nevidí na jedno 
oko. Ať tví bohové uzdraví nemocné oko a já už pak nebudu 
nic namítat.“ Prokonsul se zeptal: „Copak ho může někdo uzdra-
vit?“ Papyla řekl: „Nejen to, ale i jiné nevyléčitelné nemoci lehce 
uzdravuje ten, kdo vzývá jméno Ježíš.“ Tehdy Valerius řekl: „Ukaž 
nám to, o čem jsi mluvil, uzdrav jeho oko!“ Svatý řekl: „Nechci to 
dělat jako první, abys nepřipsal zázrak svým běsům. Nejprve 
zavolej někoho z vašich lékařů nebo jednu z vašich model.“

Valerius zavolal žrece a rozkázal jim, aby vzývali bohy a uzdravili 
nevidomé oko. Celý den vzývali ke svým modlám a přinášeli jim oběti, 
ale ničeho nedosáhli. Tehdy svatý mučedník pozvedl oči k nebi, dotkl 
se rukou slepého oka a udělal na něm znamení kříže. V tu chvíli 
muž prohlédl a začal vidět na obě oči. Prohlédl však nejen fyzicky, 
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ale i duchovně. Hned uvěřil v našeho Pána Ježíše Krista a jeho 
srdce naplnila radost. Také mnoho lidí, kteří viděli zázrak, uvěřili 
v jediného pravého Boha. Valerius Ho však nechtěl poznat a ještě 
více se na svatého Papyla rozhněval. Rozkázal pověsit mučedníka 
na dřevě a krutě ho bít. Potom pod svatým rozpálili oheň, házeli po 
něm kamení a nakonec ho uvrhli do věznice.

Za několik dní mučitel rozkázal vláčet Karpa a Papyla po ostrých 
střepech a hácích. Pak obuli mučedníkům holínky podbité ostrými 
hřeby a nutili je v nich běhat. Potom kat rozkázal vypustit na ně 
dravé šelmy, ale ty jim nezavdaly žádnou škodu. Valerius proto 
rozkázal hodit je oba do planoucí pece.

Všechna ta muka viděla rodná sestra Papyla, Agatonika. Zahořela 
touhou trpět pro Ježíše a začala Ho proto nahlas oslavovat. Když to 
Valerius uslyšel, rozkázal i ji hodit do ohně. Mučedníci však neutr-
pěli žádnou újmu, protože Pán poslal velký déšť, který uhasil oheň 
a ochladil pec. Když vyšli z pece zdraví, prokonsul rozkázal všechny 
tři stít mečem. Tak svatí mučedníci zakončili svůj pozemský život 
a v nebi spolu se svatým Agatodorem obdrželi nevadnoucí věnec 
věčné slávy.
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SVATÍ MUČEDNÍCI NAZARIUS, GERVASIUS,
PROTASIUS A CELSUS

Svatý Nazarius se narodil v Římě pohanským rodičům. Matka 
Perpetua po narození Nazaria přijala od apoštola Petra křest a stala 
se tak křesťankou. Vychovala Nazaria v křesťanské víře a velmi se za 
něj modlila. Za nějaký čas ho biskup Linus pokřtil. Když Nazarius 
dospěl do zralého věku, plně se odevzdal do služby Bohu. Vzal od 
svých rodičů část majetku, která mu náležela, a dával z ní almužnu. 
Pomáhal potřebným a obracel pohany ke Kristu. Nazarius chodil po 
celé Itálii a takto sloužil Kristu, až přišel do Mediolana.

V tom čase vládl bezbožný a zlý císař Nero (64–68), za jehož vlá-
dy bylo rozpoutáno první a velké pronásledování křesťanů. Mnoho 
křesťanů tehdy drželi v poutech a vydávali je na muka a smrt. Svatý 
Nazarius je posiloval v jejich hrdinství a všemožně jim sloužil. V té 
době v Mediolanu trpěli ve vězení i dva rodní bratři, dvojčata, křes-
ťané Gervasius a Protasius. Jejich rodiče Vitalis a Valerie zemřeli 
za víru v Ježíše Krista. Po jejich odchodu k Pánu bratři rozdali 
svůj majetek chudým, otroky pustili na svobodu a sami se uchýlili 
do jedné chatrče. Zde vedli uzavřený mnišský život. Celých 10 let 
se modlili, postili a četli Boží slovo. Když začalo pronásledování, 
vojevůdce Astasius se o nich dozvěděl a přikázal uvrhnout bratry 
do vězení. Do temnice k nim často přicházel Nazarius, povzbuzoval 
je a sloužil jim. Nazarius si je velmi zamiloval, protože před sebou 
viděl skutečné Kristovy trpitele, kteří projevovali nezlomnou touhu 
zemřít za Krista. Nazarius toužil zůstat s nimi a spolu s nimi při-
jmout tento osud. Když se vojevůdce Astasius dověděl, že Nazarius 
je sice křesťanem, ale je i římským občanem, rozkázal ho jen zbít 
a vyhnat z města.

Sluha Boží Nazarius podle vize, kterou dostal od Boha, šel do 
Galie (dnešní Francie) obracet pohany. Ve městě Melia uviděl ma-
lého opuštěného chlapce jménem Celsius. Nazarius ho pokřtil a 
vzal s sebou na další cestu. Učil Celsia milovat Ježíše Krista nade-



79

všechno a celý svět s jeho žádostmi mít za nic. Poučoval ho, jak je 
dobré opustit svět a kvůli Kristu Pánu v tomto životě trpět, abychom 
s Ním na věčnosti mohli být oslaveni. Zrno slova padlo na úrodnou 
půdu. Chlapec Celsius si z celého srdce zamiloval Ježíše, toužil Mu 
sloužit a trpělivě snášel všechny těžkosti jejich misijní cesty. Tak 
putovali delší čas. Nazarius obrátil velmi mnoho lidí ke Kristu, za 
což byl nejednou uvězněný a bitý. Kvůli jeho římskému občanství 
se ho však báli zabít, a proto ho z jednoho galského města odeslali 
i s Celsiem do Říma k Neronovu soudu. Když stanuli před Nero-
nem, odvážně vyznávali Krista Boha. Za to Nazaria hodili na zem 
a dupali po něm. Celsia bili pruty. Zlý vládce je nutil přinést oběti 
pohanským bohům, a když na slovo Nazaria modly samy popadaly 
na zem, mučitel rozkázal předhodit je dravé zvěři. Zvířata jim však 
ani trochu neublížila. Tehdy Nero přikázal utopit je v moři. Když je 
hodili do moře, svatí mučedníci po něm šli jako po zemi. Když to 
Neronovi služebníci uviděli, neoznámili to Neronovi, ale nechali se 
Nazariem pokřtít a opustili císařský dvůr. Odešli ze světského hluku 
a v pokoji sloužili Kristu.

Nazarius spolu s Celsiem přišli do Mediolana podruhé a znovu 
byli zajati vojevůdcem Astasiem a biti. Poté je uvrhl do vězení, kde 
stále ještě byli Gervasius a Protasius. Nazarius se velmi radoval, že 
se znovu setkal se svými přáteli a že spolu s nimi může být v jedné 
temnici a spolu s nimi trpět za Krista. Astasius o Nazariovi napsal 
Neronovi. Když Nero uslyšel, že je Nazarius živý, chtěl zabít ty sluhy, 
kteří ho pustili. Nemohl je ale najít, protože utekli ze světa a žili už 
jen pro Boha na samotě. Astasiovi Nero napsal, aby Nazaria zabil. 
Když Astasius obdržel dopis, nechal Nazaria i s Celsiem vyvést 
z věznice a sťali jim hlavy. Spolu dovršili svůj boj a odešli ke Kristu.

Jejich těla vzal jeden zbožný člověk, který žil na předměstí a 
přinesl je do svého domu. Jeho dcera ležela už dlouho ochrnutá. 
Když přinesli ostatky svatých do domu, dcera se hned uzdravila a 
začala chodit. Ostatky svatých byly pochovány na jejich zahradě. 
Zanedlouho po smrti svatých mučedníků Nazaria a Celsia popra-
vili i dva bratry, kteří zůstali v temnici. Gervasia ubili železnými 
kyji, Protasia zabili úderem meče do hlavy. Jejich těla ukradl jeden 
křesťan jménem Filip a pochoval ve svém domě. Tak kolem roku 67 
sv. Nazarius a Celsius, Protasius a Gervasius zemřeli mučednickou 
smrtí za našeho Pána Ježíše Krista. Jejich ostatky zůstávali v zemi 
až do časů sv. Ambrože, biskupa Mediolana (jeho památku slavíme 
7. prosince). Za vlády Teodosia Velikého v roce 387 našel sv. Ambrož 
podle pokynu v Božím zjevení ostatky Gervasia i Protasia. Skrze je-
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jich svaté ostatky se mnoha nemocným a posedlým dostalo milosti 
od Pána — neduhy byly uzdravovány a démoni vyháněni. Za osm 
let sv. Ambrož našel i hrob s ostatky sv. Nazaria. Hlava byla celá 
a nepoškozená s vlasy i vousy a tělo jako by bylo jen před chvílí 
omyté a uložené do hrobu. Také bylo vidět čerstvou krev, jako by 
teprve teď vytekla. Z ostatků vystupovala vůně, která převyšovala 
všechna aromata. V téže zahradě našli i ostatky mučedníka Celsia.

SVATÝ NIKOLA SVJATOŠA, KNÍŽE ČERNIGOVSKÝ

Svjatoslav, anebo jak ho zkráceně pří-
buzní nazývali — Svjatoša, se narodil ko-
lem roku 1080. Byl synem černigovského 
knížete Davida Svjatoslaviče a pravnukem 
Jaroslava Moudrého. Když dospěl, oženil 
se a měl děti. V roce 1097 kníže Svjatoslav 
dostal vládu nad Lutským knížectvím a 
musel se proto účastnit vojenských bitev. 
Rozbroje mezi šlechtici a vzájemné sváry při-
nutily knížete Svjatoslava v roce 1100 dob-
rovolně zanechat knížectví a odjet do Čer-
nigova k svému otci. Ten mu předal vládu 
nad velkým územím, které pak Svjatoslav 
daroval Kyjevsko-pečerskému monastýru. 
V té době mladý kníže viděl kolem sebe mno-
ho nespravedlnosti a pokrytectví a byl velmi 
zklamán světským životem. Při čtení Písma 
svatého mu hluboko do duše zapadl verš: 
„Podoba tohoto světa pomíjí.“ (1Kor 7,31) 
Šestadvacetiletý kníže uvažoval o tom, jak 
pomíjivá a proměnlivá je pozemská vláda a 

nakonec se rozhodl kvůli Kristu Králi a nebeskému království opustit 
knížecí čest i vládu, slávu i bohatství a všechno pozemské. Postaral 
se o životní potřeby své manželky a dětí a rozdal svůj majetek chu-
dým. Pak odešel do Kyjevsko-pečerského monastýru, přijal mnišský 
hábit a jméno Nikola ke cti sv. Mikuláše.

Hned z prvních let v monastýru byl všem známý jeho svatý život, 
který vedl z lásky k Ježíši v plném odřeknutí se své vůle. Zpočátku 
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Nikola pracoval pro bratry na kuchyni. Nelenil, sekal dříví na oheň 
k vaření a na svých zádech mnohokrát nosil dřevo až od břehu 
Dněpra. Když se o tom dozvěděli jeho bratři, knížata Izjaslav a Vla-
dimír, chtěli ho zbavit takové práce v monastýru. Ale on jako pravý 
mnich si se slzami vyprosil, aby mohl pro bratry pracovat dál. Tak 
se starostlivě namáhal ve službě v kuchyni tři roky. Potom ho určili, 
aby hlídal monastýrskou bránu a v této službě také zůstal tři roky. 
Nevycházel nikam kromě toho, že chodil do chrámu. Pak byl určen 
ke službě při stole.

Po těchto stupních poslušnosti, které pokorně prošel, začal na 
radu igumena a všech bratří sám zůstávat v cele, aby mohl více 
času věnovat modlitbě. Nikola vysadil u své cely sad a po všechna 
léta jeho mnišského života ho nikdo neviděl zahálet. Na ústech měl 
neustále Ježíšovo jméno. Nic jiného nejedl než trochu ze společné 
monastýrské stravy u stolu. A když se naskytla příležitost, že mu 
jako knížeti náhodou jeho rodina předala velké dary, všechno rozdal 
k potřebě poutníků, žebráků a k údržbě chrámu.

Ještě když tento blahoslavený vládce vládl nad knížectvím, měl 
velmi šikovného lékaře jménem Petr, rodem Syřana. Petr měl rád 
svého knížete a svobodně se rozhodl jít spolu s ním do monastýru. 
Když ale viděl mnišský život a dobrovolnou chudobu svého pána, 
zanechal ho a přestěhoval se do Kyjeva, kde mnohé léčil. Petr pak 
mnohokrát přicházel za Nikolou, a když ho viděl, jak překonává 
mnohé těžkosti, postí se, a přitom sloužil v kuchyni či sedí vedle 
monastýrské brány, přesvědčoval ho, nebo lépe řečeno, pokoušel: 
„Ó kníže, musíš dbát o své zdraví, neboť velmi mnoho pracuješ a ta-
kovou přísnou zdrženlivostí si zničíš tělo. A když pak nebudeš zdráv 
a onemocníš, jak poneseš břímě, které sis zvolil a přijal na sebe kvůli 
Kristu? Sloužíš mnichům jako koupený otrok, ale ty nejsi zvyklý na 
takové těžkosti a nouzi, ani se to pro tebe jako knížete nehodí. Tví 
rodní bratři Izjaslav a Vladimír jsou zarmouceni pro tvou chudobu. 
Nemohou přenést přes srdce, že jsi z takové slávy a cti klesl do nej-
hlubší bídy a moříš své tělo a kvůli nedostatku jídla jsi v nebezpe-
čí, že ztratíš zdraví a předčasně zemřeš. Divím se, jak jsi tak mohl 
změnit svou povahu, vždyť dříve jsi měl tak rád sladká jídla, a teď 
tím trpíš, že jíš jen syrovou zeleninu a suchý chléb. Bojaři, kteří ti 
dříve sloužili, žijí teď honosně, a ty nemáš, kde bys hlavu složil. Jen 
sedíš na ‚smetišti‘, nejdříve v kuchyni a potom u vrat. Kdo z knížat 
na Rusi toto dělá?“ Tato i podobná slova, a to ještě ne jedenkrát, 
říkal blahoslavenému lékař, protože ho k tomu navedli Nikolovi 
bratři. Svatý mu odpověděl: „Bratře Petře, není dobré litovat 
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tělo, protože jinak začne bojovat proti duchu. Proto, aby se 
nepustilo proti mně do boje, krotím ho zdrženlivostí a prací, 
ale tělo se přitom nevyčerpá. A kdybych se vyčerpal, ‚moje síla 
se projevuje v slabosti‘ (2Kor 12,9), tak to řekl apoštolu Pán. 
Apoštol také říká: ‚Utrpení tohoto času nejsou hodná budoucí 
slávy, jaká se na nás má zjevit.‘ (Ř 8,18) Já děkuji Bohu, že 
mě osvobodil od světského otroctví a učinil mě otrokem svých 
otroků, těchto blahoslavených mnichů, neboť i když jsem byl 
knížetem, teď sloužím samému Králi králů v jeho mnišské po-
době. Moji rodní bratři ať se nepoddávají smutku kvůli mně a 
mé chudobě a ať raději myslí na sebe, neboť ‚každý své břímě 
ponese!‘ (Gal 6,5) Dobrovolně jsem se stal chudým kvůli Kristu 
‚abych Krista získal‘ (Flp 3,8). A ty, proč mě napomínáš v mé 
chudobě a zdrženlivosti a hrozíš mi smrtí? Vždyť i ty, když 
léčíš tělesnou nemoc, copak nepřikazuješ nemocnému, aby se 
zdržoval a určité stravy neužíval? Já tímto způsobem léčím své 
duševní neduhy. A když žádný z knížat ruských přede mnou 
nic takového nedělal, ať tedy já jsem první, aby se pak aspoň 
někdo nadchnul mým příkladem a následoval mě, protože já 
následuji Ježíše.“

Lékař Petr jednou onemocněl. Svatý Nikola mu poslal vzkaz: 
„Když nebudeš užívat léky, brzy se uzdravíš, když mě nepo-
slechneš, budeš mnoho trpět.“ Petr se ale měl za moudrého, z pý-
chy neposlechl a chtěl se sám vyléčit, proto užíval své léky a téměř 
z toho zemřel. Pak se skrze modlitbu svatého uzdravil. Za nějaký čas 
Petr znovu onemocněl. Blahoslavený k němu poslal se vzkazem, ve 
kterém mu slíbil toto: „Když sám sebe nebudeš léčit, třetího dne se 
uzdravíš.“ Lékař poučený dřívější neposlušností, poslechl svatého a 
podle jeho slov se na třetí den uzdravil. Svatý Nikola zavolal uzdra-
veného lékaře a řekl mu: „Petře, je třeba, aby ses stal mnichem 
a sloužil Pánu a Jeho Přečisté Matce v tomto monastýru místo 
mě, neboť já za tři měsíce opustím tento svět.“ Když to lékař 
Petr slyšel, padl mu k nohám a zalévaje se slzami vykřikl: „Běda 
mi, pane můj, dobrodinče můj a můj drahý živote. Copak jsi to nebyl 
ty, kdo mě uzdravil Boží silou a svou modlitbou? Kam odcházíš, 
pastýři dobrý? Řekni mi, otroku svému, jakou máš nemoc, a když tě 
nevyléčím, ať má duše bude za tvou duši. Shlédni na toho, kdo potře-
buje pomoc! Kdo bude bdít nad mým životem, když mě zanecháš?“ 
Blahoslavený Nikola zvedl lékaře, který plakal, a řekl mu: „Nebuď 
smutný, Petře, lépe je spoléhat na Pána, než skládat naději 
v knížata (Ž 118,9). Pán ví, jak zachovat své stvoření. On se 
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o tebe postará a bude ti útočištěm. Já kvůli časnému životu 
nepotřebuji léčení, protože už dávno jsem pro všechno časné 
umřel.“ Petr odpověděl: „Vím, že jestli budeš chtít, uprosíš Pána, 
aby ti prodloužil život a mě aby vzal místo tebe. Nechci zůstávat na 
zemi, když ty tu už nebudeš.“ Blahoslavený mu řekl: „Jestli to tak 
chceš, tak vstup do monastýra a budeme se společně modlit 
k Pánu, aby nám ukázal svou svatou vůli.“ Tehdy lékař na radu 
svatého přijal mnišský oděv a tři měsíce plakal a modlil se. Pak 
Petrovi blahoslavený Nikola řekl: „Bratře Petře, chceš, abych tě 
vzal s sebou?“ On mu s pláčem jako dříve odpověděl: „Chci, abys 
mi dovolil za tebe zemřít, ty tady zůstaň a modli se za mě.“ Svatý 
mu řekl: „Buď odvážný bratře a buď připraven, neboť na třetí 
den podle tvého přání odejdeš z tohoto života.“ Petr přijal sva-
té svátosti a podle prorockého slova předal svého ducha Pánu. Po 
smrti lékaře Petra blahoslavený kníže Svjatoša prožil v hrdinském 
mnišském životě ještě 30 let. Pak odešel ke Kristu Králi, aby obdržel 
náležitou odměnu za svůj svatý život. V den smrti svatého se s vel-
kým pláčem sešlo téměř celé město Kyjev a prosili ho o požehnání. 
Velmi pro něj plakali i jeho rodní bratři Izjaslav a Vladimír.

Izjaslav jednou těžce onemocněl, až na smrt. Když si oblékl žíně-
nou košili sv. Nikoly, uzdravil se. Proto i jindy, když byl nemocný 
nebo šel do boje, vždy si oblékal toto Mikulášovo žíněné roucho. 
Když ale zhřešil, neodvážil si toto svaté roucho obléci.

Ostatky ctihodného Nikoly se nacházejí v jeskyni Kyjevsko-pe-
čerské lávry.
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SVATÝ EUTYMIUS NOVÝ

Ctihodný Eutymius se před vstupem do monastýru jmenoval 
Nikita. Narodil se ve vesnici Opso blízko Ancyry v Galácii (současné 
Turecko). Jeho rodiče byli zámožní a velmi zbožní lidé. Otec brzy 
umřel a Nikita spolu se svou vdanou sestrou Marií pomáhali mat-
ce na hospodářství. Zanedlouho ale Nikita poznal vůli Boží, která 
ho volala k mnišskému životu. Tajně proto opustil dům a odešel 
na horu Olymp, kde pod vedením dvou starých, zkušených starců 
Joannikia a Jana vedl osamocený život a přijal mnišské roucho a 
nové jméno Eutymius.

Jeho životopisec píše, že Eutymius procházel cestou těžké, na-
máhavé poslušnosti. Tak získal velkou pokoru, spoutal svůj jazyk 
a celými dny zůstával na modlitbě. Potom s požehnáním starších 
odešel na horu Athos. Cestou se dozvěděl, že jeho matka ještě žije a 
sestra ovdověla. Oplakávaly ho, protože nevěděly, co se s ním stalo. 
Eutymius jim poslal kříž a zprávu, že je už dávno mnichem a že jim 
také radí, aby si zvolily život v samotě. Poslechly ho a vstoupily do 
monastýru.

Ctihodný Eutymius přebýval v jeskyni na hoře Athos tři roky 
v úplném mlčení a zcela tam přemohl poslední plamínky vášní, 
před nimiž žádný člověk není uchráněn. Za tři roky se na základě 
světla, kterého se mu dostalo od Boha, svatý odebral k Soluni a 
v okolí města založil v roce 863 monastýr s chrámem sv. apoštola 
Ondřeje, který byl povolán jako první z apoštolů. K Euthymiovi se 
hrnulo mnoho mnichů. Začali mu proto říkat Eutymius Nový, proto-
že podobně jako sv. Eutymius Veliký, zasel poušť Božími služebníky. 
Poblíž založil ještě i ženský monastýr. Igumení se stala jeho sestra 
Maria, která přijala jméno Eutýmie.

14 let řídil Eutymius monastýr a pak se znovu vrátil na horu 
Athos. Když za ním ale ze všech stran začali přicházet lidé pro po-
žehnání, svatý se spolu s mnichem Georgiem přestěhoval na pustý 
ostrov. V nepřetržitém mlčení tam prožil ještě pět měsíců a pak, 
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po krátké nemoci, 15. října roku 884 zesnul v Pánu. Jeho ostatky 
byly nalezeny v jeskyni bez jakéhokoliv porušení. Dnes jsou uloženy 
v Soluni.

SVATÝ MUČEDNÍK LUCIÁN Z ANTIOCHIE

Svatý Lucián pocházel ze Sýrie z města Samosaty. Jeho rodiče 
byli zámožní, ale když mu bylo 12 let, zemřeli. Už z mládí byl Luci-
án zbožný a velmi pilný v učení. Celý svůj majetek rozdal chudým 
a přestěhoval se do města Edessa, kde se pod vedením vyznavače 
Makaria učil Písmo svaté. Svatý mladík vedl osamocený a přísný 
život. Na modlitbách proléval vřelé slzy za duše, které jdou do záhuby 
a nepoznaly našeho Pána Ježíše Krista. Také se hodně postil, jeho 
potravou byl suchý chléb a voda. Byl proto hoden stát se knězem 
antiochijské církve. Založil u ní školu, v níž shromáždil mnoho 
žáků. Vysvětloval jim Písmo svaté a učil je ctnostnému životu. Tehdy 
ještě nebyly tištěné knihy a každou knihu přepisovali rukou. Svatý 
Lucián uměl rychle psát a přepisováním vydělával na živobytí pro 
sebe a zároveň dbal o chudé. Opravil Starý a Nový zákon, neboť byly 
znehodnoceny heretickým učením. Také je přeložil z hebrejského 
jazyka, který velmi dobře znal, do řečtiny.

Císař Maximián (Maximianus Herculius)1, který v té době vládl, 
chtěl ve východních zemích vykořenit a zničit svatou víru. Mučitel 
byl natolik naplněn démonskou zlobou a nenávistí ke křesťanům, 
že zabíjel dokonce i malé děti. Chtěl je poskvrnit modlářským po-
krmem. Dětem násilně nacpával jídlo do úst, ale ony nechtěly jíst, 
přestože stravy byly sladké a na pohled přitažlivé. V Nikomédii zajali 
dvě děti, bratry. Maximián je sváděl k modlářství a k tomu, aby jedli 
nečistou stravu. Chlapci se tomu protivili, odhazovali pokrm a říkali: 
„Rodiče nás naučili, že když budeme jíst to, co bylo obětováno 
modlám, rozhněváme všemohoucího Boha a připravíme si trest 
ke dni soudu.“

Po tomto je mučitel rozkázal bez milosti bít pruty. Oni obětovali 
toto utrpení Ježíši Kristu za spasení svých mučitelů. Pán je neo-

1 286–305, v 305–308 a 310 jak uzurpátor 
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pustil. Dával jim sílu přetrpět tato muka. Jeden fi losof, sofi sta1, 
který byl blízký císaři, řekl: „Bylo by pro tebe hanbou, kdyby malé 
děti, které nedávno vyrostly z plenek, přemohly římského císaře svou 
trpělivostí v utrpení. Dej mi je, císaři, a já je naučím ctít velké bohy.“ 
Císař poslechl jeho radu a bratry mu dal. On udělal mast ze silné 
hořčice, oholil jim vlasy, namazal jim tou mastí hlavy a posadil je do 
horké lázně. Hlavy se jim tak rozpálily, že nejprve v těchto mukách 
zemřel mladší bratr. Když to starší viděl, padl k němu, líbal jeho 
svaté tělo a říkal: „S Boží pomocí jsi ty, bratříčku, přemohl zlého 
kata.“ Potom i on odevzdal svého ducha do rukou nebeského Otce.

Krutý mučitel ale nejvíce pronásledoval křesťanské pastýře a 
učitele, protože myslel, že když povalí sloupy církve, tehdy i sama 
Kristova církev padne. Dozvěděl se i o Luciánovi. Rozkázal ho najít 
a přivést na mučení. Svatý se po lidsky bál, aby během mučení 
nezradil Krista, proto se před těmi, kteří ho hledali, schoval. Jeden 
heretický kněz, který se jmenoval Pankrácius, ho ale ze závisti vydal 
vojákům jako Jidáš. Zajali ho a přivedli do Nikomédie na mučení. 
Když procházeli Kapadocií, svatý tam uviděl vojáky, kteří se ze stra-
chu odřekli Spasitele. Napomínal je a říkal: „Ó, jak byste se měli 
stydět! Vojáci, kteří jsou připraveni za pozemského krále vydat 
svůj život v boji, se lekli muk a zradili nebeského a věčného 
Krále Krista?! Kvůli marné pozemské slávě a cti jste vydali 
sami sebe ďáblu k záhubě. Nechtěli jste snést trošku utrpení 
kvůli Pánu Ježíši, který za nás prolil svou krev a připravil nám 
věčný život v nebi a věčnou radost se všemi svatými a anděly. 
Styďte se! Malé děti a slabé ženy mužně trpěly muka za Ježíše 
Krista a vy jste se ze strachu z mučení stali jako ustrašené 
ženy a nerozumné malé děti. Co by s vámi bylo, kdybyste teď 
zemřeli?“ Když to vojáci slyšeli, začali činit pokání. Vyznali srdcem 
i ústy přesvaté jméno Ježíše Krista a vydali se na muka. Kolem 40 
vojáků bylo za Krista zabito.

Svatého Luciána postavili před soud v Nikomédii. Na všechny 
otázky, které se týkaly jeho osoby, odpovídal krátce: „Jsem křes-
ťan.“ Mučitel se ho proto zeptal, jaká je křesťanská víra. Svatý 
Lucián pronesl silné kázání, ve kterém ukázal všechnu pravdu a 

1 Sofi sté — jeden ze směrů řecké fi losofi e, jehož stoupenci popírali objektivní 
pravdu a tvrdili, že pravdu má ten, kdo přesvědčivěji obhájí nebo prosadí 
svůj názor, a to dokonce i za cenu podvodu. Nakonec jejich mudrování 
vedlo ke ztrátě rozumu a svědomí, jak zřetelně vidíme i v popisu tohoto 
případu.
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krásu víry v Krista. Mluvil o utrpení Krista Spasitele a o znacích, 
jaké se objevily v čase Jeho smrti. Mučedník řekl: „Volám za svědka 
samo nebe, ono vidělo, co bezbožníci činili na zemi a v poledne 
skrylo své světlo. Hledejte ve vašich letopisech a naleznete, 
že za časů Piláta, kdy Kristus trpěl, den přerušilo zatemnění 
slunce.“ Hlas pravdy však nezasáhl srdce katů. Luciána uvrhli do 
věznice, v níž vytrpěl mnoho muk. Svázali ho tak, že se nemohl hý-
bat, bili ho ostrým kamením, mořili hladem a žízní, a nejhorší bylo 
to, že mu vytrhli údy z kloubů, rozestlali na podlaze ostré střepy a 
zády ho na ně položili. Tak ležel 40 dní.

Když nastal svátek Zjevení Páně, ctihodný Lucián i ti křesťané, 
kteří s ním byli ve vězení, toužili být na svaté liturgii a přijmout svaté 
svátosti. Modlili se k Bohu, aby učinil, o co Ho prosí. Bůh vložil na 
srdce několika věřícím, aby naplnili jejich touhu, podplatili stráž, 
přišli za nimi do temnice a přinesli s sebou chleba a víno. Lucián 
řekl svým učedníkům a všem věřícím, kteří tam byli: „Staňte kolem 
mě a budete živým chrámem. Živý chrám je Bohu příjemnější, 
než ten z kamene či z dřeva.“ A když ho obstoupili, řekl: „Budeme 
slavit svatou liturgii a přijímat svaté svátosti.“ Jeho učedníci 
se zeptali: „Kam, otče, položíme chleba, aby mohlo být slouženo 
svaté tajemství, když tady není stůl?“ Svatý, který ležel zády na 
střepech, odpověděl: „Položte mi ho na hruď, stane se živým 
oltářem živému Bohu.“ A tak se ve vězení na hrudi ctihodného 
slavila svatá liturgie se všemi náležitými modlitbami a všichni byli 
účastni svatých svátostí.

Následujícího dne císař poslal sluhy, aby zjistili, jestli ještě mu-
čedník žije. Když vešli do temnice, uslyšeli, jak svatý třikrát hlasitě 
opakuje: „Jsem křesťan!“ Potom odevzdal svého ducha do rukou 
Pána Ježíše Krista. Když to oznámili Maximiánovi, rozkázal, aby 
jeho tělo hodili do moře. Za 30 dní se svatý zjevil svému učedníkovi 
jménem Glycerius a řekl, aby šel k moři a pochoval jeho tělo. Když 
Glycerius s jinými křesťany sestupoval k moři, uviděli delfíny, kteří 
na sobě nesli mučedníkovo tělo. Delfíni připluli až k břehu a vyhodili 
ho na souš. Luciánovo tělo se nerozkládalo. Věřící s radostí vzali 
svaté ostatky a důstojně je pochovali.

Po mnoha letech svatá královna Helena, matka Konstantina 
Velikého, vybudovala nad hrobem mučedníka veliký chrám.
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SVATÝ MUČEDNÍK SETNÍK LONGIN

Z Písma svatého se dozvídáme, 
že když Ježíš Kristus zemřel mezi 
dvěma lotry na kříži, „přišli vojáci 
a zlámali kosti prvnímu i druhému, 
kteří byli ukřižováni s ním. Když při-
šli k Ježíšovi a viděli, že je již mrtev, 
kosti mu nelámali, ale jeden z vojáků 
mu probodl kopím bok; a ihned vyšla 
krev a voda.“ (J 19,32-34) „Setník 
a ti, kdo s ním střežili Ježíše, když 
viděli zemětřesení a všechno, co se 
dálo, velmi se zděsili a řekli: ‚On byl 
opravdu Boží Syn!‘“ (Mt 27,54) Tím 
setníkem byl sv. Longin. Když Ježíše 
Krista pochovali, Pilát určil Longi-
na, aby s vojáky držel stráž a hlídali 
Ježíšovo tělo, které leželo v hrobě. 
Longin byl svědkem slavného Kris-
tova vzkříšení a na vlastní uši slyšel 

slova anděla, který řekl ženám: „Nebojte se, vím, že hledáte Ježíše 
ukřižovaného. Není tu, vstal z mrtvých, jak řekl!“ Tehdy Longin plně 
uvěřil v Krista a stal se hlasatelem Kristova vzkříšení. Oznámil Pi-
látovi a velekněžím všechno, co se stalo. Velekněží se staršími se 
poradili, dali vojákům dosti peněz a přikázali jim, aby všem říkali: 
„Učedníci ho ukradli, když jsme spali.“ Longin ale nevzal stříbro, a 
naopak ještě horlivěji svědčil o Kristově vzkříšení. Pilát a židovský 
synedrion proto začali Longina nenávidět. Všechen svůj hněv, kte-
rým planuli proti Ježíši Kristu, obrátili na něj za to, že svědčil, že 
Kristus je pravým Bohem. Židé hledali příčinu, aby ho mohli obvinit 
a pak v příhodný čas zabít, ale stále žádnou nenacházeli. Longin byl 
starší než všichni ostatní vojáci a byl čestným člověkem. Znal ho i 
císař. Když se Longin dozvěděl, že se proti němu smluvili, rozhodl 
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se z Jeruzaléma odejít. Opustil své postavení, sňal ze sebe vojenský 
oděv, vzal s sebou ještě dva své vojáky, kteří také uvěřili v Krista, a 
odešel do Kapadocie. Tam se stal hlasatelem a apoštolem Kristovým 
a mnoho lidí obrátil k Bohu.

Židovský synedrion v Jeruzalémě se dozvěděl, že Longin po celé 
Kapadocii hlásá Kristovo vzkříšení. Velekněží plní závisti a hněvu šli 
proto za Pilátem. Jeden přes druhého Longina obviňovali: „Opustil 
vojenskou službu! Balamutí lid v Kapadocii a zvěstuje jim jiného 
krále!“ Přinesli Pilátovi mnoho darů a požadovali od něj, aby poslal 
na Longina žalobu k císaři Tiberiovi do Říma. Pilát přijal dary a 
vyslyšel jejich prosbu, poslal na Longina žalobu k císaři. Současně 
s jeho dopisem židé předali císaři mnoho zlata, aby rozkázal Lon-
gina zabít. Zanedlouho přišel od císaře takový rozkaz: „Longin ať je 
potrestán smrtí jako nepřítel Římské říše.“ Pilát tehdy poslal vojáky 
do Kapadocie, aby sv. Longinovi usekli hlavu a přinesli ji do Jeru-
zaléma, aby tak židé měli věrohodný důkaz o jeho smrti. Na prosby 
židů Pilát rozkázal zabít i dva vojáky, kteří spolu s Longinem opustili 
vojenskou službu a hlásali s ním Krista.

Poslaní vojáci přišli do Kapadocie a podrobně se vyptávali, kde 
žije Longin. Dozvěděli se, že v rodné vesnici, a proto spěchali tam. 
Šli ale v pokoji, jako by hledali Longina ne proto, aby ho zabili, 
ale proto, že mu chtějí udělit vojenské vyznamenání. Báli se totiž, 
aby jim neutekl. Bůh sv. Longinovi zjevil, že ho čeká mučednická 
smrt. Sám proto vyšel vojákům vstříc a mile je přivítal. Nevěděli, 
jak vypadá, a zeptali se: „Kde je Longin, který byl kdysi setníkem?“ 
Longin se zeptal: „Proč ho hledáte?“ Odpověděli mu: „Chceme mu 
dát vyznamenání od císaře za dobrou službu.“ Longin řekl: „Prosím 
vás, pánové moji, pojďte do mého domu, odpočinete si trochu 
po cestě, povím vám o něm, protože vím, kde žije. On sám za 
vámi přijde.“ Šli tedy k němu a Longin jim vystrojil velké pohoštění. 
Večer, když se hostili, řekli, proč byli posláni. Nejdřív ho ale prosili, 
aby to nikomu neřekl, že je to tajné, aby náhodou někdo Longinovi 
neprozradil skutečnou příčinu jejich příchodu a on jim neutekl. Pak 
řekli: „Poslali nás, abychom mu sťali hlavu i jeho dvěma přátelům. Ta-
kový přišel příkaz od císaře Pilátovi.“ Když Longin uslyšel, že hledají 
i jeho dva přátele, poslal pro ně. Sám vojákům neřekl, že je Longin. 
Když usnuli, Longin vstal k modlitbě a celou noc se horlivě modlil 
k Bohu a připravoval se na smrt. Nastalo ráno a vojáci chtěli pokra-
čovat v cestě. Prosili ho, aby jim ukázal toho, koho hledají. Tehdy 
jim Longin řekl: „Počkejte chvíli, pánové moji, poslal jsem pro 
něj, on nebude prodlévat a přijde k vám, věřte mi, že on sám, 
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ten, kterého hledáte, se vám dá do rukou. Jen ještě počkejte.“ 
Longin se dozvěděl, že jeho přátelé už přicházejí, šel jim naproti, 
objal je a řekl: „Radujte se, Kristovi otroci, radujte se spolu se 
mnou, protože se přiblížil čas našeho setkání s Kristem. Dnes 
staneme před naším Pánem, kterého jsme viděli ukřižovaného, 
pochovaného a zmrtvýchvstalého s velkou slávou. Jeho teď už 
uvidíme! Čeká na nás ve svém království.“ Pak Longin vyprávěl 
svým přátelům, že přišli vojáci od Piláta a židů, aby je zabili za 
svědectví o Kristově vzkříšení. Když to uslyšeli, zaradovali se, že se 
stali hodnými být mučedníky za Ježíše Krista a že už brzy půjdou 
k svému Pánu, neboť si Ho zamilovali víc než svůj život. Tehdy 
s nimi Longin přišel k vojákům a řekl: „Hle, tu je Longin. A zde 
jsou dva jeho přátelé. Já jsem ten Longin, kterého hledáte, a 
tito dva jsou moji přátelé, kteří spolu se mnou viděli Kristovo 
vzkříšení a uvěřili v Něho. Učiňte, jak vám bylo přikázáno těmi, 
kteří vás poslali!“ Když to vojáci slyšeli, nejdřív nemohli uvěřit, 
že on je doopravdy Longin, když se však přesvědčili o tom, že je to 
skutečně pravda, za žádnou cenu nechtěli zabíjet svého dobrodin-
ce. Longin je povzbuzoval, aby dělali to, co mají dělat: „Nemůžete 
mi nic lepšího darovat za moji lásku k vám než to, když mě 
obdarujete rychlým setkáním s mým Pánem. Dávno toužím po 
tom, abych Ho viděl.“

Oblékl se do bílého pohřebního šat, ukázal jim hrob, který byl 
nedaleko a odkázal svým domácím, aby jeho tělo a těla jeho přátel 
pochovali tam. Před svou smrtí se všichni tři vřele modlili, aby se 
jejich smrt stala semenem nových křesťanů a pak schýlili své hlavy 
pod meč. Vojáci je sťali, vzali s sebou hlavu sv. Longina a odešli. 
Těla svatých byla pochována na tom místě, které Longin ukázal. 
Jeho hlavu vojíni přinesli do Jeruzaléma jako svědectví Pilátovi a 
židům o jeho smrti. Když Pilát s židy uviděli jeho hlavu, Pilát na 
přání židů rozkázal, aby byla vyhozena za město na smetí. Pán ale 
zachoval hlavu sv. Longina a oslavil svého služebníka mezi lidmi 
takovýmto způsobem: Jedna žena z Kapadocie oslepla na obě oči. 
Dlouho hledala pomoc u lékařů, ale nenašla. Předsevzala si, že půjde 
do Jeruzaléma a tam se na svatých místech pokloní Ježíši Kristu, 
aby u něj nalezla uzdravení pro své oči. Vzala svého jediného syna 
a vydala se na cestu. Její syn ji přivedl až do Jeruzaléma. Když při-
šli na svatá místa, syn onemocněl a za několik dní zemřel. Vdova 
propadla velkému zármutku. Teď nejenže byla slepá, ale ztratila 
i svého jediného syna, který byl pro ni oporou i potěšením. Když 
hořce plakala a naříkala, zjevil se jí ve vidění sv. Longin. Utěšil ji, 
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že vrátí zrak jejím očím, a slíbil jí, že jí ukáže jejího syna v nebeské 
slávě. Vyprávěl jí o sobě, jak byl při ukřižování i vzkříšení Krista 
a jak potom v Kapadocii hlásal Ježíše Krista a zemřel za Něho i se 
svými přáteli. Svatý jí řekl, aby šla na předměstí a našla jeho hlavu 
zasypanou na smetišti. „Pro tebe,“ řekl „je zachována má hlava, 
abys byla uzdravena.“ Žena se utěšila ve svém zármutku, vstala a 
šla za město. Prosila ty, co jí vedli: „Tam, kde uvidíte velké smetiště, 
tam mě nechejte.“ Když ji přivedli na smetiště, i když nic neviděla, 
začala rukama rozhrabovat smetí, protože věřila slovům svatého, 
která jí řekl ve vidění. Z Boží prozřetelnosti našla to, co hledala. Jen 
co se svýma rukama dotkla hlavy svatého, hned se jí vrátil zrak. 
Začala slavit Boha a opěvovat Jeho služebníka, sv. Longina. Vzala 
hlavu a nesla ji s radostí domů. Umyla ji a pomazala drahocennou 
myrhou. Tak veliká byla její radost z toho, že našla duchovní poklad, 
že až zapomněla na smrt svého syna. Následující noci se jí sv. Longin 
znovu zjevil v nebeské záři a přivedl k ní syna, oděného v zářivě bílý 
svatební oděv. Mile, otcovsky, jejího syna objal a řekl vdově: „Hle, 
kvůli němu jsi bolestně plakala, teď vidíš svého syna ve slávě 
a cti. Utěš se pohledem na něj, neboť ho Bůh přijal do zástupu 
svých svatých. Prosím tě, vezmi mou hlavu a tělo svého syna a 
pochovej je ve společném hrobě, a už víc pro něj neplač. Ať se 
tvé srdce netrápí, protože veliká je sláva a radost, které mu 
Bůh daroval.“ Když to žena uslyšela, rychle vstala, položila hlavu 
mučedníka do jednoho hrobu s tělem svého zesnulého syna a vrátila 
se domů. Velmi oslavovala a chválila Boha. Když kladla svého syna 
do hrobu spolu s hlavou svatého, říkala si ve svém srdci: „Teď už 
vím, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému.“

Církevní tradice svědčí, že i sám Longin měl oční nemoc a špat-
ně viděl. Byl uzdraven takovýmto způsobem: Když jeden z vojáků 
probodl Ježíšův bok, kapky krve padly Longinovi na oči a on se 
uzdravil ze své nemoci. V mnoha zemích proto prosí sv. Longina o 
pomoc ti, kteří mají nemocné oči.

SVATÍ SPYRIDON A NIKODÉM PEČERŠTÍ

Duše naplněná milostí je prostá, a ne zlá a podlá. Taková duše je 
nádobou a příbytkem samotného Boha. Takovým byl i blahoslavený 
Spyridon, na kterého se vztahují slova apoštola Pavla: „Co je světu 
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bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vy-
volil Bůh, aby zahanbil silné.“ (1Kor 1,27) Pocházel z vesnice a byl 
zcela prostý, nevzdělaný. Boží moudrost však byla v něm, protože 
měl v srdci bázeň Boží, jaká je počátkem moudrosti. Svatý Spyri-
don přišel do pečerského monastýru1 a začal vést přísný mnišský 
život. S velkou horlivostí pracoval na spasení své duše. Přikázali 
mu, aby se učil číst, přestože už nebyl mladý. Naučil se nazpaměť 
celý žaltář a každý den ho zpíval. Když igumen Pimen viděl, že je 
mužem pokorným, pracovitým, snaživým v modlitbě a půstu a ve 
všem bezúhonným, dal mu za úkol péct prosforu2. Práce v pekárně 
byla těžká, ale ctihodný Spyridon neztrácel ducha modlitby. Když 
sekal dříví nebo mísil těsto, ustavičně se podle svého zvyku modlil 
celý žaltář a tak přinášel plod svých úst jako oběť neustálé chvály 
Bohu (Žid 13,15). Ctihodný při tom obětoval práci na zadostiučinění 
za hříchy lidstva a za obrácení zatvrzelých duší.

Jednou Spyridon zapálil oheň a chtěl péct prosfory. Z pece však 
vyšlehnul plamen a střecha pekárny začala hořet. Ctihodný rychle 
svou mantií3 zakryl otvor pece. Potom zavázal rukáv žíněné košile, 
běžel s ní ke studni, naplnil ji vodou, volal bratry, aby mu pomohli 
oheň uhasit a utíkal zpět k peci s vodou v rukávu. Bratři přiběhli a 
uviděli zvláštní věc: mantie, kterou blahoslavený zakryl otvor pece, 
neshořela, a voda, kterou uhasili požár, z žíněné košile nevytekla. 
Hlasitě Boha oslavovali za takový zázrak.

Ctihodný Spyridon měl pomocníka, bratra Nikodéma, se kterým 
měl ve všem dokonalou jednotu. Nebylo mezi nimi svárů, závisti ani 
zaujatosti, ale naopak, jeden před druhým se vždy pokořoval. Tak 
30 let bohumile vykonávali svou povinnost a ve všednosti našli své 
nebe už tu na zemi. Nebe je tam, kde je spojení s Ježíšem. Svatě 
zemřeli a teď se sytí pohledem na Boží slávu ve tváři Ježíše Krista.

Ostatky sv. Spyridona a Nikodéma jsou uloženy v Kyjevě, v jes-
kyních Kyjevsko-pečerské lávry.

(Jejich svátek se slaví 31. října.)

1 pečerský = jeskynní
2 chleby, které se používají při svaté liturgii k svaté eucharistii 
3 dlouhý splývavý mnišský plášť bez rukávů 
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SVATÝ PROROK OZEÁŠ

Prorok Ozeáš byl syn Beéra z Isacharova pokolení. Žil za časů 
judejských králů Uzijáše, Jótama, Achaza, a Chizkijáše (přibliž-
ně 784–744 před Kristem) i za časů izraelského krále Jarobeáma, 
syna Jóašova. Kniha proroctví sv. Ozeáše patří do knih Starého 
zákona a má 14 kapitol.

Celý svůj dlouhý život prorok Ozeáš bojoval proti odpadu Izra-
ele od Boha. Odsuzoval hlavní hřích Samaří, kult býčků v Bételu 
a Danu. Rovněž prorokoval, že izraelský národ bude vzat do zajetí, 
ale také že se obrátí k Hospodinu. „V onen den, je výrok Hospodi-
nův, budeš ke mně volat: ‚Můj muži‘, a nenazveš mě už: ‚Můj Baale.‘ 
Odstraním z jejích úst jména baalů; jejich jména nebude už nikdo 
připomínat.“ (Oz 2,18–19) Kniha Ozeáše končí zaslíbením, že Pán 
se smiluje nad těmi, kteří činí pokání a vracejí se k Němu. „Jejich 
odvrácení uzdravím, rád si je zamiluji, neboť můj hněv se od 
nich odvrátil. Budu Izraeli rosou, rozkvete jako lilie, zapustí 
kořeny jako libanonský cedr.“ (Oz 14,5–6) Svatý prorok Ozeáš 
zemřel v hlubokém stáří a byl pochován ve své zemi.

SVATÝ MUČEDNÍK ONDŘEJ KRÉTSKÝ

Církev uctívá dva svaté Ondřeje Krétské: sv. Ondřeje, arcibisku-
pa, jehož památku si připomínáme 4. července, a sv. mučedníka 
Ondřeje, kterého si připomínáme dnes, tedy 17. (30.) října. Svatý 
Ondřej žil za časů císaře Konstantina V. Kopronima (741–775), 
který pronásledoval věřící za to, že uctívají ikony. Ondřej pocházel 
z oblasti Kastri, která leží na ostrově Kréta, a byl mnichem. Když 
se doslechl o tom, že císař v Cařihradě kvůli novému heretickému 
učení mučí mnoho lidí, vydal se tam, aby obhajoval pravé učení.
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Ondřej viděl, jak obrazoborci v Cařihradě mučí věřící, a šel proto 
do chrámu sv. Mamanta, kde byl právě císař. Prodral se davem lidí, 
kteří se v chrámu shromáždili, předstoupil před císaře a odvážně 
ho začal napomínat: „Proč ty, císaři, který sám jsi křesťanem, 
šlapeš po Kristových ikonách a Jeho služebníkům činíš mnoho 
zla?“ Nestihl ani zakončit svou řeč, když císař poručil ho zajmout. 
Císařovi služebníci ho shodili na zem, začali ho bít a kopat do něj. 
Konstantin chtěl ukázat, jaký je milosrdný, a rozkázal, aby svatého 
přestali bít. Vyšel z chrámu a poručil, aby k němu Ondřeje přived-
li. „Odkud se v tobě bere taková drzost, že jsi mě beze studu přišel 
spílat do očí?“ řekl císař. „To jsi udělal z nerozumu nebo z nějakého 
poblouznění anebo proto, abych se o tobě dozvěděl?“ Svatý mu od-
pověděl: „Ne z nerozumu tak jednám ani z poblouznění, a už 
vůbec ne pro marnou slávu. Slyšel jsem, že zneuctíváš svaté 
ikony a pronásleduješ pravověrnou církev, přišel jsem proto 
zdaleka, abych tě přesvědčil o pravdě Boží, za kterou jsem 
připraven i zemřít.“ Císař řekl: „Je to bláznovství vašeho marného 
rozumu, že dřevu, barvám a kamení vzdáváte slávu věčného Boha a 
neposloucháte to, co Bůh nařídil skrze Mojžíše: ‚Neuděláš si žádné 
zobrazení.‘ Proč jste tak pomatení, že pravdě, kterou na vlastní oči 
vidíte, se protivíte a sami sebe vydáváte záhubě? Ne kvůli pravdě a 
Kristu, ale kvůli tvé nestydaté vzpurnosti tě budu mučit.“ Ondřej mu 
odpověděl: „Copak ne kvůli Kristu trpí ten, který trpí za Jeho 
ikony? Copak zneuctění, jehož se dopouštíš vůči ikonám, ne-
přechází na toho, čí je to ikona? Proč vy ty, kteří ničí a shazují 
císařské sloupy a obrazy, trestáte krutou smrtí? Vy jste prach, 
dnes jste a zítra zemřete, a přesto chcete, aby vás jiní ctili ve 
vašich sochách a obrazech. Je to velmi velký hřích zneuctívat 
obrazy Ježíše, protože neúcta vůči Božím ikonám je zneuctěním 
samého Krista, který je na nich zobrazen.“

Svatý chtěl císaři vysvětlit, jaké obrazy Bůh zakázal dělat, ale 
nestihl to. Konstantin už mu nedovolil říci ani slova a sám řekl: 
„Když se císaři kvůli zneuctění svých obrazů hněvají, mnohem horší 
je, když se někdo opováží urážet je do očí.“ A rozkázal svatého krutě 
bít. Když Ondřej mužně vytrpěl ta muka, císař ho lichotivě přesvěd-
čoval, aby přijal heretické učení. Svatý mučedník pozvedl oči k nebi a 
řekl: „Nedej Bože, abych odmítl mého Krista v Jeho svaté ikoně. 
Bylo by lépe, císaři, kdyby ses zabýval vojenskými záležitostmi 
a řídil národ, než abys pronásledoval Krista a Jeho služeb-
níky.“ Tehdy císař poručil znovu ho krutě bít. Mučedníka tak bili, 
že země byla zbrocena jeho krví. Někteří císařští patolízalové házeli 
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na Ondřeje kamení, rozbili mu tak ústa a roztříštili žebra. Potom 
byl svatý hozen do temnice, kde utvrzoval v pravověrném učení vě-
řící, kteří za ním přicházeli. Říkal jim: „Když my křesťané ctíme 
ikony, uctíváme ne barvy či plátno, ale Toho, kdo je na nich 
zobrazen. Tedy Ježíše Krista, Jeho Přesvatou Matku a svaté. 
Centrem naší úcty není sama ikona, ale Ten, kdo na ní je. Od 
momentu vtělení Božího slova se pro nás stal Ježíš viditelným, 
proto Ho můžeme vyobrazit na ikonách a uctívat je. Boží slovo 
říká: ‚Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který pře-
bývá v lůně Otcově, ten Ho zjevil.‘ (J 1,18) Bezpochyby často, 
když nemyslíme na utrpení Ježíše, stačí pohlédnout na ikonu 
ukřižovaného Pána a hned si vzpomeneme na Jeho spasitelné 
utrpení. Na svatých ikonách také spočívá zvláštní Boží milost. 
Příkladem toho je starozákonní Jeruzalémský chrám s archou 
úmluvy, obětním oltářem a jinými věcmi zasvěcenými Bohu. 
Také sám Ježíš nám dal svůj obraz nevytvořený lidskýma ru-
kama, když Mu Veronika podala roušku, aby si otřel tvář. Pán 
na ní zanechal obraz svého zakrváceného obličeje. A rovněž 
na plátně, do kterého zabalili tělo našeho Spasitele, zůstal 
obraz Jeho těla.“

Za nějaký čas císař rozkázal vyvést Ondřeje z vězení, bít ho vol-
skými žílami a tak obnovit dřívější rány. Když svatého bili, jeho 
tělo se rozdrobilo a po kouskách vypadávalo. Nakonec mučedníka 
přivázali za nohy a vláčeli po zemi přes celé město. Heretici s vý-
směchem táhli ctihodného přes tržní náměstí, které se nazývalo 
„Náměstí vola“. Jeden z rybářů, co tam prodávali ryby, nečekaně 
vyskočil se sekyrou v rukách a odsekl sv. Ondřeji jednu nohu. Tato 
rána způsobila smrt svatého mučedníka, který v tu chvíli na tom 
místě odevzdal svou duši Tomu, kdo ho stvořil.

Tělo svatého mučedníka hodili do rokle, kam házeli těla zločinců 
jako potravu pro psy a krkavce. Když tam jeho tělo leželo už déle než 
dvanáct týdnů, sešli se z Božího vnuknutí z různých míst posedlí 
nečistými duchy a tělo sv. Ondřeje z rokle vynesli. Pochovali ho 
na posvátném místě. Byli za to osvobozeni od nečistých démonů a 
uzdraveni. Rovněž na hrobě sv. Ondřeje bylo mnoho lidí uzdraveno 
z různých neduhů. Ctihodný mučedník byl umučen kolem roku 767.
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SVATÝ JAN RILSKÝ

Náš ctihodný otec Jan, pous-
tevník, pocházel z okolí slavné-
ho města Sreděc (dnešní Sofi e), 
z vesnice nazvané Skrino. Žil 
za časů zbožného bulharského 
krále Petra I., když v Řecku vlá-
dl Konstantin Diogenes. Jan měl 
křesťanské rodiče bulharského 
původu. Když zemřeli, všechno 
rozdal chudým. Od mládí miloval 
Boha a rozhodl se pro mnišský 
způsob života. Odešel ze svého 
rodiště a nic jiného neměl než je-
den oděv z kusu kůže. Vystoupil 
na vysokou pustou horu a zde 
ctnostně žil. Jedl jen byliny.

Po nějakém čase ďábel navedl 
lupiče a ti ho v noci přepadli. Vel-

mi ho zbili a vyhnali odtamtud. Jan pak přebýval v pustině Rilské. 
Vešel do dutého stromu, který se mu stal poustevnou. Na tom místě 
prožil v ustavičných půstech a modlitbách 16 let. Živil se bylinami 
a žádného člověka po celou tu dobu neviděl, vídával jen divou zvěř. 
Bůh shlédl na jeho velkou trpělivost a dal, že na tom místě vyrostl 
hrách. Jím se pak ctihodný Jan mnohá léta živil. Po určitém čase 
ho tu ale přece jen uviděli pastýři a pověděli o něm lidem. Ti za ním 
od té doby začali přicházet a přinášeli své nemocné, kteří byli skrze 
modlitbu svatého uzdravováni. Pověst o ctihodném otci se rozšířila 
po celé zemi. Mnoho mladých mužů se nadchlo jeho svatým živo-
tem, rozhodli se ho následovat a žili zde s ním. Z jeskyně, která 
tam byla blízko, udělali chrám a zřídili i monastýr. Jejich duchovní 
vůdce a pastýř, ctihodný Jan, dobře pásl své stádo. Mnoho duší 
přivedl k Pánu, který skrze něj dělal zázraky. Dožil se vysokého 
stáří a v pokoji nakonec odešel do nehynoucí blaženosti. Po krátkém 
čase se zjevil svým učedníkům a řekl, aby jeho ostatky přenesli do 
města Sreděc. Když otevřeli hrob ctihodného otce, spatřili, že jeho 
tělo je neporušené. Vycházela z něj líbezná vůně. Oslavovali Boha a 
důstojně přenesli do Sredce jeho ostatky, které tam uložili v chrá-
mu sv. evangelisty Lukáše. Zanedlouho tam k jeho cti vybudovali 
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nádherný chrám a uložili do něj jeho tělo. Pán skrze svaté ostatky 
činil velká a slavná uzdravení.

Za krátký čas uherský král přepadl s velkým vojskem řeckou 
zemi, obsadil ji a došel až do města Sreděc. Vzal truhlu s tělem 
ctihodného, neboť už byly známy zázraky, které se skrze svatého 
děly, a přenesl ji do své země. Položil ji v chrámu ve městě Ostři-
hom. Když se ostřihomský arcibiskup dozvěděl, jak velký je před 
Bohem ctihodný Jan Rilský a kolika zázraky ho Bůh oslavil v mnoha 
zemích, nevěřil tomu. „Nepamatuji si,“ řekl, „že by ho vzpomínali 
v písemnostech“ a nechtěl jít svatého uctít. Najednou se mu jazyk 
svázal němotou. Hned poznal, že příčinou němoty je, že zhanil cti-
hodného. Rychle šel k truhle, padl k svatému tělu, líbal ho a prosil 
o odpuštění. Sluha Boží, sv. Jan, brzy vyslyšel arcibiskupa a hned 
vyprosil u Boha rozvázání jeho jazyka, takže mu Bůh dal znovu zře-
telně mluvit. Když biskup obdržel uzdravení, všem vyprávěl o svém 
prohřešku vůči svatému. Na přímluvu sv. Jana se pak v Uherské 
zemi staly mnohé slavné zázraky a uzdravení.

Když se král o tom všem dozvěděl, velmi se divil zázrakům sva-
tého a naplnila ho velká bázeň. Obložil truhlu stříbrem a zlatem 
a s velikou úctou ji poslal znovu do Sredce. V roce 1097 byl svatý 
znovu uložen ve svém chrámě.

Neminulo mnoho času a Bůh dal, že bulharská vláda byla obno-
vena a řecká okupace skončila. K vzestupu bulharského království 
došlo za vlády zbožného krále Ivana Asena. Ten při svém nástupu 
na trůn obnovil a utvrdil zpustlá bulharská města, chodil s celým 
vojskem a podroboval si kraje i města. Došel až do Sredce, podrobil 
si ho, a když se dozvěděl o sv. Janu Rilském a o jeho slavných zázra-
cích, uctil archu s jeho ostatky a s patriarchou Basilem ho slavně 
přenesl do svého královského města Tarnovo. Tam ho uložil v chrá-
mu, který za tím účelem vybudoval, slavě Boha v Trojici Jediného.
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SVATÝ EVANGELISTA LUKÁŠ

Svatý apoštol a evangelista Lu-
káš pocházel ze Syrské Antiochie 
(současná Sýrie) z řecké pohan-
ské rodiny. V mládí získal řecké 
vzdělání a měl talent pro malová-
ní. Uměl řecký a egyptský jazyk a 
byl velmi učeným člověkem. Dobře 
znal lékařskou vědu a této profesi 
se věnoval. Vzpomíná to i apoš-
tol Pavel v listě Kolosanům: „Po-
zdravuje vás Lukáš, milý lékař!“ 
(Kol 4,14)

Když Lukáš dospěl, seznámil se 
v synagoze s Mojžíšovými knihami 

a tehdy uvěřil v jediného Boha a přijal obřízku. Když náš Pán Je-
žíš Kristus začal za svého života na zemi mezi lidmi veřejně hlásat 
království Boží, setkal se s ním i Lukáš, který tehdy přišel do Jeru-
zaléma. Když uslyšel evangelium spásy a učení nejvyšší moudrosti 
z úst Spasitele, celým srdcem v Něj uvěřil. Tím získal moudrost větší 
než na řeckých a egyptských školách, v nichž se roky učil. Pochopil, 
že pravý smysl života je milovat Boha nade všecko a spasit svou 
duši. Pochopil, že bez tohoto podstatného učení spásy všechny vědy, 
které tak dlouho studoval, nestojí za nic. Poslední rok své služby 
na zemi vybral Pán Ježíš i 70 učedníků, apoštolů, jak to vzpomíná i 
sám Lukáš ve svém evangeliu (Lk 10,1). Mezi němi vybral i jeho. Po 
dobrovolné smrti svého Pána Lukáš velmi plakal a tesknil. Pán ho 
utěšil, setřel slzy z jeho tváře. Byl to totiž právě on a Kleofáš, kteří šli 
do Emaus, a Kristus se jim po svém vzkříšení zjevil (Lk 24,13). On 
s Kleofášem byli také svědky zjevení Ježíše apoštolům při společném 
setkání v Jeruzalémě, když Ježíš nečekaně stanul uprostřed nich. 
Byl také svědkem zjevení Ježíše 500 bratřím v Galileji i svědkem 
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Jeho nanebevstoupení z Olivové hory. Lukáš byl v Jeruzalémě i na 
50. den a přijal křest Duchem svatým.

Patnáct let po vzkříšení Pána Ježíše se Lukáš poradil s apoštoly 
a inspirovaný Duchem svatým začal psát evangelium k utvrzení 
křesťanů ve víře a určitými pravdami doplnil už existující evangelia 
Jana, Matouše a Marka.

S požehnáním Matky Boží, apoštolů Petra, Jana a Jakuba, bis-
kupa Jeruzaléma, Lukáš začal po pořádku ukládat svou radostnou 
zvěst. Na samém počátku napsal: „I když se již mnozí pokusili sepsat 
vypravování o událostech, které se mezi námi naplnily, jak nám je 
předali ti, kteří byli od počátku očitými svědky a služebníky slova, 
rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti 
to v pravém sledu vypíši, vznešený Teofi le, abys poznal hodnověrnost 
toho, v čem jsi byl vyučován.“ (Lk 1,1–4) Evangelista Lukáš byl bez-
prostředním svědkem hlavních událostí ze života Ježíše a mnoho z 
toho, co není zaznamenáno v jiných evangeliích, se dozvěděl přímo 
od Matky Boží a apoštola Jana. Důkladně popsal událost zvěstování, 
setkání Přesvaté Bohorodičky s Alžbětou, události, které se týkají 
narození Jana Křtitele a Ježíše Krista, a také obřezání a obětování 
Pána. Lukáš popsal i dalších 6 zázraků a 18 podobenství, které 
jiní evangelisté nezaznamenali (např. podobenství o marnotratném 
synu, ztracené ovci, milosrdném Samaritánovi, celníkovi a farizeovi) 
a také událost s kajícím lotrem.

Lukáš napsal také Skutky apoštolské. Tato kniha je doplněním 
jeho evangelia a zahrnuje 30 let života prvotní církve po nanebe-
vstoupení Ježíše Krista. Knihu o životě a skutcích sv. apoštolů Lu-
káš napsal i proto, aby popřel pomluvy protivníků, a obzvlášť aby 
ukázal na život a učení apoštola Pavla, jehož židé, ale i křesťané, 
kteří se klonili k židovskému zákonictví, stále obviňovali z odpadu 
od zákona. Lukáš byl učedníkem sv. Petra a Pavla a v knize Skutků 
apoštolských jasně ukázal, že učení těchto dvou apoštolů je stejné a 
ve své podstatě se ničím neliší jedno od druhého. Lukáš byl věrným 
přítelem, spolupoutníkem a spolupracovníkem apoštola Pavla, který 
v 2. listu Korinťanům zmiňuje Lukáše takto: „Spolu s ním posílám 
bratra, který si službou evangeliu získal uznání ve všech církvích. A 
nejen to: byl také církvemi zvolen, aby nás doprovázel s výtěžkem 
této sbírky, jež se naší službou uskutečňuje k slávě Páně a jako pro-
jev naší ochoty.“ (2Kor 8,18–19) Sdíleli společně všechnu námahu 
i pronásledování, hlad i chlad, všechno společně. A nedlouho před 
svou smrtí apoštol Pavel v 2. listu k Timotejovi píše: „Jediný Lukáš 
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je se mnou.“ (2Tim 4,11) Skutky apoštolské byly napsány kolem 
roku 63, po ukončení dvouletého vězení sv. Pavla v Římě. I evan-
gelium i Skutky apoštolské byly napsány řecky a věnovány zname-
nitému křesťanovi jménem Teofi l. Tradice říká, že to byl tehdejší 
vládce Acháje (oblast Řecka).

Po smrti apoštola Pavla, jak svědčí sv. Epifan (svátek 12. 5.), 
Lukáš hlásal evangelium v Itálii, Dalmácii (současné Chorvatsko) 
a v Makedonii (Řecko). Pak prošel celou Libyí, dostal se do Egypta 
a světlem evangelia prozářil thébskou oblast v Horním Egyptě. Po 
svém návratu do Řecka zřídil v Bojótii církve, ustanovil kněze a 
diákony a léčil nemocné tělem i duší. Mnoho vytrpěl, až nakonec 
spočinul v Pánu ve více než 80 letech. U jeho hrobu Bůh těm, 
kteří k němu s vírou přicházeli s prosbou o pomoc, daroval uzdra-
vení. Za vlády Konstancia, syna Konstantina Velikého, byly jeho 
ostatky přeneseny do Cařihradu. Během jejich přenesení se stalo 
mnoho zázraků.

Tradice svědčí, že sv. Lukáš jako první namaloval obraz Přesvaté 
Bohorodičky s děťátkem Ježíškem, a když tento obraz přinesl Panně 
Marii a ptal se jí, zda se jí líbí, dostal její požehnání se slovy: „Milost 
narozeného ze mne i má bude s těmito ikonami.“ Svatý Lukáš nama-
loval i jiné ikony, mezi nimi byl i obraz nejvyšších apoštolů Petra 
a Pavla. Právě od něho se začalo šířit po celém světě toto dobré a 
chvályhodné dílo — ikonopisectví.

SVATÝ GERARD

Svatý Gerard Majella se narodil 6. dubna 1726 v městečku Muro 
Lucano na jihu Itálie ve zbožné rodině. Měl ještě tři starší sestry. 
Jeho matka ho odmalička učila se modlit a vyprávěla mu o Ježíši 
Kristu a Panně Marii. Už od pěti let se Gerard mnoho modlil, takže se 
rodina i sousedé divili. Na ulici i ve škole tím mezi svými kamarády 
získal autoritu. Vodil je do chrámu se slovy: „Pojďme, Boží přátelé, 
pojďme a navštivme Ježíše v chrámu!“ Jinak nezvladatelný dav dětí 
šťastně a s nadšením mířil za ním.

Když otec Gerarda nečekaně zemřel, dvanáctiletý chlapec, jehož 
snem bylo stát se mnichem, byl nucen opustit školu a jít pracovat 
jako krejčí. Když bylo Gerardovi 23 let, do jejich města přijeli otci re-
demptoristé, kteří v té době prováděli misie. Gerard se rozhodl vstou-
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pit do jejich řádu. Často celé noci 
trávil v chrámu před Svatou svá-
tostí. Čas v modlitbách a zpěvech 
mu uběhl velmi rychle. Jediným 
vysvětlením jeho nočních modli-
teb byla láska k Ukřižovanému 
Ježíši. S tou byla spojena i jiná 
láska, kterou zahořel už v ran-
ném dětství. Byla to láska k Pře-
svaté Bohorodičce. Před obrazem 
Neposkvrněné Panny se u vytrže-
ní ne jedenkrát vznesl nad zem a 
zvedal se k obrazu. Ti, co to vi-
děli, nechtěli věřit vlastním očím.

„Bůh nás povolal, abychom se 
stali mnichy — abychom se naučili 
poslušnosti,“ říkal Gerard. Sva-
tost spočívá ne v zázracích, ale 
v hledání a plnění vůle Boží. V tom je pravá svatost. Tak i Gerard 
se snažil ve všem plnit Boží vůli a nejprve ji viděl ve slovech před-
staveného a mnišských pravidlech. Z poslušnosti plnil i ty příkazy, 
které byly nad jeho síly.

Po třech letech v klášteře Gerard složil sliby čistoty, chudoby a 
poslušnosti. Tím začaly první a zároveň poslední tři roky jeho veřejné 
činnosti. Gerard pomáhal otcům misionářům v jejich misiích. Obra-
cel mnoho lidí, a dokonce i největší hříšníky. Hlasitě jim říkal jejich 
myšlenky, odhaloval jejich hříchy a posílal je ke zpovědi k otcům. 
Žízeň obracet hříšníky od něj nikdy neodstoupila. Neúnavně lovil 
duše. Jeho slova se hluboce dotýkala srdcí, která se pak obracela a 
měnila. Gerard se nikde neučil, a přesto mluvil tak hluboce o Božích 
tajemstvích, že ani velcí profesoři teologie tak nehovořili. Naučil se 
tomu ve škole modlitby. „Ani sto misionářů by neobrátilo tolik hříš-
níků, kolik jich obrátí tento náhodný misionář,“ říkali o něm otcové. 
Obrátil celý ženský klášter řeholnic, které odpadly od Boha, a usmí-
řil s Bohem celou vesnici, která byla rozdělená na dva nepřátelské 
tábory. Všechny přivedl k pokání. Ďábel se hněval kvůli spasení 
duší a často na Gerarda útočil. Strašil ho a bil. Gerard odháněl 
démony znamením kříže se slovy: „Vy jen štěkáte, ale nemůžete 
mi uškodit, protože mám Ježíše a Matku Marii.“

Zpráva o svatém se rozšířila po celém kraji. Lidé toužili ho vidět, 
hrnuli se k němu, bohatí a významní ho zvali k sobě, a když přišel, 
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měli to za velkou čest. Lidé za ním chodili v celém zástupu a mnoho 
z nich se snažilo ustřihnout mu kousek oděvu. Gerard tomu nepři-
kládal žádnou váhu, naopak, měl za to, že za své hříchy si zaslouží 
jen pohrdání a potupu. Jeho slova a příklad tak zapaloval druhé, 
že mnoho z nich se rozhodlo opustit svět a zasvětit se službě Bohu.

Gerard se každý den po celé dva roky modlil za milost následovat 
svého Spasitele v ponížení a pohrdání. Pán mu tuto milost dal. Jedna 
osoba ho pomluvila, jako by spáchal hřích nečistoty. Svatý Alfons 
z Liguori, hlavní představený řádu, povolal Gerarda k sobě, řekl mu 
o celé záležitosti a žádal od něj vysvětlení. Ohromený Gerard sebral 
všechny své síly, aby mohl skrýt bolest, která pronikla celou jeho 
bytost, a bez slova ospravedlnění mlčky sklonil hlavu k zemi. Svatý 
Alfons byl ale naplněn Božím Duchem a nevyloučil ho z řádu. Přece 
jen byl ale zneklidněn jeho mlčením a odloučil Gerarda od svatého 
přijímání a zakázal mu stýkat se s lidmi. Gerard mlčky vyšel z jeho 
cely. Poprvé ve svém životě onemocněl tak, že musel ležet. Bratři 
přesvědčovali Gerarda, aby se obhájil. Ale on odpověděl: „Ne, raději 
zemřu pod tlakem Boží vůle, jestli to tak má být.“

Za nějaký čas klepna, mučena výčitkami svědomí, vyznala, že 
lhala a vzala svá slova zpět. Svatý Alfons se radoval. Všechno bylo 
zase na svém místě. Zeptal se Gerarda: „Proč jste mi nic neřekl, můj 
synu, abyste obhájil svou nevinnost?“ Gerard odpověděl: „Otče, jak 
bych to mohl udělat, když mnišský zákon nedovoluje obhajovat se 
při obvinění představených?“ Alfons řekl: „Dobře, můj synu, velmi 
dobře. Ať ti Pán žehná!“ a rychle ho poslal pryč, aby mohl skrýt slzy 
obdivu a radosti, které nemohl déle zadržovat. Ještě rok po tomto 
případu Gerard usilovně pracoval spolu s otci na misiích.

Celý svůj život i kvůli tuberkulóze nesmírně trpěl tělesně a du-
ševně a v 29 letech odevzdal svou duši do Božích rukou. Stalo se 
to 16. října 1755.

(Jeho svátek se slaví 16. října.)
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SVATÝ MUČEDNÍK VARUS A SPOLUMUČEDNÍCI

Za vlády římského císa-
ře Maximiána sloužil u voj-
ska v Egyptě chrabrý voják 
Varus. Byl křesťanem. Tajil 
však svou víru před pohany, 
protože se bál, že nebude s to 
vytrpět krutá muka a zradí 
Krista. Maximián začal ještě 
krutěji pronásledovat křesťa-
ny a rozeslal po celé své říši 
poselství, kterým ustanovil, 
aby křesťané, kteří nechtě-
jí přinést oběť bohům, byli 
zabiti. Toto poselství došlo i 
do Egypta. Varus, tajný křes-
ťan, obcházel po nocích vězení, v nichž byli drženi věřící za věrnost 
Ježíši Kristu. Podplácel stráž, aby ho vpustila do temnice a tam 
pečoval o mučením ztýrané křesťany. Omýval jim krev, ovazoval 
rány, podával jim jídlo a prosil je, aby mu u Pána vyprosili milost.

Jednou zajali sedm otců, kteří se skrývali na poušti. Přivedli je 
k vládci Egypta, který je vyslýchal. Když viděl, že jsou nezlomní ve 
víře, krutě je mučil a pak je uvrhl do temnice. Když se o tom dozvěděl 
Varus, přišel k nim v noci do věznice, zbavil je okovů, podal jim jídlo 
a mluvil k nim: „Blahoslavení jste vy, Pánovi otroci, neboť za Něj 
trpíte až do krve. Vám se pletou na nebesích věnce vítězství. A 
já, zbabělec, se bojím vyjevit svou víru v Ježíše. Nevím, zda bych 
byl schopen snést tak veliké utrpení, které vy snášíte.“ Po těchto 
slovech jim Varus padl k nohám a se slzami je prosil: „Modlete se 
za mě, abych nezradil Pána a nestal se odpadlíkem.“ Tehdy 
mu jeden z otců pokojně řekl: „Synu, proč nedůvěřuješ Ježíši? 
Copak myslíš, že my, kteří tady jsme, snášíme tato strašná 
muka svou silou? Řeknu ti pravdu: My otcové, nejsme žádní 
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nadlidé. Jsme stejní jako ty, hříšní lidé, ale Ten, kdo za nás 
zemřel a vstal z mrtvých, nám dává sílu a odvahu do boje. 
Hlavní je nezůstávat v boji sám, bez Ježíše. Jsi-li sám, máš 
strach, ale s Ním ne. Nedívej se na svou slabost, ale jen Jeho 
požádej o pomoc. On sám za nás hořce trpěl, proto pomůže 
tomu, kdo trpí za Něj.“ A jiný otec dodal: „Tak to je, neboj se! 
Nikdo, kdo se bojí, není dokonalý. Nikdo nebude žnout, když 
nezasévá. Nikdo nedostane věnec, když nebude trpět. Vzpomeň 
si na slova evangelia: ‚Kdo se mě odřekne před lidmi, toho se 
i já odřeknu před svým Otcem nebeským.‘ Když se bojíš čas-
ných muk, neunikneš věčným. Když se bojíš vyznat Krista na 
zemi, nebudeš Ho vidět na nebesích. Pojď, bratře, pojď s námi 
cestou mučednictví k Vládci, který se dívá na naše muka.“ 
Když to Kristovi mučedníci řekli, Varus zahořel statečností a láskou 
k Pánu. V tu noc už neodešel z vězení, zůstal v něm a děkoval Bohu, 
že posílil jeho víru. Když nastalo ráno, přišli do temnice služebníci 
knížete, aby vedli mučedníky k soudu. Když vešli dovnitř, našli Vara, 
jak tam sedí spolu s vězni. S velikým údivem se zeptali: „Co ty tu 
děláš, Vare? Co to má znamenat? Ztratils rozum? S kým to mluvíš? 
Když se o tom dozví vladař, nejenže tě zbaví vojenské hodnosti, ale 
i života.“ Varus odpověděl: „A kdo z vás mě vladaři udá? Vždyť 
jste mí přátelé. A i kdybyste mě udali, jsem připraven zemřít 
za Krista spolu s nimi.“ Jeho přátelé zmlkli a nevěděli, co říct. 
Pak řekli: „Poslali nás přivést tyto křesťany k soudu. A co se týká 
tebe, nic nebudeme vladaři říkat. Možná ještě přijdeš k rozumu a 
na toho Krista zapomeneš.“ Vzali šest mučedníků, protože sedmý 
už zemřel po strašném mučení, nic víc neřekli, odešli z temnice a 
Vara nechali být.

Vojáci přivedli svázané otce před soudce, který s velkou pýchou 
seděl na soudní stolici a nutil je, aby přinesli oběť modlám. Když 
ho neposlechli, nechal je bez milosti bít. Dodávali rány do ran a oni 
trpěli, nic víc neříkali, jen opakovali: „My jsme křesťané.“ Vládce 
se najednou rozhlédl a zeptal se: „Copak jich nebylo sedm? Vidím 
jen šest, kde je sedmý?“ Když to řekl, sv. Vara, který sem přišel, 
naplnila velká horlivost a hlasitě zvolal: „Já jsem sedmý! Sedmý 
z nich už skončil svůj život a odešel k Ježíši Kristu. Mně předal 
dědictví svého utrpení.“ Když to vládce uslyšel, zeptal se těch, co 
mu byli nejblíže: „Kdo to je?“ Odpověděli: „Varus, velitel vojenské 
jednotky.“ Vládce se podivil a říká Varovi: „Kdo tě zbalamutil, aby 
ses vydal zjevné záhubě? Ztratíš vojenskou čest i náležející ti žold a 
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svou duši uvrhneš v tak velké zlo.“ Svatý Varus odpověděl: „Vybral 
jsem si Chléb, který sestoupil z nebe, a Kalich nejdražší krve 
mého Pána, a to je mi nad všechna vyznamenání i žold. Pro 
mne je život Kristus a vaši čest, slávu i hodnost pokládám za 
smetí.“ Vládce se strašným pohledem zadíval na šest mučedníků 
a říká: „Není to vaše práce, že jste svedli císařského vojáka? Kvů-
li vašemu čarování ztratil rozum! Zaklínám se svými bohy, že vás 
zahubím dříve, než jeho a pomstím se za všechno zneuctění našich 
bohů, protože nejste hodni být mezi živými.“ Svatí odpověděli: „My 
jsme ho nesvedli, ale přivedli k rozumu. Bůh mu dal statečnost 
a sílu, aby vyznal před lidmi Jeho Syna Ježíše Krista. Chceš 
nás strašit zabitím? Vždyť my na smrt čekáme, protože nás 
spojí s Ježíšem Kristem.“ Vládce odpověděl: „Když rozdrobím vaše 
těla, sami mě budete prosit o milost, abyste se mohli poklonit našim 
bohům.“ Svatí odpověděli: „Takoví bohové, kteří nestvořili nebe 
a zem, zahynou.“ (Jer 10,11) A sv. Varus začal ještě více vládce 
hněvat: „Proč unavuješ svaté svými neužitečnými a bláznivými 
slovy? Blázen mluví pošetilost, píše prorok Izaiáš. (Iz 32,6) Hle, 
před tebou leží jejich těla, čiň, co chceš.“ Vládce se rozhněval 
a rozkázal Vara pověsit na dřevě, aby ho mučili. A svatým řekl: 
„Uvidíme, kdo koho přemůže, zda vy, kteří jste podrobeni mukám, 
nás, anebo my, kteří vás mučíme!“ Když už měli Vara mučit, obrátil 
se k otcům: „Pomodlete se za mě, abych mohl vydržet muka a 
oslavil jimi Ježíše Krista!“ Svatí pozvedli oči k nebi, upřímně se 
za něj modlili a kati začali bít Vara po celém těle kyji. Když svatého 
bili, vládce k němu začal podle mluvit: „Řekni mi, Vare, jaký máš 
teď užitek z tvého Krista?“ Varus odpověděl: „Větší než ty z tvých 
běsů!“ Pak mu železnými háky rozdírali žebra, sedřeli kůži ze zad a 
ostrými břitvami řezali jeho tělo. Když svatí mučedníci viděli, jak ho 
mučí, rozplakali se. Mučitel uviděl, že pláčou a zakřičel: „Přemohl 
jsem vás! Konečně pochopíte, že Kristus vás nemůže vysvobodit ani 
z mých rukou. Pokloňte se našim velkým bohům, aby se s vámi ne-
stalo to samé, co s Varem.“ Svatí odpověděli: „Šelmo, a ne člověče, 
nejsme přemoženi, ale vítězíme v Ježíši, který nás posiluje. Za-
plakali jsme ne proto, že se bojíme muk, ale z lásky k našemu 
bratrovi, kterého nelidsky zabíjíš. Duchem se ale radujeme, 
protože vidíme, že je mu připraven věnec vítězství.“ Vládce 
rozkázal znovu je uvrhnout do temnice. Když Varus, který visel na 
dřevě, viděl, jak táhnou svaté do temnice, zvolal: „Děkuji vám, že 
jste se mi stali příčinou věčného života!“
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Vara mučili kolem pěti hodin a on pak v těchto mukách odevzdal 
svou duši do Božích rukou. Vládce rozkázal vyvléci jeho tělo za město 
a hodit za pokrm dravým šelmám.

Byla tam jedna vdova jménem Kleopatra, rodem z Palestiny. Vi-
děla, jak sv. Vara mučili a zabili. Když jeho tělo vyhodili za město, 
v noci vstala, vzala své otroky a ti tělo svatého Vara přinesli do jejího 
domu. Tam ho pochovala.

Následující ráno vladař znovu vyvedl z temnice šest mučedníků, 
krutě je mučil a pak sťal mečem. Jejich těla rovněž vyhodil za měs-
to. Jiní křesťané také v noci jejich těla vzali a důstojně pochovali.

Když minuly roky pronásledování, Kleopatra se vrátila do své 
vlasti a vzala s sebou ostatky sv. Vara. Položila je do ozdobené rakve 
a stále se k nim přicházela modlit. Když se jiní křesťané z města 
dozvěděli, že se Kleopatra chodí modlit na hrob svatého mučední-
ka, přidali se k ní. Bůh modlitbami sv.  Vara činil mnohé zázraky. 
Všichni křesťané z okolí znali sv. Vara a všichni s vírou přicházeli 
k jeho hrobu.

Kleopatra pak nad ostatky svatého mučedníka vybudovala chrám. 
Posvětil ho biskup za účasti velikého množství lidu. Během svěcení 
Kleopatra prosila sv. Vara o přímluvu, aby vyprosil Boží ochranu 
pro jejího syna Jana. Chtěla Jana poslat k císařskému dvoru, aby se 
tam stal vojákem a tak získal vysoké postavení. V ten samý den ale, 
když už nastával večer, Jan nečekaně onemocněl, dostal horečku 
a za několik hodin zemřel. Kleopatra se slzami v očích přiběhla k 
ostatkům sv. Vara, které byly umístěny v chrámu, padla na kolena 
a vyčítala svatému: „Prosila jsem tě, abys vyprosil u Boha požehnání 
pro Jana. Svěřila jsem ho do tvé péče, abys ho chránil na všech ces-
tách a ty ses mi za všechno mé dobrodiní vůči tobě odplatil smrtí mého 
syna!“ Kleopatra bolestí a steskem usnula u ostatků sv. Vara. Svatý 
Varus se jí ve vidění zjevil spolu s jejím synem Janem. Byli oblečeni 
do bílých šatů, bělejších než sníh. Byli přepásáni zlatými pásy a měli 
na svých hlavách věnce. Když je Kleopatra viděla, vrhla se jim k no-
hám a klaněla se jim. Svatý Varus ji zvedl a řekl: „Ó ženo, proč tak 
pláčeš? Copak myslíš, že jsem zapomněl na tvou dobročinnost, 
kterou jsi mi prokázala? Copak se za tebe nemodlím k Bohu? 
Nejprve jsem vyprosil u Boha milost pro tvé příbuzné, s kterými 
jsi mě položila do hrobky, aby jim byly odpuštěny hříchy. Pak 
jsem tvého syna vzal do vojska k nebeskému Otci. Copak jsi mě 
sama neprosila, abych pro něj vyprosil u Boha to, co pro něj 
bude dobré a užitečné? Prosil jsem našeho milosrdného Boha 
a On vzal tvého syna do svého nebeského vojska. Hle, jak vidíš, 
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tvůj syn je jedním z těch, kteří jsou blízko Jeho trůnu. Jestli 
chceš, vezmi ho a pošli na službu zemskému císaři.“ Tehdy se 
Jan obrátil na sv. Vara: „Ne, Vare, neposlouchej moji matku, nevracej 
mě znovu na zem plnou hříchu a nepravosti!“ A matce říká: „Proč 
tak pláčeš, mámo? Mám mnohem lepší místo v Kristově vojsku, než 
bych mohl mít u nejmocnějšího krále na zemi. Mámo, nepros, aby mě 
vzali od mého Pána Ježíše Krista!“ Když Kleopatra viděla svého syna 
v Boží slávě, řekla mu: „Vezmi s sebou i mě, ať i já budu s vámi!“ 
Svatý Varus jí odpověděl: „Až přijde tvůj čas, přijdeme pro tebe. 
Teď jdi v pokoji.“ A když to řekl, stali se neviditelnými jejím očím.

Kleopatra se probudila a její srdce bylo naplněno nevýslovnou 
radostí a veselostí. Řekla o tomto vidění kněžím a pochovala pak 
s nimi svého syna u hrobu svatého Vara. Už neplakala, radovala se 
v Pánu. Pak rozdala svůj majetek chudým, zřekla se světa a žila u 
chrámu sv. Vara. Sloužila Bohu půsty a modlitbami ve dne i v noci. 
Po sedmi letech takového života Kleopatra zemřela svatou smrtí. Její 
tělo bylo uloženo v chrámě sv. Vara poblíž jejího syna Jana.

Svatí 
Spyridon a Nikodém Pečerští

viz str. 91
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SVATÝ MUČEDNÍK ARTEMIUS

Svatý Artemius, rodem 
Egypťan, byl velitelem pluku 
za vlády císaře Konstantina 
Velikého (306–337) a jeho syna 
Konstancia II. (337–353 vý-
chodní část říše, 353–361 celá 
Římská říše). Konstantin Veli-
ký bojoval proti Maxentiovi a 
spolu s celým svým vojskem 
uviděl na nebi znak svatého 
kříže. Tehdy mnoho vojáků 
uvěřilo v Krista. Mezi nimi byl 
i Artemius. Po svém vítězství 
Konstantin udělil křesťanům 
svobodu světově známým Mi-
lánským ediktem. Stalo se to 
v roce 313. Po jeho smrti zůsta-
li tři synové: Konstantin, Kon-

stancius a Konstans. Císařství bylo rozděleno na tři části a každý 
ze synů vládl nad svou. Stalo se ale, že nejstarší Konstantin padl 
v boji a nejmladšího Konstanse zabil spolu s vojáky Magnetius, 
velitel jeho vojska. Prostřední bratr Konstancius, který zůstal, se 
proto stal vládcem Východu i Západu. Od jednoho starého biskupa 
se císař dozvěděl, že v Acháji jsou pochovány ostatky svatých apoš-
tolů Ondřeje a Lukáše. Zavolal proto k sobě Artemia a přikázal mu, 
aby je přenesl do Cařihradu. Za to císař určil Artemia vojevůdcem v 
Egyptě. Svatý tam udělal velmi mnoho pro rozšíření slávy Kristova 
jména a zničil mnoho model.

Konstancius viděl, že už je starý a nemá nástupce, proto si vybral 
jako pomocníka svého bratrance Konstancia Galla. Když se stal 
Gallus spoluvládcem, bylo mu 25 let. Jeho bratr Julián Apostata 
záviděl Gallovi, a proto odpadl od Krista a vrátil se k pohanství. 
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Vnějškově se vydával za křesťana, protože se bál trestu, ale tajně 
se zabýval čarodějnictvím a přinášel oběti běsům, aby se s jejich 
pomocí mohl stát císařem.

Gallus si přál vládnout nad celou říší, zpyšněl a přestal se pod-
řizovat Konstanciovi. Císař proto poslal své sluhy, aby ho zbavili 
vlády. Ti však, když Galla našli, zabili ho. Konstancius byl smutný 
kvůli Gallově smrti a zavolal si k sobě jeho bratra Juliána. Dal mu 
do správy západní kraje. Zanedlouho Konstancius zemřel a Julián 
vzal vládu do svých rukou. Pak se už otevřeně klaněl pohanským 
bůžkům a utiskoval a pronásledoval Kristovu církev. Vydal rozkaz, 
aby po celé říši byly znovu přetvořeny v modlářské svatyně ty chrá-
my, které křesťané v čase Konstantina Velikého pohanům odebrali.

V městě Sebasté, dřívějším Samaří, byly uloženy ostatky sv. pro-
roků Elizea a Jana Křtitele (kromě jeho hlavy a pravé ruky). Ten 
bezbožník je smíchal s kostmi zvířat a zločinců, pak je spálil a popel 
nechal rozvát větrem. Rovněž rozkázal zničit vyřezanou podobu Kris-
ta v městě Paneas1, kterou nechala udělat žena, o níž se dozvídáme 
z evangelia, že trpěla krvotokem.

Jednou, když Julián vytáhl do války s Peršany, přišel do An-
tiochie, kde také začal mučit a zabíjet věřící. Rozkázal postavit před 
soud dva kněze, Eugenia a Makaria2. Dlouho s nimi diskutoval, ale 
nemohl je přemoci, protože byli naplněni Boží moudrostí. Zahan-
bený císař rozkázal proto bít Kristovy služebníky bez milosti. Byl 
tomu přítomen i Artemius. Když viděl utrpení svatých a slyšel z úst 
bezbožného kata rouhání proti našemu Pánu Ježíši Kristu, naplnila 
ho horlivost a řekl mu: „Proč, císaři, tak nelidsky mučíš nevin-
né, Bohu zasvěcené muže a nutíš je k odpadu od pravé víry? 
Bůh dopustil, že ses stal císařem kvůli hříchům křesťanů. Tak 
jako si kdysi satan vyžádal zkoušku pro Joba, tak i teď poslal 
na nás tebe, aby se tak Kristova pšenice očistila od koukolu, 
ale pamatuj, že ty jsi také jen člověk a náš Pán Ježíš Kristus 
je nepřemožitelný a Jeho síla nezdolná. Svou smrtí na kříži 
přemohl démonské síly i jejich skutky.“ Když to Julián uslyšel, 
rozzuřil se a vykřiknul: „Kdo a odkud je tento ničema, který pozvedl 
hlas proti králi a troufá si mě urážet do očí? Není to Artemius, který 
připravil smrt mému bratru Gallovi? Musím poděkovat bohům, že mi 
dali do rukou mého nepřítele bez mého vlastního úsilí. Zítra nad ním 
vynesu rozsudek a pomstím se za prolitou císařskou krev.“ Tehdy 

1 Cesarea Filipova
2 jejich památka se slaví 19. února
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se pohané chopili svatého, strhli z něj znaky vojenské hodnosti a 
předali ho mučitelům. Ti Artemia svázali, bili ho volskými žílami tak 
nemilosrdně, že starcovo tělo po kouskách odpadalo. Měnily se u něj 
čtyři skupiny katanů po dvou. Mučedník ale ani nezasténal, z jeho 
úst nebylo slyšet ani hlásku, takže se císař divil. Potom všechny 
tři hodili do vězení. Svatý přemýšlel: „Copak jsem já, nehodný, 
vytrpěl více, než můj Pán? On měl rány po celém těle, od hlavy 
k patě na Něm nebylo zdravého místečka. On, Beránek Boží, 
nikdy neučinil žádné zlo, a kvůli mému hříchu, z lásky ke 
mně, byl přibitý na kříž. Ó jak veliká jsou muka mého Pána! 
A jak daleko jsem od Jeho trpělivosti a laskavosti já! Raduji 
se, neboť mě prozařuje utrpení Božího Syna a zmírňuje mou 
bolest. Děkuji Ti, Ježíši, žes mě učinil hodným trpět kvůli Tobě 
a prosím Tě, pomoz mi, abych se Ti nestal nevěrným a vytr-
val až do konce. V Tebe doufám, který člověka tak miluješ!“ 
V temnici svatí celou noc slavili Pána.

Zločinec zrána rozdělil svaté. Artemia nechal na místě a Euge-
nia s Makariem poslal do vyhnanství do jedné oázy v Arábii. Pak 
začal k Artemiovi promlouvat, jakoby ho litoval. „Je mi líto tvého 
zdraví a stáří, Artemie, proto tě prosím, přines oběť bohům. Když to 
uděláš, odpustím ti vinu krve mého bratra a učiním z tebe velkého 
kněze bohům a hlavního žrece. Nazvu tě svým otcem a budeš po mně 
druhý v mém císařství.“ Potom ničemný Julián urážel Konstantina 
Velikého jak nerozumného nevzdělance, který změnil starodávné a 
dobré římské zákony na nové křesťanské učení. Nazval Konstantina 
vrahem svého syna Krispa a své manželky Fausty. A ještě mnoha 
jinými slovy urážel císaře a jeho rod. Když to všechno sv. Artemius 
slyšel, chvíli mlčel a potom řekl: „Věz, císaři, že nejsem vinen smrtí 
tvého bratra. Nebyl jsem účasten porady, která se týkala Galla, ani 
jsem nebyl mezi těmi, kteří ho zabili, protože až dosud jsem přebýval 
v Egyptě. Na tvůj příkaz zříci se mého Spasitele a Pána, ti od-
povím slovy třech mládenců: Ať je ti známo, králi, že my tvým 
bohům nesloužíme a zlaté modle tvého Apollóna se nepokloní-
me. A co se týká blahoslaveného Konstantina Velikého, pomlouváš 
ho nespravedlivě. Zabil svého syna z nevědomosti, protože uvěřil lži. 
Jeho druhá žena Fausta se zamilovala do Krispa a táhla ho do hří-
chu. On ale nechtěl spáchat takovou nepravost ani ji zahanbit před 
otcem. Fausta se rozhněvala a očernila mladíka, jako by se na ní 
dopustil násilí. Císař ho za to potrestal, ale Pán zanedlouho vyjevil 
podvod nestoudné ženy a byla spravedlivě odsouzena.“ Artemius 
ještě svědčil před Juliánem, že on i celé vojsko uvidělo kříž, který 
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zářil jasněji než slunce a pod ním bylo latinsky napsáno: „V tomto 
znamení zvítězíš.“ Po těchto Artemiových slovech bylo mnoho běsů, 
kteří žili v modlách, Boží silou přinuceno svědčit, že Ježíš Kristus 
je pravý Bůh.

Císař nemohl snést pravdivá slova, proto rozkázal mučedníkovi 
probodnout žebra rozpáleným železem a záda rozdírat ostrými troj-
zubci. Pak Artemia hodili do věznice, kde ho mořili hladem a žízní 
patnáct dní. Avšak sám Pán se svými anděly ho navštívil a posilnil 
slovy: „Já jsem s tebou. Buď statečný a neboj se, osvobodím tě od 
všech muk. Připravil jsem ti věnec slávy na nebesích. Jak ty jsi mě 
vyznal před lidmi, tak i já tě vyznám před mým Otcem. Ještě chvíli 
a budeme pak navždy spolu v mém království.“

Zakrátko jel zlotřilý Julián do Dafné, které se nachází poblíž 
Antiochie, aby tam přinesl oběť Apollónovi a zeptal se ho na válku 
s Peršany. Avšak běs, který žil v tomto pohanském obětišti, od té 
doby, co byly přeneseny ostatky sv. Babyla a třech mládenců, kteří 
byli umučeni spolu s ním, do nedalekého chrámu, vladaři neod-
povídal. Císař se dozvěděl o příčině Apollónova mlčení a rozkázal 
křesťanům přenést ctěné ostatky na jiné místo. Když to věřící udě-
lali, na pohanský chrám padl oheň z nebe a spálil ho. Zahanbený 
Julián se vrátil zpět a s hněvem začal utiskovat křesťany s touhou 
se jim pomstít.

Znovu si nechal předvést sv. Artemia. Ten se vysmál bláznovství 
pohanů, že slouží bohům, kteří nemohou zachránit sami sebe před 
ohněm, a kromě toho z vnuknutí Božího Ducha předpověděl odpad-
líkovi, že jeho záhuba už je blízko a jeho památka s rachotem zanik-
ne. Rozhněvaný mučitel rozkázal smáčknout svatého mezi dvěma 
velikými kameny, takže se mu všechny kosti polámaly, vnitřnosti 
mu vyhřezly, a dokonce i oči vyskočily z důlků. Den a noc Artemius 
trpěl tato muka a zpíval žalmy. Nejenže byl naživu, když z něj sňali 
kámen, ale ještě i chodil. Všichni se otřásli hrůzou, když ho viděli 
zploštělého jako prkno, celého zmrzačeného, a přesto živého. Kat se 
vyděšeně zeptal přítomných: „Je to člověk nebo přízrak?“ Zaslepený 
apostata však hned začal tvrdit, že to bohové zachránili Artemia a 
zachovali při životě jako výstražný příklad pro jiné, aby se už nikdo 
neodvážil neklanět se jim. Svatý mu na to odpověděl: „Ty budeš 
věčně mučen ohněm spolu se svými bohy, protože jsi odhodil 
milost Ducha svatého a pošlapal svatou krev Božího Syna.“ 
Tehdy Julián vydal rozsudek, aby mučedníka sťali mečem. Svatý 
přijal verdikt s radostí, protože si už dávno přál být s Pánem. Na 
místě popravy uslyšel hlas z nebe: „Vystup přijmout odměnu, která 
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je ti připravena.“ Pak sklonil svou hlavu pod meč a byl sťat. Stalo 
se to v pátek 20. dne měsíce října roku 362.

Svaté Artemiovo tělo si u mučitele vyprosila diákonka antiochij-
ské církve, jménem Arista. Pomazala ho a poslala do Cařihradu, kde 
bylo uctivě pochováno. Ostatky svatého mučedníka byly oslaveny 
mnoha zázraky a dodnes dává uzdravení těm, kteří k němu s vírou 
přicházejí.

Brzy po smrti sv. Artemia se naplnila prorocká slova, která řekl 
Juliánovi. Když odpadlík táhl s vojskem na perskou zem, jeden vý-
znamný Peršan mu slíbil, že jim bude vůdcem a dosáhnou vítězství 
bez velkého úsilí. Místo toho je zavedl na bezvodá a pustá místa, 
kde se velmi unavili. Dlouho bloudili Řekové i Římané pouští až 
náhodně narazili na perské vojsko. Začala bitva, v níž neviditelná 
ruka sv. Merkuria naskrz probodla kopím břicho Kristova nepřítele. 
Hlasitě zasténal, nabral do rukou svou krev a vykřiknul: „Zvítězil jsi, 
Galilejský!“ Tak zahynul a vypustil svou zlou duši. Nyní jsou Julián 
a Jidáš mučeni v pekle. Kristův mučedník Artemius se však veselí 
na nebesích a spolu se svatými stojí před Bohem v Trojici jediným.

Svatý Hilarion Veliký
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SVATÝ HILARION VELIKÝ

Ctihodný Hilarion Veliký je zakladatelem společného mnišského 
života v Palestině, protože on jako první shromáždil kolem sebe 
velké množství mnichů a spojil je společným pravidlem. Narodil se 
roku 292 ve vesnici Tabatha, která se nachází v Palestině poblíž 
města Gazy. Jeho rodiče byli pohané. Ještě jako malého ho poslali 
do škol v Alexandrii v Egyptě. V Alexandrii se setkal s horlivými 
křesťany, kteří mu svědčili o Ježíši Kristu. Poznal, že Ježíš je živý 
Bůh, přijal Ho za svého Spasitele a nechal se pokřtít. Od té doby 
začal vpravdě nový život. Horlivý život křesťanů a jejich vydanost 
Ježíši, mladého Hilariona motivovala, aby všechno opustil a zcela 
následoval Ježíše Krista. Měl už delší čas v srdci úmysl dokonale 
následovat Ježíše Krista a prosil Boha, aby mu k tomu ukázal ces-
tu. Jednoho dne, když byl v bratrském společenství, jeden z bratří 
svědčil o životě sv. Antonína, který žil v egyptské poušti. Mluvil o 
tom, jak se odřekl sám sebe, jak všechno opustil a začal žít jen pro 
Ježíše. Když to Hilarion slyšel, pochopil, že to je ta cesta, kterou 
má i on následovat Ježíše Krista. Zjistil, kde přesně přebývá Anto-
nín, zanechal studií a šel na egyptskou poušť. Svatý Antonín viděl 
v mladém chlapci touhu v pravdě následovat Krista a přijal ho za 
svého duchovního syna. Hilarion žil spolu se sv. Antonínem dva 
roky. Učil se od něj mnišskému životu, zdrženlivosti, a obzvlášť od 
něj přejal ducha modlitby.

Když se zvěst o Antonínovi rozšířila za hranice Egypta, lidé k němu 
začali přicházet pro ponaučení i pro požehnání. Jiní přiváděli své 
nemocné syny a dcery, aby je Bůh na přímluvu svatého vysvobodil 
z jejich duchovních a tělesných neduhů. Hilarion pochopil, že když 
teprve započal žít mnišským životem, tyto davy lidí mu brání v du-
chovní usebranosti. Poprosil proto Antonína, aby mu dovolil odejít 
do samoty. I sám ctihodný Antonín viděl, že lidé mají špatný vliv 
na mladého mnicha, proto mu požehnal a propustil ho. Hilarion se 
vrátil do vlasti, majetek, který mu zůstal po rodičích, rozdal chudým 
a odešel na poušť poblíž města Majuma. Byl si jistý, že zde mu nikdo 



114

z lidí nebude moci v kajícím životě překážet. Z větví si vybudoval 
malinkou celu, ve které přebýval zaměstnán modlitbou a čtením 
Písma svatého. Také, aby unikl lenosti, zabýval se do určité míry 
prací. Pletl koše. Jeho strava byla co nejprostší. Jedl několik fíků 
namočených ve vodě, a to až po západu slunce. Později, až do konce 
svého života, jedl každý den kousek suchého chleba.

Když nepřítel duší viděl takový život mladého mnicha, rozpoutal 
proti němu silný boj. Ďábel vymýšlel nejstrašnější pokušení, jen 
aby ho svedl ze zvolené cesty. Snažil se v jeho srdci rozpálit nečis-
tou žádostivost a kormoutil ho ohyzdnými myšlenkami. Démoni 
v podobě mladých panen pokoušeli Hilariona ve dne i v noci. Pod 
tlakem nepřetržitého boje by Hilarion už dávno zhřešil, avšak jeho 
útočištěm byl vždy Pán Ježíš a Přečistá Panna Maria. Jen modlitba 
mu dávala sílu odolávat pokušením. Život boje a vnitřního pokořo-
vání trval dlouhých 20 let. Přinesl ale svůj plod.

Jednou v noci ho přepadli loupežníci, protože mysleli, že u něj 
něco najdou. Nenašli ho v cele, a proto ho hledali celou noc, ale 
nenacházeli. Svatý se zrovna modlil na jiném místě. Ráno, když se 
vracel do své cely, mu zastoupili cestu. Viděli, že nic nemá a zeptali 
se ho: „Co bys dělal, kdyby tě přepadli loupežníci?“ Odpověděl jim: 
„Chudý se loupeže nebojí.“ Oni na to: „Ale oni tě mohou zabít.“ Hi-
larion opověděl: „Celý můj život je přípravou na smrt a čekáním 
na ni.“ Loupežníky, přestože byli vrahové, taková odpověď vnitřně 
zasáhla, slíbili Hilarionovi, že změní svůj život a odešli.

V této poušti svatý prožil mnoho let a pověst o svatosti jeho života 
se rozšířila po celé Palestině. Lidé k němu začali přicházet se svými 
problémy a hledali pomoc v jeho modlitbách. Nejdřív k němu přišla 
jedna žena, která nemohla mít patnáct let děti, a proto byla velmi 
smutná. I její muž jí to vytýkal, a proto se odvážila jít za sv. Hilari-
onem prosit ho o pomoc. Když Hilarion ženu uviděl, utíkal před ní, 
ale ona za ním se slzami volala: „Proč se ode mne odvracíš? Jsem 
ve velkém smutku. Proč utíkáš od té, která hledá pomoc ve tvých 
modlitbách? Nedívej se na ženu, ale na bolest jejího srdce.“ Po těchto 
slovech se Hilarion nad ní smiloval, pozvedl oči k nebi, pomodlil se za 
ni a potom jí přikázal, aby se vrátila do svého domu: „Jdi v pokoji, 
Bůh vyslyší tvou prosbu!“ Příští léto přišla ta žena za svatým, aby 
se pomodlil nad jejím nemluvňátkem, které jí Bůh daroval pro jeho 
modlitby. Žena oslavovala Pána a chválila ctihodného po celém kraji.

Jednou přinesli ke svatému Hilarionovi služebníka bohatého 
velmože. Byl paralyzovaný démonskou silou tak, že nemohl hýbat 
ani rukama, ani nohama, pouze mluvil. Svatý mu řekl: „Nebudeš 
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moci být uzdraven, pokud nejdřív neuvěříš v Ježíše Krista.“ 
Paralyzovaný z hlubiny srdce odpověděl: „Věřím v Něho, jen ať mě 
uzdraví!“ Tehdy se Hilarion nad ním pomodlil a on byl osvobozen 
od démona, který ho paralyzoval. Přijal pak křest svatý a s radostí 
se vrátil domů.

Svatý Antonín uslyšel o svém učedníkovi Hilarionovi a o všech 
zázracích, které skrze něj Bůh činil. Zaradoval se duchem a často 
mu psal. Když lidé ze Sýrie přicházeli k Antonínovi, říkal jim: „Proč 
přicházíte za mnou, když vám Pán dal ctihodného Hilariona, on je 
mým duchovním synem. U něho proste pomoci ve vašich problémech 
a nemocech.“

Mnoho mladých chlapců, když slyšeli o sv. Hilarionovi, opouštěli 
svět, šli za ním a prosili ho, aby je přijal za své učedníky. Hilarion 
je přijímal s radostí a byl jim duchovním vůdcem. Vybudoval pro 
ně monastýry a složil jim mnišský řád. Často je chodil do těchto 
monastýrů navštěvovat, dával jim ponaučení a povzbuzoval je, aby 
ve všem hledali Pána Ježíše a žili jen pro Něj.

Lidé za svatým často přicházeli a prosili ho o modlitby a rady. 
Hilarion, přestože se pro ně obětoval, měl zármutek, protože ho 
tato služba odlučovala od mnišského života. Bratři v monastýru 
ho viděli smutného a ptali se ho, v čem je příčina. Svatý opověděl: 
„Běda mi, znovu jsem se vrátil do světa! Podívejte, celá Pales-
tina i sousední země mě mají za někoho velikého. Bojím se, 
abych kdysi neslyšel tato slova: Už jsi dostal svou odměnu.“ 
Z toho důvodu se ctihodný rozhodl tajně odejít na osamělé místo. 
Když se o tom ale lidé dozvěděli, za žádnou cenu ho nechtěli pustit. 
Hilarion je přesvědčoval, že je to Boží vůle, a až tehdy se s tím lidé 
smířili a s pláčem ho pustili. Ctihodný se vydal na cestu se svým 
nejvěrnějším učedníkem Hesychiem. Šli na místo v blízkosti města 
Epidaurus, aby tam žili v samotě jen pro Boha. Pán ho tam ale vedl 
ne tak kvůli osamocenému životu, ale spíš proto, aby pomohl lidem, 
kteří tam žili. Když se lid dozvěděl, že v jejich kraji přebývá Bohu 
milý Hilarion, hned za ním začali přicházet, prosili ho o modlitby 
a uzdravení z nemocí. Když tyto ubohé svatý viděl, smiloval se nad 
nimi a všechny přijímal. Pro jeho modlitby Bůh činil mnohé zázraky 
a uzdravení. Lidé se nejenže uzdravovali na těle, ale začali se kát ze 
svého vlažného a lhostejného křesťanského života. Hilarion věděl, 
že když nebude lidi nabádat k pokání, nemá smysl se modlit za 
jejich uzdravení. „Hlavní je,“ říkával svatý lidem „činit pravdivé 
pokání za své hříchy, a tehdy Bůh sám vyřeší všechny vaše 
problémy. Kdo odmítá pokání, ten vnáší do svého života roz-
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bitost, beznaději, hanebné smilstvo, různé choroby a těžkosti, 
a nakonec peklo na zemi i po smrti. Plodem pokání je naopak 
pokoj, radost, jistota spásy, čistý a šťastný život. Činit pokání 
znamená pravdivě milovat sebe, Boha i bližního.“ Kázání svaté-
ho se dotýkala i nejzkamenělejších srdcí. Ti, co roky žili v smrtelných 
hříších, se upřímně obraceli a měnili život.

Hilarion zůstal v těch krajích určitý čas, ale pak se znovu pře-
stěhoval na jiné místo. Celý život svatého byl takový, že přecházel 
z místa na místo, hledal samotu, ale nijak ji nenacházel, neboť jen 
co se stal třeba i nejmenší zázrak skrze jeho modlitby, hned se za 
ním hrnuli lidé v celých zástupech 

Posledním místem, kde žil a pak i zemřel sv. Hilarion, byl ostrov 
Kypr. Když Hilarion připlul na ostrov se svým učedníkem Hesychi-
em, myslel, že konečně našel takové místo, kde ho už nikdo z lidí 
nebude vyrušovat. Z Boží prozřetelnosti se ale stalo známým všem 
lidem, kteří žili na Kypru, že přišel Boží služebník Hilarion. Opět 
za svatým přicházely nespočetné zástupy a on se nad nimi znovu 
smiloval. Vyprošoval jim u Boha uzdravení a všem hlásal pokání.

Když ctihodný Hilarion dosáhl 80 let, Pán mu ukázal, že pro něj 
přišel čas věčné odměny. Svatý těžce onemocněl. Tehdy žil sám, 
protože poslal Hesychia, aby navštívil bratry v Palestině a předal 
jim požehnání. Svatý napsal Hesychiovi dopis, ve kterém jemu i 
všem bratřím požehnal a odkázal mu všechen svůj majetek, tedy 
evangelium a mnišskou žíněnou košili. Když se v sousedním městě 
Pafos věřící dozvěděli, že sv. Hilarion je už blízko smrti, s pláčem 
za ním přišli. Byla mezi nimi i žena významného rodu, jménem 
Konstancie, jejíž dceru i zetě Hilarion svými modlitbami uzdravil 
z těžké choroby. Svatý Hilarion všechny poprosil, aby po jeho smrti 
jeho tělo pochovali na tom místě, kde umírá.

Když už měl zemřít, zaútočil na něj strach a bál se soudu Božího. 
Hledal pomoc v milosrdenství Spasitele a několikrát hlasitě zopako-
val: „Vyjdi, duše má, čeho se bojíš? Sloužila jsi Kristu 65 let. 
Neboj se, On tě spasí.“

Svatý Hilarion zemřel 21. října roku 371.
Když se Hesychius vrátil, velmi si přál vzít tělo svatého do Pa-

lestiny. Věděl ale, že obyvatelé ostrova mu to nedovolí. Až za deset 
měsíců, když si všichni mysleli, že Hesychius tam už zůstane na-
vždy, podařilo se mu v noci vykopat tělo svatého a převézt ho do 
Palestiny. Mniši a věřící tam přijali ostatky svatého jako ten největší 
poklad. Jeho tělo bylo neporušené a šířila se z něj vůně myrhy. Bůh 
oslavil památku sv. Hilariona mnohými zázraky.
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SVATÝ BISKUP ABERCIUS

Svatý Abercius žil za časů kralování Marca Aurelia (161–180). 
Byl biskupem v Hierapoli1. Ve městě bylo málo křesťanů, ale mnoho 
modlářů. Ve velký běsovský svátek se tam shromáždilo mnoho po-
hanů. Přinášeli oběti modlám a veselili se ve svém chrámu. Když to 
uviděl sv. Abercius, vstoupily mu do očí slzy a zhluboka vzdechnul. 
Šel do svého domu, zamknul se ve svém pokoji a modlil se: „Bože, 
Ty jsi stvořil celý svět a Ty ho udržuješ. Ty jsi pro naši spásu 
poslal svého Jednorozeného Syna. Prosím Tě, nezavrhni toto 
město, ve kterém jsi mě určil za pastýře, ale shlédni na tyto 
zbloudilé, kteří přestože náleží Tobě, vzdávají čest běsům. 
Obrať je k sobě a připočítej je ke svému stádu.“ Po modlitbě, 
protože byla ještě noc, si šel Abercius odpočinout a usnul. Ve snu 
se mu zjevil Ježíš v podobě mládence. Dal mu do rukou hůl a řekl: 
„Abercie, mým jménem teď jdi a touto holí pobij všechny modly.“ 
Když se Abercius probudil, cítil ve svém srdci nevýslovnou radost. 
Naplnila ho horlivost, vstal, uchopil velký kyj a uprostřed noci se 
vydal do chrámu Apollóna, v němž se večer konal běsovský svátek. 
Když zašel do chrámu, nejprve začal rozbíjet modlu Apollóna a po-
tom i jiné modly, kterých tam bylo mnoho. Způsobil tím velký hluk 
a modlářští žreci, kteří žili blízko chrámu, se probudili. Přiběhli do 
chrámu a polekali se, protože uviděli na zemi zbytky roztříštěných 
model a Abercia, který je rozbíjel kyjem a nohama kopal do úlom-
ků bůžků. Svatý se na ně obrátil s hněvem: „Jděte k městskému 
prefektovi a ke všemu lidu a ohlaste jim, že vaši bohové se při 
včerejším svátku velmi opili a této noci se pobili, padli na zem 
a roztříštili se.“

Druhého dne se zpráva o skutku Abercia roznesla po celém 
městě. Všechen lid se svými staršiny proto přišel do modlářského 
chrámu. Na vlastní oči uviděli to, co jim vylíčili žreci. Naplnila je 
zuřivost a zakřičeli: „Ať je Abercius zabit!“ Jiní křičeli: „K císaři ho 

1 historické město, které se nacházelo na jihozápadě současného Turecka
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pošleme! Ať je za své skutky mučen!“ Mnozí křičeli: „Pojďme, za-
pálíme Aberciův dům, ať shoří s celou svou rodinou a všemi, co tam 
bydlí!“ Staršinové však řekli lidu: „Nesmíte zapalovat Aberciův dům, 
když ho zapálíte, shoří od něj celé město. Je třeba chytit jeho samého 
a soudit podle zákona, anebo odeslat k vyššímu soudu.“ Když chtěli 
Abercia chytit, kdosi z jeho sousedů to slyšel, běžel do jeho domu a 
pověděl mu o jejich zlém úmyslu. Věřící, kteří se tam shromáždili, 
se polekali a začali svatého prosit, aby odešel z domu a někde se 
schoval, dokud se lid neuklidní. Abercius se ale ani trochu nebál 
a řekl: „Pán přikázal svým apoštolům, aby se ničeho nebáli a 
odvážně hlásali slovo spásy všem národům. A já bych se měl 
bát těch, kteří byli na mě posláni, kteří mi usilují o život za 
mou horlivost pro mého Boha? Když se schovám a budu chtít 
uniknout lidským rukám, kde se ukryji před Boží rukou? Jaké 
místo mě pak před Ním schová? Nehodí se, abychom se báli 
a schovávali, protože Pomocník a Ochránce našeho života je 
Pán. Za Něho trpět je dobré a umřít za Něj je sladší, než každý 
šťastný život.“ To když řekl, vyšel ze svého domu a šel do centra 
města. Šli za ním i jeho věřící.

Když přišel na místo, kde se většinou shromažďovali lidé, zasedl 
na vysokém místě a začal učit lid, který se tam právě shromáždil. 
Abercius jim vysvětloval, že učení o jejich bozích je běsovský podvod. 
Hlásal jim, jak poznat pravého Boha, a prosil lidi, aby odhodili modly 
a věrně sloužili jedinému Bohu Stvořiteli. Obyvatelům města, kteří 
ještě byli ve zmatku vedle chrámu Apollóna, oznámili, že Abercius 
se odvážil hlásat Kristovu víru v centru města. Když to uslyšeli, ješ-
tě více se rozlítili a běželi tam, kde Abercius učil lid, aby ho zabili. 
Mezi nimi byli i tři posedlí mladíci, kteří se přiblížili ke svatému a 
začali strašnými hlasy křičet. Roztrhli na sobě oděv a začali zuby 
kousat své tělo a jíst své ruce. Padli na zem, váleli se a vypouštěli 
z úst pěnu. Posedlí hrůzně křičeli: „Abercie, zaklínáme tě jediným 
pravým Bohem, kterého hlásáš, nemuč nás!“ Všichni lidé ustoupili, 
protože na ně padla velká hrůza. Zapomněli na svůj hněv a dívali 
se, co teď bude svatý dělat. Abercius se začal modlit: „Otče našeho 
Pána Ježíše Krista, Tvého milovaného Syna, Ty, který odpou-
štíš naše hříchy, přestože před Tebou bezpočtukrát hřešíme. 
Ty nám dáváš všechno, oč Tě prosíme, proto Tě prosím, odežeň 
běsovský útok od těchto mladíků, ať i oni jdou cestou Tvých 
přikázání a následují Tvou svatou vůli. Ať skrze zázrak, který 
na nich učiníš, všichni poznají Tebe, Jediného Všemohoucího 
Boha, a obrátí se k Tobě, a tak se dozví, že není jiného Boha 
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kromě Tebe!“ Po modlitbě se svatý vrátil k mládencům, zlehka je 
udeřil holí a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista, přikazuji vám, bě-
sům, vyjděte z mládenců a nijak jim neškoďte!“ Když to řekl, 
běsi mocně zakřičeli, vyšli z mládenců a nechali je ležet na zemi 
jako mrtvé. Tehdy vzal Abercius každého z nich za ruku a zvedl ze 
země. Když vstali, padli svatému k nohám a líbali je.

Když všichni lidé viděli takový zázrak, začali volat: „Jeden je pravý 
Bůh, ten, kterého hlásá Abercius!“ a svatému řekli: „Pověz nám, muži 
Boží, přijme nás tvůj Bůh, když k Němu přistoupíme? Odpustí nám 
naše bezpočetné hříchy, když se k Němu obrátíme? Nauč nás, jak 
v Něj máme věřit!“ Tehdy je svatý začal učit a uzdravovat všechny 
jejich nemocné, kladl na ně ruce a vzýval jméno Ježíše Krista. Tak 
všichni lidé uvěřili v pravého Boha a prosili Abercia, aby je pokřtil. 
Byl už večer, a proto odložil křest na další den. Následujícího dne 
se shromáždilo mnoho lidí, svatý je přivedl do chrámu, znovu je učil 
pravdám křesťanské víry a pokřtil 500 mužů. Zanedlouho nejen celé 
město, ale i okolní města a vesnice obrátil k Ježíši Kristu.

Matka Euxeniana Popliona, východního prokonzula, která se 
jmenovala Frygella, byla slepá. Slyšela, že skrze modlitbu sv. Aber-
cia Bůh uzdravuje různé nemoci, proto rozkázala, aby ji k Aberciovi 
přivedli. Když ji k němu dovedli, padla mu k nohám a prosila, aby jí 
otevřel oči. Svatý však nejprve dbal o její nesmrtelnou duši, a proto 
se zeptal, zda uvěří v Ježíše Krista, který otevřel oči slepému od na-
rození. Když žena zaplakala a slíbila, že uvěří, Abercius se pomodlil 
k Bohu, dotknul se jejích očí a řekl: „Světlo pravdy, Ježíši Kriste, 
přijď a otevři oči Tvé služebnice!“ V tu chvíli Frygella prohlédla a 
uvěřila v Ježíše. Hned byla pokřtěna. Dala svatému polovinu svého 
majetku, aby ho rozdal chudým, a radostně se vrátila domů. Pro 
tento zázrak uvěřil v Ježíše i její syn, prokonzul Euxenian Poplion. 
Abercius ho dostatečně poučil a také pokřtil.

Potom svatý uslyšel, že v okolních městech a vesnicích je mnoho 
nemocných lidí. Chodil proto po okolí, učil o Božím království a Bůh 
potvrzoval jeho slovo zázraky. Lidé byli uzdravováni z různých ne-
mocí. Přišel na jedno místo u blízké říčky, které se nazývalo Agros. 
Tam si kleknul a prosil Boha: „Štědrý Pane, vyslyš mě, svého 
služebníka, a daruj milost tomuto místu. Prosím Tě, ať zde vy-
tryskne pramen teplé vody a ať všichni, kdo se v ní budou mýt, 
obdrží uzdravení z každé nemoci i vyrážky.“ Když svatý ukončil 
modlitbu, najednou z nebe udeřil hrom a na tom místě, kde klečel 
Abercius, vytrysklo zřídlo teplé vody. Tehdy rozkázal těm, co byli 
s ním, vykopat hluboké příkopy, aby se tam voda shromažďovala.
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Jednou chtěl ďábel Abercia pokoušet. Vzal na sebe podobu ženy 
a přišel k němu. Svatý hned poznal běsa, a protože se chtěl rychle 
odvrátit, uhodil se pravou nohou o kámen a zranil se tak silně, že 
se mu na lýtku vytvořila hluboká rána. Ďábel se rozesmál, znovu 
se vrátil do své podoby a řekl: „Nemysli si, že jsem z těch prostých 
malých běsů, které různým způsobem vyháníš. Já jsem stařešina, a 
to kvůli mně jsi utrpěl úraz.“ Když to řekl, vešel do jednoho chlap-
ce a začal ho mučit. Abercius se pomodlil, zakázal běsovi mučit 
mládence a vyhnal ho. Ďábel vyšel a zakřičel: „Mnoho zla mi činíš, 
Abercie, a nenecháváš mě tu v klidu. Pomstím se ti a ve tvém stáří 
tě přinutím jít do Říma!“ Svatý se vrátil do svého domu, postil se a 
modlil sedm dní. Prosil Boha, aby nad ním nedal nepříteli takovou 
vládu. Sedmé noci se mu zjevil sám Ježíš a řekl: „Abercie, v souladu 
s mou prozřetelností budeš v Římě, aby tam bylo oslaveno mé jméno. 
Neboj se, moje milost bude s tebou.“ Svatý se posílil tímto zjevením 
a dále věrně sloužil Bohu.

V té době vešel běs do jedné dívky a velmi ji mučil. Byla dcerou 
římského císaře Marca Aurelia. Otec se snažil dceři pomoci, ale 
všechno bylo marné. Nikdo z římských lékařů a žreců ji nemohl 
uzdravit. Tehdy v ní začal démon mluvit: „Nikdo mě odsud nemůže 
vyhnat, jedině Abercius, biskup Hierapole.“ Když to císař uslyšel, 
hned poslal dopis východnímu prokonzulovi Euxenianovi Poplionovi 
s prosbou, aby poslal do Říma biskupa Abercia. Když to biskupovi 
oznámili, vzpomenul si na slova běsa a v duchu si řekl: „I když ses 
postaral, nepříteli, abys vykonal to, co jsi v pýše slíbil, nepo-
těšíš se. Mám naději v Ježíši Kristu, že ne nadarmo půjdu do 
Říma, neboť tam ti Jeho silou potřu hlavu.“

Abercius přišel do Říma a stanul před císařem. Aurelius ho při-
jal s poctami a přivedl ke své dceři. Když běs uviděl svatého, řekl: 
„Copak jsem ti neříkal, Abercie, že se ti pomstím za mou urážku a ve 
tvém stáří tě přinutím jít do Říma?“ Biskup odpověděl: „Ano, tak to 
je, ale nijak se z toho nepotěšíš, prokletý ďáble.“ Tehdy svatý 
rozkázal vyvést dívku z komnat. Běs se vzpíral a nechtěl jít. Násilím 
však dívku vyvedli. Během toho se Abercius horlivě modlil k Bohu 
za spásu a uzdravení císařovy dcery. Démon začal křičet: „Zaklínám 
tě samotným tvým Kristem, abys mě neposílal do propasti. Ale půjdu 
tam, kde jsem byl do této doby.“ Svatý odpověděl: „Půjdeš k svému 
otci, ďáblu. A proto, že jsi mě ve stáří vytáhl na takovou da-
lekou cestu, i ty se jen tak odsud nevrátíš. Hle, tu je kámen. 
Přikazuji ti, běse, jménem Pána mého Ježíše Krista, vezmi tento 
kámen a odnes ho do Hierapole a polož ho k jižní bráně.“ Ten 
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kámen byl velmi velký a jen mnoho lidí společně by s ním mohlo 
pohnout. Ďábel svázaný Pánovým jménem vyšel z císařovy dcery, 
vzal kámen a s těžkým sténáním ho nesl povětřím.

Císař když uviděl svou dceru zdravou, chtěl dát svatému mnoho 
zlata. Abercius to ale odmítl se slovy: „Ten, kdo má jako králov-
ský oběd chléb a vodu, nepotřebuje bohatství. Prosím ale, aby 
chudým křesťanům v Hierapoli bylo každoročně přidělováno 
z vybrané císařské daně 3000 měr pšenice a ještě prosím, 
abyste vybudovali koupele u teplých vod na místě, které se 
nazývá Agros.“ Císař z vděčnosti za uzdravení své dcery splnil 
obě jeho prosby.

Abercius nějaký čas zůstal v Římě a utvrzoval Kristovu církev 
ve víře. Pak se mu zjevil Ježíš a řekl: „Je třeba, aby ses vydal do 
Sýrie, tam hlásal mé jméno, utvrzoval mou církev a uzdravoval ne-
mocné.“ Svatý poslechl Boží příkaz, nastoupil na loď a odplul do 
Sýrie. Nejprve přišel do Antiochie, pak do Apamie a okolních měst a 
obhajoval tam pravou víru před heretiky markionity1. Přešel Eufrat a 
navštěvoval církve v Nisibii i v celé Mezopotámii. Odtud šel do Kilíkie 
a Pisídie a také do Synnady — Frýgijské metropole. Ve všech těch 
krajích velmi prospíval Kristově církvi, a byl proto nazván apoštolům 
rovný. Po této cestě se sv. Abercius vrátil do Hierapole.

Jednoho dne se mu zjevil Ježíš a řekl: „Abercie, přišel čas, aby 
sis po práci odpočinul.“ Po tomto vidění svatý svolal věřící a oznámil 
jim, že se jeho život chýlí ke konci. Pronesl k nim své poslední slovo, 
požehnal jim a připravil si rakev. Pak svou duši toužebně odevzdal 
do rukou Nebeského Otce. Svatý Abercius zemřel ve věku 72 let.

1 Markionité — stoupenci gnostického proudu raného křesťanství, který 
učil, že Bůh Starého zákona není ten samý Bůh Otec, Jehož Synem je 
Ježíš Kristus.
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SVATÝ APOŠTOL JAKUB

Svatý Jakub byl synem Marie 
Kleofášovy, příbuzné Bohorodič-
ky. Jeho rodní bratři se jmenovali 
Josef, Šimon a Juda. Svatý Pavel 
nazývá Jakuba spolu s Petrem a 
Janem sloupy církve. Apoštolo-
vé se rozešli hlásat Boží slovo po 
celém světě. Svatý Jakub zůstal 
v Jeruzalémě. Byl jeho prvním 
biskupem, pastýřem všech pales-
tinských křesťanů. Svatý Bernard 
říká: „Spokojil se s Jeruzalémem 
a Petrovi nechal celý svět.“ Byl 
to ale nelehký úřad, který s se-
bou přinášel mnoho nebezpečí a 
těžkostí. V roce 49 se apoštolo-
vé shromáždili v Jeruzalémě na 
první sněm, aby rozhodli, zda ti 

pohané, kteří se obracejí ke Kristu, mají zachovávat starozákonní 
předpisy včetně přijetí obřízky, nebo ne. Tato otázka byla velmi 
důležitá, protože se týkala samotné podstaty — spasení duší. Po 
sv. Petrovi se ujal slova Jakub a řekl: „Muži, bratři, vyslechněte mě. 
Šimon vyprávěl, jak Bůh poprvé pohlédl na pohany, aby z nich přijal 
lid svému jménu. A s tím se shodují slova proroků, jak je napsáno: 
‚Potom se navrátím a znovu postavím stánek Davidův, který padl. 
Jeho trosky znovu postavím a pozdvihnu jej, aby zbytek lidí hledal 
Pána, i všichni pohané, nad nimiž je vzýváno mé jméno, praví Pán, 
který činí všechny tyto věci.‘ Bohu jsou známé od věků všechny jeho 
skutky. Proto soudím, abychom nedělali potíže těm, kteří se z poha-
nů obracejí k Bohu, ale abychom jim napsali, ať se zdržují od věcí 
poskvrněných modlami, od smilstva, od masa zardoušených zvířat a 
od krve. Mojžíš přece má od dávných věků kazatele v každém městě, 
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poněvadž bývá čten každou sobotu v synagogách.“ (Sk 15,13–21) 
Tedy sněm inspirovaný Duchem svatým rozhodl, aby obrácení poha-
né nebyli nuceni k obřízce ani k těžkým povinnostem, které ukládá 
zákon. Svatý Jeroným říká, že „Jakub, bratr Pána, zvaný též mladší, 
se neustále modlil za svůj národ a za obrácení světa na křesťanskou 
víru, takže kůže na jeho kolenou byla tak tvrdá, jako kůže velblouda.“

Život apoštola Jakuba byl tak svatým a milým Bohu, že všichni 
věřící i nevěřící ho měli ve velké úctě. Lid ho nazýval „Spravedlivým“. 
O tom svědčí i židovský historik Josef Flavius. Židovští kněží mu 
nebránili svobodně přicházet do chrámu. Apoštol tam dnem i nocí 
se slzami vznášel prosby za lidstvo, aby všichni poznali Spasitele, 
Ježíše Krista, a tak je naplnil pokoj, který dává jen On. Svým ká-
záním a příkladným životem Jakub obrátil mnoho židů i pohanů 
k Pánu Ježíši a tak je postavil na správnou cestu. Dokonce i mnoho 
stařešinů uvěřilo a všichni ho poslouchali s velkým zájmem. Přichá-
zely za ním zástupy lidí, jedni chtěli slyšet poučení, druzí se chtěli 
dotknout jeho oděvu.

Tehdy se židovským veleknězem stal Annáš II., zaujatý stoupe-
nec sekty saduceů. Viděl, že všechen lid pozorně naslouchá učení 
Jakuba a naplnil ho hněv. I zákoníci a farizeové byli plni zloby a 
závisti, ale skrývali ji ve svém srdci. Přemýšleli, jak svatého zabít. 
V té době v Judsku čekali nového římského prokurátora, protože 
minulého roku zemřel Porcius Festus. V tomto mezičase, dokud 
ještě do Jeruzaléma nedorazil jeho nástupce Albin, chtěli velekněží 
Jakuba zahubit. Už dávno ho nenáviděli za to, že obrátil ke Kristu 
velké množství svých krajanů a báli se, že pod jeho vlivem celý 
židovský národ uvěří v Ježíše Krista jako ve slíbeného Mesiáše. 
Jejich pýcha to nemohla snést. Domluvili se, že budou od Jakuba 
požadovat, aby využil svého vlivu a odvrátil lidi od Krista, a když to 
nebude chtít udělat, zabijí ho.

Blížil se svátek Paschy a do Jeruzaléma přicházelo mnoho pout-
níků. Zákoníci a farizeové to využili, přistoupili v chrámu k Jakubovi 
a řekli mu: „Prosíme tě, spravedlivý muži, abys na svátek Paschy 
řekl lidu poučení. Přesvědč je, že se mýlí, když Ježíše považují za 
Syna Božího a přemluv je, aby se odřekli své mylné víry a nenechali 
se uchvacovat vírou v Ukřižovaného. Všichni tě ctíme a posloucháme, 
jako i všechen lid. Všichni jsme pevně přesvědčeni o tom, že říkáš 
jen samou pravdu a nehledíš na osoby. Prosíme tě, staň na vysoké 
střeše chrámu, aby tě všichni viděli a slyšeli, protože se na svátek 
sešlo, jak sám vidíš, mnoho lidí, a to jak židů, tak i z jiných národů, 
a promluv k nim.“ Jakub hned vycítil, že je to past. Noc předtím 
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bděl na modlitbách a Pán Ježíš mu zjevil, že už s Ním brzy bude pít 
z nového kalichu v nebeském království. Apoštol pochopil, že je to 
jeho poslední možnost vydat svědectví o Ježíši jako o jediném pravém 
Mesiáši velkému počtu židů. Dovolil proto zákoníkům a farizeům, 
aby ho zavedli na střechu chrámu. Hlasitě tam zvolali: „Spravedlivý! 
Tobě musí všichni věřit! Tento národ byl sveden a začal následovat 
Ukřižovaného Ježíše. Proto nám pověz pravdu, co ty sám soudíš o 
Kristu!“ Jakub na to hlasitě odpověděl: „Proč se mne ptáte na 
Ježíše, Syna Člověka, který dobrovolně trpěl a byl ukřižován, 
pohřben a třetího dne vstal z mrtvých? On teď sedí na nebe-
sích po pravici Nejvyššího a znovu přijde se slávou soudit živé 
i mrtvé.“ Když lid uslyšel takové Jakubovo svědectví o Ježíši Kris-
tu, velmi se zaradoval a všichni jako jedním hlasem zvolali: „Sláva 
Bohu! Hosana Synu Davidovu!“ Farizeové a zákoníci ale s hněvem 
řekli: „Jednali jsme neuváženě, když jsme Jakubovi dovolili mluvit 
o Ježíši. Lid se ještě více znepokojil!“ Naplněni zlobou a zuřivostí 
shodili Jakuba ze střechy chrámu s křikem: „I Spravedlivý podlehl 
pokušení!“ Pádem ze střechy chrámu se Jakub těžce zranil. Sotva 
živý si klenul, zvedl ruce k nebi a začal se modlit: „Pane, odpusť jim 
tento hřích, neboť nevědí, co činí!“

Farizeové po něm začali házet kamení. Jeden muž náhle zvolal: 
„Dost! Co to děláte? Spravedlivý se za vás modlí, a vy ho zabíjíte 
kamením?!“ V tu chvíli se jakýsi muž s valchařským sochorem na 
Jakuba vrhl a s takovou silou ho udeřil do hlavy, že ho na místě 
usmrtil. Tak Jakub odevzdal svého ducha Pánu.

Svatý Jakub řídil Jeruzalémskou církev 28 let, podle výpovědi 
Epifania se dožil 66 let. Mučednickou smrt přijal v roce 63. Jeho 
tělo bylo pochováno vedle chrámu, a když byl Jeruzalém zruinován, 
mnozí to pokládali také za trest za vraždu sv. Jakuba. Historik Josef 
Flavius píše: „To všechno padlo na židy jako trest za smrt Jakuba 
Spravedlivého, bratra anebo spíše příbuzného Ježíše, kterého na-
zývali Kristem. Židé ho zabili, přestože byl svatým mužem.“

Po apoštolu Jakubovi se stal biskupem Jeruzaléma jeho rodný 
bratr Šimon.

Vedený Duchem svatým apoštol Jakub jako první složil a napsal řád 
svaté liturgie, který potom dosti změnili sv. Basil Veliký a Jan Zlatoústý.

Ostatky sv. Jakuba byly přeneseny do Cařihradu a pak do Říma, 
kde dodnes spočívají v chrámu dvanácti apoštolů.
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SVATÝ MUČEDNÍK HERMENEGILD,
VIZIGÓTSKÝ PRINC

Hermenegild, syn krále Vizigótů Leovi-
gilda, se obrátil z ariánské hereze k pra-
vověrnosti zásluhou španělského bisku-
pa Leandra. Král byl zarmoucen, že syn 
opustil ariánství a různými způsoby se 
ho snažil od pravé víry odvrátit. Přesvěd-
čoval ho jednou laskavými slovy, jindy 
hrozbami, jen aby se k ariánské herezi 
navrátil. Hermenegild byl však ve víře ne-
pohnutelný a otcova slova neposlouchal. 
Král se na něj velmi rozhněval a zbavil ho 
nároku na královský trůn i na dědictví. 
Když ale i potom zůstal nepohnutelný, 
zakoval mu ruce, nohy i hrdlo do řetězů 
a uvrhl do temnice. Hermenegild, přes-
tože byl mladý, pohrdl vším pozemským 
královstvím a celým srdcem hledal věčné. 
Ve vězení se modlil k Ježíši, aby ho posílil 
v tomto utrpení.

Když nastaly Velikonoce, král Leovigild zavolal jednoho arián-
ského biskupa, aby podal Hermenegildovi ve vězení svátosti. Svatý 
mučedník ale odhalil jeho ničemnou víru a odehnal ho od sebe, 
protože nechtěl přijímat z rukou heretika. Pravověrný biskup Leandr 
pak tajně poslal k svatému mučedníkovi jednoho ze svých kněží a 
Hermenegild od něj přijal svaté svátosti. Zahanbený ariánský biskup 
se vrátil ke králi a žaloval na jeho syna. Král vzplál nevýslovnou 
zuřivostí a rozkázal svého syna Hermenegilda ve vězení zabít. Sva-
tému mučedníkovi odsekli sekyrou hlavu. Nad jeho svatým tělem 
bylo slyšet zpěv andělů a vidět zapálené svíčky. Věřící se radovali 
a děkovali Bohu, že oslavil svého služebníka takovými zázraky. 
Heretici se zastyděli a naplnila je hrůza.

Otec Hermenegilda začal činit pokání za vraždu svého syna a tak 
se nad ním trápil, až z toho onemocněl. Chtěl se odříct ariánství, ale 
bál se svých příbuzných, kteří byli ariány a nepřijímali pravověr-
nost. Když se však blížila králova smrt, nechal zavolat pravověrného 
biskupa Leandra, kterého kdysi pronásledoval, a s náležitou úctou 
ho prosil, aby přivedl na cestu pravověrnosti jeho mladšího syna 
Rekkareda, z něhož učinil následníka svého království. Po smrti 
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Leovigilda se stal králem Rekkared, který, poučen svatým biskupem 
Leandrem, přijal pravou víru. Přivedl tak k pravověrnému vyznání 
celou Vizigótskou zem, která byla nakažena ariánskou herezí. Rek-
kared náležitě uctil tělo svého staršího bratra Hermenegilda, jako 
Kristova mučedníka. Na Hermenegildovi se naplnilo slovo evangelia: 
„Pšeničné zrno, nepadne-li do země a neumře, zůstane samo, 
když umře, hojný plod přinese“ (J 12,24).

(Jeho svátek se slaví 13. dubna.)

SVATÝ WOLFGANG

Svatý Wolfgang se narodil kolem 
r. 924 na hradě Achalm u Reutlin-
genu ve Švábsku. Vzdělání získal ve 
škole reichenauského kláštera; zde 
současně s ním studoval i Jindřich, 
pozdější arcibiskup trevírský. Jind-
řich povolal Wolfganga do Trevíru, 
aby uspořádal život trevírských ka-
novníků podle pravidel zavedených 
sv. Chrodegangem. Přítel Jindřich 
však brzy zemřel a Wolfgang zatoužil 
vstoupit do kláštera. Přes všechny ná-
mitky rodičů setrval na svém úmyslu 
a roku 966 vstoupil do einsiedelnské-
ho kláštera. Do tohoto kláštera do-
cházel i augsburský biskup Oldřich, a 
když poznal Wolfganga, uzavřel s ním 
upřímné přátelství a vysvětil ho na 
kněze. Wolfgang se odebral do Uher, 

aby jako misionář šířil křesťanství, ale mnoho nepořídil. Vrátil se a 
byl brzo poté r. 972 ustanoven biskupem v Řezně.

Řezenské biskupství bylo spojeno s klášterem sv. Jimrama. Bis-
kupové dostávali klášterní důchody a bratři mniši museli hledět, 
jak by si opatřili životní potřeby. Tím trpěla řeholní kázeň. Biskup 
Wolfgang se přes zdráhání svých rádců rozhodl, že se vzdá opatství 
a klášterních důchodů. Nakonec i rádcové uznali jeho stanovisko: 
„Ty, jak se sluší, dals přednost věcem božským před lidskými. 
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Ukázal jsi, jak je krátkozraké naše světské smýšlení a jak 
vysoká je tvoje moudrost!“

Kdysi do biskupovy světnice vnikl zloděj a ustřihl velký kus zá-
clony; když však chtěl utéci, sluha ho zpozoroval a chytil. Zloděje 
zavedli k biskupovi a žádali, aby byl přísně potrestán. Wolfgang se 
ho tázal, proč to udělal. Zloděj odpověděl, že z nouze, protože prý 
nemá, co by si oblékl. Světec mu daroval oblek a řekl: „Kdyby neměl 
nouzi, jistě by nekradl.“

Horlivost biskupa Wolfganga byla značná. Často konal cesty po 
svém biskupství; vizitoval faráře na venkově, zkoumal, jak učí, jak 
křtí, v jakém stavu jsou posvátné nádoby a církevní roucha; napo-
mínal kněze ke zdrženlivosti, Boží slovo kázal jadrně a výmluvně a 
povzbuzoval věřící k ctnostnému životu.

O tom, že Wolfgang pomáhal i při zřízení pražského biskupství, 
vypravuje první životopisec, würzburgský mnich Otloh: Zvláště pak 
Čechy potřebovaly biskupské sídlo, neboť lid jen nerad odložil své 
modly. Císař Otto žádal Wolfganga o zřízení biskupského sídla v 
Čechách; dómská kapitula se však tomu bránila. Tu Wolfgang pro-
nesl tato památná slova: „Vidíme, že v České zemi je uschována 
drahocenná perla, a nezískáme ji, pokud se nevzdáme svých pokladů. 
Poslyšte tedy, co říkám: Milerád obětuji sebe i vše, co mám, aby tam 
byla utvrzena církev Boží.“

Když očekával smrt, lidé v zástupech spěchali, aby svého biskupa 
ještě naposledy uviděli. Služebníci jim bránili vejít do svatyně, ale 
Wolfgang řekl: „Nechte je vstoupit a nebraňte jim! Nestydím se 
za to, že umírám. Hřích je hanba, smrt není hanba. Má smrt ať 
poučí každého, co jěj čeká. Bože, buď milostiv mně hříšnému!“ 
Dokonal 31. října 994.

(Jeho svátek se slaví 31. října.)
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SVATÝ MUČEDNÍK ARETAS A SPOLUMUČEDNÍCI

Svatý Aretas byl hlavou města Negran v té části Arábie, kterou 
Písmo svaté nazývá Sába. Právě odsud přišla k Šalomounovi králov-
na, aby slyšela jeho moudrost. Obyvatelé té země se také nazývali 
Homerité1 a jejich rod pocházel od Ketúry, Abrahámovy otrokyně 
(Gen 25,1). Město Negran se obrátilo na víru v Krista ve 4. století, 
když císař Konstantin II., syn Konstantina Velikého, poslal misio-
náře, aby této zemi přinesli pravdu a světlo evangelia.

Stalo se ale tak, že v homeritské zemi začal vládnout žid Dunaan, 
nepřítel Krista a pronásledovatel církve. Snažil se vykořenit Kristovo 
jméno ze svého království a nutil všechny přijmout židovskou víru. 
Ty, kteří nechtěli, mučil a zabíjel. Nikdo už neměl odvahu pravou 
víru vyznávat, jen město Negran nezradilo svého Spasitele. Bylo to 
veliké a bohaté město, v němž vládla zbožnost a pokoj. Obyvatelé 
nedovolovali žádnému jinověrci či heretikovi, aby s nimi žil. Ďábel 
jim proto záviděl a navedl bezbožného krále, aby je zničil. Dunaan 
obklíčil město a pyšnil se, že ho brzy dobude a křesťany nemilo-
srdně zabije. Řekl: „Jestli chcete zůstat naživu, shoďte ta prokletá 
znamení, která jste vynesli na věže svých chrámů a odřekněte se 
Krista!“ A mnoha jinými slovy se vysmíval Pánu Ježíši a křesťanům. 
Negraňané mu odpověděli: „Ó králi, velmi urážíš všemohoucího 
Boha a svou řečí ses stal podoben rabsakovi, vojevůdci San-
cheríbovu. Pamatuj však, že spravedlivý Bůh mu odplatil. Bě-
hem jediné hodiny anděl Páně pobil veškeré jeho vojsko i spolu 
s ním. Ty znáš tuto událost, dávej si proto pozor, aby se něco 
podobného nestalo i tobě, který se rouháš našemu Pánu Ježíši 
Kristu, všemohoucímu Bohu, který odjímá ducha knížatům. On 
může i tebe setřít z povrchu země a proměnit v prach.“ Když 
král uslyšel tato slova, zahořel hněvem a začal všemi silami dobývat 
město. Nepodařilo se mu to však, protože křesťané se odvážně brá-

1 Homerité či Himjarité – jihoarabský národ v Jemenu; byli mezi nimi
četní křesťané.
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nili. Tehdy se rozhodl umořit je hladem tím, že bude držet Negran 
dlouhou dobu v obklíčení. Ale ani to se mu nepodařilo, protože ve 
městě měli velké zásoby potravin na mnoho let. Dunaan už ztratil 
naději na vítězství, a tehdy se rozhodl dosáhnout ho podvodem. 
Zapřísahal se Bohem a zákonem, že městu ani lidem nezpůsobí 
žádnou škodu a nikoho nebude nutit odstoupit od křesťanské víry. 
Tvrdil, že prý chce jen obyčejnou daň, kterou se patří odevzdávat 
vládě. Svatý Aretas, jemuž bylo už 95 let, odrazoval křesťany, aby 
nevěřili slovu nevěrného žida, ale většina byla pro to, aby uzavřeli 
mír. Otevřeli proto brány a ničema Dunaan jako vlk v ovčí kůži vešel 
do města. Nechtěl hned odhalit svůj úmysl, proto několik dní nechal 
obyvatele na pokoji. Potom však nazval svůj slib dětskou hrou a 
rozkázal uvěznit Aretase a s ním 340 městských starších. Když stáli 
před Dunaanem, začal k nim promlouvat: „Já vás nenutím, abyste se 
poklonili slunci, měsíci či nějakému živlu, nenutím vás přinášet oběti 
pohanským bůžkům, ale samotnému Bohu, Stvořiteli všeho živého. 
Pomyslete, jaké bláznovství je věřit Ukřižovanému jako Bohu. Copak 
může být Bůh, který nemá tělo, zabit? Copak může zemřít nesmrtel-
ný? Copak nejsou mezi vámi stoupenci Nestoria1, kteří Krista ctí jako 
proroka a ne jako Boha?“ Na ta slova svatý Aretas odpověděl: „My 
víme, že božství nemůže trpět, ale lidská přirozenost přijatá 
z Přečisté Panny, jak svědčí i proroci, ano. Pán Ježíš dobro-
volně podstoupil muka kvůli naší spáse a své božství dokázal 
mnoha nevýslovnými zázraky. Ale nač dlouhé povídání? My 
Ho vyznáváme jako Boha a Božího Syna a jménem všeho lidu 
prohlašuji, že nejsou muka, která bychom nebyli připraveni 
snést kvůli Ježíši Kristu, našemu Bohu. A co se týká heretika 
Nestoria, prokletého svatými otci, s ním nic společného ne-
máme! My nerozdělujeme v Kristu osoby, ale věříme, že Jeho 
lidská přirozenost je spolu s Boží přirozeností spojena v jedné 
Božské osobě. Proto však, že ty jsi rouhač a křivopřísežník, 
přijde na tebe Boží prokletí.“

Mučitel trpělivě snesl tato slova, protože se zastyděl, a začal je ke 
své nepravosti svádět lichotivými sliby. Svatí jednohlasně pronesli: 
„Neodřekneme se Tě, Slovo Boží, Ježíši Kriste! Nezneuctíme 

1 Nestorius, cařihradský patriarcha, učil, že v Ježíši Kristu jsou nejen dvě 
přirozenosti, ale i dvě osoby — lidská a Boží. Tím popřel pravdu, že Panna 
Maria je Bohorodička, protože tvrdil, že porodila jen člověka, Krista. Ne-
storiovu herezi odsoudil Efezský sněm roku 431 a prohlásil Matku Ježíše 
Krista za Bohorodičku, tedy tu, která porodila v jedné osobě pravého Boha 
i pravého člověka.
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Tvé narození z Přesvaté Panny. Nepošlapeme Tvou svatou krev 
a Tvůj kříž!“ Když padouch Dunaan viděl, že jsou nepohnutelní 
ve víře, odložil jejich mučení na později a sám se vrhl na lid. Bez 
milosti jich mnoho zabil. Dozvěděl se, že před dvěma lety zemřel 
biskup Pavel. Rozkázal spálit jeho tělo a popel rozvát v povětří. 
Potom shromáždil kněze, mnichy, mnišky a panny, počtem 427, a 
nařídil upálit je v ohni. Pak před ním postavili ženy a děti mučed-
níků, které s Aretasem držel ve věznici. Také je zpočátku sváděl 
lichotkami a pak jim hrozil mukami. Rodiny zajatých nejenže na 
jeho slova nepřistoupily, ale vyčítaly mu jeho podlost a hanily ho. 
Dunaan to nestrpěl a rozkázal všechny postínat meči. Bylo mezi nimi 
také mnoho mnišek, panen, které řekly ženám: „Víte, že v Kristově 
církvi máme všude první místo, první vcházíme do Pánova chrámu, 
první přistupujeme k přijímání Kristových svátostí, proto se náleží, 
abychom i teď jako první přijaly věnec mučednictví a tak před vámi 
a vašimi muži přišly k našemu Ženichovi Ježíši Kristu.“ Také ženy 
předháněly jedna druhou a skláněly své hlavy pod meč. Dokonce i 
malé děti se tlačily mezi matkami a každé hlasitě křičelo: „Mě set-
něte! Mě setněte!“ Tak upřímná a silná byla jejich touha zemřít za 
Krista, že sám Dunaan a všichni jeho velmoži byli ohromeni. Takto 
umučených obyvatel různého věku, stavu a pohlaví bylo 4252 kromě 
227 nejvýznamnějších žen.

Jedna věrná žena, která měla při sobě malého syna, přistoupila 
k tělům zabitých mučedníků a vzala si trochu jejich krve. Poma-
zala jí sebe i svého syna. V tu chvíli ji naplnila taková horlivost, že 
zvolala: „S Dunaanem se stane to, co s faraónem!“ Vojáci ji zajali a 
vedli před krále. Rozkázal ji hned upálit. Blahoslavenou ženu hodili 
do ohně. Její dítě přiběhlo ke králi, chytlo ho za nohy a prosilo za 
svou matku, co jen mohlo. Král ho vzal do náruče a zeptal se: „Koho 
máš radši, nás nebo matku?“ „Miluji maminku a prosím, aby byla 
propuštěna a vzala mě s sebou na mučení, tak jak mě tomu často 
učila,“ odpověděl chlapeček. Kat se ho zeptal: „Co to je to mučení, 
o kterém mluvíš?“ Dítě naplněné Boží milostí odpovědělo: „To zna-
mená zemřít za Krista a znovu s Ním žít!“ Král se ho zeptal: „Kdo 
je Kristus?“ Chlapec odpověděl: „Pojď se mou do chrámu a ukáži ti 
Ho.“ Dítě se znovu podívalo na matku a řeklo: „Pusť mě, chci jít k 
mamince!“ Mučitel řekl: „Nechoď za ní, buď s námi, dám ti jablka 
a ořechy.“ Ale dítě, jehož rozum převyšoval jeho věk, odpovědělo: 
„Nechci od tebe nic, protože nejsi křesťan. Chci jen to, abys mě pus-
til k mé mamince.“ Tehdy chlapec silně kousl bezbožníka a ten ho 
od sebe odhodil. Jeden z velmožů, kteří tam stáli, vzal dítě, aby ho 
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vychoval jako žida. Po cestě se setkal se svým přítelem, zastavil se 
a vyprávěl mu o chlapci. Stáli nedaleko ohniště, do kterého hodili 
mučednici. Dítě vytrhlo svou ruku z ruky velmožovy, rychle utíkalo, 
skočilo do ohně, objalo hořící tělo matky a shořelo spolu s ní. Tak 
se stala matka se synem obětí přinesenou Bohu.

Mučitel předvolal Aretase se staršiny města a začal je urážet za 
to, že naučili lidi věřit Synu Marie, který podle něj sám sobě nemohl 
pomoci. Svatý stařec mu na to odpověděl, že sami obyvatelé jsou si 
vinni za toto soužení, protože neposlechli jeho radu a uvěřili bez-
božníkovi. Jeden z těch, co seděli vedle krále, řekl svatému: „Copak 
zákon Mojžíšův učí zlořečit pozemským králům? Vždyť je psáno: 
Knížeti svého lidu nebudeš zlořečit. I křesťanská Písma přikazují 
podřizovat se pánům nejen dobrým, ale i příkrým.“ Aretas mu s váž-
ností odpověděl: „Copak jsi neslyšel o Eliášovi? Když mu král 
Achab řekl: ‚Ty jsi ten, jenž uvádí do zkázy Izraele!‘ prorok 
mu odpověděl: ‚Izraele neuvádím do zkázy já, ale ty a dům 
tvého otce.‘ (1Kr 18,17–18) Z toho je vidět, že za přestoupení 
zákona je třeba napomínat i krále. Proto slyš, Dunaane, co 
ti já, Aretas, povím: Král, který podvádí, není ani velký, ani 
silný král. Ty ses nám zavázal svým slovem, ale nedodržel jsi 
ho. V různých zemích světa jsem viděl slavnější krále, než jsi 
ty, a oni vždy dodržovali to, co řekli. Proto je lidé i celé náro-
dy milovali a poslouchali, protože věděli, že jejich vláda je od 
Boha. Tobě ale, který se rouháš Pánu slávy, se nepodřídíme 
nikdy! A co se týká mne, má duše je v Boží i mé moci. A já ne-
odstoupím od víry v Krista Spasitele a jsem připraven jít za Něj 
i na smrt. Pokládám za štěstí, že mi Pán Ježíš dává ve stáří 
milost umřít za Něho, vždyť už je mi 95 let. Teď mám důkaz, 
že mě Pán miluje, protože mohu zemřít nejkrásnější smrtí. Co 
může být slavnější nad mučednictví a důstojnější, než trpět 
za Krista? Jsem přesvědčen, že Bůh obnoví pravou víru v celé 
homeritské zemi a tebou spálená církev znovu povstane. Tvoje 
království ti Všemohoucí Bůh zanedlouho odejme a dá ho věr-
nému a dobrému člověku.“ Stejně jako Aretas i ostatní významní 
muži se neochvějně drželi víry. Když král viděl jejich statečnost, 
rozkázal všechny setnout mečem nad potokem Odias. Podstoupili 
mučednickou smrt 24. října roku 523.

Dokonce knížata a vojevůdci zlého Dunaana, když viděli, ko-
lik bylo prolito nevinné krve, litovali křesťany. Předstoupili před 
Dunaana a prosili, aby to krveprolití zastavil. Bezbožník učinil, oč 
ho žádali, ale vzal mnoho tisíc chlapců a dívek do otroctví pro sebe 
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a své velmože. Když se s vojskem vracel domů, padl oheň z nebe 
jako déšť a způsobil velkou škodu. Všichni se velmi polekali, ale 
Dunaan nečinil pokání a naopak se ještě více zatvrdil jako druhý 
faraón. Začal vyhlazovat věřící dokonce i za hranicemi svého krá-
lovství. A tam, kde sám nemohl, naváděl jiné krále, aby činili totéž. 
Tak napsal perskému králi a saracénskému knížeti Alamundarovi 
a žádal je, aby pozabíjeli všechny křesťany.

Boží trest však nedal na sebe dlouho čekat. Král Etiopie, Elesba-
an, dobrý křesťan, na prosbu řeckého císaře Justina a Alexandrij-
ského patriarchy Asteria vytáhl proti Dunaanovi. Hospodinu se to 
však nelíbilo, protože Elesbaan doufal ve své síly a chtěl se pomstít. 
Proto dopustil jeho neúspěch, takže mnoho jeho vojáků zemřelo ještě 
před bitvou. Tehdy král navštívil jednoho svatého mnicha, který žil 
v osamocení, a ten mu oznámil, že jestli chce zachránit sebe a své 
vojsko před smrtí, musí se po tom, co zvítězí nad Dunaanem, všeho 
odříci a zasvětit svůj život Bohu. Elesbaan slíbil, že tak učiní a s Boží 
pomocí odplul do homeritské země. Dunaan ho už čekal a připravil 
léčku, aby lodě nemohly doplout ke břehu. Boží silou se však zved-
ly vysoké vlny a přenesly lodě na souš. Z Boží prozřetelnosti pak 
Elesbaanovi vojáci narazili na příbuzného Dunaana, který s králov-
ským eunuchem a malou skupinou sluhů vyšel na lov. Přemohli je 
a zajali knížete spolu s eunuchem. Ti pak přivedli krále Elesbaana 
do hlavního města Faré, které Elesbaan lehce obsadil. Dunaan to 
uslyšel a jala ho hrůza. Pán mu odňal rozum, takže bezbožník sám 
sebe zakoval do zlatých řetězů a tak čekal ve svém stanu smrt. 
Když ho Elesbaan našel, vlastní rukou tohoto bezbožníka zabil i 
všechny, kteří byli s ním. Tak přemohl nepřítele křesťanů a všichni 
věřící vzdali chválu Bohu. Patriarcha Alexandrie poslal biskupy a 
kněze učit a křtít lidi, kteří zůstali. Elesbaan začal budovat chrámy 
a šířit slávu jména Ježíše Krista. Přišel také do Negranu, kde znovu 
vybudoval chrám, který Dunaan zničil, a ozdobil hroby mučedníků. 
Za knížete tam určil syna sv. Aretase. Nakonec ustanovil za vládce 
této země spravedlivého a dobrého křesťana Abrahama a sám se 
vrátil do svého království.

Jedné noci pak Elesbaan vyšel z královských komnat oblečen 
do prostého šatu a šel do monastýru, z něhož už nevyšel až do své 
smrti. Ve službě Pánu prožil ještě 15 let.
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SVATÍ MUČEDNÍCI MARCIAN A MARTYRIUS

První koncil v Niceji roku 325 odsoudil herezi Aria. Přesto tato 
hereze ještě dlouho působila škodu svaté církvi a vyvolávala rozbroje 
a pronásledování pravověrných křesťanů. Byli nenáviděni, mučeni, 
pronásledováni a zabíjeni všichni ti, kteří vyznávali Ježíše Krista 
Bohem a ne stvořením. Nejvíce se rozmohla moc ariánů od doby, 
kdy císař Konstancius, syn Konstantina Velikého, sám padl do této 
hereze. Na svém dvoře měl dva přední velmože, ariány Eusebia a Fi-
lipa, kteří urputně pronásledovali věřící a utlačovali Kristovu církev. 
Ti dva též nesou vinu za vyhnanství cařihradského patriarchy a vy-
znavače sv. Pavla1 do Arménie a za jeho smrt. Na jeho místo dosadili 
ariána Macedonia, který začal pronásledovat všechny pravověrné. 
Obzvlášť výše vzpomenutý velmož Filip mu v tom velmi pomáhal. 
Všemožně hubili mnoho učitelů a vyznavačů pravověrnosti. Mezi 
ně patřili i Marcian a Martyrius, kteří svými slovy a písemnostmi 
zdobili církev Boží. Marcian byl lektor, Martyrius podjáhen. Oba byli 
písaři. Zapisovali všechna duchovní poučení a skutky svého patriar-
chy, sv. Pavla, a utvrzovali tak pravověrnost. Sami však rovněž byli 
velkými hlasateli Božího slova a bojovníky za pravou víru. Byli jako 
dva štíty, které ji bránily před heretickými střelami. Pán jim jako 
svým věrným dal výmluvnost a moudrost, jíž se nemohli protivit či 
jí protiřečit žádní jeho protivníci, ariáni (Lk 21,15).

Když byl svatý patriarcha Pavel vyhnán a zabit, ariáni v čele s 
pseudopatriarchou Macedoniem udeřili na učedníky blahoslavené-
ho Pavla, na Marciana a Martyria. Nejdříve se je snažili vychytrale 
pokoušet, aby se odvrátili od pravověrnosti a přiklonili se k herezi. 
Nabízeli jim mnoho zlata, slibovali jim, že pro ně vyprosí u císaře 
velkou milost, že je dosadi na biskupské stolce a učiní je pány nad 
velkým majetkem, jen když se přikloní k jejich herezi. Marcian a 
Martyrius se jejich podlosti vysmáli, všechny nabídky měli za nic, 
nevzali zlato a rázně odmítli sliby a prokazované pocty. Toužili raději 

1 památka 6. listopadu
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být pohrdanými, potupenými, mučenými i zabitými kvůli pravověr-
nosti, než žít v herezi, mít bohatství, slávu a čest. Když ariáni viděli, 
že jimi i jejich sliby otevřeně pohrdají, začali bratrům už otevřeně 
vyčítat jejich zatvrzelost a neposlušnost patriarchovi Macedoniovi. 
Marcian s Martyriem jim odpověděli: „Zatvrzelí nejsme my, ale 
vy, protože jste opustili pravou cestu, kterou je Syn Boží, Ježíš 
Kristus, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z Pravého Boha, zrozený 
nestvořený, jedné podstaty s Otcem, jak nás naučili věřit svatí 
otcové v Niceji. Tohoto vyznání víry se držíme až na smrt. Vy 
jste od něj odpadli, zůstáváte v zatvrzelosti spolu s vaším pa-
triarchou, kterého nesmí nikdo poslouchat, protože je stejný 
heretik jako vy a úřad zaujímá nezákonně.“

Tehdy ariáni s pomstychtivým Macedoniem uvrhli bratry do 
věznice a mořili je hladem. Když viděli, že se jim nepodaří sklonit 
vyznavače k herezi, odsoudili je na smrt, po které svatí kvůli Ježíši 
Kristu toužili víc než po životě.

Určeného dne je přivedli na místo popravy. Bratři si vyprosili 
chvíli času, pozvedli oči a ruce vzhůru k nebi a modlili se: „Pane, 
náš Bože, který jsi stvořil srdce každého z nás a díváš se na 
všechny naše skutky (Ž 33,15), přijmi v pokoji duše svých slu-
žebníků, neboť kvůli Tobě nás usmrcují — mají nás za ovce na 
zabití (Ž 44,23). Radujeme se, že kvůli Tvému jménu odchází-
me takovou smrtí z tohoto života. Dej, abychom měli účast na 
věčném životě u Tebe, náš Živote!“ Tak se modlili, a když řekli: 
„Amen,“ sklonili pod meč své svaté hlavy a byli ničemnými ariány 
za vyznání božství Ježíše Krista sťati. Stalo se to roku 355.

Jejich ostatky věřící vzali a pochovali v Cařihradě. Později sv. Jan 
Zlatoústý, jehož památku ctíme 13. (26.) listopadu, vybudoval ke cti 
sv. Marciana a sv. Martyria chrám. V něm se pro modlitby svatých 
mučedníků a ke slávě Boha oslavovaného v Trojici děly zázraky 
uzdravení nemocných.

SVATÍ MUČEDNÍCI KRISPIN A KRISPINIAN

Svatý Pavel o sobě píše: „Těm, kdo jsou slabí, stal jsem se slabým, 
abych získal slabé. Všem jsem se stal vším, abych získal aspoň ně-
které.“ (1Kor 9,22) V této ctnosti apoštolské moudrosti ho hrdinným 
způsobem následovali sv. Krispin a Krispinian.
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Svatý biskup Dionýsius byl 
papežem Fabiánem poslán do 
Galie (současná Francie), aby 
tam získal pohany pro Krista. 
Doprovázeli ho dva rodní bratři 
Krispin a Krispinian. Z touhy, 
aby mohli pohanům hlásat Boží 
pravdu, zanechali majetek, vlast 
i příbuzné, a zasvětili se misio-
nářské práci. Když přišli do Galie, 
zůstali v městě Soissons. Aby u 
pohanů nevyvolali odpor, rozhod-
li se, že budou hlásat evangelium 
chudým bez veškerého halasu, 
v tichosti, a naučili se proto šev-
covskému řemeslu. Podle pří-
kladu sv. Pavla žili z práce svých 
rukou. Díky tomuto řemeslu byli 
v ustavičném kontaktu s pohanským obyvatelstvem. Zanedlouho 
dosáhli v řemesle takové zručnosti, že si zřídili cech. Našli mnoho 
zákazníků, protože pracovali snaživě a poctivě a chudým dávali obuv 
zdarma. V jejich cechu bylo stále živo, a obzvlášť chudina k nim 
ráda přicházela, protože bratři chudými neopovrhovali, ale s každým 
rozmlouvali uctivě a přívětivě. Naplněni svatou horlivostí snažili se 
dávat rozhovorům vyšší a šlechetný směr a obraceli myšlenky toho, 
kdo je poslouchal, k Bohu. Když našli srdce, která byla otevřená, 
mluvili k nim důvěrněji a horlivěji o marnosti tohoto světa, o veli-
kosti lidské duše a o spáse, kterou nám svou smrtí na kříži vydobyl 
Syn Boží, Ježíš Kristus. Vyprávěli o milujícím Bohu, který jediný 
nám může dát pravé štěstí, po kterém každý člověk touží. Takovým 
způsobem a příkladem svého života obraceli velké množství pohanů 
na křesťanskou víru.

Pohanští žreci jim ale připravovali pomstu. Když císař Maximia-
nus Herculius zavítal do Soissons, vydali mu dva bratry jako nepřá-
tele bohů. Císař se je snažil lichotkami odvést od víry, ale oni mu 
odpověděli: „Pocházíme z Říma a přišli jsme do této země z lásky 
k tomuto lidu, který se klaněl mrtvým modlám, abychom je 
ozářili světlem poznání pravého Boha a přivedli je na cestu 
spásy. Co se týká tvých slibů, nemáme o ně zájem, už dávno 
jsme se z lásky ke Kristu odřekli světa a radujeme se z toho, 
že jsme to udělali. Kéž bys i ty poznal a zamiloval si Ježíše 
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Krista, abys pro Jeho milosrdenství dosáhl věčný život.“ Soudce 
rozkázal dva bratry hrůzně mučit. Roztáhli je na místě mučení a 
zapíchali jim pod nehty šídla a odřezávat jim z těla pásy kůže. Pak 
je hodili do kotle naplněného rozpáleným olivovým olejem. Když jim 
neuškodil, byli sťati mečem. Byli umučeni v roce 287.

SVATÝ BOHUMÍR

Svatý Bohumír (Gottfried) se narodil kolem r. 1066 v Moulincou-
rtu u Soissons. Rád četl Písmo svaté a oblíbil si tichý a odříkavý 
život. Když se stal řeholníkem, byl ustanoven ošetřovatelem v domácí 
nemocnici. Chodil od lože k loži, těšil nemocné a povzbuzoval je k 
trpělivosti; staral se nejen o jejich tělesné potřeby, ale nabádal je i 
ke kajícnosti a věnoval jim doslova mateřskou péči.

Protože byl Bohumír tak laskavý a obětavý, byl zvolen opatem 
a později biskupem Amiensu. Jako biskup byl nucen kárat hříchy 
šlechticů a lidu, musel také trestat zatvrzelce. Touto apoštolskou 
horlivostí vyvolal proti sobě hněv některých nenapravitelných hříš-
níků, kteří ho pomlouvali a ukládali mu o život. Jednoho dne dostal 
darem otrávené víno. Biskup však z Božího vnuknutí namočil sousto 
chleba v darovaném víně a dal je psovi; ten vzápětí pošel.

Půtky šlechticů nepřestávaly, divoké vášně v lidu bujely dále. 
Horlivému biskupovi pukalo srdce lítostí, že nemohl této mravní 
zkáze položit hráz. Předpověděl rozmařilému obyvatelstvu blížící se 
trest. A skutečně se ještě téhož dne večer strhla prudká bouře. Blesk 
stíhal blesk, a celé město vzplanulo požárem a lehlo popelem, až na 
chrám, biskupský dům a několik chalup. Na čas se obyvatelstvo po-
lepšilo, avšak brzy se vrátilo do starých kolejí. I naříkal si Bohumír: 
„Jsem veslař, který pozbyl vesla a je nucen ponechat loď větrům, i 
kdyby věděl, že bude zahnaná na mělčiny nebo úskalí. Moje duše 
je obklíčena nesnázemi, nedosáhne již na tomto světě pokoje.“ Bůh 
naplnil jeho touhu po pravém pokoji, na cestě do Remeše zemřel v 
klášteře sv. Kryšpína roku 1118.

(Jeho svátek se slaví 8. listopadu.)
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SVATÝ MUČEDNÍK DEMETRIUS

Svatý Demetrius se narodil v ma-
kedonském městě Soluň. Jeho otec 
byl prokonzulem. Demetriovi rodiče 
vyznávali Krista Spasitele, ale tajně, 
protože zuřilo kruté pronásledování 
křesťanů. Ve svém domě měli dvě sva-
té ikony ozdobené zlatem, jednu — 
našeho Pána Ježíše Krista, druhou — 
Přesvaté Bohorodičky. Vroucně se 
před nimi modlili za rodné město i 
za všechny lidi, aby poznali pravého 
Boha. Byli velmi milosrdní k chu-
dým. Dlouho ale neměli děti a velmi 
se kvůli tomu trápili. Po dlouhé době 
se Pán rozpomenul na jejich modlitby 
a milostivě jim daroval syna, z jehož 
narození se veselila celá Soluň. Otec děkoval Bohu za Jeho dobrotu 
a připravil hostinu pro celé město, především pro chudé.

Když chlapec dorostl do věku, kdy už mohl poznat pravdu, rodiče 
mu ukázali svaté ikony a řekli: „Toto je obraz jediného pravého Boha, 
Ježíše Krista, a toto je obraz Přesvaté Panny Marie.“ Vysvětlili mu 
všechno potřebné k poznání našeho Pána a tak ho naučili svaté víře. 
Rovněž mu ukázali na nerozumnost modlářství a nebezpečí okultis-
mu (5M 18,9n), za kterým se skrývá síla temnoty. Boží milost začala 
v chlapci působit, otevřel se poznání pravdy, z celého srdce uvěřil a 
upřímně políbil ikony. Tehdy rodiče zavolali kněze a on jejich syna 
pokřtil ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Chlapec se po křtu 
učil Božímu zákonu, rostl ve ctnostech i moudrosti a milost Boží, 
která osvěcuje, byla na něm.

Po smrti rodičů se stal Demetrius dědicem nejen majetku, ale i 
mnohem cennějšího pokladu — svaté víry. Tehdy vládl císař Maximi-
án, který když uslyšel o smrti prokonzula, zavolal k sobě Demetria 
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a učinil z něj prokonzula místo jeho otce. Císař mu rozkázal zabít 
každého, kdo vyzná jméno Ukřižovaného. Velmi brzy však bylo císaři 
oznámeno, že nový prokonzul nejenže nepronásleduje křesťany, 
ale sám přede všemi vyznává Krista Spasitele a jiné učí v Něj věřit. 
Demetrius jako druhý apoštol Pavel přiváděl mnoho duší k poznání 
pravého Boha a vykořeňoval bezbožné mnohobožství. Když se to 
císař dozvěděl, velmi se rozhněval a při svém návratu z válečného 
tažení se záměrně stavil v Soluni, aby tuto věc prozkoumal. Demet-
rius už byl připraven na muka. Svému věrnému sluhovi jménem 
Lupus dal celý svůj majetek a bohatství, aby je rozdal potřebným. 
Pak dobrovolně stanul před císařem. Vyznal, že je křesťan a že ho 
žádná síla nepřinutí zříci se Ježíše Krista. Mučitel rozkázal uvrh-
nout ho do vězení. Svatý tam oslavoval svého Boha a modlil se slovy 
žalmu: „Ó Bože, zachraň mě, ó Pane, pospěš mi na pomoc, Ty 
jsi moje naděje, Pane, Pán je moje naděje od mládí. Na Tebe se 
spoléhám od mateřského lůna, už od útrob me matky jsi má 
ochrana. U Tebe je má píseň vždy. Zpívám svému Bohu, dokud 
jsem živ. Rozveselí se má ústa, když budu zpívat Tobě.“

Ďábel chtěl zastrašit mučedníka, nastražil proto škorpiona, aby 
ho bodnul. Demetrius se přežehnal znamením svatého kříže a smě-
le škorpiona rozšlapal. Přitom si opakoval slova žalmu: „Po lvu a 
zmiji šlapat budeš, pošlapeš lva i draka.“ (Ž 91,13) Tehdy ho 
navštívil Boží anděl s překrásným rajským věncem a řekl mu: „Pokoj 
tobě, Kristův mučedníku. Buď statečný! Posilni se.“ Svatý odpověděl: 
„Raduji se v Pánu a veselím se v Bohu, mém Spasiteli.“ V tu 
chvíli se jeho srdci rozhořelo takovou láskou k Bohu, že ho naplnila 
vřelá touha prolít za Něj svou krev.

Císař, který byl ještě v Soluni, uspořádal pro občany zápasy, 
protože měl velmi silného bojovníka, který se jmenoval Lius. Ten 
zabíjel mnoho mužů, a obzvlášť křesťanů. Uviděl to jeden křesťanský 
mladík jménem Nestor. Přišel za sv. Demetriem do vězení a poprosil 
ho o požehnání pro zápas s obrem. Kristův mučedník mu požehnal 
a Nestor zvítězil nad císařovým miláčkem, který se nabodl na ostré 
kopí. Maximián byl velmi zarmoucen a rozhněván jeho smrtí a roz-
kázal useknout Nestorovi1 hlavu.

Když se však bezbožný mučitel dozvěděl, že to sv. Demetrius 
svým požehnáním a modlitbou zavinil Liovu smrt, rozkázal, aby ho 
probodli kopím. Řekl: „Ať stejnou smrtí zahyne ten, který tuto smrt 
vyprosil mému drahému Liovi.“ Svatí ale neumírají stejnou smrtí jako 

1 památku sv. Nestora slavíme 27. října
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hříšníci. Pro hříšníky je smrt počátkem krutých muk, a pro svaté 
je přechodem do věčného štěstí. Za svítání 26. října vojáci vešli do 
temnice a našli sv. Demetria, jak se modlí. Probodli ho podle roz-
kazu císaře kopím. Tak se stal podobným Pánu Ježíši a odevzdal 
do Jeho rukou svou svatou duši. Stalo se to 26. října roku 306. 
Tělo svatého zůstalo pohozené na zemi. Křesťané ho v noci vzali a 
důstojně pochovali.

Svědkem mučednictví sv. Demetria se stal jeho věrný sluha Lu-
pus. S velkou úctou pak vzal krví omočenou řízu a prsten svého 
pána. Mnoho lidí bylo skrze ně uzdraveno a démoni vyhnáni. Zpráva 
o tom se roznesla po celém městě. Maximián proto rozkázal Lupa 
setnout mečem. Tak šel dobrý sluha k Pánu za svým pánem.

Když skončilo pronásledování a všude se šířila svatá víra, nad 
hrobem sv. Demetria vybudovali malý chrám. Přicházelo tam mnoho 
nemocných a byli uzdravováni. Rovněž Leontius, velmož z Ilýrie, 
onemocněl těžkou, nevyléčitelnou nemocí. Rozhodl se, že půjde 
do chrámu a s vírou bude prosit sv. Demetria o zázrak. Stalo se, 
že když ho vnesli dovnitř a položili na místo, kde pod zemí ležely 
ostatky Demetria, hned byl plně uzdraven. Vstal, děkoval Bohu a 
slavil Jeho služebníka. Z vděčnosti toužil vybudovat svatému větší a 
pěknější chrám. Když dělníci kopali základy, našli celé a neporušené 
ostatky mučedníka Demetria. Vytékala z nich vonná myrha. Celé 
město se shromáždilo a mnoho nemocných, poté co se pomazalo 
svatou myrhou, bylo uzdraveno. Radostně vložili ostatky svatého 
jako nejcennější poklad do rakve okované zlatem a ozdobené drahým 
kamením. Leontius ukončil budování chrámu a vrátil se do vlasti. 
Plátno omočené v krvi svatého, skrze něž se dělo mnoho zázraků, 
vzal s sebou.

Mladík Onesifor, který zapaloval svíčky a dával pozor na lampy 
v chrámu sv. Demetria, měl zvyk krást svíčky, které lidé přinášeli, 
a tajně je pak prodával. Mučedník se mu zjevil a laskavými slovy 
napravoval mladíka: „Bratře Onesifore, nelíbí se mi, co děláš. 
Působíš škodu nejen těm, co přinášejí jako oběť tyto svíčky, ale 
nejvíc sám sobě, protože se zvětšuje tvé provinění k odsouzení. 
Už nehřeš a čiň pokání!“ Chlapec se probudil, velmi se polekal a 
zastyděl. Zanedlouho ale zapomněl na toto varování a svedený zlo-
zvykem znovu začal krást. Jednou, když už natáhl ruku, aby ukradl 
jednu velikou svíci, zazněl hlas svatého z hrobu: „Zase děláš to 
samé?“ Onesifor se tak vyděsil, že padl na zem jako mrtvý, dokud 
nepřišel jeden z kleriků a nezvedl ho. Sotva přišel k sobě, vyznal 
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přede všemi svůj hřích svatokrádeže a pověděl i o prvním zjevení 
svatého. Na všechny, kteří to slyšeli, padla bázeň.

Když byzantský císař Justinián vybudoval v Cařihradě slavný 
chrám Boží moudrosti, poslal do Soluně posly, aby odtamtud při-
nesli nějakou částečku svatých ostatků mučedníka. Jen co se ale 
přiblížili k rakvi, vyšlehl z ní oheň a bylo slyšet varovný hlas: „Stůj-
te! Nedotýkejte se!“ Poslové padli k zemi, vzali ze země jen trošku 
prachu a vrátili se k císaři.

V nejtěžších utrpeních Soluňané vždy hledali pomoc u svého 
patrona. Jednou, když Soluň obklíčili nepřátelé, modlil se u chrá-
mu svatého mučedníka spravedlivý muž Illustrius. Najednou měl 
vidění: Dva zářící mladíci přišli do chrámu sv. Demetria. Svatý 
mučedník jim vyšel vstříc a zeptal se, proč přišli. Odpověděli, že 
je poslal sám Bůh, aby Demetriovi oznámili, že má opustit město, 
protože ho chce vydat nepřátelům. Když to sv. Demetrius uslyšel, 
začal plakat a mlčel. Potom promluvil k zářícím poslům: „Řekněte 
mému Vládci: Znám sílu Tvé milosti, která převyšuje všechny 
naše hříchy. Nepravosti celého světa nepřemohou Tvé milosr-
denství. Ty jsi kvůli hříšníkům dobrovolně prolil svou krev. 
Zjev teď svou milost vůči tomuto městu, kterému jsi mě dal za 
strážce. Nevel mi opustit ho, protože chci být podobným Tobě, 
Ježíši! Jestli zahynou, pak i já spolu s nimi. Prosím Tě, Pane, 
nezahub město, v němž vyznávají Tvé svaté jméno! Třebaže jeho 
obyvatelé zhřešili, ale nezřekli se Tě. Ty jsi Bůh těch, kteří 
činí pokání.“ To všechno Illustrius viděl a velmi se divil. Druhého 
dne vše Soluňanům vyprávěl. Všichni začali činit pokání a děkovali 
svému patronovi, že se za ně stále u Boha modlí. Na jeho přímluvu 
zanedlouho zvítězili nad nepřátelským vojskem.
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SVATÝ MUČEDNÍK NESTOR
(viz sv. Demetrius 26. října)

SVATÝ FRUMENCIUS

Ve 3. století po Kris-
tu podnikl učený kupec 
a přírodozpytec Merop 
z Týru výzkumnou ces-
tu do Habeše. Habeš se 
nachází v Africe, jihový-
chodně od Egypta. Za 
společníky vzal s sebou 
dva synovce Frumencia a 
Edesia. Když přistáli, aby 
se zásobili pitnou vodou, 
přepadli je domorodci a 
všechny pobili, až na nepřítomného Frumencia a Edesia. Když totiž 
oba mládenci vystoupili na břeh, poodešli od ostatní družiny, sedli 
si do chládku pod strom a četli v knize, kterou jim dal strýc.

Ani nevěděli, co se děje opodál. Později je však domorodci vyslídili, 
ale neublížili jim a předali je do Aksúmu svému králi za otroky. Král 
si oba bratry oblíbil, dal je vychovat a vzdělat, a když dospěli, učinil 
Edesia vrchním číšníkem a velice nadaného Frumencia tajemníkem. 
Když král umíral, dal bratrům svobodu. Ovdovělá královna je pro-
sila, aby zůstali ve svých úřadech, než nedospělý kralevic doroste. 
Tak se stal Frumencius vychovatelem kralevice Aeizana a takřka 
vladařem. Vládl spravedlivě a moudře. Pečoval o mír a hmotný 
blahobyt v zemi a snažil se povznést lid i mravně. Zahořel touhou, 
aby národ poznal Ježíše Krista a došel spásy. Proto bedlivě pátral 
mezi kupci, kteří přicestovali do země v obchodních záležitostech, 
jsou-li mezi nimi křesťané. Povzbuzoval je, aby zařídili bohoslužby. 
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Tak vznikla v Habeši malá křesťanská obec, k níž se přidávali četní 
obrácení domorodci.

Když mladý Aeizan dospěl, vydal mu Frumencius počet ze svého 
vládnutí a odešel s bratrem ze země. Edesius se odebral do Týru a 
stal se tam knězem. Frumencius se však odebral do Alexandrie k 
sv. Atanášovi a snažně ho prosil, aby ho poslal do Habeše jako mi-
sionáře. Atanáš se z toho zaradoval a řekl: „Copak lze najít takového 
muže, který by byl tak plný Ducha Božího a mohl to vše vykonat tak 
jako ty?“ Vysvětil tedy Frumencia na biskupa a poslal ho s několika 
horlivými kněžími do Habeše.

Biskup Frumencius se usadil v Aksúmu a pokřtil krále i lid, který 
následoval králův příklad. Biskupova apoštolská činnost měla velký 
úspěch; bylo založeno sedm nových biskupství.

Habešská církev rozkvétala jako úrodný sad až do 6. století. 
Tehdy byla narušena bludařstvím monofyzitů. V tomto bludu vězí 
křesťanští Habešané dodnes.

SVATÝ NESTOR LETOPISEC

Dobrý Bůh chce, aby-
chom my, jeho stvoření, 
pamatovali na zázraky, 
které učinil, a tak pozná-
vali Jeho velkou lásku 
k nám. Vše, co se v mi-
nulosti stalo, a nebylo 
zapsáno perem, sekera 
času vyťala a upadlo to 
do zapomenutí. Proto 
nám dal nebeský Otec 

spisovatele a letopisce, abychom oslavovali svého Dobrodince. Tak 
jsme se skrze Mojžíše dozvěděli, jak povstal svět. Evangelisté nám 
vyprávějí o životě a učení našeho Spasitele Ježíše Krista. A jak Pán 
působil v historii národa na Rusi, poznáváme díky svatému, cti-
hodnému Nestorovi.

Ctihodný Nestor, letopisec, se narodil kolem roku 1056 v Kyjevě. 
Když byl sedmnáctiletým mladíkem, přišel do Pečerského monas-
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týru, ještě za života jeho svatých zakladatelů Antonína a Teodosia. 
Prožil tam ve službě Pánu víc než 40 let. Nástupce ctihodného Teo-
dosia, igumen1 Štěpán, přijal Nestora do monastýru. Za něj byl také 
vysvěcen na jáhna. Ctihodný Nestor si velmi cenil pravdivé poznání, 
spojené s pokáním a pokorou. „Veliký bývá užitek z knižního učení. 
Knihy nás učí cestě pokání, neboť ze slov knih nabýváme moudrost 
a zdrženlivost. Jsou to řeky, které napájejí celý svět a z jakých vy-
plývá moudrost. Když budeš snaživě hledat moudrost v knihách, 
získáš velký užitek pro svou duši, neboť ten, kdo čte bohumilé knihy, 
mluví s Bohem nebo svatými muži,“ říkával Nestor. Kromě toho, že 
byl vzdělaný, uměl Nestor i několik jazyků včetně řečtiny. Proto 
jeho službou v monastýru bylo psaní knih a letopisů. Na základě 
vyprávění monastýrských bratří složil své dvě známé práce: „Život 
ctihodného Teodosia Pečerského“ a „Čtení o životě a smrti svatých 
mučedníků Borise a Gleba“. Celkem napsal kolem deseti prací.

S požehnáním igumena Štěpána začal Nestor psát historii Rusi. 
Do 1112–1113 roku napsal svou nejznamenitější práci „Pověst 
dávných let“. Ctihodný Nestor se ji snažil napsat nejen z hlediska 
historie jedné země, ale jako součást celosvětové historie, historie 
spásy lidského rodu. Použil k tomu velké množství pramenů: dřívější 
ruské letopisy a vyprávění, monastýrské zápisy, byzantské kroniky 
Jana Malala a Georgia Hamartola, různé historické sbírky, vyprávění 
starce bojara Jana Vyšatiče, obchodníků, vojáků, poutníků… Mluví 
o první zmínce o ruském národě v církevních pramenech v roce 866. 
Vypráví o vytvoření slovanského písma apoštoly Slovanů, sv. Cyrilem 
a Metodějem, o křtu svaté Olgy v Konstantinopoli. Letopis ctihodné-
ho Nestora zachoval i pověst o prvním chrámu v Kyjevě (rok 945), 
o hrdinském činu svatých mučedníků Teodora a jeho syna Jana 
(rok 983) a křtu Rusi (988). Toto vyprávění zahrnuje velký časový 
úsek od Noema do počátku 12. století, kdy se Kyjevským knížetem 
stal Vladimír Monomach. Detailně popisuje původ Slovanů a jejich 
historický rozvoj. Zvláštní pozornost věnuje příchodu křesťanství 
na Rus a jeho pozitivnímu vlivu na život našich předků. Jemu, jako 
prvnímu vlasteneckému historikovi, vděčíme za svědectví o prvních 
kyjevských metropolitech, o vytvoření Pečerského monastýru, o jeho 
zakladatelích a hrdinných mniších. Díky tomu je „Pověst dávných 
let“ dodnes základním pramenem informací o historii Rusi a jedním 
z nejvýznamnějších prací světového písemnictví.

1 Igumen nebo hegumen je titul představeného kláštera východního ritu.
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Avšak nejen za to ctí dnes svatá církev ctihodného Nestora. Po-
sloužil Rusi i svým bohumilým životem v monastýru. Ve svém mládí 
poslechl příkaz Spasitele: „Kdo chce jít za mnou, ať se zřekne sám 
sebe, vezme svůj kříž a jde za mnou.“ (Mt 16,24) Opustil marnost 
světa, aby následoval úzkou cestou velká světla ruské země, ctihod-
ného Antonína a Teodosia. Psaní letopisů, které vykonával z posluš-
nosti, neznamenalo překážku k dosažení hlavního cíle života, spásy 
duše. Byl mnichem, následovníkem Krista „ne slovem či jazykem, 
ale skutkem a pravdou“ (1J 3,18). Především Kristova pokora a po-
slušnost Boží vůli byly hlavními ctnostmi, jimiž se snažil podobat 
svému Učiteli. Můžeme to vidět v jeho pracích, kde samého sebe 
nazývá velkým hříšníkem, nejnedůstojnějším ze všech bratří. Dušev-
ní i tělesná čistota, láska ke všem lidem, zřeknutí se samého sebe 
a neustálá modlitba — to byla jeho cesta do nebeského království. 
To jsou základní prostředky k duchovnímu boji, kterými sv. Nestor 
přemáhal tři nepřátele své spásy: ďábla, svět a hříšné vášně v sobě. 
„Užitek pro sebe najdeme tehdy, když budeme hledat užitek 
bližního.“ „Pán nic tak nemiluje jako pokornou duši, poníže-
nou a vděčnou.“

V těchto výrocích se odráží smysl života Nestora. Jeho svatost 
potvrzuje i to, že se spolu s jinými ctihodnými otci účastnil vyhnání 
běsa z Nikity Zátvornika, který se nechal svést židovským mudro-
váním. V roce 1091 mu v předvečer chrámového svátku Pečerské-
ho monastýru igumen Jan svěřil úkol najít v zemi svaté ostatky 
ctihodného Teodosia, aby je mohli přenést do chrámu. Byl přitom 
svědkem velkých zázraků, jak sám později vyprávěl.

Ctihodný Nestor zemřel kolem roku 1114. Před smrtí bratřím 
odkázal, aby pokračovali v jeho práci nad letopisem. Igumen Sil-
vestr ho zpracoval do současné podoby. Igumen Mojžíš Vydubitský 
prodloužil vyprávění do roku 1200. Originál napsaný Nestorem se 
do našich dní nedochoval, ale zachoval se v podobě zápisků, jako 
součást Laurentiánského letopisu, vytvořeného v roce 1377 igume-
nem Laurentiem. Nestora pochovali v Blízkých jeskyních ctihodného 
Antonína Pečerského.

I nás Pán volá: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský 
Otec.“ (Mt 5,48) Proto, abychom pochopili, že jsme povinni jít k doko-
nalosti, nám Pán dává příklad — lidi, kteří šli za Kristem a pokorně 
plnili Jeho přikázání. Když se díváme na jejich svatý život, pozná-
váme, že naše spása je nemožná bez poslušnosti Bohu a pokory.



145

SVATÍ MUČEDNÍCI TERENCIUS A NEONILA

Za vlády krutého císaře Decia (249–251), který měl za cíl zničit 
křesťanství, žili zbožně ve svatém manželství Terencius a Neonila. 
Bůh jim požehnal sedmi dětmi — Sarbelem, Photem, Teodulem, 
Hieraxem, Nitem a dcerami Belou a Eunikou, které rodiče vychovali 
v pravověrnosti. Decius vydal příkaz, který všechny pod trestem 
smrti zavazoval přinést oběti pohanským bohům. Zajali celou rodinu 
a postavili před bezzákonný soud. Všichni jasně vyznali svou víru 
v Ježíše Krista a hanili přitom pohanské modly a démony, kteří se 
za nimi kryjí. Byli proto všichni vydáni na mučení. Pověsili je a jejich 
těla drásali železnými háky, rány pálili ohněm a polévali octem. Svatí 
se přitom tiše modlili a povzbuzovali jeden druhého. Bůh, pro něhož 
trpěli, na ně shlédl, přijal jejich modlitby a poslal anděla, který jim 
uzdravil rány a rozvázal jejich pouta. Když ničemní pohané uviděli, 
že mučedníci byli najednou uzdraveni a osvobozeni z pout, velmi 
se polekali. Předhodili je pak za pokrm dravým šelmám. Šelmy jim 
však neublížily. Hodili je proto do kotle s vřící smolou, ale znovu se 
z Božího příkazu stalo, že neutrpěli žádnou újmu. Oheň zhasl, kotel 
vychladl a stejně tak i smola. Když bezzákonný soudce viděl, že jim 
mučení nijak neuškodilo, rozkázal setnout jim hlavy.

SVATÁ MUČEDNICE PARASKEVA

Stalo se to za císaře Diokleciána (302–312), za jehož vlády začalo 
poslední kruté pronásledování křesťanů v Římské říši. Bezbožný 
císař, který byl hluboce ponořen do okultismu, vydal čtyři rozkazy 
proti křesťanům. První: „Absolutní zákaz bohoslužeb a konfi skace 
majetku.“ Druhý: „Vězení pro všechno duchovenstvo.“ Třetí: „Ničení 
chrámů.“ Čtvrtý: „Donucování k odřeknutí se víry a k přinášení oběti 
bohům.“
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Byla tehdy ve městě Ikonium v Lykaonii (dnešní Turecko) jedna 
dívka jménem Paraskeva. Její rodiče byli velmi zbožní, pravověrní 
a společně se modlívali. Když jim Pán požehnal a dal dceru, pojme-
novali ji Paraskeva, což znamená „pátek“. Vychovali ji v dobrých 
zvyklostech. Už od raného dětství jí vštěpovali lásku k modlitbě, 
učili ji zachovávat Pánova přikázání a z lásky k Ježíši se v malých 
věcech zříkat sebe. Předali jí svatou víru, že máme jen jednoho 
Pána a Boha Ježíše Krista a že v nikom jiném není spásy. Těm, kdo 
v Něho věří a žijí v souladu s Jeho zákony a svědomím, připravil po 
smrti věčné štěstí v nebi.

Než Paraskeva dospěla, její rodiče odešli k Pánu a zanechali 
své dceři velký majetek. Paraskeva šla dobrou cestou, následovala 
zbožnost, víru i skutky svých rodičů. Zděděné statky neutratila 
za šperky a přepych, ale starala se o chudé a sama ve všem žila 
skromně. Následovala chudý život svého Pána Ježíše Krista na zemi. 
Mnoho mladíků významného rodu si ji chtělo vzít za manželku, ale 
Paraskeva si jich vůbec nevšímala. Zasnoubila se jednomu nesmr-
telnému Ženichovi, Jednorozenému Synu Božímu. Kvůli Němu žila 
ve světě jako řeholnice a nebála se, že za své vyznání zakusí muka 
a smrt. Každý den se podle možností snažila svědčit lidem o Ježíši 
Kristu. Její svědectví a veliké skutky milosrdenství silně působily 
na pohany, pro které bylo milosrdenství věcí nemyslitelnou. Když 
viděli příklad skromné a dobrotivé Paraskevy, přesvědčili se, že sku-
tečně víra v jediného Boha je pravá. Ta nabádá pomáhat chudým, a 
dokonce v bohatství vést chudobný a ctnostný život. Mnoho z nich 
se proto obracelo na víru v Krista. Ne všichni však přijali její slovo, 
byli i tací, kteří s urážkami a výhružkami útočili na svatou. Ona jim 
směle hlásala Boží slovo a odhalovala marnost bezduchých model. 
Rozhněvaní modlářští žreci to nemohli snést, poštvali nevěřící ob-
čany, zbili ji a hodili do vězení.

Dioklecián poslal do Ikonia svého nového místodržícího, aby 
soudil a mučil křesťany. Pohané před něj předstoupili a řekli: „Vaše 
jasnosti, v tomto městě je děvče, které věří v Ukřižovaného a hlásá 
Ho. Navíc i čaruje a už mnoho lidí svými čarami odvrátila od přinášení 
obětí našim bohům. My, když jsme uslyšeli císařský příkaz, že všich-
ni, kdo se bohům neklanějí, mají být popraveni, zajali jsme to děvče 
a držíme ji v temnici.“ Když to místodržící slyšel, rozkázal postavit 
svatou pannu před soud. Paraskeva se ve věznici stále modlila a 
čekala na chvíli, kdy jí Bůh dovolí trpět za Krista.

Když Paraskevu přivedli k soudu, místodržitel se na ni chlípně 
podíval a obrátil se k těm, co stáli blízko, se slovy: „Marně pomlouvali 
tuto dívku. Není správné ji zahubit.“ Jí řekl: „Pověz, jak se jmenuješ, 
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děvče.“ Svatá panna odpověděla: „Jsem křesťanka, Kristova ot-
rokyně.“ Místodržitel řekl: „Vzhled tvé tváře mě kloní k poníženosti, 
ale slova z tvých úst mě v nitru pobuřují. Nechci slyšet taková slova.“ 
Paraskeva odvětila: „Každý soudce, který spravedlivě soudí, má 
radost, když slyší pravdu. Ty, když jsi slyšel pravdu, kterou 
jsem ti řekla, rozhněval ses.“ Místodržitel vztekle opáčil: „Roz-
hněval jsem se proto, že jsem od tebe nedostal odpověď. Ptal jsem 
se na tvé jméno a tys mi neodpověděla.“ Svatá řekla: „Nejdříve se 
sluší říci jméno věčného života a potom až vyjevit jméno života 
dočasného. Řekla jsem ti jméno svého věčného života, že jsem 
křesťanka, Kristova otrokyně. V dočasném životě mi rodiče 
dali jméno Paraskeva, neboť jsem se narodila v pátek. Pátek 
je dnem dobrovolného utrpení našeho Pána Ježíše Krista. Moji 
rodiče po všechny roky ctili tento den půstem, modlitbami, 
almužnami a rozjímáním o utrpení Božího Syna. Proto, když 
jim Pán dal plod jejich důstojného manželství a narodila jsem 
se já, pojmenovali mě ke cti toho dne Paraskeva — společnice 
Kristových utrpení.“ Soudce řekl: „Přestaň mluvit marná slova a 
přines oběť našim bohům, a vezmu si tě za manželku, budeš paní 
nad velikým majetkem a mnoho lidí na zemi ti bude závidět.“ Svatá 
Paraskeva odpověděla: „Já mám Ženicha v nebi, Ježíše Krista, 
jiného nechci.“ Soudce se rozhněval a rozkázal ji bít býkovci. Když 
svatou bili, nevydala ani hlásku. Ústy mlčela a srdcem vzývala 
Krista. Prosila Ho o pomoc v mukách. Místodržitel rozkázal, aby 
ji přestali bít a začal k ní laskavě promlouvat: „Slituj se nad svou 
mladostí, děvče! Přines oběť bohům a budeš živá. Navíc se staneš i 
hodnou naší úcty.“ Nic mu neodpověděla. Jen se šeptem modlila a 
vzývala jméno Pána Ježíše a Matky Boží. Soudce přistoupil k ní a 
chtěl ji jednou rukou obejmout, řekl: „Proč mi neodpovídáš, Paras-
kevo?“ Svatá mu plivla do tváře. Mučitel se rozzuřil a vykřikl: „Zlé 
křesťanské plémě!“ Rozkázal pověsit ji na dřevě, železnými háky z ní 
sdírat kůži a žíněnou košilí třít rány. Myslel, že při těchto mukách 
brzy zemře, protože už téměř nedýchala. Sotva živou ji rozkázal 
sejmout ze dřeva a hodit do temnice. O půlnoci za ní přišel anděl, 
držel v rukou nástroje Kristových muk, kříž, trnovou korunu, kopí, 
třtina i houbu a řekl: „Vstaň, děvče, společnice Kristových utrpení, 
neboť jsem poslán tě navštívit. Toto jsem ti přinesl jako útěchu v tvé 
bolesti. Jsou to nástroje umučení našeho Pána. Pohleď na svatý kříž, 
na trnovou korunu tvého nebeského Ženicha, pohleď na kopí, které 
probodlo jeho životodárný bok, na třtinu, jíž bylo napsáno odpuštění 
světu, i na houbu, která setřela Adamův hřích. Vstaň, uzdravuje tě 
Ježíš Kristus.“
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Když nastalo ráno a přišla vězeňská stráž, našla ji stát na modlit-
bě zdravou, bez jakýchkoliv ran. Vyděšení vojáci se vrátili k místodr-
žícímu. Mučitel ji rozkázal předvést před něj. Když ji viděl zdravou, 
byl ohromen a řekl: „Vidíš, Paraskevo, jak se nad tebou naši bohové 
smilovali! Uzdravili tě a darovali ti život!“ Svatá řekla: „Ukaž mi ty, 
kteří mi darovali život!“ On ji poslal do modlářského chrámu, aby 
se podívala na jejich bohy. Šli s ní modlářští žreci i velké množství 
lidí. Zašli do chrámu, kde bylo mnoho model. Svatá se pomodlila 
k jedinému pravému Bohu, vzala za nohu bůžka Apollóna a řekla: 
„Tobě, bezduchému, i všem modlám, co jsou s tebou, říkám: 
Tak vám přikazuje můj Pán Ježíš Kristus: Padněte všichni na 
zem a rozpadněte se v prach!“ Po jejích slovech všechny modly 
současně spadly na zem a rozsypaly se v prach. Lidé vyběhli z mod-
lářského chrámu a volali: „Veliký je křesťanský Bůh!“

Modlářští žreci, když viděli zkázu svých bohů, přivedli Paraskevu 
k místodržiteli a naříkali: „Pane a vládce, my jsme ti říkali: setni hlavu 
té čarodějce za to, že svádí naše město. Tys nás neposlechl a ona teď 
svými čárami pobila naše bohy!“ Soudce naplněn hněvem vykřikl na 
svatou: „Jakými čárami toto děláš?“ Paraskeva mu odpověděla: „Se 
jménem mého Pána Ježíše Krista jsem vešla do chrámu vašich 
bohů a pomodlila se k svému Bohu: ‚Zjev se mi, můj Spasiteli, 
který jsi mi daroval život!‘ I zjevil se mi sám můj Pán Ježíš 
Kristus. Tvoji bohové, když uviděli mého Boha, roztřásli se 
strachem, padli na zem, rozbili se a nijak si nemohou pomoci. 
Jak by mohli pomáhat druhým?“ Soudce se rozlítil, znovu rozká-
zal, aby svatou pověsili na dřevě a pálili ji žebra svícemi. Uprostřed 
těchto muk svatá povzdechla k Bohu: „Pane, můj Bože a Stvořiteli 
všeho živého, Tys třem mládencům ochladil rozpálenou pec, 
Ty jsi prvomučednici Teklu zbavil ohně, zachraň prosím i mě, 
nehodnou, z rukou těch, kdo mě mučí.“ Po její modlitbě sestoupil 
anděl, dotknul se svící a zapálil obrovský oheň. Spálil tím ohněm 
mnoho bezbožníků. Lid zvolal: „Veliký je křesťanský Bůh!“ a mnoho 
lidí uvěřilo v Ježíše Krista. Když místodržitel viděl pobouření mezi li-
dem, dostal strach, aby nedošlo k povstání a rozkázal rychle setnout 
svaté hlavu. Jen co vykonali rozkaz, z nebe zazněl hlas: „Radujte 
se spravedliví, protože mučednice Paraskeva dostala korunu slávy.“ 
Věřící vzali její svaté tělo a důstojně ho pochovali v jejím domě. Tak 
svatá panna završila hrdinné mučednictví a odešla za svým Pánem.

Když následujícího dne jel zločinný místodržitel na lov, splašil se 
mu kůň a shodil ho do propasti. Silně se zranil, takže se mu roztříš-
tily kosti. Tak zakončil nespravedlivý mučitel svůj hanebný život.
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SVATÝ ABRAHÁM, POUSTEVNÍK,
A JEHO NETEŘ, BLAHOSLAVENÁ MARIE

Svatý Abrahám se narodil v křes-
ťanské rodině blízko Edessy (jihový-
chodní Turecko) v Mezopotámii ko-
lem roku 300. Už z dětství si zamilo-
val modlitbu a čtení Písma svatého. 
Když vyrostl, jeho rodiče chtěli, aby 
se oženil, ale on nechtěl. Kvůli neu-
stálému naléhání rodičů se nakonec 
oženil. Avšak srdce Abraháma nemě-
lo pokoj a radost, protože Bůh v něm 
roznítil touhu zříci se všeho, co je ve 
světě, a žít jen pro Krista. Sedmého 
dne tajně opustil svou manželku 
a šel daleko za město, aby tam žil 
v samotě, v modlitbách a půstech 
a zasvětil tak svůj život jen Bohu.

Rodiče mladíka i jeho manželka se velmi trápili tím, že se Abra-
hám stal nezvěstným. Hledali ho po celém městě a nenacházeli. Až 
na 17. den ho našli za městem v jednom opuštěném domku, kde se 
modlil. S údivem se ho ptali, co tam dělá. Odpověděl jim: „Nedivte 
se, ale oslavujte Boha, protože mě povolal k sobě a osvobodil 
od marnosti tohoto světa. Nechejte mě žít jen pro mého Pána 
a plnit Jeho vůli.“ Viděli jeho vřelou touhu sloužit Bohu a řekli: 
„Ať se děje vůle Boží.“

V tom domku Abrahám prožil mnoho let v samotě na modlitbách 
a v půstech. Překonal mnoho pokušení a zkoušek, které na něj Bůh 
dopustil, aby ho očistil a posílil. Když Abrahám prošel touto etapou 
očisty a zakořenil se v Kristu, Bůh ho obdaroval darem moudrosti. 
Zvěst o jeho svatém životě se mezi křesťany rychle rozšířila. Mnoho 
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lidí za ním přicházelo, prosili ho o radu a útěchu a z duchovního 
rozhovoru čerpali velký užitek.

Pán chtěl ale ještě více oslavit svého služebníka Abraháma. Ne-
daleko místa, kde žil, byla jedna pohanská vesnice, kde se lidé 
velmi stavěli na odpor hlásání evangelia. Mnoho kněží a mnichů 
se snažilo obrátit tyto pohany ke Kristu, ale nikomu se to nikdy 
nepodařilo. Nikdo nemohl prolomit jejich zatvrzelost a nekajícnost. 
Misionáře bili, uráželi a vyháněli. Duch lži, který byl za modlářstvím, 
se nenávistně stavěl vůči všem, kteří hlásali Ježíše Krista. Tamější 
biskup si s nimi nevěděl rady, hledal proto takového muže, který 
by byl schopen vydržet všechno utrpení a tyto pohany by obrátil. 
Jeden kněz biskupovi řekl: „Neviděl jsem ještě tak horlivého a sva-
tého muže, jako je mnich Abrahám.“ I jiní kněží, kteří byli přítomni 
tomuto rozhovoru, potvrdili jeho slova. Biskup tedy řekl: „Je-li to 
tak, potom je třeba Abraháma do té vesnice poslat. Svým utrpením 
a láskou bude schopen Bohu posloužit a tyto lidi obrátit.“ Biskup 
dlouho neváhal, shromáždil své duchovní a vydal se za Abrahámem. 
Když tam dorazili, biskup se pozdravil s Abrahámem, vyložil mu 
těžkosti s pohanskou vesnicí a prosil ho, aby tam šel hlásat Krista. 
Abrahám smutně odpověděl: „Odpusť mi, svatý biskupe, a nech mě 
tu plakat nad mými hříchy, protože jsem slabý a nezpůsobilý k tako-
vému úkolu.“ Biskup mu odpověděl: „Milostí Boží jsi silný. Neleň proto 
a pusť se do díla Božího.“ Abrahám se znovu vymlouval a nazýval 
sebe velkým hříšníkem. Tehdy mu biskup řekl: „Tys opustil svět 
a vše, co je v něm, máš v nenávisti, ale poslušný nejsi. Sedíš tady, 
staráš se o svou spásu, ale jestli poslechneš, s Boží pomocí spasíš 
před peklem mnoho lidí. Zvaž sám, za co dostaneš větší odměnu — 
když spasíš sebe samého, anebo mnoho lidí?“ Blahoslavený s pláčem 
odpověděl: „Ať se stane vůle Boží. Kvůli poslušnosti půjdu.“ Biskup 
ho vyvedl z cely, přivedl do města, vysvětil ho na kněze a poslal do 
pohanské vesnice.

Cestou do vesnice se svatý modlil, aby mu Bůh dal milost při-
táhnout jejich srdce k Ježíši Kristu. Od prvního dne se pohané silně 
protivili jeho slovům. Velmi často ho tupili, surově ho bili holemi, 
házeli mu kolem krku provaz a táhli ho za vesnici jako mrtvého. 
K údivu všech se však následujícího dne znovu objevil ve vesnici a 
mluvil o spáse v Ježíši Kristu. Takové ponižování a trápení trvalo 
dlouhé tři roky, ale svatý nikdy nereptal a všechno utrpení obětoval 
za jejich obrácení.

Jednoho dne se shromáždili všichni obyvatelé té vesnice a hlu-
boce dojati Abrahámovou trpělivostí, hovořili mezi sebou: „Vidíte 
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to bezmezné utrpení toho muže? Vidíte, jakou k nám chová lásku? 
Velmi jsme mu křivdili, a přesto odsud neodešel a nikomu z nás neřekl 
zlého slova, ale s velkou radostí to všechno snáší. Skutečně, on je k 
nám poslán Bohem, kterého hlásá. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl by 
schopen vytrpět od nás tolik zla.“

Tehdy se vydali za ním a řekli mu: „Sláva na nebesích Bohu, 
který nám poslal Abraháma, aby nás vysvobodil z otroctví ďábla!“ 
Když to svatý uslyšel, zaradoval se duchem, že Pán nepohrdl jeho 
utrpením a modlitbami a obrátil tyto pohany k sobě. Abrahám jim 
začal podrobně vyprávět o Ježíši Kristu, o Jeho smrti a vzkříšení 
a také o svátosti křtu, takže se všichni pohané od nejmenšího do 
největšího dali pokřtít. Bylo jich přibližně deset tisíc. Abrahám pak 
spolu s nimi setrval ještě jeden rok. Ve dne i v noci je učil Božímu 
slovu. Když se dostatečně utvrdili ve víře, chtěl je tajně opustit. Vi-
děl totiž, že už ho velmi milují a ctí a bál se, aby nepadl do hříchu 
ješitnosti. Uprostřed noci vstal, odevzdal celé stádo do rukou Kris-
tových, nikomu nic neřekl a opustil vesnici, aby mohl žít v samotě.

Když nastalo ráno, lidé přišli jako vždy do chrámu, ale sv. Abra-
háma nenašli. Velmi se divili, co se mohlo stát, hledali ho po celé 
vesnici i okolí, ale nenašli. S pláčem šli za biskupem a pověděli mu 
o svém zármutku, že je Abrahám opustil. Biskup zesmutněl, poslal 
lidi, aby Abraháma hledali, ale nepodařilo se jim ho najít. Tehdy 
biskup přišel do vesnice, vybral nejhorlivější muže, vysvětil je na 
kněze, svěřil jim péči o Boží stádo a odešel.

Abrahám o tom uslyšel a zaradoval se, že Bůh vyslyšel jeho 
modlitbu a neopustil je. Ctihodný otec se vrátil do své původní cely 
a znovu začal vést život v samotě. Ďábel mu ale nedopřál pokoje. 
Snažil se ho svést k hříchu pýchy. Jednou, když se svatý modlil, 
jeho celu osvítilo zářivé světlo a uslyšel hlas: „Blahoslavený jsi, 
Abraháme, tak blahoslavený, že nikdo z lidí nevykonal mou vůli tak 
jako ty.“ Tehdy Abrahám pochopil, že je to hlas ďábla, který ho chce 
uvrhnout do pýchy a odpověděl: „Tvá temnota, ďáble, ať je odsouzena 
k záhubě spolu s tebou! Já jsem hříšný člověk a doufám jen v pomoc 
mého Boha. Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji: odejdi, nečistý pse!“ 
Po těchto slovech ďábel zmizel jako dým.

Abrahám měl rodného bratra, který měl dceru, jedináčka, jmeno-
vala se Marie. Bratr však zemřel a z děvčátka se stal sirotek. Tehdy 
Abrahám vzal sedmiletou Marii k sobě. Vybudoval jí zvlášť celu, kde 
se zbožné děvčátko s radostí a dětskou upřímností modlilo k Bohu. 
Čas od času ji svatý přicházel navštívit. Nikdy nezacházel do její 
cely, ale jen přes malinký otvor s ní mluvil a učil ji svatým knihám. 
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Dvacet let Marie prožila v samotě a zasvětila své panenství Kristu. 
Ve všem byla podobná svému strýci Abrahámovi — v modlitbě, 
v půstu, ve zdrženlivosti, tichosti i pokoře. Svatý se za ni modlil 
k Bohu, aby mohla v dobrém setrvat až do konce. Když se završil 
dvacátý rok jejího přebývání na poušti, ďábel všemi silami usiloval 
o to, aby ji svedl z cesty následování Ježíše Krista.

Byl v tom okolí jeden mnich, který se mnichem jen nazýval, ale ve 
skutečnosti byl daleko od mnišského života. Stalo se, že procházel 
kolem místa, kde žila Marie. Když ji uviděl, vzbudila se v něm ne-
čistá vášeň. Celý rok v něm tato vášeň hořela, až dokud mu satan 
nepomohl uskutečnit jeho hříšnou touhu. Ten mnich Marii svedl. 
Když se Marie vzpamatovala a uvědomila si, že se nechala podvést 
a svést, upadla do velikého zoufalství. Nijak nemohla uvěřit, že jí 
Bůh může hřích odpustit. Řekla si: „Má duše zemřela, zničila jsem 
svůj život, mnišskou práci i své slzy, všechno se obrátilo vniveč. Roz-
hněvala jsem Boha i sebe samu zahubila a svého strýce uvrhla do 
hořkého smutku. Zneuctěna ďáblem, proč mám já prokletá ještě žít?“

Tehdy Marie odešla z pouště do města a ze zoufalství vedla hříšný 
život v nevěstinci. Když se to s Marií stalo, sv. Abrahám měl vidění. 
Veliký had se doplazil do cely, kde žila Marie, spolkl čistou holubičku 
a unikl. Když to vidění skončilo, Abrahám rychle, se zlým tušením 
a strachem, běžel do cely Marie. Začal ji volat, ale nikdo mu neod-
povídal. Otevřel dveře a nenašel ji. Pochopil, že vidění se týkalo jí. 
S bolestí srdce hořce zaplakal: „Běda mi! Mou ovečku ulovil vlk a z 
mého dítěte se stala zajatkyně. Spasiteli všeho světa, ó kéž se vrátí 
Tvá ovečka Marie! Neodvrhni mé modlitby, Pane, ale pošli svou milost 
a vytrhni ji z hadí tlamy!“

Uběhly dva roky od doby, co Marie opustila poušť, a Abrahám se 
ve dne i v noci za ni k Ježíši modlil. Za dva roky mu někdo pověděl, 
kde jeho neteř je a jaký život ve městě vede. Tehdy Abrahámovi přišla 
na modlitbě myšlenka od Boha, co má udělat, aby Marii zachránil. 
Abrahám poprosil jednoho muže, aby mu dal koně a vojenskou 
uniformu a oblékl se tak, aby ho Marie nepoznala. Tak se vydal 
do města do nevěstince. Když tam přišel, požádal, aby mu přivedli 
jedno děvče, o kterém slyšel, že se jmenuje Marie. Odpověděli mu, 
že u nich takové děvče je a že ji k němu přivedou. Když Abrahám 
uviděl Marii v nečistých šatech, téměř nad ní z žalu zaplakal. Rych-
le se však vzpamatoval, aby se neprozradil. Když vešla do pokoje, 
Abrahám hned zavřel dveře, aby od něj, až ho pozná, neutekla. 
Sundal z hlavy vojenskou čepici, rozplakal se a řekl jí: „Dítě moje, 
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Marie, copak jsi mě nepoznala? Copak to ne já jsem tě vychoval? Co 
se tebou stalo, dítě moje? Kdo tě zahubil? Ó dítě moje, proč jsi mi nic 
neřekla, když jsi zhřešila? Činil bych za tebe pokání spolu se svým 
druhem Efrémem1. Proč jsi to udělala?“

Když tato slova Marie slyšela, stála jako solný sloup ze strachu 
a hanby.

„Nic neodpovídáš?“ otázal se jí svatý. „Copak jsem sem nepřišel 
kvůli tobě? Ó dítě moje, já se za tebe budu v soudný den zodpovídat 
před Bohem a za tvé hříchy budu činit pokání.“

Tak k ní svatý promlouval až do půlnoci, a ona nic neodpovída-
la. Nakonec se osmělila a s pláčem mu odpověděla: „Nemohu se ti 
podívat do očí pro můj hřích. Jak se mohu modlit k Bohu, když jsem 
plná nečistoty?“ On jí řekl: „Ať na mě dopadne tvůj hřích, ó dítě moje. 
Z mých rukou ať sejme Bůh tvůj hřích. Jen mě poslechni a vrať se se 
mnou znovu sloužit Bohu.“ Odpověděla mu: „Když ty říkáš, že mohu 
učinit pokání, a Bůh mou modlitbu přijme, pak ti důvěřuji a vrátím se 
spolu s tebou.“ Když nastalo ráno, Abrahám se vydal se svou neteří 
na cestu a vrátili se zpět do pouště.

Zbytek života Marie prožila v modlitbách a hlubokém pokání za 
své hříchy, takže ji Bůh za pravdivé pokání odměnil milostí činit 
zázraky. Blahoslavený Abrahám po navrácení Marie žil ještě deset 
let. Viděl její upřímné pokání, to ho naplnilo útěchou a oslavoval 
za to Boha. Pak zemřel ve věku 70 let. Na jeho pohřeb se sešlo celé 
město a mnozí nemocní, když se dotkli jeho těla, byli uzdraveni. 
Kristova otrokyně Marie po odchodu svého strýce na věčnost žila 
pět let ve velké zdrženlivosti a se slzami se před Bohem kála ve dne 
i v noci. Tak oslavila Boha a odešla v pokoji do Božího království. 
Teď, po pláči na zemi, radostně se veselí v království Božím.

1 svatý Efrém Syrský, který napsal Abrahámův životopis
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SVATÍ MUČEDNÍCI ZENOBIUS,
JEHO SESTRA ZENOBIE A SPOLUMUČEDNÍCI

Svatý Zenobius a jeho sestra Zenobie se narodili ve městě Aegae 
v Kilíkii. Jejich rodiče Zenodot a Tekla starostlivě vychovávali své 
děti v bázni Boží a velmi se za ně modlili. Každý večer shromažďo-
vali své děti ke společné modlitbě a tak v nich už odmalička zasé-
vali zvyk se modlit. Brzy ale Zenodot i Tekla odešli k Pánu a jejich 
mladému synovi a dceři zůstaly velké majetky. Po smrti rodičů se 
bratr se sestrou vzájemně utěšovali a starali se jeden o druhého. 
Zenobius a Zenobie měli pravověrné vychování a mnoho se společně 
modlili. Jasně pak poznávali marnost tohoto světa. Vzájemně se 
poradili a rozhodli se všechno opustit, aby mohli následovat Ježíše 
Krista. Zenobie část svého majetku dala bratrovi, aby ho užíval k 
slávě Boží, a sama začala žít v chudobě na samotě. Cele se zasvě-
tila Bohu, postila se a modlila ve dne i v noci. Zenobius využíval 
část svého majetku i majetku sestry k rozšíření Božího království 
a pomáhal potřebným. Když už všechno rozdal, byl sám jako jeden 
z žebráků. Bůh, který se stará o sirotky a neopouští ty, kdo v Něho 
doufají, za to, že kvůli Němu rozdali pozemské bohatství, obohatil 
je už tady na zemi svými duchovními dary a v nebi jim připravil 
nepomíjející poklad, který ani mol, ani rez neničí a zloděj nemůže 
ukrást (Mt 6,20). Zenobii Pán daroval milost ochrany před velkými 
běsovskými pokušeními a bratru Zenobiovi udělil dar uzdravovat 
nemocné. Ty ruce, které štědře rozdávaly chudým, Bůh obdařil si-
lou uzdravovat z nemocí. Jaká by to nebyla nemoc či rána, kterou 
člověk trpěl, stačilo, aby se ho sv. Zenobius jen dotkl, a Pán nemoc-
ného uzdravil. Boží služebník Zenobius dával ve svém životě dvojí 
almužnu: první chudým, druhou nemocným. První dával z majetku, 
druhou dával z Boží milosti, kterou byl obdařen. Ne všichni však byli 
uzdravováni. Zarmouceným nemocným Zenobius zdůrazňoval, že 
není nic, co by se dělo bez vůle Boží, a vysvětloval jim: „V budoucnu 
by zdraví přineslo škodu tvé duši a ohrozilo by tvou spásu. Děkuj 
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proto Bohu, On ví, co je pro tebe lepší.“ Svatý Zenobius vyhnal z lidí 
bezspočet nečistých duchů, zarmoucené utěšoval, a těm, kteří byli 
v nesnázích, pomáhal. Pro tak dobročinný a svatý život lidé Zenobia 
milovali a ctili ho. Když dosáhl zralého věku, byl pro své ctnosti ve 
svém rodném městě vybrán za biskupa. Tak Kristova církev dostala 
v městě Aegae dobrého pastýře. Svatý o ni horlivě pečoval a vedl lid 
po cestě spásy. Pán skrze sv. Zenobia uzdravil i nevěřící manželku 
významného velmože, která trpěla nevyléčitelnou nemocí. Ona pak 
uvěřila v Krista i se svým manželem a dětmi, a když byli pokřtěni, 
Pán uzdravil i jejich duše. Tak svatý, skrze něhož přicházela úleva 
tělu, vždy na prvním místě dbal o uzdravení duše.

Ničemný císař Dioklecián rozpoutal velké pronásledování křes-
ťanů. Do kilikijského kraje proto poslal krutého velmože Licia, aby 
mučil všechny věřící, kteří vyznávali jméno Ježíše Krista. Když kat 
přišel do města Aegae, nejprve zajal tři rodné bratry, Klaudia, Asteria 
a Neona. Všechno jeho přemlouvání k odpadlictví skončilo neúspě-
chem, proto Licius poručil bratry jednoho po druhém mučit. Krutě 
je bili, rozpalovali jim pod nohama oheň, trhali železnými háky jejich 
těla, odřezávali z nich kousky masa, rány posypávali solí, třeli je 
střepy a opalovali svíčkami. Po takových nelidských mukách, kte-
rá svatí mučedníci vytrpěli, mučitel poručil všechny tři za městem 
ukřižovat. Hned po nich byla mučena jejich sestra Neonila a ještě 
jedna křesťanka jménem Dominika, kterou usmrtili jako první. Ubili 
ji pruty k smrti. Neonilu kat rozkázal pověsit na dřevě za vlasy a 
krutě ji bít. Pak rozkázal ustřihnout jí vlasy, a když spadla, rozkázal 
celé její tělo obložit ostrým trním a bít ji tak dlouho, dokud svatá 
mučednice nezemřela.

Potom Licius uslyšel o sv. Zenobiovi, křesťanském biskupovi, a 
poslal vojáky, aby ho zajali. Přivedli Zenobia a bezbožný soudce mu 
řekl: „Nechci s tebou vést dlouhý rozhovor; vím, že vy křesťané jste 
krasořečníci. Řeknu ti proto jen krátce: nabízím ti dvě věci — život a 
smrt. Život — když se pokloníš bohům, smrt — když se jim nepokloníš. 
Vyber si, co chceš. Buď přineseš oběť, pokloníš se našim bohům a 
budeš žít, a navíc dosáhneš cti, anebo setrváš ve své neposlušnosti, 
a pak budeš krutě mučen a hořce zemřeš.“ Svatý Zenobius s jistotou 
a odvážně odpověděl: „Dočasný život bez Krista není život, ale 
smrt. Smrt pro Krista není smrt, ale nesmrtelný život. Raději 
chci kvůli mému Spasiteli zemřít časnou smrtí a věčně s Ním 
žít, než od Něj odpadnout kvůli časnému životu a navěky umí-
rat v pekle.“ Když to Licius uslyšel, přikázal svatého pověsit na 
dřevě a krutě bít. Řekl: „Uvidíme, jestli mu Kristus přijde na pomoc.“
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Zenobiova sestra, blahoslavená Zenobie, se dozvěděla, že její bratr 
trpí za Krista. Rychle se vydala na cestu a přišla na místo, kde byl 
mučen. Uviděla svého bratra, jak visí na dřevě, zraněný, zakrvácený, 
a zahořela horlivostí proti takovému bezpráví. Stanula před mučite-
lem a řekla: „Jsem křesťankou. Jediného Boha a našeho Pána 
Ježíše Krista vyznávám stejně jako můj bratr. Rozkaž i mě 
mučit tak, jak mučíš mého milovaného bratra. Kalich utrpení 
chci vypít stejně jako on a stejným věncem chci být ověnčena!“ 
Mučitel se podivil takové statečnosti a odvaze sv. Zenobie a řekl: 
„Ó ženo, nechtěj se tak zahubit a nežádej pro sebe takovou potupu. 
Utrpíš hanbu zároveň s bolestí. Radím ti: přines oběť bohům a za-
chráníš se před mukami.“ Svatá odpověděla: „Větší hanbu přináší 
nahota duše než nahota tělesná. A silnější jsou muka věčná, 
než časná. Nedbám na tělesnou nahotu, neboť jsem oblečená 
v Krista. Nebojím se rukou kata, protože s Kristem jsem už za 
života spoluukřižovaná. Dělej, co chceš, mučiteli, neodvrátíš 
mě od Ježíše Krista, mého Pána!“ Tehdy kat rozkázal bít ji stejně 
jako jejího bratra, sv. Zenobia. Potom rozkázal hodit je na rozžhavené 
železné rošty, pod nimiž hořel oheň. Posměšně řekl: „Ať sem přijde 
Kristus a pomůže vám!“ Svatý Zenobius odpověděl: „Náš Spasitel 
Ježíš je tu s námi, posiluje nás svou milostí, neboť snášíme 
muka, která se protiví lidské přirozenosti. Ty to ale nemůžeš 
pochopit, protože jsi zaslepený svými hříchy a nepravostmi.“ 
Potom kat rozkázal svaté hodit do kotle s vřící vodou, ale to jim 
z Božího rozkazu ani trochu neuškodilo. Stáli ve vroucím kotli jako 
v chladné vodě a zpívali Davidovu píseň: „Před protivníky jen Tys 
nás spasil, a ty, kdo nás nenáviděli, jsi zahanbil.“

Nakonec mučitel rozkázal vyvést je za město a useknout jim 
hlavy. Bratr se sestrou šli na smrt s nevýslovnou radostí. Po cestě 
povzbuzovali jeden druhého a říkali si, jak rychle jim život uběhl a 
že konečně nastal čas jejich odchodu k Pánu. Když přišli na místo, 
kde měli být popraveni, začali se modlit: „Děkujeme Ti, Pane, Bože 
náš, že jsi nám dal, abychom bojovali dobrý boj a na konci 
života zachovali víru. Dej, abychom byli účastni Tvé slávy a 
připočti nás k zástupu těch, kteří jsou Ti milí, protože Ty jsi 
Blahoslavený na věky věků, amen.“ Když ukončili modlitbu, bylo 
slyšet hlas z nebe, který jim sliboval odměnu a volal je do věčného 
pokoje. Svaté sťali a oni přešli ze země na nebesa, kde je spolu 
s andělskými chóry a svatými ověnčil vítěznými nebeskými věnci 
sám náš Pán Ježíš Kristus se svou Matkou.



157

Jejich těla nechali mučitelé pohozená bez pohřbení. Když však 
nastala noc, dva kněží, Gaius a Hermogenes, tajně vzali jejich těla a 
položili je do společného hrobu. Slavili otce i Syna i Ducha svatého, 
jediného Boha, kterého slaví všechno živé nyní i vždycky a na věky 
věků, amen. Stalo se to roku 290.

SVATÝ MUČEDNÍK EPIMACHUS

Svatý Epimachus pocházel z Egypta. Už v mládí si Boha zami-
loval celým srdcem a chtěl žít jen pro Něho. Opustil proto svět, šel 
na poušť a na Pilusijské hoře vedl dlouhý čas život v samotě. Neměl 
zkušeného vůdce. Jeho učitelem byl ale Duch Boží a Boží láska, 
která učí životu v souladu s Božím slovem. Ta učila svaté apoštoly, 
aby vše opustili a šli za chudým Pánem. Díky ní praotcové, mučed-
níci a mučednice měli sílu bloudit v ovčích a kozích kůžích, snášet 
bídu, křivdy a být pronásledováni od světa (Žid 11,37). Tato Boží 
láska vedla i sv. Epimacha k svatému životu naplněnému zříkáním 
se sebe a pomáhala mu vítězit nad démonskými nástrahami.

Bylo to za vlády císaře Decia (249–251), zarputilého ctitele řím-
ských bohů. Apelián, správce Alexandrie, rovněž začal křesťany 
krutě pronásledovat, takže jedni se skrývali a druzí zříkali víry. 
Když se o tom ctihodný otec dozvěděl, vzplanul svatým hněvem 
a vydal se do Alexandrie. Právě tehdy měli pohané svůj svátek. 
Epimachus vešel do pohanské svatyně, přede všemi beze strachu 
poshazoval oběti na zem a modly rozbil. Byl proto zajat a předveden 
před městského prefekta. Když svatý uviděl Apeliána, který umučil 
mnoho nevinných křesťanů, tak silně zahořel horlivostí pro Boha, 
že se na něj statečně vrhl, aby ho zabil. Kdyby ho stráž v poslední 
chvíli nezadržela, podařilo by se mu to. Prefekta udivila taková od-
vaha a rozkázal uvrhnout ho do temnice, dokud nevymyslí, jakými 
mukami ho zahubí. Ve vězení bylo mnoho věřících, kteří čekali na 
smrt. Mnoho z nich nebylo duchovně připraveno na utrpení. Boží 
prozřetelnost sem proto přivedla Epimacha. Jednou věřící společně 
klečeli na studené podlaze vězeňské cely, pohrouženi do modlitby. 
Chór mužských a ženských hlasů neustále opakoval: „Pane, smiluj 
se!“ V jejich hlase bylo slyšet hlubokou bolest. Před jejich očima 
vyvstávala zakrvácená, roztrhaná těla bratří a sester. Každý z těchto 
lidí už ztratil někoho ze svých drahých. V jejich srdcích se ozývala 
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otázka: „Kde je Kristus? Proč je teď zlo silnější než Bůh?“ Vpředu stál 
Epimachus s rukama pozvednutýma vzhůru. Najednou se obrátil 
ke křesťanům a řekl: „Děti, povzneste srdce k našemu Spasiteli 
a přineste mu v oběť své slzy. On je tu!“ Potom znovu poklekl a 
nastalo ticho. Najednou se ozval ženský hlas plný bezmezné boles-
ti: „Zabili mého jediného syna.“ Znovu nastalo ticho. Najednou se 
ozval druhý hlas: „Kati zneuctili mé dcery,“ potom třetí: „Bojím se 
být roztrhán dravými šelmami. Pane, pomoz mi!“ pak čtvrtý: „Mého 
bratra včera zajali a vydali na mučení. Pane, neopusť ho!“ Tak se 
ve vězení ozývalo jedno zvolání za druhým. Svatý Epimachus otočil 
hlavu k lidem a silným hlasem promluvil: „Ježíš Kristus, pravý 
Bůh, sám sebe vydal na muka a smrt, aby nás osvobodil od 
věčné smrti. Podívejte se s vírou na Pána ukřižovaného za nás. 
Hle, On je s námi. A každému z nás osobně říká: Pojď cestou, 
kterou jsem šel já. Říkám ti, ženo, tvůj syn se narodil ve slávě 
k věčnému životu a ty s ním budeš věčně. Tobě, otče, zneuctili 
dcery. Slibuji, že je uvidíš bělejší než lilie. Ty, chlapče, máš 
strach z šelem, pravím ti: neboj se mučednictví, smrt tak nebo 
tak přijde, a zde ti Pán dá sílu! Zůstaň věrný Ježíšovi! Ve jmé-
nu Ježíše Krista, ať odstoupí mlha z vašich očí a ať se vaše 
srdce rozhoří láskou k Bohu stejně jako srdce těch, kteří před 
vámi následovali Krista až na smrt!“ Jeho slova, řečena v Boží 
autoritě, zcela změnila atmosféru ve vězení. Všichni v sobě pocítili 
působení Ducha svatého, který se dotýkal jejich duší a osvobozoval 
je od strachu. Ze všech stran znělo: „Amen!“ Epimachovi zářily oči. 
Pán skrze něj rozléval svou sílu, velikost, svatost. Když zvolání uti-
chla, pokračoval: „Proč se bát síly zlého? Vládcem světa je Pán, 
který přebývá v nás. I když se zem napojí krví křesťanů a jámy 
se naplní našimi těly, říkám vám: My jsme vítězi! A jako náš 
Spasitel svými mukami a smrtí zaplatil za hříchy světa, tak 
chce skrze vaši oběť mnoho duší přivést k poznání sebe samé-
ho. Vaše utrpení mají věčnou hodnotu. Vy jste Jeho bojovníci!“

Tehdy se ti, kteří se báli, vzchopili. Ty, kteří byli v pochybnostech, 
naplnila živá víra. Někteří jako jedněmi ústy volali: „Hosanna! Ho-
sanna!“ Jiní: „Za Krista!“ Tak Pán skrze sv. Epimacha posílil věřící. 
Ani jeden z těch, kteří s ním byli, nezapřel Krista; všichni za Něj 
položili své životy jako mučedníci.

Konečně přivedli na muka i Epimacha. Zpočátku mučedníka 
drásali železnými háky, potom bili pruty, lámali mu kosti těžkými 
kameny. V mukách pronášel: „Jestli můj Pán, Ježíš Kristus, 
kvůli mně tolik vytrpěl, copak nemám i já trpět za Něj? Chci 
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větší muka, než jsou tato! Bijte mě, plivejte na mě, vložte mi 
na hlavu trnovou korunu. Dejte mi rákos do ruky, napojte mě 
žlučí. Z mého těla udělejte jednu velkou ránu. Ukřižujte mě a 
probodněte mi bok. Vše, co trpěl můj Pán, chci trpět i já.“ Kolem 
stálo mnoho lidí, kteří se na muka svatého dívali. Mezi nimi byla i 
jedna žena, která neviděla na jedno oko, měla místo něj jen bělmo. 
Když viděla tak kruté mučení, plakala a stále se na mučedníka 
dívala. V jednom okamžiku jí kapka krve svatého dopadla na oko. 
Hned bylo zdravé jako i druhé! Žena však neprohlédla jen tělesně, 
prohlédla i duševně a hlasitě zvolala: „Veliký je Bůh, kterého tento 
mučedník vyznává!“ Nakonec Epimachovi usekli hlavu. Věřící po-
chovali jeho tělo a pak ho přenesli do Říma.

(Jeho svátek se slaví 31. října.)

Svatá mučednice
Paraskeva
viz str. 145
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SVATÍ UČEDNÍCI APOŠTOLA PAVLA (Ř 16):
STACHYUS, AMPLIAS, URBAN, NARCIS,

APELLES A ARISTOBUL

Svatý apoštol Pavel vzpomíná dnešní svaté v listu k Římanům. 
Všichni položili svůj život za Pána Ježíše Krista. Apoštol Pavel píše: 
„Pozdravujte Ampliata, kterého miluji v Pánu. Pozdravujte Urbana, 
mého spolupracovníka v díle Kristově, a Stachya, mně velmi drahé-
ho.“ (Ř 16,8–9) Přibližně v 57.–58. roce Stachyus, Amplias a Urban 
konali společně misii na císařském dvoře. Později byli všichni tři 
apoštolem Ondřejem vysvěceni. Stachyus byl biskupem v jednom 
z měst Thrácie, Amplias v Diospoli a Urban v Makedonii. O Urba-
novi je známo, že byl učedníkem a pomocníkem jak apoštola Pavla, 
tak i Petra.

Také Narcise apoštol Pavel vzpomíná v listě k Římanům (Ř 16,11). 
V jeho domě se křesťané shromažďovali. Svatý Pavel vysvětil Nar-
cise na biskupa a poslal ho do Atén, kde řídil církev po odchodu 
Dionýsia Areopagity do Galie. Za svou horlivost v kázání evangelia 
zaplatil životem.

Apella apoštol Pavel chválí jako vyzkoušeného v Kristu. Byl bis-
kupem ve Smyrně a Heraklionu.

Aristobul byl příbuzným apoštola Barnabáše. V Římě najal malý 
dům, ve kterém se scházeli křesťané. Když apoštol Petr konal misii 
ve Španělsku, šel spolu s ním. Tehdy ho sv. Petr vysvětil na bis-
kupa a odeslal do Británie. Tam Aristobula přepadli pohanští žreci 
Druidové. Bili a vláčili ho ulicemi města, dokud neodevzdal svého 
ducha Pánu.
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SVATÁ MUČEDNICE ANASTÁZIE ŘÍMSKÁ (STARŠÍ)

Za císaře Decia, když byl 
správcem města Říma Probus, 
byl nedaleko města Říma jeden 
malý ženský monastýr. Nachá-
zel se na neznámém, opuštěném 
místě a žilo v něm v půstu ně-
kolik ctnostných řeholnic. Je-
jich představená se jmenovala 
Sofi a, byla už pokročilého věku 
a dokonalá v ctnostech. V tom 
monastýru žila ctihodná panna 
Anastázie, rodem z Říma. Před-
stavená Sofi a se jí ujala jako 
tříletého sirotka. Vychovávala 
ji v monastýru a učila ji všem 
dobrým skutkům, takže převy-
šovala jiné vytrvalostí v duchov-
ních bojích, půstech, námahách i všech pracích. Když jí bylo 20 let, 
dozvěděli se o ní někteří známí římští občané, a protože její vzezření 
bylo velmi ušlechtilé, zatoužili s ní uzavřít sňatek. Přestože se ji 
snažili přesvědčit, svatá panna vším pohrdala. Zasnoubila se jedi-
nému Kristu, pro Něj zachovávala své panenství a ve dne i v noci 
Mu sloužila modlitbami. Ďábel se snažil odvést Kristovu pannu od 
jejího andělského života a vzbudit v ní lásku ke světu. Pozvedl proti 
ní veškerou svou zbroj tělesných pokušení, a to jak skrze myšlenky, 
tak i úskočná slova a jiné vychytralé léčky, ale ničeho nedosáhl. 
V jejím slabém těle přebývala Kristova síla, která dívčíma nohama 
pošlapala prokletou hlavu hada. Když ďábel nemohl nad nepřemoži-
telnou Kristovou nevěstou zvítězit vnitřním, skrytým bojem, povstal 
proti ní zjevně. Vzbudil některé nevěřící, nepřátele křesťanů, aby ji 
udali nelítostnému Probovi. V té době zuřilo kruté pronásledování 
křesťanů. Šli proto za tímto zločinným člověkem a líčili, že Anastázie 
je dívka, která se nedá srovnat s žádnou v celém Římě. Přitom že 
přebývá na osamoceném místě spolu se ženami, které žijí chudě a 
bez muže a že ani ona nechce mít muže a pohrdá životem ve světě. 
Nakonec dodali: „Věří v Ukřižovaného a vysmívá se našim bohům.“ 
Když se správce města doslechl o šlechetném vzezření Anastázie, 
poslal své sluhy, aby ji přivedli. Šli, ale nemohli otevřít monastýr-
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skou bránu. Vzali sekery a rozsekali ji. Když řeholnice uviděly, co 
se děje, velmi se polekaly, otevřely dveře z druhé strany monastýru 
a utekly. Představená Sofi a však neutíkala a Anastázii řekla: „Dítě 
moje, Anastázie, teď nastal čas hrdinství: tvůj Ženich, Ježíš Kristus, 
ti chce dát korunu. Nechci, abys utekla z monastýru. Nechci tě, svou 
perlu, ztratit. Od tří let tě vychovávám a do dnešního dne chráním 
jako zřítelnici oka.“

Sofi a vyšla k vojákům, kteří už rozsekali bránu, a řekla: „Koho 
hledáte a co chcete?“ Oni jí odpověděli: „Stařeno, vydej nám pannu 
Anastázii, kterou držíš u sebe, neboť správce města Probus vyža-
duje, aby k němu přišla.“ Sofi a odpověděla: „Ano, s radostí, jen vás 
prosím, pánové moji, počkejte dvě hodiny, dokud ji nenastrojím, aby 
byla milá očím vašeho pána.“ Sluhové mysleli, že ji chce krášlit 
světským oděvem a šperky, a proto dvě hodiny čekali. Duchovní 
matka Sofi a však chtěla ozdobit svou dceru duševní krásou, aby se 
zalíbila svému nebeskému Ženichu. Vzala ji a zavedla do chrámu. 
Přivedla ji před oltář a s pláčem k ní začala promlouvat: „Dítě moje, 
Anastázie, dnes máš dokázat svou lásku k Pánu skutkem. Teď se 
máš postavit za svého milovaného Ženicha až do krve a dokázat, že 
jsi opravdu Jeho nevěstou. Neboj se, když tě budou strašit mukami, 
a řekni: ‚Nemám strach, protože se mnou je můj Bůh!‘ Když tě za-
čnou bez milosti bít, nelekej se těch, co zabíjejí tělo, ale duši zabít 
nemohou. Když budou rozdírat tvé tělo, raduj se ve svém utrpení, 
protože doplňuješ utrpení Kristovo na svém těle. Když ti budou chtít 
setnout hlavu, dívej se na Hlavu církve, kterou je Kristus, který je i 
tvá sláva a tvou hlavu pozvedá. Neboj se, dítě moje, krutého utrpení, 
neboť neviditelně v něm bude s tebou přítomný tvůj Ženich a bude ti 
ulehčovat bolest. On tě vezme z těžkých muk, a když zasténáš, On 
tě utěší. Když ztratíš sílu, On tě posílí. Když pod ranami klesneš, On 
tě pozvedne. Když tě kruté rány naplní hořkostí, On osladí tvé srdce 
a ovlaží tvou duši a neodstoupí od tebe, dokud tě nevezme z rukou 
mučitelů a neuvede do svého nebeského paláce. Tam svolá všechny 
andělské síly a všechny zástupy svatých a s velkou radostí tebe, 
svou nevěstu, ozdobí neporušitelnou korunou slávy a budeš tak s Ním 
kralovat na věky.“

Anastázie řekla: „Mé srdce je připraveno trpět za Krista. Má duše 
je připravena za mého nejsladšího Ježíše zemřít. Všechna moje touha 
už odedávna i nyní je, abych směla položit za milovaného Pána svou 
duši. Teď nastal čas naplnění mé touhy, s radostí půjdu před mučitele 
a vyznám přesvaté Jméno mého Boha. Ty, má paní a matko, se o 
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mě neboj kvůli mé mladosti. Věřím mému Pánu Ježíši Kristu, že mě 
posílí. Modli se za mě, milovaná matko.“

Když už spolu dlouho rozmlouvali, vojáci ztratili trpělivost. Vtrhli 
mezi ně, chytili Anastázii jako vlci ovci, na hrdlo jí naložili želez-
ný kruh a hněvivě ji vlekli do města. Postavili ji před městského 
správce. Tělem stála před ním, ale svou myslí stála před Kristem, 
svým Ženichem, a očima srdce se dívala do Jeho tváře. Všichni, 
kdo ji viděli, se podivili její zvláštní kráse, protože měla pokorné oči 
a ponížený výraz tváře. Probus jí řekl: „Jakého jsi rodu, jaké víry a 
jak se jmenuješ?“ Svatá odpověděla tichým hlasem se sklopenýma 
očima: „Jsem dcera jednoho z občanů města Říma, vychovaná v křes-
ťanské zbožnosti a jmenuji se Anastázie.“ Správce města jí řekl: „To 
je neobvyklé jméno pro Římany, nevím, co to je ‚Anastázie‘.“ Svatá 
odpověděla: „Anastázie znamená vzkříšení. Bůh mě vzkřísil, 
abych mluvila proti tobě, dokud nezdolám tvého otce, satana.“ 
Probus odpověděl: „Pokorně mi odpovídej, děvče, abys mě nepřivedla 
k lítému hněvu! Je mi líto tvého mládí a nechci zahubit tvou krásu! 
Poslechni mě jako otce, který ti dobře radí a dobře to s tebou myslí. 
Proč ses nechala svést neužitečným křesťanským učením a zbytečně 
ztrácíš svá mladá léta tím, že ses připravila o dobrý život se všemi 
jeho příjemnostmi, které bohové dávají lidem k obveselení? Radím 
ti, přistup k bohům a pokloň se jim a dostaneš manžela ne prostého, 
ale význačného rodu, důstojného, slavného a bohatého.“

Na tato slova Anastázie pozvedla sklopené oči, pohleděla na 
správce Proba a řekla: „Manžel můj a bohatství mé i život i ra-
dost má je můj Pán Ježíš Kristus! Neodvrátíš mě od Něj svými 
svůdnými slovy. Nesvedeš mě jako had Evu. Neosladíš mi vaši 
hořkou záhubu. Neodloučíš mě od mého Pána ani hrozbou muk. 
Jsem připravena za Něj i stokrát zemřít, kdyby to bylo možné.“

Probus rozkázal těm, co jí stáli nejblíže, udeřit ji do tváře a řekl: 
„Tak odpovídáš jasnému vládci?“ Chtěl ji zahanbit, a proto rozká-
zal roztrhnout jí oděv a řekl jí: „Líbí se ti to tak, děvče, jak zde před 
námi stojíš?“ Svatá mu odpověděla: „Bláznivý a hanebný, plný vší 
nečistoty, to není moje hanba, ale tvoje. Pamatuj, že jsi více 
sebe než mě zahanbil, protože mě přikrývá můj Ženich oděvem 
slávy. Tebe ale bude hanba pokrývat navěky. A každý rozumný 
člověk teď poví: Kdyby správce města nebyl hanebný a napl-
něný nečistou ohavností, nejednal by tak.“ A těm, co jí roztrhli 
oděv, řekla: „Když jste toto udělali, proč ještě otálíte? Přede 
mnou jsou všechny nástroje mučení. Bijte, sekejte, trhejte tělo, 
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pokrývejte ho ranami, skryjte ho v krvi, a tak uvidíte, že jsem 
připravena na rány a nemyslete si, že ode mne uslyšíte něco 
jiného než to, že chci zemřít za mého Krista!“ Tehdy na Probův 
rozkaz byla natažena za ruce a za nohy tváří k zemi a přivázána ke 
čtyřem sloupům. Rozpálili pod ní oheň se smolou a sírou a mučili 
ji zdola ohněm a páchnoucím dýmem a po zádech ji bez milosti bili. 
Shora byla bita, zdola dýmem mořena a ohněm pálena. Trpěla, a 
místo sténání pronášela Davidův žalm: „Smiluj se nade mnou Bože,“ 
až do konce. Byla tak dlouho bita, dokud se neunavili ti, co ji bili. 
Pak ji odvázali od sloupů, sňali z ohně, přivázali ji ke kolu a točili 
jím, aby jí polámali všechny kosti a šlachy roztrhali. Ona se modlila 
k Pánu: „Útočiště mé a Ochránce můj, neodstupuj ode mne, ne-
boť slábne z bolesti má duše a mé kosti jsou setřeny.“ Tehdy se 
Boží silou kolo stalo nehybné a mučednice byla neviditelnou rukou 
odvázána. Celé její tělo bylo najednou zase zdravé a nepoškozené. 
Všichni byli ohromeni.

Správce města by se mohl po tak velkém zázraku vzpamatovat a 
dojít k poznání pravého Boha, ale oslepila ho zloba a začal svatou 
mučit jinými mukami. Nechal ji zavěsit na mučidla, rozdírat její 
žebra a trhat její tělo. Ona to vše statečně snášela a jen k jedinému 
Bohu pozvedala oči se slovy: „Pohleď na mou bolest, Ženichu můj, 
že trpím pro Tebe, a kéž se Ti zalíbí Tvá neužitečná otrokyně, 
kéž Ti je příjemná oběť mé z lásky prolité krve, abych nebyla 
sborem svatých mučednic odmítnuta.“ Pak ji sňali z mučidel a 
správce města jí řekl: „Anastázie, jak se teď cítíš? Dobře?“ Odpově-
děla mu: „Velmi dobře. Každá muka je pro mě dobrá a příjemná 
za Toho, kterého miluji víc než své zdraví a svou duši.“ Probus 
řekl: „Když je ti tak dobře za Ukřižovaného trpět muka, přidám ti toho 
dobra!“ A přikázal jí břitvou řezat hruď. Svatá uviděla, jak mnoho 
krve z ní vytéká, a začala velmi slábnout. Poprosila o trochu vody. 
Jeden z těch, co stáli blízko, jménem Cyril, přinesl vodu a podal 
jí. Trochu se napila a řekla mu: „Kéž nepřijdeš o svou odměnu u 
Pána podle Jeho slov, neboť On sám řekl: a kdo by vás napojil třeba 
jen sklenicí chladné vody ve jménu mém, neboť Kristovi vy jste, ten 
nepřijde o svou odměnu.“ Správce města jí řekl: „Copak tato muka 
už ti nestačí? Chceš být více mučena?“ Svatá odpověděla: „Dělej, co 
chceš, můj Bůh má moc i na větší muka mi dodat síly, která 
ubývá, a ponížit tvou pýchu.“ Mučitel rozkázal strhnout jí nehty 
z prstů, potom odseknout ruce i nohy a vybít jí zuby. Svatá znovu 
ztrácela sílu a prosila vodu, neboť řeka krve se jí vyřinula z úst. A 
znovu jí Cyril dal napít trochu vody. Mučitel uviděl, že Cyril dává 
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mučednici pít a pomyslel si, že je křesťan. Opravdu jím i byl. Rozká-
zal ho proto setnout mečem. Tak byl sťat blažený Cyril a šel k Pánu 
přijmout odplatu za číši chladné vody, kterou v Kristově jménu napo-
jil Kristovu mučednici. Svatá, občerstvena vodou, trochu pookřála a 
modlila se: „Neopouštěj mě, Bože, Spasiteli můj!“ Probus rozkázal 
vyřezat jí jazyk. Svatá řekla: „I když mi jazyk vyřežeš, zločinný 
krvežíznivče, mé srdce nepřestane volat k Pánu. Pán toho, 
kdo se modlí v mlčení, ještě více vyslýchá.“ Sluha vzal kleště, 
vložil jí je do úst, vytáhl jí jazyk co nejvíce a odřezal jej. Všechen 
lid začal křičet a vytýkat městskému správci tak ukrutné, nelidské 
mučení. Probus se rozlítil i na lid, rozkázal vyvléci svatou za město 
a odseknout jí mečem hlavu. Tak dovršila své hrdinné utrpení svatá 
Kristova mučednice Anastázie.

Její duchovní matka Sofi a s velkou láskou a vděčností Pánu, že 
dal své nevěstě vítězství, posbírala části jejího těla a s ostatními 
křesťany důstojně pochovala.
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DUCHOVNÍ POUČENÍ 11.

IKONOBORECTVÍ A SOUČASNÉ IKONY

V čase ikonoborectví (obrazoborectví) byli mnozí věřící pronásle-
dováni a někteří mniši dokonce v boji proti této herezi položili svůj 
život jako mučedníci. Příkladem je svatý mnich Ondřej Krétský. 
Přišel do Cařihradu, do chrámu, kde byl tehdy přítomen i císař 
Konstantin Kopronim (741–775). Svatý Ondřej mu otevřeně vytkl, 
proč pronásleduje věřící, kteří uctívají svaté ikony. Zdůraznil, že 
neúcta k ikonám uráží Toho, koho ikona zobrazuje, tedy Spasitele, 
Bohorodičku a svaté. Řekl: „Vy krutě trestáte ty, kteří shazují sochy 
zobrazující císaře, i ty, kteří tupí jeho obrazy. Daleko větší urážkou 
však je znevažovat obrazy samotného Spasitele, který je na nich zob-
razen. Ty, kteří tak činí, proto také stihne daleko větší trest.“ Svatého 
Ondřeje pak zbili do krve. Když byl hozen do věznice, povzbuzoval 
ostatní vězně. „My, křesťané, když uctíváme ikony, uctíváme ne barvy 
či plátno, ale Toho, kdo je na ikoně znázorněn. Od okamžiku vtělení 
Božího Slova se Ježíš stal pro nás viditelným, proto Ho můžeme zná-
zorňovat na ikonách.“ Svatý Ondřej nakonec za své svědectví zaplatil 
životem jako mučedník. Za hájení svatých ikon trpěli i biskupové a 
patriarchové. Nakonec byla hereze ikonoborectví přemožena.

Katolická i pravoslavná církev, na rozdíl od protestantů, uctívá 
ikony a sochy Ježíše Krista, Matky Boží a svatých. Ďábel v 19. století 
zaútočil na církev na západě tzv. modernismem, který pak skrze II. 
vatikánský koncil masově zplundroval celou katolickou církev. Do 
pravoslavné církve vešel démon urážející Boha, Bohorodičku i svaté 
skrze dekadentní ikonopisectví. Vytvořilo se ale veřejné mínění, které 
přijali i mnozí biskupové a vlivné osoby, jako by šlo o vyšší úroveň 
umění, a tak se tato dekadence začala rychle šířit.

Bylo postaveno mnoho chrámů a monastýrů. Kupole na chrá-
mech byly pozlaceny, do chrámů byly dány nové ikonostasy i s no-
vými ikonami, ale opomíjí se to nejpodstatnější — hluboká vnitřní 
obroda, která má zasáhnout jak starší generaci, tak i mládež.

Jaké smýšlení má současná ruská a ukrajinská mládež a jaké-
ho má ducha? Mládež je duchovně vykořeněna. Přijala dekadentní 
kulturu Západu s hudbou, která má své kořeny v satanském voo-
doo, spojeném s narkotiky, okultismem, cynismem a satanismem. 
Rusko a Ukrajina stojí před požadavkem pravdivé duchovní reformy, 
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která má zasáhnout nejen církev, ale i národ, a to k jeho časnému 
i věčnému dobru.

Ikonostas ve východní liturgii
Na ikonostasu jsou dva hlavní obrazy vedle carských dveří, a to 

obraz Krista a obraz Bohorodičky s Ježíškem v náručí. Řekové mají 
skromné ikonostasy. U východních Slovanů jsou naopak zaplněné 
mnoha obrazy, které mohou sloužit jako obrazový katechismus 
Ježíšova života. V některých chrámech jsou obrazy i na stěnách. 
Smyslem je, aby čisté ikony působily na představivost věřících a dis-
ponovaly je k víře. Bohužel, ne všechny ikony ale vzbuzují úctu 
k Bohu či svatým. Dnes je pod rouškou církevního umění prosazo-
vána celá dekadentní škola ikonopisectví, za kterou není Duch 
Boží, ale duch pseudoduchovna až satanismu. „Ikony“ místo toho, 
aby disponovaly k pravdivé zbožnosti, působí destruktivně. Napří-
klad Ježíš je znázorněn s abnormálně dlouhým tělem s malinkou 
hlavičkou, andělé vypadají jako démoni, Jan Křtitel s rozcuchanými 
vlasy připomíná výrazem loupežníka či vlkodlaka. Studenti teologie 
jsou přesvědčováni, že to je právě ta vyšší duchovnost, která se musí 
vyjadřovat ne reálnými obrazy, ale malováním takových karikatur. 
To je ale stupidní demagogie! A právě tato demagogie je prosazována 
pod velkým tlakem, zvláště od druhé poloviny minulého století. Tedy 
i ve východním církevním umění skrytě zavanul duch II. vatikána.

Duch, jaký vyzařuje z ikon, závisí ale i na konkrétním ikonopisci, 
na tom, jakého má ducha. Pokud má ducha alkoholismu, sympatie 
k okultismu či žije nečistým životem anebo je ovlivněn negativním 
duchovnem, pak to z jeho obrazů přímo dýchá.

Příklad: Kněz nadšený moderním ikonopisectvím pozval nejslav-
nějšího stoupence moderní školy, aby namaloval nový ikonostas. 
Když byl s velkým nadšením místního faráře ikonostas slavnostně 
odhalen, věřící zůstali v šoku. Jedni říkali: „Co to má znamenat?!“ 
Druzí: „Toto v našem chrámě nesmí být! To je okno do pekla, a ne 
do nebe!“ Jiní: „To teď v chrámu máme uctívat démony?!“ Ikonostas 
musel být nakonec vyhozen.

Na druhé straně, protestanti nepravdivě tvrdí, že úctou svatých 
obrazů a soch se katolíci a pravoslavní dopouštějí modlářství. To je 
druhý extrém. My se neklaníme obrazům jako modlám, ale uctíváme 
ty, koho obrazy představují.

Katolíci a pravoslavní rozlišují při úctě Bohorodičky tzv. kult 
hyperdulie a při úctě svatých kult dulie. Božskou úctu (kult latrie) 
přikládají jedině Bohu, Synu Božímu, Ježíši Kristu.
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Není maličkostí to, že Štrasburské memorandum, které sleduje 
likvidaci pravoslavné církve, na prvním místě zdůrazňuje, že musí 
být zavedeny ikony podle obrozeneckého vzoru. Bohužel, už k tomu 
došlo.

Jakého ducha tyto Štrasburkem propagované ikony vnášejí? 
Nejsou oknem do nebe, ale spíš do pekla. Před nimi se nedá modlit. 
Nevyzařuje z nich ani čistota ani prostota ducha. Budí dojem ireality, 
demence, nečistoty, až démonismu.

Proto každý kněz, ať začne reformu ve svém vlastním chrámu. 
Není problém vybrat krásné a duchovní ikony z minulosti, které 
se dnes pomocí techniky lacině okopírují, buď na papír, anebo na 
plátno, takže ani není třeba velké fi nanční výdaje. Neodkládejte a 
započněte duchovní očistu ve svém chrámu!
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SVATÍ MUČEDNÍCI KOSMA A DAMIÁN

Svatí mučedníci Kosma a 
Damián byli rodní bratři. Je-
jich otec i matka pocházeli ze 
Sýrie, ale oni dva se narodili v 
Římě. Jiné historické prameny 
uvádějí, že se rovněž narodili 
na východě, ale že poblíž Říma 
zdědili malý statek po rodičích. 
Byli vychováni v křesťanské 
zbožnosti.

Matka Teodota dbala o 
křesťanskou výchovu svých 
dětí. Jednoho večera je poučo-

vala: „Děti moje, prosím vás, modlete se vždy k Bohu a On vás nikdy 
neopustí. Modlitba je naším ohněm lásky k Ježíši. Máme za úkol spa-
sit svou duši a získat pro Krista co nejvíce duší. Tuto milost nám Pán 
dává v modlitbě. Peklo dobře ví, jak silná je pravdivá modlitba, proto 
se všemi možnými způsoby snaží nás od takové modlitby odvrátit.“ 
Když to matka řekla, malý Kosma se zeptal: „Mámo, a jak se máme 
pravdivě modlit?“ Teodota odpověděla. „Nejdříve je třeba si uvědomit, 
že stojíte před Ježíšem, On je zde přítomný, On vás vidí, slyší, zná a 
miluje. Vyznávejte Mu své hříchy a proste Ho za odpuštění. Ježíš je 
jediný, kdo nám může odpustit hříchy. Pak Mu dávejte své těžkosti 
a přednášejte Mu své prosby. Podstata modlitby je spojení s Bohem. 
Proto buďte soustředění, odhazujte roztržitost, vzpomínky či plány do 
budoucna. Představte si, kdybyste se například s něčím obrátili na 
mě, ale mysleli byste na něco jiného a dívali se na jinou stranu, to by 
byla neúcta. A tím více jsme povinni být usebraní ve vztahu k Ježíši. 
Na modlitbě nejenže mluvíme k Bohu, ale i Bůh mluví k nám. Dává 
nám východisko z konkrétních těžkých situací, těší nás, naplňuje 
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srdce radostí a pokojem. Moje děti, jestliže máte Ježíše, nemusíte 
se ničeho bát!“ Po těch slovech Teodota spolu s dětmi poklekla 
a všichni tři se začali modlit. Děti poslouchaly, jak matka vede 
modlitbu a snažily se podle jejích slov dělat kroky víry. Z dětství se 
naučili bratři modlit a ve svém dalším životě vždy takto na modlitbě 
přicházeli k Ježíši. Svatá matka dobře vychovala své děti a předala 
jim pravou moudrost.

Kosma a Damián se naučili lékařskému umění a uzdravovali lidi 
z různých nemocí. Kromě toho měli i milost od samého Boha, která 
skrze ně působila. Na trpící lidi kladli ruce a byli uzdravováni. Dobří 
lékaři od nikoho nepřijímali odměnu, proto je nazývali „Nezištníci“. 
Jen jednu nejdražší odměnu však od uzdravených požadovali, a to 
víru v Krista. Uzdravovali tak nemocné nejen v Římě, ale i v okolních 
městech a vesnicích a mnoho lidí tak obrátili k Bohu. Kromě milosti 
uzdravení dávali i štědrou almužnu, protože měli velký majetek po 
svých prapředcích, který jim zůstal jako dědictví. Prodávali ho a 
peníze rozdávali chudým a potřebným. Sytili hladové, oblékali nahé 
a projevovali všelijakou dobročinnost a milosrdenství. Když uzdravo-
vali nemocné, říkali: „My na vás jen klademe ruce, ale vlastní silou nic 
udělat nemůžeme. Vše činí Všemohoucí síla Krista, jediného Pravého 
Boha. Jestli v Něj bez pochybností uvěříte, hned budete zdraví.“ A 
tak se každý den odvracelo od ničemného modlářství mnoho lidí a 
přidávali se ke Kristu.

Svatí lékaři, kteří bydleli na venkově nedaleko Říma, prozářili 
celé okolí svatou vírou. Ďábel se nemohl dívat na jejich život, který 
zářil ctnostmi, a proto navedl své sluhy, aby šli ke králi a pomluvili 
nevinné. Tenkrát v Římě vládl Carinus (283–284). Král vyslechl po-
mluvy a hned poslal vojáky do vesnice, aby nezištné lékaře Kosmu 
a Damiána zajali a přivedli k němu před soud. Když vojáci přišli do 
vesnice a začali se vyptávat na Kosmu a Damiána, věřící hned běželi 
za svatými a prosili je, aby se někam schovali, dokud se královský 
hněv neutiší. Svatí o tom však nechtěli ani slyšet, ale chtěli sami 
dobrovolně vyjít vstříc vojákům, kteří je hledali, neboť toužili radost-
ně trpět za Krista. Když se k nim ale sešlo velké množství věřících a 
s mnohými slzami je přesvědčovali, aby chránili svůj život ne kvůli 
sobě, ale kvůli spáse mnohých, podřídili se jim, i když neradi. Vě-
řící je schovali v jedné jeskyni. Vojáci vše důkladně prohledávali, a 
když lékaře nenašli, rozhněvali se, zajali některé z vážených mužů 
té vesnice, zakovali je do řetězů a vedli do Říma. Když se o tom do-
zvěděli svatí Kosma a Damián, nenápadně utekli ze skrýše, běželi 
za vojáky, a když je na cestě dohnali, řekli jim: „Propusťte nevinné 
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a zajměte nás. My jsme ti, které vám rozkázali přivést.“ Vojáci pro-
pustili rukojmí a svaté Kosmu a Damiána zakovali do řetězů a vedli 
do Říma. Tam je v poutech hlídali do rána.

Ráno císař zasedl k veřejnému soudu a postavil před sebe svaté 
vězně Kosmu a Damiána. Hlasitě k nim promluvil: „To jste vy, kteří 
bojujete s bohy našich otců a čarodějnickou vychytralostí uzdravujete 
nemoci i u lidí i u zvířat bez jakékoliv odměny? Svádíte tak prosté 
lidi, aby odstupovali od bohů našich otců a jejich zákonů. Aspoň teď 
se odvraťte od svého bludu, poslechněte mou dobrou radu a přineste 
oběť bohům, kteří jsou už dlouho vůči vám trpěliví a snášejí křivdu. 
Neodplatili vám zlem za zlo, i když vám mohli odplatit, ale vše snášeli 
a čekali, až se k nim obrátíte.“ Svatí Kristovi služebníci jako jedněmi 
ústy císaři odpověděli: „My jsme žádného člověka nesvedli ani 
nemáme čarodějnickou vychytralost. Žádné zlo jsme nikomu 
nezpůsobili, ale léčíme nemoci silou našeho Spasitele Ježíše 
Krista, který nám přikázal: Nemocné uzdravujte, malomocné 
očišťujte. Činíme tak bez odměny, protože náš Spasitel řekl: 
Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Majetky nepotřebujeme, 
hledáme spásu lidských duší a nemocným a chudým sloužíme 
jako samému Kristu. On totiž úsilí, které vůči nim projevuje-
me, přisvojuje sobě, neboť řekl: Byl jsem hladový a dali jste 
mi jíst, byl jsem žíznivý a napojili jste mě. Nahý jsem byl a 
oblékli jste mě. Tato Jeho přikázání se snažíme plnit a máme 
naději na odměnu, kterou od Něj přijmeme ve věčném životě 
v království nebeském. A těm, které ty nazýváš bohy, sloužit 
nechceme. Služ jim ty sám a ti, kteří jsou s tebou. My víme 
určitě, že to nejsou bohové. Jestli chceš, císaři, dáme ti dobrou 
radu, abys poznal jediného pravého Boha, Stvořitele všech, 
který dává svému slunci svítit na dobré i zlé a déšť posílá na 
spravedlivé i nespravedlivé kvůli našim potřebám k velké slávě 
svého jména. Jemu služ a odstup od bezduchých a neživých 
model.“ Císař Carinus jim odpověděl: „Nezavolal jsem vás, abyste 
se tady cvičili v krasořečnictví, ale abyste zde bohům přinesli oběť.“ 
Svatí odpověděli: „My přinášíme nekrvavou oběť našemu jedi-
nému Bohu a jeho jsou naše duše, protože On nás vysvobodil 
z ďábelských sítí a dal svého jednorozeného Syna ke spáse 
celého světa. On je náš Bůh, ne stvoření, ale Stvořitel všech, 
a tví bohové, to je lidský výmysl, dílo rukou umělců. A kdyby 
lidé k tomu neměli zručnost a bohy by vám nedělali, neměli 
byste se komu klanět.“ Carinus řekl: „Nehaňte věčné bohy, raději 
běžte, pokloňte se jim i s oběťmi, dokud jste nepropadli mukám, 
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která už na vás čekají.“ Služebníky Kristovy naplnil Duch svatý a 
řekli: „Buď zahanben spolu se svými bohy, ó Carine! A protože 
se tvůj rozum odvrací od věkověčného živého Boha a přiklání 
se k bezduchým modlám, které nikdy nežily, proto ať se i tvá 
tvář obrátí k tvé hanbě, aby ses na vlastní zkušenosti naučil, 
co může náš Bůh.“

Když to svatí řekli, hned se Carinovi změnil obličej a krk mu se 
překroutil tak, že měl obličej na zádech a nemohl ho obrátit. Nikdo 
mu nemohl pomoci. Seděl na trůnu se zkřiveným krkem i obličejem. 
Lidé se na to dívali a začali hlasitě volat: „Veliký je Bůh křesťanů a 
není jiného Boha kromě Něho!“ Tehdy mnoho lidí uvěřilo v Krista a 
prosili svaté lékaře, aby císaře uzdravili. Ale i sám císař je prosil: 
„Teď opravdu vím, že jste služebníci pravého Boha, proto vás pro-
sím, abyste tak jako jste vyléčili mnoho lidí, uzdravili i mě, abych i 
já uvěřil, že není jiného boha kromě Boha, kterého vy hlásáte, Toho, 
který stvořil nebe a zemi.“ Svatí mu řekli: „Jestliže chceš poznat 
Boha, který ti dal život i království, a uvěřit v Něho celým 
svým srdcem, On tě uzdraví.“ Císař hlasitě zvolal: „Věřím v Tebe, 
Pane Ježíši Kriste, pravý Bože, smiluj se nade mnou a nepamatuj už 
mou dřívější nevěru!“ Když to císař řekl, narovnal se mu krk a jeho 
obličej se vrátil na své místo. Císař vstal z trůnu, pozvedl své oči i 
ruce k nebi a vzdal se všemi lidmi díky Bohu se slovy: „Požehnaný 
jsi, Kriste, pravý Bože, který jsi mě přivedl ke světlu skrze tyto své 
svaté otroky.“ A tak se císař uzdravil tělem i duší, vzdal hold svatým 
lékařům Kosmovi a Damiánovi a rozloučil se s nimi v pokoji.

Svatí bratři vyšli z Říma a šli do své vesnice. Obyvatelé vesnice i 
okolí slyšeli o všem, co se v Římě se svatými dělo, vyšli jim naproti, 
přijali svaté Boží služebníky s radostí, veselili se a slavili Vládce 
Krista. Svatí znovu podle svého zvyku obcházeli okolní města a 
dědiny, uzdravovali nemoci, prozařovali duše svatou vírou a znovu 
se pak vraceli do své vesnice. Císař Carinus byl brzy zavražděn a 
nad celou říší se ujal vlády Dioklecián.

Kosma a Damián odcestovali do Sýrie a tam pokračovali v léčení a 
ve své misii. V té době, za císaře Diokleciána, nastalo nové a poslední 
pronásledování křesťanů v Římské říši. I svatí bratří byli zadrženi 
a vedeni k soudu. Když se nechtěli Ježíši Kristu zpronevěřit, byli 
nataženi na skřipec. Oni se však modlili a volali: „Nedbáme na tyto 
bolesti, protože je snášíme ve jménu Ježíšově! Máš-li po ruce 
bolestivější mučení, vyzkoušej je na nás, s námi je Kristus!“ 
Podrážděný místodržitel dal mučedníky odvést k moři a rozkázal je 
utopit. Bůh však byl jejich Ochránce. Když je kati svázali a hodili 
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do moře, vlny je bez úhony vynesly na břeh. Pověrčivý místodržitel 
přičítal tuto záchranu kouzlům a řekl svatým bratřím: „Spojím se s 
vámi, jestliže mne naučíte vašemu kouzelnickému umění.“ Oni však 
odpověděli: „O kouzlech nevíme nic, jsme křesťané! Spoj se s 
námi ve jménu Ježíše Krista a poznáš jeho všemohoucnost!“ 
Místodržitel zvolal: „Nebudu už déle trpět vaše rouhání našim bo-
hům!“ a dal mučedníky odvést do žaláře. Druhého dne rozkázal pod-
pálit hranici a oba mučedníky uvrhnout do ohně. Plameny jim však 
neublížily. Užaslý místodržitel opět zvolal: „Jste mocní kouzelníci! 
Nepřestanu vás mučit, dokud se nepodrobíte vůli císaře a nebudete 
obětovat bohům!“ Svatí bratří mu odpověděli: „Tvoji bohové a pa-
novníci jsou slabí. Naším Králem a Pánem v nebi je Kristus, 
Syn Boží!“ Místodržitel rozkázal pověsit Kosmu a Damiána na kříž, 
házet po nich kamení a střílet do nich šípy. Kameny a šípy se ale od 
nich odrážely a neuškodily jim, poranily však několik katů. Nakonec 
byli Kosma a Damián popraveni mečem roku 287.

Svatý mučedník
biskup Akepsimas

viz str. 180
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SVATÍ MUČEDNÍCI AKINDIN, PIGASIUS,
ANEMPODIST A SEDM TISÍC S NIMI UMUČENÝCH

Tyto události se odehrály v 
perské zemi za vlády krále Šá-
púra II., který byl pohanem a 
velmi nenáviděl křesťany. Na 
jeho královském dvoře sloužili 
tři mládenci: Akindin, Pigasius 
a Anempodist. Byli tajní křesťa-
né a i druhé obraceli ke Kristu. 
Králi přednesli na tyto tři mladí-
ky žalobu, že nejenže sami věří 
v Ukřižovaného, ale i jiné této 
víře učí. Král se na donašeče 
obrátil s hněvem: „Proč, když 
už o tom dávno víte, jste mi to 
neřekli už dříve, ani je ke mně 
nepřivedli?“ Odpověděli mu: 
„Přikaž, králi, a hned je před 
tebe předvedeme!“ Král rozkázal, aby šli a zajali je. Přišli k domu, 
kde bydleli svatí, a našli dveře zamčené, protože se právě modlili. 
Rozlomili dveře, zajali je, svázali a vedli ke králi. Král je uviděl a 
začal se jich mírně ptát: „Odkud jste, děti moje?“ Svatí odpověděli: 
„Naše vlast je nebeské království, v němž vládne jediný Bůh, 
Otec, Syn a Duch svatý!“ Král řekl: „Jste velmi opovážliví, že jste 
se osmělili přede mnou vyznávat jiného Boha. Vidím, že ještě nevíte, 
co to jsou rány a muka.“ Svatí odpověděli: „Jsme odvážní v našem 
Bohu a připraveni za Něj podstoupit muka! Nevěříš-li našim 
slovům, vyzkoušej nás skutkem, vydej nás na muka, jaká jen 
znáš, a uvidíš, že se našeho Boha nezřekneme!“
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Svatí napomínali krále za jeho mnohobožství a oslavovali jediného 
Boha, Ježíše Krista. Král se rozhněval a rozkázal každého z nich bít 
sukovitými holemi. Svatí v těchto mukách oslavovali Boha radost-
ným zpěvem.

Dlouho je bili a už by dávno zemřeli od tolika utržených ran, kdy-
by je sám Bůh nedržel při životě a nezjevoval skrze ně svou sílu. Když 
král viděl jejich velké utrpení a že ani nekřičí, ani nepadají duchem, 
divil se. Padla na něj hrůza a nečekaně spadl i s královským trůnem 
na záda. Svatí k němu zvolali: „Náš Pán, který ti dal život, tě zno-
vu pozvedne, abys v nás uviděl Jeho sílu.“ Přítomní mysleli, že 
se král udeřil tak silně, že pád byl smrtelný. Přiběhli, zvedli ho a on 
ledva živý jen těžko přicházel k sobě. Pak se však ještě více rozlítil, 
protože myslel, že mu to způsobili jakýmsi čarodějnictvím. Rozkázal 
pověsit svaté mučedníky a rozpálit pod nimi oheň, aby tak zahynuli. 
V těchto mukách ale svatí slavili Boha: „Pane a Stvořiteli náš, 
zrazený za nás, poplivaný, obviněný jako zločinec, na dřevě 
pověšený, Ty vše udržuješ svou rukou. Přijď a pohleď na naše 
utrpení a dej nám svou spásu. Pohleď na naše bolesti a smiluj 
se nad námi, ukaž všem, že jsme Tvoji služebníci.“

Tehdy se jim zjevil Ježíš Kristus a Jeho tvář zářila jako slunce. 
Jeho příchodem se rozvázala pouta mučedníků a oheň uhasl. Na-
plnila je nevýslovná radost ze zjevení Pána a Ježíš se stal znovu 
neviditelným. Král uviděl, že jsou zdraví, byl ohromen a řekl jim: 
„Co se to s vámi stalo?“ odpověděli: „Ježíš Kristus nás zachránil z 
tvých muk. Pohleď na Jeho sílu a zastyď se!“ Bezbožný Šápúr se 
ale začal Kristu rouhat. Svatí zvolali: „Ať oněmí ústa bezbožníků, 
kteří se rouhají pravému Bohu!“ a král hned oněměl. Mučedníci 
mu řekli: „Teď pověz králi, kterým bohům rozkážeš přinést oběť?“ 
Král nemohl promluvit ani jediné slovo, jen oči mu zlostně blýskaly. 
Svatí řekli: „Co je s tebou, králi, proč k nám nemluvíš? Možná nás 
chceš úplně propustit?“ Král dával očima a rukama najevo, aby vzali 
mučedníky a zavřeli je do vězení. Nikdo ho ale nepochopil. Tehdy 
král ze sebe strhl plášť, udeřil s ním o zem, jako by přišel o rozum, 
a začal po něm přede všemi dupat. Lid se na to díval s údivem. 
Bylo jim krále líto kvůli tomu, co se s ním stalo. Mučedníci řekli 
lidem: „Máte zatemněný rozum, díváte se a nevidíte, posloucháte 
a neslyšíte. Vaše srdce se zatvrdilo.“ Když to svatí řekli, zjevil se 
zástup Božích andělů. Mnoho lidí je vidělo, ze strachu padli k zemi 
a v srdci uvěřili v Ježíše.

Šápúr byl němý a nemohl nic udělat. Začal v té zlosti sám sebe bít 
přes tvář. Když Akindin uviděl, že král propadl takovému zoufalství, 
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smiloval se nad ním a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista znovu mluv.“ 
Tehdy se králi rozvázal jazyk a začal mluvit. Nechválil však Boha, 
ale ještě více se rouhal; jeho srdce bylo zatvrzelé. Přestože na sobě 
zakusil trestající Boží ruku, nechtěl poznat pravdu, naopak, obvinil 
mučedníky, jakoby se to všechno stalo kvůli jejich „čarování“. Hořel 
hněvem a křikl: „Akindina, Pigasia a Anempodista krutě umučit! 
Vám, kteří stojíte kolem mě, odplatím za to, že jste mě neposlouchali, 
když jsem vám znaky ukazoval, abyste mučili tyto křesťany místo 
mne!“ Šápúr znovu mučedníkům vyhrožoval: „Když se nepokloníte 
bohům, neuniknete mým rukám a umřete krutou smrtí!“ Odpověděli: 
„Zabij nás, jak po tom toužíš, ale my se jediného Boha, který 
nám připravil věčný život, nezřekneme!“ 

Král se zasmál a řekl: „Děti moje a přátelé, jestliže ctíte jednoho 
boha, pak vás nenutím klanět se mnoha bohům, jen jednomu, kterému 
se klaním i já. Je to veliký Zeus. Je největším uprostřed bohů, jemu 
jedinému se i vy se mnou pokloňte. A co se týká jiných bohů, to už jak 
chcete. Stačí uctít jen jednoho.“ Anempodist králi odpověděl: „Jakým 
způsobem nám přikazuješ vzdát čest jedinému Bohu?“ 

Když to král uslyšel, zaradoval se, protože myslel, že se chtějí 
poklonit ničemnému Diovi a řekl jim: „Pojďte se mnou, děti moje, do 
chrámu velikého Dia a dělejte to samé, co já.“ Mučedníci řekli: „Ty, 
králi, jak se modlíš, tak se modli, a my se pomodlíme tak, jak jsme 
se už dávno naučili.“ Král nepochopil, co říkají, nicméně myslel, že 
se podřídili modloslužbě, a řekl jim: „Proč jste už dřív neplnili mou 
vůli? Nebyli byste tak mučeni. Teď mi odpusťte, že jsem vás tak urazil, 
slibuji vám, že vám to vynahradím svou velkou přízní.“

Když přišli k tomu odpornému chrámu, král je vzal za ruce, vešel 
s nimi do chrámu a začal křičet: „Veliký je bůh Zeus a veliká je jeho 
síla! Pojďte, milovaní moji, a pomodlete se k velikému bohu Diovi!“ 
Svatí odpověděli: „Tak i učiníme, pomodlíme se k velikému Bohu!“ 
Mučedníci se přežehnali svatým křížem, padli na kolena, vznesli ruce 
k nebi a začali se modlit k Bohu v Trojici jedinému, Otci i Synu i 
Duchu svatému. Hned se zatřáslo to místo a chrám se začal bortit. 
Král se polekal, vyběhl se všemi, kteří s ním byli, ven, a chrám se 
zřítil a všechno, co bylo uvnitř, se rozbilo v prach. Svatým se však 
nic při pádu chrámu nestalo. Radovali se z Kristovy moci a vysmívali 
se slabosti pohanských bohů.

Král se na mučedníky rozzuřil a křičel na ně: „Tak toto je vaše 
obrácení a klanění se Diovi? Taková je vaše modlitba, že jste svými 
čáry rozbili chrám i bohy?“ Svatí odpověděli: „Jak jsme se zdávna 
naučili, tak se modlíme, k jedinému Bohu, Tvůrci všeho světa. 
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Čarodějnictvím jsme se nikdy nezabývali. Chrám padl mocí 
svatého jména našeho Boha.“

Tehdy Šápúr se zlobou v srdci rozkázal, aby Akindina, Pigasia a 
Anempodista zašili do kožených pytlů a hodili do moře. Když se tak 
stalo, zjevili se Boží andělé, vytáhli svaté mučedníky z moře, rozvá-
zali pytle a oni stanuli na souši živí a zdraví. Když král uslyšel, že 
mučedníci jsou živí, rozhněval se na vojáky, kterým rozkázal, aby je 
hodili do moře. Myslel, že ho neposlechli a propustili je. Kvůli tomu 
nejprve rozkázal odetnout vojákům ruce a potom je utopit v moři. 
Když vojákům odsekávali ruce, jeden z nich, jménem Athonius, 
pozvedl oči k nebi a řekl: „Sláva Tobě, Pane Ježíši Kriste, Bože, 
v Něhož věří křesťané, i my v Tebe věříme a klaníme se Ti a za Tebe 
umíráme. Spas nás, nehodné, pro Tvé veliké milosrdenství.“ Když už 
měli vojáky utopit, bylo slyšet, jak vzývají jméno našeho Pána Ježíše 
Krista. Pak byli utopeni v mořských hlubinách.

Svatí mučedníci Akindin, Pigasius a Anempodist byli znovu zajati 
a uvězněni.

Král byl z toho všeho celý rozladěný, šel do své ložnice, ulehl na 
lůžko a povolal k sobě své velmože. Začal k nim s hněvem mluvit 
a vyčítat jim, že ho nechali samotného vést soud nad křesťany. 
Odpověděli mu, že to nepokládají za potřebné účastnit se takových 
soudů, a tak mít podíl na trestání nevinných křesťanů. Král však, 
jako by to neslyšel, pokračoval: „Proč jste si včera zakrývali ústa 
rukama?“ Jeden ze šlechticů jménem Elpidifor se zasmál a odpově-
děl: „Protože jsme se smáli tvému bláznovství. Dosud jsme byli 
nerozumní, když jsme tě poslouchali.“ Král řekl tomu, co stál 
blízko, aby udeřil Elpidifora přes tvář. Když to ostatní viděli, začali 
se bouřit a řekli králi: „Ať je ti známo, králi, my nejsme takoví jako 
ty.“ Král pochopil, že všichni šlechtici jsou zajedno s Elpidiforem, 
dostal strach a nechtěl je více hněvat. Řekl jim: „Promiňte mi, že se 
mi z velkého smutku zatemnil rozum.“ Tehdy šlechtici opustili krále a 
rozešli se do svých domů. Šápúr se celou noc na své velmože v srdci 
hněval a přemýšlel, jak se jim pomstít a jak zabít mučedníky. Nazítří 
poručil mučedníky odsoudit ke stětí. Když vedli svaté za město k 
popravě, početný zástup pohanů, kteří uvěřili v Ježíše Krista, šel 
za nimi s pláčem: „Služebníci pravého Boha, proč nás zanecháváte 
bez ponaučení?“ Kristovi učedníci odpověděli: „Milosrdný Bůh se o 
vás postará, jen Mu věřte bez pochybností a On vás neopustí.“

Jeden z králových služebníků běžel za Šápúrem a pověděl mu, že 
všechen lid se přimlouvá za tři křesťany, a brání tak katům vykonat 
popravu. Král řekl: „Vyveďte 300 ozbrojených vojáků, ať postínají 
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hlavy těch, kteří se přimlouvají za ty svůdce.“ Sluhové králi oznámili, 
že mezi nimi jsou i někteří z jeho velmožů a že je tam i Elpidifor a 
ptali se, zda i je zabít spolu s ostatními. Šápúr se zaradoval, že se 
teď může zároveň pomstít Elpidiforovi i těm, kteří se postavili za 
křesťany, a proto rozkázal všechny je postínat mečem. Vojáci se 
vrátili za město k lidu a přede všemi přečetli královský rozkaz. Tehdy 
všichni lidé, co tam byli, začali objímat jeden druhého a radostně 
volali: „Sláva Tobě, Bože, že nám dáváš milost umřít za Tebe 
a přijít tak do Tvého nebeského království!“ Vojáci je obstou-
pili a všechny je postínali. V ten den zemřelo na sedm tisíc těch, 
kteří uvěřili v Krista spolu se sv. Elpidiforem. Akindina, Pigasia i 
Anempodista nezabili, ale na rozkaz Šápúra znovu uvrhli do vězení.

Následujícího dne král rozkázal rozpálit ohnivou pec a tři mučed-
níky v ní upálit. Svaté vyvedli z temnice před krále a ten jim řekl: 
„Vidíte tu pec? Kvůli vám je rozpálena!“ Akindin odpověděl: „Tobě je 
připravena větší pec v pekle, abys v ní byl spolu s běsy pálen 
navěky.“ Král s hněvem vykřikl: „Copak jsem běs?“ Svatý odpověděl: 
„Jednáš běsovsky a tvé jméno je král běsů. Dobře tě nazvala 
tvá matka Šápúrem, protože jsi společník běsů.“ Král řekl těm, 
co byli poblíž: „Požádejte mou matku, ať přijde sem ke mně.“ Když 
jeho matka přišla, král vstal z trůnu, vzdal jí čest, posadil ji vedle 
sebe a zeptal se: „Pověz mi, matko, proč mám takové jméno.“ Matka 
odpověděla: „Tvůj děd se jmenoval Šápúr, proto i tobě dali jméno Šá-
púr.“ Král ukázal prstem na svaté a řekl: „A tito ničemové říkají, že 
mé jméno je běsovské.“ Matka se zasmála, protože už i sama uvěřila 
v Krista, ale tajila to před svým synem. Král uviděl, že se matka 
směje, začal běsnit, vrhl se na ni a bil ji po tváři. Matka začala před 
synem utíkat, chopila se za nohy svatých mučedníků a s pláčem 
volala: „Zachraňte mou starobu, Kristovi služebníci, protože vidím, 
že nejen jméno má běsovské, ale také se chová jako běs!“ Šápúr 
pochopil, že i jeho matka věří v Krista, a odsoudil ji spolu s mučed-
níky k upálení. Kromě toho i dvacet osm členů královského vojska 
uvěřilo v Krista. Ti všichni s Akindinem, Pigasiem, Anempodistem i 
s matkou krále byli hozeni do pece a s modlitbou odevzdali v ohni 
své duše Bohu. Když pec uhasla a všichni už se rozešli, někteří 
z věřících vešli do pece, našli těla svatých celá, neporušená, vzali je 
a důstojně pochovali. Stalo se to v roce 330.
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SVATÝ MUČEDNÍK BISKUP AKEPSIMAS A JINÍ

Stalo se to za vlády perského krále Šápúra II., jednoho z nej-
krutějších pronásledovatelů křesťanů. Rozkázal ve všech krajinách 
perské říše zabíjet všechny, kteří vyznávají jméno Pána Ježíše. Velmi 
mnoho křesťanů tehdy bylo za Krista zabito, dokonce i mezi králov-
skými úředníky. Nejvíce věřících pozabíjeli pohanští žreci a dělali to 
s obzvláštní krutostí. Když zahynul eunuch Azades, miláček krále, 
král pronásledování zastavil. Rozkázal vyhledávat jen křesťanské 
pastýře a ty hubit.

Ve městě Naesson mučitelé zajali 80letého biskupa Akepsima a 
přivedli ho k hlavnímu pohanskému žreci Adrakovi ve městě Arbela. 
Svatý stařec před ním odvážně vyznal, že je křesťan, i to, že všechny 
přesvědčuje, aby poznali pravého Boha. Kat se snažil svést ho ke 
klanění slunci a ohni, jimž se Peršané klaněli, a odvrátit ho od Pána 
Ježíše. Akepsimas mu odpověděl: „Ať zmlknou tvá nečistá ústa, 
která urážejí mého Boha. Jaký bych měl užitek z toho, abych 
se stal svobodným a zachránil tento krátký pozemský život? 
Vždyť zanedlouho stejně přijde smrt i bez vašich muk. Nikdy 
nevyměním lepší za horší. Nebudu uctívat slunce ani oheň, aby 
někdo neřekl, že víc miluji svůj život než mého Boha. Neprodám 
nebeská blaha za časná.“

Za to svatého ztloukli sukovitými holemi tak, že tělo odpadalo od 
kostí. Po dlouhém týrání mu soudce řekl: „Akepsime, kde je tvůj Bůh 
kterému se klaníš? Ať teď přijde a vezme tě z mých rukou.“ Mučedník 
řekl: „Bezbožníku, můj Bůh je všude, naplňuje nebe i zemi a 
má moc mě zachránit z tvých rukou, ale já Ho o to neprosím. 
Modlím se všal, aby mi daroval trpělivost v mukách, abych, 
když vytrvám až do konce, obdržel korunu života. Ty, prach 
a popel, ses pozvedl proti živému Bohu. Za to jsi skutečně ho-
den být věčně pálen ohněm, kterému se teď klaníš jako svému 
bohu.“ Když to stařešina nad žreci uslyšel, rozhněval se, rozkázal 
ho svázat a hodit do věznice.
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Přivedli pak před soud kněze Josefa, jemuž bylo 70 let, a jáhna 
Aitala, svaté muže, horlivostí podobné proroku Eliášovi. Na otázku, 
proč svádějí lidi svým učením, Josef odpověděl: „My nikoho nesvá-
díme. Naopak, odvracíme je od lži k pravému Bohu, Stvořiteli 
všeho viditelného i neviditelného.“ Adrak ho však zastavil slovy: 
„Skonči své dlouhé kázání a pokloň se ohni a slunci.“ Kněz odpově-
děl: „Nedělej si naděje, že opustím toho, který všechno stvořil, 
a budu se klanět tvorstvu.“ Tehdy sv. Josefa krutě zbili trnovými 
pruty, takže se všechna jeho kůže sedřela a tělo odpadalo od kostí. 
Celý v krvi zvolal: „Děkuji Ti, Pane, Bože můj, že jsi mi dovolil 
odčinit mé hříchy tímto utrpením.“ Potom ho hodili do temnice 
k sv. Akepsimovi, kde jeden druhého povzbuzovali. Před mučitelem 
zůstal jen jáhen Aitalas, svázaný řetězy. Adrak mu řekl: „A ty, co 
povíš? Vykonáš královský rozkaz? Pokloníš se velikému slunci a 
vypiješ obětovanou krev, anebo zůstaneš neposlušný?“ Svatý jáhen 
odpověděl: „Nebudu tak slepý jako ty, nebudu ctít stvořené 
více než Stvořitele.“ Začali proto bít Aitala pruty s trním. Pak mu 
sluhové svázali ruce pod koleny a skákali na něj a dupali po něm. 
Aitalas řekl bezbožníkovi: „Jako pes nebo krkavec, kteří vidí 
mrtvolu, se raduješ, že vidíš mé tělo rozdrásané. Ale ať je ti 
známo, já mám tato muka za nic!“ Mučitel se strašně rozhněval 
a rozkázal bít svatého ještě více. Přestali, až když mu zlámali kosti 
a maso odpadávalo od těla. Do věznice museli Aitala nést, protože 
se nemohl hýbat.

Za pět dní je znovu vedli k soudu na místo, kde byl chrám bohů 
ohně. Soudce se zeptal, jestli chtějí změnit svůj postoj. Mučedníci 
prohlásili, že v žádném případě svůj postoj nezmění, nepřestanou 
vyznávat jediného Pána a Boha a k modloslužbě je nedonutí ani 
hrozbami, ani mukami, ani žádnými dary. Tehdy Adrak rozkázal 
svázat jim ruce, stehna i lýtka a holemi kroutit provazy, aby se sta-
hovaly a lámaly kosti. Chrastění kostí slyšeli dokonce ti, kteří stáli 
daleko. Svatí tak byli mučeni tři hodiny. Pak je zanesli do věznice, 
kde byli předtím. Stráž měla zakázáno kohokoli k nim pouštět, a 
kdyby jim chtěl někdo dát pokrm, nápoj nebo oděv, ať takového 
zabijí. Tak mučedníci ledva živí prožili ve vězení tři roky ve velkém 
nedostatku. Trpěli hladem i chladem a silnými bolestmi od hnisa-
jících ran. Při pohledu na ně byla i samotná stráž otřesena, bála se 
jim ale pomoci. Jen někdy jim některý z nich nebo z jiných vězňů 
podal kousek chleba nebo trochu vody.

Za tři roky přijel do Arbely sám Šápúr, který vydal svaté mučed-
níky na soud Ardasaborovi, prvnímu ze všech perských čarodějníků. 
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Když stáli před ním, byl to strašný obraz, protože vypadali jako živé 
mrtvoly. Jen kosti povlečené kůží. „Vy jste křesťané, zeptal se kat?“ 
„Ano, my jsme křesťané, věříme jedinému živému Bohu Ježíši 
Kristu a Jemu se klaníme,“ odpověděli mučedníci. Mučitel jim 
řekl: „Vidíte, jaké soužení vám přinesla vaše víra, v utrpení jste ztra-
tili podobu živého člověka. Radím vám, pokloňte se slunci. Když mě 
neposlechnete, zahynete strašnou smrtí.“ Ani po dlouhých sporech je 
vládce nemohl sklonit k odpadu. Přikázal proto bít nejprve Akepsima 
řemeny přes záda a přes břicho. Bilo ho 30 vojáků. Z posledních 
sil zvolal: „Z celého srdce se snažím splnit vůli mého Pána!“ a 
ztratil vědomí. Biskupovi pak usekli hlavu, jeho tělo vyvlekli na ulici 
a hodili za pokrm psům. Stráž hlídala, aby ho neukradli křesťané. 
Za tři dny však vojáci někam odešli a věřícím se podařilo vzít jeho 
ostatky a důstojně je pohřbít.

Pak začali mučit kněze Josefa. Soudce zvolal: „Budeš žít, když 
se podřídíš vůli krále!“ Svatý jako odpověď zvolal: „Jeden je Bůh a 
není jiného kromě Něho. V Něm žijeme, hýbáme se a jsme. Jemu 
věřím, Jeho ctím, a na královský rozkaz nedbám!“ Starce tak 
ztýrali, že se zdálo, že už je mrtvý. Proto ho odhodili stranou. Když 
však uviděli, že ještě dýchá, uvrhli jej zpět do vězení.

Nakonec mučitel začal přemlouvat k modloslužbě jáhna Aitala. 
Svatý mu řekl: „Bylo by velkou hanbou, kdybych já, mladší a 
tělem silnější, nešel tou samou cestou, kterou šli moji otcové. 
Nebojím se smrti za Krista, který za mě zemřel. Nechci kvůli 
dočasnému životu ztratit věčný.“ Ardasabor ho poručil mučit 
víc, než dva předcházející. Mučedník zvolal: „Smrdící pse, tvá 
muka polekají snad jen malodušné, a ne Boží muže, kteří hoří 
Kristovou láskou!“ Na ta slova začali svatého velmi bít. On se ale 
radoval, že může být živým příkladem mužnosti a odvahy pro jiné 
křesťany. Ardasabor se velmi divil. Zeptal se proto svých rádců, 
v čem je příčina takového chování křesťanů. Vysvětlili mu, že jejich 
učení říká, že po smrti je pro ně připraven lepší život, nedbají proto 
o sebe a vybírají si raději utrpení, než by se zřekli své víry.

Ardasabor vydal mučedníky starostovi města Adešovi, který je 
držel ve vězení dalšího půl roku. V tom městě byla jedna svatá žena, 
která se jmenovala Snandulia. Ta už mnoho let sloužila Ježíši Kristu 
a tajemně navštěvovala uvězněné křesťany, kterým přinášela jídlo, 
omývala jejich rány a posilovala je na duchu. Když se dozvěděla o 
Josefovi a Aitalovi, zaplatila strážným mnoho zlata, aby ji na krát-
ký čas dovolili vzít svaté do svého domu. Snandulia jim posloužila, 
jak jen mohla. Hořce při tom plakala. Když se svatý Josef probral 
k vědomí a uviděl to, poděkoval jí za projevené milosrdenství, ale 
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řekl, že plakat nad nimi je cizí křesťanské víře a naději, neboť ti, co 
kvůli Kristu snášejí utrpení, vyprošují věčnou spásu pro mnohé. Za 
úsvitu odnesli svaté zpět do temnice.

Uběhlo šest měsíců. Místo Adeše přišel jiný soudce, ještě krutější, 
jmenoval se Zerot. Pověděli mu o mučednících, kteří se mezitím tro-
chu zotavili. Mučitel rozkázal předvést je před něj. Dlouho se s nimi 
přel, aby se odřekli Ježíše, ale když ničeho nedosáhl, rozkázal pově-
sit svaté hlavou dolů a bít je volskými žílami. Ti, kteří stáli poblíž, 
tiše řekli Josefovi: „Muži, jestli se stydíš před lidmi a nechceš přede 
všemi přinést oběť, tak slib, že to uděláš tajně a propustí tě.“ Svatý 
hlasitě zvolal: „Odejděte ode mne všichni, co činíte nepravost! 
Neudělám to, protože můj Pán všechno vidí!“ Tři hodiny ho bili 
a potom zanesli zpět do temnice. Jáhna Aitala také brutálně zbili a 
on během utrpení bez ustání opakoval: „Jsem křesťan!“

Za krátký čas byli znovu postaveni před soudce, který jim rozká-
zal napít se obětované krve. Jako jedněmi ústy odpověděli: „Lidem 
se nesluší pít krev, krev pijí jen psi. Ty, přestože jsi svým bytím 
člověk, máš charakter zvířat a štěkáš na Boha, který tě stvo-
řil. Proto sám si pij krev a opij se jí.“ Tehdy se soudce poradil 
se svými rádci a vydal konečný rozsudek, aby byli ukamenováni 
křesťany. Svatý Josef řekl, že chce soudci něco říci. Ten k němu 
přiběhl, protože si myslel, že se mu chce podřídit. Svatý naplnil svá 
ústa slinami a plivnul soudci do tváře. Zerot tak byl přede všemi 
zahanben. Bylo posláno mnoho sluhů, aby násilím vyváděli křes-
ťany z domů a nutili je kamenovat kněze Josefa, který byl svázán a 
postaven po stehna do vykopané jámy. Dělali to přinuceni násilím, i 
když nechtěli. Jen blažená Snandulia směle odmítla a řekla: „Raději 
chci sama zemřít, než bych pozvedla ruku na svatého muže.“ 
Když kolem mučedníka leželo už tolik kamení, že bylo vidět jen 
hlavu, jeden pohan zvedl velký kámen a udeřil jím Josefa do hlavy. 
Tak odevzdal svého ducha do rukou Nebeského Otce. Kolem jeho 
těla postavili stráž, ale na čtvrtý den nastalo zemětřesení, hromy a 
blesky. Padl oheň z nebe a spálil vojáky a kamení rozmetal na prach. 
Když pohroma skončila, lidé se přišli podívat na to místo, kde bylo 
mučedníkovo tělo, ale nic nenašli. Pán ho přenesl na neznámé místo.

Jáhen Aitalas byl odveden do vesnice Patrias a tam zemřel stej-
nou smrtí jako kněz Josef. Byl ukamenován násilně donucenými 
křesťany. Jeho svaté ostatky v noci sebrali mniši, kteří tam blízko 
přebývali a důstojně ho pochovali. Mnozí lidé uviděli světlo z nebe 
a anděly, kteří zpívali a slavili Boha, který oslavuje své svaté. Kéž i 
my pro jejich modlitby dostaneme milost navěky zpívat Pánu novu 
píseň na nebesích.
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SVATÝ JOANNIKOS VELIKÝ

Ctihodný Joannikos se narodil 
v roce 754 v Bithýnii (severní Tu-
recko) v rodině chudobných, ale 
zbožných zemědělců Miritrikia a 
Anastázie. Jako malý chlapec měl 
Joannikos od svých rodičů na sta-
rosti domácí zvířata. Přestože ho 
nedali do školy, byl rozumnější než 
děti, které do školy chodily, protože 
si zamiloval Boží přikázání a přijal 
je do svého srdce. Učil ho proto sám 
Duch svatý. Odmalička byl Joanni-
kos pokorný, trpělivý a poslušný. 
Měl takovou touhu se modlit, že ne-
jednou přežehnal své stádo, nechal 
ho na místě a sám šel na celý den 
do lesní houštiny, kde se usilovně 
modlil k Bohu. Stádo se páslo samo 
a neutrpělo žádnou škodu.

V té době vládl císař Lev (Leon) IV., 
stoupenec hereze ikonoborectví. Vy-

dal rozkaz, aby po celém území, nad kterým vládl, verbovali mláden-
ce způsobilé k vojenské službě. Když žoldnéři uviděli osmnáctiletého 
Joannika, který byl statné postavy, vzali ho do vojska. Joannikos se 
stal chrabrým vojákem, hrozným pro nepřátele a drahým svým dru-
hům pro svůj ctnostný život. I přes těžké podmínky vojenské služby 
usilovně zachovával Boží přikázání a zůstal tak Bohu velmi milý.

Avšak ďábel, který vždy povstává proti bohumilým lidem, podvedl 
Joannika a svedl ho k herezi ikonoborectví. Tato hereze kvůli krá-
lům heretikům otřásla celou Boží církví na východě. Ničili ikony a 
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pálili je a toho, kdo svaté ikony ctil, pronásledovali. Touto herezí byl 
podveden i Joannikos, takže ani slyšet nechtěl o ikonách, přestože 
Pánova přikázání dodržoval. Bůh se ale nad Joannikem smiloval. 
Když se s vojskem vracel ze západu a přecházel přes část Mýsijského 
Olympu1, setkal se tam s jedním mnichem, který mu z vnuknutí 
Ducha svatého řekl: „Ó dítě, Joannikosi, nazýváš se křesťanem, a 
proč znevažuješ Kristovy ikony? Buď si vědom, že všechny tvé dobré 
skutky jsou marné, když nemáš pravou víru.“ Joannikos pochopil, 
že skrze tohoto mnicha k němu promluvil Bůh. Padl na zem, činil 
pokání a prosil Boha za odpuštění, že z nevědomosti zhřešil.

Od té doby začal Joannikos uctívat svaté ikony, odřekl se he-
reze ikonoborectví a svůj hřích vynahrazoval postem a modlitbou. 
Tak žil v kajícnosti šest let. Pak byl vzat do války, ve které dokázal 
takovou chrabrost, že po návratu mu chtěl vzdát hold i sám císař. 
Když se Joannikos vracel z válečného tažení a uviděl horu Olymp, 
vzpomenul si na mnicha, který ho napomenul, a v tu chvíli se roz-
hodl celým svým srdcem opustit svět a jít sloužit Bohu. Hodnosti a 
velké dary, které obdržel za svou mužnost v bojích, měl už za nic. 
Podle příkladu apoštola Pavla vše pokládal za smetí (Flp 3,8). Po 
24 letech ve vojsku opustil vojenskou službu i své druhy a následo-
val svou touhu po pouštní samotě. Nejdřív ale šel 42letý Joannikos 
pro radu k igumenovi Abgarského monastýru, Řehoři, který ho za 
jeho úmysl pochválil, ale poradil mu, aby svůj mnišský život začal 
společným životem s bratry v monastýru a až potom odešel na 
poušť. Podle jeho rady Joannikos několik let vyzkoušel své povolání 
v monastýru. Učil se poslušnosti a pokoře a naučil se i číst a psát, 
protože to do té doby neuměl. Přebýval postupně ve třech monas-
týrech, kde sledoval mnišský řád a život a učil se mu. Po několika 
letech z Boží vůle začal vést poustevnický život. Přebýval v horách, 
žil v ustavičných postech a modlitbách, které končil slovy: „Naděje 
má je Otec, útočiště mé je Syn, záštita má Duch Svatý!“ Tato 
slova podle jeho příkladu opakovali i jiní mniši a po čase byla tato 
modlitba zařazena do mnoha církevních obřadů.

Po několika letech poustevnického života přišel Joannikos do 
jednoho chrámu, který byl nedaleko. Právě tam přišli i vojáci, kteří 
kdysi sloužili spolu s ním, a spojovalo je upřímné přátelství. Jeden 
z nich Joannika poznal, objal ho a z radosti až zaplakal. Vzpomí-
nal na jeho dřívější život, na chrabrost v bitvách, na slávu a čest, 
kterou mu projevoval i sám císař, a divil se, proč to vše zanechal a 

1 hora Uludag
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rozhodl se žít v takové chudobě. Voják se vrátil ke svým druhům, 
aby i jim pověděl, že našel Joannika a přivedl je za ním. Svatý ale 
chtěl uniknout lidské slávě, a než se voják vrátil, rychle utekl. Vydal 
se do Konturijských hor.

Jeho cesta vedla kolem ženského monastýru, kde žila řeholnice, 
kterou silně mučila touha vrátit se do světa a uzavřít manželství. 
Představená ji se slzami přemlouvala, aby z lásky k Ježíši s po-
kušením bojovala a nezanechávala řeholní život. Nemohla ji však 
přesvědčit. Když se to Joannikos dozvěděl, smiloval se nad ní a 
řekl, ať ji zavolají. Pomodlil se za ni, aby ji Pán zbavil ďábelského 
pokušení, a Pán ho vyslyšel. Řeholnice byla osvobozena od všech 
nečistých myšlenek, zůstala v monastýru a věrně sloužila Bohu. 
Joannikos pokračoval v cestě do Konturijských hor k hoře Olymp. 
Najednou ale na něj zaútočily nečisté myšlenky a nečistá vášeň. 
Svatý proti ní dlouho bojoval, bez přestání se modlil, vzýval svatá 
jména Ježíše a Marie a těžkou prací i posty unavoval své tělo. Přál 
si raději zemřít než zhřešit. Tak trpěl určitý čas, dokud Boží milost 
neodehnala nečisté duchy a nevrátil se mu pokoj. Od té doby dostal 
od Boha moc nad nečistými duchy.

Jednou měl svatý při modlitbě vidění. Na východní straně hory, 
na níž žil, se objevil pramen, z nehož hojně prýštila voda. Kolem 
pramene stálo mnoho ovcí, které ji pily. Svatý se podivil takovému 
vidění, protože věděl, že tam nikdy pramen nebyl. Ani ovce na tom 
místě nikdy nebyly. Následujícího dne šel na to místo, ale ani ovce, 
ani pramen tam neviděl, jen krásnou přírodu, příhodnou k obývá-
ní. Od starších lidí se dozvěděl, že dříve byl na tom místě chrám 
Přesvaté Bohorodičky. Joannikos si vysvětlil své vidění takto: tím 
pramenem je Bohorodička a voda, která hojně z pramene vychází, je 
její milost, která se má rozlévat na tom místě. Ovce jsou lidé, kteří 
tuto milost přijímají. Joannikos vynaložil velkou námahu a vybu-
doval na tom místě krásný chrám na počest Přesvaté Bohorodičky. 
Vedle něj vybudoval monastýr a s Boží pomocí, na přímluvu Panny 
Marie, se tam shromáždilo mnoho bratří. Když budovali chrám, 
těžce pracoval i sám ctihodný Joannikos, nosil kámen a pomáhal 
dělníkům, přestože mu bylo už téměř 60 let.

Celý další život svatého byla nepřetržitá řada zázraků, které byly 
jen ovocem jeho hlubokého sjednocení s Bohem a života v závislosti 
na Něm. Božímu služebníkovi se podřizovali běsi, on je vyháněl, 
uzdravoval paralyzované a oznamoval budoucí věci. 

Svatý Joannikos se stále modlil a jeho horlivost v modlitbě byla 
taková, že často se během modlitby s povznesenýma rukama sám 
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vznesl nad zem a tak klečel v povětří. Přicházel k němu bezpočet 
lidí, kteří hledali pomoc a prosili o požehnání a modlitbu. Svatý se 
ale kvůli tomu velmi trápil, protože viděl, že ho lidský halas vzdaluje 
od Krista. Proto odešel na jinou horu, kde žádní lidé nebyli, a tam 
žil i bez střechy nad hlavou.

Uběhlo 14 let od doby, co Bulhaři zvítězili nad Řeky a mnoho 
z nich zajali. Ctihodný otec uslyšel, že jsou ve velkém nedostatku a 
bídě, sedí v páchnoucí a ponuré věznici, zakovaní v řetězech a touží 
raději zemřít, než žít v takovém soužení. Bylo mu jich líto. Joannikos 
opustil poustevnu a šel do bulharské země. Když přišel do města, 
kde drželi v poutech Řeky, pomodlil se, šel do temnice, požehnal 
ji znamením kříže, a ona se mu sama otevřela. Když sestoupil do-
vnitř, našel tam mnoho vězňů, osvobodil je znamením svatého kříže 
a vyvedl na svobodu. Stráž neviděla nic z toho, co se dělo, protože 
Pán Bůh oslepil jejich oči. Svatý vedl vojáky z města a po cestě je 
poučoval, aby nebyli jako jejich otcové, nepokorní a vzpurní, ale 
aby doufali v Boha a nezapomínali na Jeho dobrodiní a zázraky. 
Když je doprovodil až do Řecka a rozloučil se s nimi, všichni padli 
starci k nohám a říkali: „Řekni nám, muži Boží, kdo jsi?“ Ctihodný 
neskryl své jméno, ale přikázal jim vzdávat díky jedině Bohu. Pak 
se znovu vrátil na poušť.

Ctihodný Joannikos se modlil za Kristovu církev, která dlouhý 
čas trpěla pod jařmem ikonoborecké hereze. Celá řada králů, jeden 
za druhým, krutě pronásledovali církev na východě a její věrné děti 
dávali do rukou katům. Tehdy vládl nad Řeky ikonoborec Theofi l. 
Poslal za ctihodným Joannikem dva vysoce postavené muže, aby se 
ho zeptali, jak je třeba uctívat Kristův obraz. Když poslanci přišli, 
svatý — podle moudrosti, jež mu byla dána — začal mluvit tak, že 
se muži zastyděli a nemohli mu odpovědět ani slovo. Sám Bůh skr-
ze ctihodného otce promlouval, že svatým ikonám je třeba vzdávat 
náležitou úctu. Poslové se odřekli ikonoborecké hereze, poklonili se 
Kristovu obrazu a obrátili se k pravé víře.

Po smrti heretika Theofi la, v roce 842, usedl na trůn jeho syn 
Michael s matkou Theodorou a na patriarchální stolec v Cařihradě 
byl uveden sv. Metoděj. Ctihodný Joannikos spolu se sv. Teodorem 
Studitou a patriarchou Metodějem povstali ve věci uctívání svatých 
obrazů k obraně svaté pravdy. Svatý patriarcha, když měl za pomoc-
níka blahoslaveného Joannika, odvážně bránil pravověrnost a ti, 
kteří od církve odpadli, se do ní znovu vraceli. Ctihodný Joannikos 
svými listy posiloval a utvrzoval patriarchu Metoděje, který v těžkém 
boji s heretiky už ztrácel sílu. Úsilím a modlitbami svatých hereze 
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zanedlouho zanikla a do církve se vrátil pokoj. Ďábel, který ji na-
plňoval zmatkem, s hanbou utekl, protože se bál jejich modliteb.

Svatý Joannikos dosáhl hlubokého stáří, zamknul se v cele jed-
noho kláštera, tam se modlil a připravoval k poslednímu hrdinnému 
boji, který čeká každého křesťana, a to je smrt. I náš život je pří-
pravou na ni. Ctihodný Joannikos vykládal svou cestu do věčnosti 
modlitbou, plněním Boží vůle a dobrými skutky a čekal jen na chvíli, 
kdy ho Ježíš k sobě povolá. Před smrtí svatého přišel do jeho cely 
patriarcha Metoděj spolu s mnohým duchovenstvem, aby poprosili 
blahoslaveného starce o poslední požehnání a společně se pomodlili. 
Ctihodný rozmlouval se sv. Metodějem a zvěstoval mu brzkou smrt, 
což se za osm měsíců naplnilo. Společně se pomodlili a rozloučili se. 
Na třetí den po odchodu patriarchy sv. Joannikos odešel k Pánu. 
Dožil se 94 let, z nichž 50 prožil na samotě jako poustevník. V den 
smrti ctihodného Joannika mniši z Olympské hory viděli ohnivý 
sloup, který se vznášel ze země k nebi. Pán oslavil ostatky svaté-
ho mnohými zázraky. Za velké ctnosti a četné zázraky, jimiž Bůh 
sv. Joannika oslavil, mu církev udělila čestný titul „Veliký“.

Svatí mučedníci 
Galaktion a Epistima
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SVATÍ MUČEDNÍCI GALAKTION A EPISTIMA

Ve městě Emesa v Sýrii žil slavný a bohatý muž jménem Kleto-
fon. Měl za manželku dceru tamějšího vládce, která se jmenovala 
Leukipie. Byla neplodná a velmi se tim trápila, neboť její muž jí 
to stále vytýkal a někdy na ni dokonce vztáhl ruku. Protože byli 
oba pohané, přinášeli mnoho obětí modlám, obzvlášť Artemidě. Ve 
městě tehdy vládl Sekundus Syřan, nemilosrdný mučitel křesťanů. 
Rozkázal postavit v centru města všemožné nástroje mučení, aby 
zastrašil věřící. Mnozí se proto skrývali, ale jiní se dobrovolně dá-
vali do rukou mučitele a směle vyznávali Ježíše Krista. Byly to časy 
jednoho z nejkrutějších pronásledování za císaře Decia (248–251).

Žil tam jeden mnich jménem Onufrius, který chodil po domech 
převlečený za žebráka, aby jedny posiloval ve víře a druhé — poha-
ny — obracel k pravému Bohu. Stalo se, že přišel i do domu Kleto-
fona a prosil o chleba. Když ho Leukipie viděla, poslala služebnou, 
aby před ním zavřela dveře, protože byla nahněvaná, že ji toho 
dne manžel znovu zbil. Mnich chvíli čekal, neodcházel a dále stál 
u vrat. Kletofonova manželka se pomalu uklidnila a bylo jí starce 
líto. Uvedla ho do svého domu a dala mu almužnu. Když Onufrius 
slyšel, jak si z hloubky srdce povzdechla, zeptal se jí na příčinu je-
jího smutku. Odpověděla mu: „Jsem neplodná, a proto od manžela 
trpím ponižování a pohrdání. Dala jsem lékařům i šarlatánům mnoho 
zlata, aby mi pomohli, ale nepřineslo to žádný užitek, naopak, trpím 
ještě víc.“ Stařec se jí zeptal: „Kterému bohu sloužíš?“ Žena mu od-
pověděla: „Veliké bohyni Artemidě.“ Tehdy mnich vysvětlil Leukipii, 
že právě proto je neplodná, protože nedoufá v Boha, který jí může 
dát dítě. Velmi rozrušená se zeptala, který Bůh by to tak mohl uči-
nit. Onufrius jí odpověděl: „Uvěř v jediného pravého Boha, Ježíše 
Krista, který stvořil nebe, zem, člověka a všechno živé.“ Ona řekla: 
„Bojím se našeho knížete Sekunda, který rozkázal zabíjet všechny, 
kdo věří v Krista.“ Mnich jí vysvětlil, že může sloužit Trojjedinému 
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Bohu tajně a neztratí spásu. Ona se zeptala: „Co však bude, pokud 
já přijmu víru a můj manžel zůstane pohan? Nebude má víra marná 
kvůli nevěře mého manžela?“ Stařec jí odpověděl: „Ne, ty se jen nechej 
pokřtít a věř v Boha bez pochybností. A když vytrváš, spasíš sebe i 
svého manžela, protože Písmo říká: Nevěřící muž se posvěcuje věřící 
manželkou.“ (1Kor 7,14) Takovými slovy svatý utvrdil ženu a ona 
zatoužila přijmout křest svatý. Kněz Onufrius ji tedy pokřtil ve jmé-
nu Otce i Syna i Ducha svatého a naučil podstatným křesťanským 
pravdám a přikázáním. Když odcházel, nově pokřtěná ho prosila, 
aby k ní přicházel a učil ji modlitbě a praktickému životu s Ježíšem.

V souladu s tehdejšími zvyklostmi Leukipie osm dní po křtu žila 
v čistotě a svému manželovi unikala. Ve vnitřní modlitbě spojila 
svou bezmocnost s Ježíšem ukřižovaným a odevzdala Mu obrácení 
Kletofona i svou bolest, že nemohou mít děti. Po osmi dnech měla 
vidění Ježíše ukřižovaného, padla před Ním na kolena a v té chvíli 
byla osvobozena od neplodnosti. Pán jí zvěstoval, že porodí syna, 
který Ho bude následovat v utrpení. Leukipii naplnila veliká útěcha a 
upřímná láska k Bohu. Od té chvíle nepřestávala myslet na Ježíšovo 
utrpení. Na modlitbě, ale i během dne, upírala svůj duchovní pohled 
k Ukřižovanému. Zanedlouho počala dítě, a když se o tom dozvěděl 
její manžel, velmi se z toho radoval. Připisoval to však pohanským 
bohům. Chtěl jim proto přinést velkou oběť. Jeho manželka mu ale 
řekla, že ne bohové mu dali tento velký dar, ale Bůh křesťanů, kte-
rý se jí zjevil ve snu. Leukipie se zeptala svého muže: „Proč v Něho 
nevěříme, když je tak silný a k nám tak milosrdný?“ Kletofon jí od-
pověděl, že křesťané jsou krutě pronásledováni a ani tu není nikdo, 
kdo by je naučil této víře. Tehdy mu manželka vyprávěla o všem, 
co se stalo, jak uvěřila v Krista, byla pokřtěna a naučena víře od 
jednoho mnicha, kněze. Když to její manžel uslyšel, zaradoval se a 
zatoužil po křtu. Zanedlouho blahoslavený Onufrius přišel do jejich 
domu a pokřtil i Kletofona. Po narození dítěte znovu zavolali svého 
duchovního otce, aby chlapce pokřtil, a dali mu jméno Galaktion.

Chlapec vyrostl a rodiče ho poslali na studia. Když dovršil 24 let, 
jeho matka už nežila a otec ho chtěl oženit. Našel mu děvče vý-
znamného rodu, jménem Epistima, a Galaktiona s ní zasnoubil. 
Když ji Galaktion navštěvoval, nedával jí, jak bylo v té době zvykem, 
políbení, protože byla pohanka. Nerozuměla jeho chování a velmi se 
tím rmoutila. Galaktion proto dívce vysvětlil příčinu. „Protože nejsi 
křesťanka a jsi poskvrněná modlářstvím, nechci mít účast na této 
nepravosti, abych neurazil Božího Ducha. Když ale odvrhneš modly 
a uvěříš v Ježíše Krista, mého Boha, a přijmeš křest svatý, změní se 
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i můj vztah k tobě a budu tě milovat jako sám sebe.“ Děvče mu řeklo: 
„Udělám všechno, co mi přikazuješ, můj pane.“ Tehdy ji sv. Galakti-
on tajně pokřtil, protože kvůli krutému pronásledování tam nebylo 
ani jednoho kněze; buď byli umučeni, nebo utekli na poušť. Kromě 
toho obrátil a pokřtil i jednoho ze služebníků svého tchána jménem 
Eutolomius, který se později stal mnichem a napsal tento životopis.

Uběhlo osm dní, které děvče prožilo na modlitbách a v pokání. 
Když za ní Galaktion přišel, vyprávěla mu, jaké měla vidění. Viděla 
muže v černých rouchách i překrásné panny a také muže podobné 
ohni, kteří měli křídla. Když uslyšela jejich sladký zpěv, její srdce 
se naplnilo nevýslovnou radostí. Galaktion jí vidění vysvětlil takto: 
„První, to byli mniši, kteří kvůli svému Pánu opustili rodinu, zřekli se 
manželství, majetku a světské marnosti. To samé udělaly i panny. Ti 
všichni následují trpícího Ježíše Krista v chudobě, čistotě a poslušnos-
ti a snaží se Mu být podobni. Ti ostatní byli svatí andělé.“ Epistima 
povzdechla: „Ó kéž bychom i my mohli spolu s nimi jednou zpívat 
Pánu!“ Mladík jí odpověděl: „Jestliže budeme žít v čistotě a odřek-
neme se světa, budeme hodni té samé odměny jako oni.“ Děvčete 
se tato slova velmi dotkla a s pohnutím řekla: „Jsem připravena!“ 
Tehdy se oba z Boží milosti rozhodli zasvětit svůj život Ježíši Kristu. 
Na modlitbě děkovali za tuto velkou milost a prosili o sílu zachovat 
věrnost ve svém povolání až do konce. Pak Galaktion a Epistima 
rozdali všechen svůj majetek chudým, připravili si to nejnutnější 
na cestu a v noci opustili své domovy. Vzali s sebou i služebníka 
Eutolomia. Deset dní putovali, až přišli na horu Publion, na níž 
byl mužský monastýr. Blízko něj stál příbytek pro ženy, kde žily 
čtyři staré řeholnice. Galaktion s Eutolomiem zůstali v mužském 
monastýru a Epistima v ženském. Postupně rostli v ctnostech. Sva-
tý Galaktion horlivě poslouchal představeného, pokořoval se před 
bratry, unikal zahálce, převyšoval jiné láskou k modlitbě a postu. 
Obzvláště se snažil zachovávat čistotu v myšlenkách a představách.

Také blahoslavená Epistima nezůstávala pozadu a sloužila hor-
livě Bohu. Jejich život byl příkladem a přinášel užitek všem, kteří 
s nimi žili.

Hrozné pronásledování však neustávalo. Modláři se dozvěděli o 
těchto dvou monastýrech a oznámili to knížeti Ursovi. Ten rozkázal 
přivést mnichy k jeho soudu. Když mniši uviděli vojáky, kteří se 
blížili k monastýru, všichni utekli na poušť, kromě Galaktiona. Vo-
jáci ho zajali a vedli na mučení. Epistima se spolu se sestrami také 
skryla. Když se však doslechla, že svatého zajali, poprosila matku 
představenou o požehnání, aby mohla zemřít stejně jako on. Dostala 
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požehnání a spěšně dohnala vojáky. Galaktion se zaradoval a v srdci 
se za ni pomodlil, aby ji Ježíš posílil k mukám. Po cestě Epistimii 
řekl: „Dej pozor, abys nedostala strach. Neboť za krátká muka 
získáš nebeské království.“ Tak přišli až do knížecího dvora, kde je 
uvrhli do vězení. Následujícího dne postavili svaté před Ursa. Pohlédl 
se na ně a zeptal se: „Kdo jste?“ „Jsme křesťané, řeholníci,“ od-
pověděl Galaktion. „A kdo je Kristus?“ zeptal se kníže. Blahoslavený 
pokračoval: „Kristus je pravý Bůh, který stvořil nebe, zem i vše, 
co je na nich.“ Mučitel řekl: „Když je tomu tak, kdo potom jsou naši 
bohové a co stvořili oni?“ „Vaši bohové jsou kameny a dřevo, nic 
nestvořili, protože sami jsou uděláni lidskýma rukama,“ řekl 
Galaktion. Ursus se rozhněval a rozkázal bít ho silně býkovci. Když 
Epistima viděla takovou krutost, hanila soudce za jeho nelidskost. 
Ursus ale rozkázal bít i ji, a to ještě silněji než Galaktiona. Když 
z ní proto chtěli strhnout hábit, zvolala ke katovi: „Za to, co chce-
te udělat, ať oslepnou vaše oči!“ V té chvíli kníže oslepl a také 
všichni, kteří byli s ním. Vyděšeně začali křičet: „Smiluj se nad námi, 
otrokyně Kristova! Popros, aby nám tvůj Bůh vrátil zrak, a uvěříme 
v Něho!“ Svatá tak učinila, a všichni najednou znovu prohlédli. Třia-
padesát duší se obrátilo k Pánu, ale krutý kat se ještě více zatvrdil 
v ďábelské lži. Pomyslel si, že to je bohové potrestali, aby se neod-
važovali zanechat modlářství. Mučitel rozkázal, aby svatým vráželi 
ostré třísky pod nehty. V utrpení volali: „Sloužíme Ježíši Kristu, 
jedinému pravému Bohu a nečisté bohy odmítáme.“ Potom jim 
odsekli ruce. Přitom mučedníci zpívávali žalm: „Blahoslavený je 
Pán, moje skála, který učí mé ruce bojovat, mé prsty zápasit!“ 
(Ž 144,1). Pak Ursus v ještě větší zlobě rozkázal, aby jim usekli i 
nohy. Když se to stalo, mučedníci zvolali: „Staň nám na pomoc a 
vysvoboď nás pro Tvé velké milosrdenství! (Ž 44,27) Ježíši, Ty 
víš, že z lásky k Tobě jdeme cestou utrpení. Vezmi nás do svého 
království, kde vedle tebe stojí ti, kteří žili pro Tebe. Prokletí 
jsou pohanští bohové a všichni, kteří jim slouží!“ Mučitel roz-
kázal vyřezat jim jazyky, aby více neuráželi jejich bůžky. Nakonec 
dal příkaz, aby jim sťali hlavy a rozsekali jejich mrtvá těla. Stalo se 
to 5. listopadu roku 250.

Eutolomius, jejich bývalý služebník, když byli Galaktion a Epis-
tima zajati, následoval je zdaleka. Převlékl si hábit a vzal si světský 
oděv, aby ho nikdo nepoznal. Viděl utrpení a smrt mučedníků, vzal 
pak jejich těla a důstojně je pochoval.
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SVATÝ PAVEL VYZNAVAČ

Po smrti císaře Konstantina Velikého bylo císařství rozděleno 
mezi jeho syny — Konstantina, Konstancia a Konstu. Každý z nich 
vládl nad svým územím. Na Východě měl vládu Konstancius, přívrže-
nec arianismu1. Tuto herezi odsoudil první všeobecný koncil v Nicei 
v roce 325 slovy vyznání víry: „Věřím ... v jednoho Pána Ježíše Krista, 
Jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky, 
Bůh z Boha, Světlo ze Světla, Pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, 
nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze Něhož všechno je stvoře-
no...“. Ariáni ale vždy nacházeli cestu, jak na klíčová místa v církvi a 
ve státě dosadit své stoupence. V té době byla Kristova církev velmi 
utlačovaná, protože neměla sloupy víry. Heretici pronásledovali 
pravověrné biskupy, různými intrikami se je snažili očernit a zbavit 
úřadů a místo nich dosadit své stoupence. Takovým způsobem byl 
vyhnán sv. Atanáš z Alexandrie. Svatý Alexandr, patriarcha Caři-
hradu, zemřel. Před smrtí poradil, aby za jeho nástupce byl vybrán 
jeho písař, jáhen Pavel, pro jeho pravověrnost a svatost života. Už 
v roce 336 byl poslán do vyhnanství do Pontu, protože odvážně brá-
nil pravou víru. Ariáni chtěli dosadit za cařihradského patriarchu 
bezbožného heretika Makedonia. Avšak lid a rovněž duchovenstvo 
vybrali sv. Pavla, který v roce 340 zasedl na patriarchální stolec. 
Císař se rozhněval, že byl vysvěcen na arcibiskupa bez jeho vědomí 
a poštvaný heretiky přijel z Antiochie, kde přebýval, do Cařihradu. 
Svolal pseudo-sněm ariánů, kde sv. Pavla nezákonně zbavili patri-
archálního stolce. Místo něj císař dosadil Eusebia z Nikomédie. Ten 
byl heretikem a začal s velikým nasazením ničit církev. Snažil se 
všemi silami vykořenit z Vyznání víry slovo „jedné podstaty“ (řec. ho-
moúsios), protože nevyznával Ježíše Krista jako Boha a rovného 

1 Arius — alexandrijský kněz, který popíral božství Krista a tvrdil, že byla 
doba, kdy neexistoval, že On byl stvořen na počátku všeho stvoření a že 
je jiné podstaty než Otec.
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Otci. Svatý Pavel se vydal do Říma. Zde se setkal se sv. Atanášem 
Velikým, který sem přijel v téže záležitosti. Eusebius se dozvěděl, 
že svatí otcové hledají spravedlnost u papeže Julia I. (337–352) a 
poslal mu proto list, ve kterém oba velmi pomluvil. Papež však vě-
děl, oč jde, proto se nenechal ovlivnit a na sněmu biskupů svědčil 
o nevinnosti obou patriarchů a o zákonnosti jejich úřadů. Oběma 
řekl, aby se vrátili na své stolce a napsal též východním biskupům, 
aby je poslušně přijali.

Svatý Pavel se vrátil do Cařihradu v roce 341. Právě tehdy ze-
mřel heretik Eusebius, a proto bez velkých těžkostí opět usedl na 
svůj stolec. Ariáni se mu ale ve své zarputilosti znovu zprotivili a 
vyhlásili, že jejich patriarchou je Makedonius. Tím nastal ve městě 
velký zmatek a mnoho lidí ve vyvolaných potyčkách zahynulo. Cí-
sař Konstancius o tom uslyšel a rozkázal vojevůdci Hermogenovi, 
aby Pavla poslal do vyhnanství. Hermogenes přišel a pobouřil celé 
město, protože chtěl sv. Pavla násilně vyhnat z chrámu. Nahněvaný 
lid však zapálil dům vojevůdce a jeho samého zabili. Tehdy sám 
císař, jak mohl nejrychleji, přijel do Cařihradu, aby obnovil pořá-
dek. Potrestal obyvatele Cařihradu, vzal jim práva, která měli, a za 
patriarchu dosadil Makedonia. Rozkázal, aby byl patriarcha Pavel 
v okovech poslán do Singary v Mezopotámii a odtamtud do Sýrie, 
do města Emesa. Svatý byl však brzy vysvobozen a odjel do Říma, 
kde se znovu setkal s Atanášem. Tentokrát se ale kromě papeže 
za ně postavil i Konsta, pravověrný císař Západu. Svatý Pavel vzal 
listy od papeže i císaře a vrátil se do Cařihradu. Tam ho radostně 
přivítali věřící. Konstancius ale nebral žádný ohled na listy, které 
mu byly poslány, a ještě více vzplanul hněvem proti blahoslavenému 
Pavlovi. Poručil městskému prefektovi Filipovi, aby patriarchovi vzal 
úřad a vrátil ho Makedoniovi. Filip se však bál povstání lidu a chtěl 
to udělat tajně. Zavolal svatého k sobě, jako by se chtěl o něčem 
poradit. Pavel ho nepodezříval z ničeho zlého a přišel. Kolem stálo 
mnoho lidí. Filip, aby nevzbudil podezření, vzal vyznavače za ruku 
a vešel s ním do vnitřního dvora. Tam byly zadní dveře, které vedly 
k moři. Vyvedl jej jimi a řekl Pavlovi o rozkazu císaře. Loď byla už 
připravena. Svatého převezli do Soluně, odkud pocházel. Potom Filip 
spolu s Makedoniem šli do chrámu chráněni vojskem. Zpráva se ale 
bleskově rozšířila po celém městě, pravověrní i ariáni se seběhli a 
snažili se předběhnout jeden druhého a dostat se dovnitř chrámu. 
Vojáci začali vytlačovat dav od vrat, ale lidé nemohli odstoupit pro 
veliký tlak zezadu. Vojáci mysleli, že se jim staví na odpor, a začala 
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bitka, v níž zemřelo 3150 lidí a mnoho bylo zraněno. K tomuto kr-
veprolití došlo v roce 343. Zodpovědnost dopadá na heretiky.

Zanedlouho se patriarcha Pavel odebral do Říma, kde spolu s Ata-
nášem Velikým vyprávěli císaři Konstovi, co se s nimi stalo. Ten 
napsal bratrovi, aby k němu poslal tři východní biskupy, kteří budou 
svědčit o všem v otázce svržení a vyhnání Kristových vyznavačů. 
Také požadoval, aby přinesli sepsané vyznání víry, které vyznávají. 
Konstancius se lekl a poslal čtyři biskupy: Narcisa z Kilíkie, Teodora 
z Thrácie, Marisa z Chalcedonu a Marca ze Sýrie. Ti přišli do Říma, 
ale nechtěli mluvit o pravdách víry s Atanášem a Pavlem a dělali 
ze sebe pravověrné. Složili dokonce i správné vyznání víry. V témže 
roce papež svolal do Sard církevní sněm, na němž měla být vyřeše-
na otázka ariánství a přijato rozhodnutí ohledně Atanáše a Pavla. 
Západních biskupů se sešlo více než 300, z východu přišlo jen 76. 
Východní však, protože byli přívrženci ariánství, nechtěli, aby sněm 
započal, dokud tam dva pravověrní patriarchové budou přítomni. 
Biskupové západu na tuto podmínku nepřistoupili. Východní se 
proto vrátili zpět, a když přišli do Makedonie, do města Filipopolis, 
uspořádali vlčí (nezákonný) sněm. Na něm vyhlásili anathemu na ty, 
kteří vyznávají, že Boží Syn je jedné podstaty s Otcem. To potvrdili 
i písemně a rozeslali listy po svých eparchiích.

Když se pravověrní biskupové v Sardách dozvěděli o takové ne-
pravosti, vyloučili heretiky z církve. Potom Atanášovy a Pavlovy 
nepřátele sesadili z patriarchálních stolců, které okupovali nezá-
konně. Rovněž potvrdili vyznání víry, přijaté v Nicei, a na ty, kteří 
nevyznávají jeho podstatu, uvrhli anathemu. Tehdy císař Západu, 
Konstans, napsal svému bratrovi dopis, v němž mu pohrozil vál-
kou, když nedovolí, aby se svatí vrátili na své stolce. Konstancius 
to proto dovolil, ale ne hned, až v roce 346, kdy vyhnal Makedonia 
z Cařihradu. Věřící měli velkou radost z návratu svých pastýřů, 
kteří začali všechny osvětlovat jasností pravé víry a statečně bojovali 
proti herezím.

V roce 350 zemřel Konstans. Byl zabit Magnentiem, hlavním 
vojevůdcem svého vojska. Konstancius přemohl uzurpátora moci 
a stal se vládcem nad celou říší. Znovu rozkázal odvést patriarchu 
Pavla do vyhnanství do arménského města Kukus. Když zde jed-
nou sloužil svatou liturgii, přepadli ho ariáni a zardousili ho jeho 
vlastním omoforem. Tak odevzdal duši do rukou svého Pána. Svatý 
Atanáš byl rovněž přinucen utéci z Alexandrie, protože i jeho chtěli 
zabít. Heretici rozpoutali velké pronásledování pravověrných. Ma-



196

kedonius, který znovu obsadil patriarchální stolec, padl i do další 
hereze — začal popírat božství Ducha svatého1.

Spolu se správcem města Filipem velmi utiskoval a zabíjel věřící. 
Těm, kteří s nimi nechtěli mít jednotu, přikazovali noži odřezávat 
nosy, uši, jiné pálili ohněm a ještě jiným násilně vkládali do úst 
ariánské přijímání. Tehdy zahynuli i mučedníci Marcian a Marty-
rius (památka 25. 10.), písaři blahoslaveného Pavla, kteří odvážně 
bojovali proti herezím. Když bezbožný pseudopatriarcha uslyšel, 
že v Pafl agonii přebývá mnoho věřících, poslal tam tři oddíly vojá-
ků, aby je mečem donutil ke sjednocení s heretiky. Věřící z města 
Mantiney se o tom dozvěděli a zahořeli horlivostí. Každý vzal to, co 
měl — sekyru, kosu... — a vyšli proti nepřátelům, kteří se už blížili. 
Na obou stranách zahynulo mnoho lidí. Když se heretik bez dovolení 
císaře odvážil vykopat ze země ostatky císaře Konstantina Velikého 
a přenést je na jiné místo, rozpoutala se hrozná bitva, v níž mnoho 
lidí zahynulo. Císař se dozvěděl o všech těchto zločinech Makedo-
nia a Filipa, zbavil je úřadu a vyhnal z města. Přesto se hereze Aria 
a Makedonia dále šířila a utlačovala Boží církev. A to ještě celých 
14 let, dokud nezačal vládnout Theodosius Veliký. Ten svolal do 
Cařihradu Druhý všeobecný sněm, na němž uvrhli anathemu na 
Makedonia a odsoudili jeho herezi slovy: „Věřím... v Ducha svatého, 
Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem 
je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.“ Tehdy věřící 
s velikou úctou přenesli ostatky svatého patriarchy Pavla z Kuku-
su do Cařihradu a slavili Trojjediného Boha. Modlitbami svatého 
mučedníka Pavla kéž i my až do smrti směle bráníme poklad víry, 
obzvlášť v tomto čase celosvětové apostaze.

SVATÝ VINTÍŘ (GUNTHER)

Svатý Vintíř pocházel z knížecího rodu, byl příbuzným císaře 
sv. Jindřicha II. a jeho sestry Gisely, provdané za uherského krále 
sv. Štěpána. V mládí se nenaučil ani číst, ani psát. Žil lehkomyslně 
a rozmařile. Teprve v pokročilém věku si umínil, že se odtrhne od 
světa a začne nový život.

1 hereze duchoborectví makedoniánů — pokládali Ducha svatého pouze 
za energii, podobně jako dnes svědci Jehovovi
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Putoval do Říma a po návratu 
do vlasti vstoupil do altaichského 
kláštera na Dunaji, kde byl tehdy 
opatem Gothard. Vintíř pověsil svůj 
meč u oltáře a oblékl se do mniš-
ského roucha. Svoje statky odkázal 
altaichskému klášteru a ponechal si 
jen zbytek, aby mohl uhradit nákla-
dy na výživu mnichů z gelingského 
kláštera. To však odporovalo zá-
kladním pravidlům mnišského živo-
ta, která vyžadují zřeknutí se všech 
statků. Proto byl Vintíř od Gotharda 
pokárán. Později si Vintíř vyžádal 
od opata Gotharda povolení, aby 
směl poustevničit. Dostal souhlas 
a usadil se v šumavských prale-
sích u řeky Černé Řezné. Několik 
altaichských mnichů přišlo za ním, 
a tak vznikla poustevnická osada, 
podřízená altaichskému opatovi. 
Vládla tam přísná kázeň. Vintíř vy-
nikal horlivostí v půstech a v jiných kajících skutcích. Chtěl své tělo 
trestat za hříchy spáchané v minulosti. Opat Gothard se upřímně 
radoval z nábožné horlivosti, kterou spatřoval v této poustevnické 
osadě. Osada se stala útulkem cestujících, kteří se ubírali hustými 
lesy, a Vintíř se svými mnichy klestil cestu vedoucí z Bavorska do 
Čech, od Černé Řezné k Eisensteinu a k Sušici.

Jak vysvítá ze zpráv kronikářů, Vintířův vztah ke knížeti Břeti-
slavovi byl přátelský. Podle pověsti byl Vintíř v Praze i v Břevnově; 
břevnovští mniši si ho přáli mít za opata. Vintíř často zavítal i do 
Uher; býval hostem u krále Štěpána a bylo mu dovoleno podle libosti 
vybírat peníze z královské pokladnice na podporu chudých nebo 
klášterů a kostelů. Kronikář vypravuje, že český kníže Břetislav I., 
provázený biskupem Šebířem (Severem), zavítal k Vintířovi a že 
Šebíř podal poustevníkovi Tělo Páně. Brzy potom, r. 1045, Vintíř 
zemřel a byl na své přání pohřben v Břevnově. Na jeho pohřbu byl 
i sv. Prokop.

(Jeho svátek slavíme 9. října.)
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SVATÝ MUČEDNÍK HIERON A SPOLUMUČEDNÍCI

Za vlády císaře Diokleciána (284–305) a Maximiána (286–305) 
žil v Tyaně v Kapadocii1 křesťanský mladík jménem Hieron. Byl 
zámožným hospodářem, zabýval se zemědělstvím a pečoval o svou 
stařičkou matku jménem Stratonika, která byla slepá. Když bylo 
bezbožným císařům oznámeno, že celá Arménie a Kapadocie se 
protiví jejich příkazům a neklaní se modlám, poslali do Arménie 
Agria a do Kapadocie Lysia, aby veřejně mučili křesťany a zdatné 
muže a mladíky brali do vojska.

Když Lysias dorazil do Kapadocie, pověděli mu o Hieronovi, zdat-
ném a silném muži, který se vyznačoval velkou chrabrostí. Poslal 
proto vojáky, aby ho přivedli. Hieron zrovna pracoval na poli. Když 
uviděl Lysiovy vojáky a dozvěděl se o jejich úmyslu, popadl pluh 
a začal je bít, protože nechtěl sloužit ve vojsku spolu s modláři. 
Všichni vojáci se se strachem rozutekli. Když se znovu vzchopili, 
zastyděli se, že jeden muž je všechny přemohl. Nechtěli se vrátit 
k Lysiovi s prázdnýma rukama, protože se báli veřejné hanby a 
krutého trestu. Zavolali proto na pomoc větší oddíl vojska a zno-
vu šli na Hierona. Když se dozvěděl, že se blíží, schoval se spolu 
s osmnácti muži, křesťany, v nedaleké jeskyni. Z této jeskyně se 
znovu vyslancům Lysia ubránili. Vojáci oznámili knížeti, že Hieron 
se s jinými křesťany schoval v jeskyni, a nemohou ho proto zajmout. 
Kníže jim tedy poslal na pomoc ještě více vojska. Ani ti však nemohli 
nic udělat, protože se báli chrabrosti Hierona. Lysias tehdy poslal 
Hieronova přítele jménem Cyriak. Ten přišel k vojákům a řekl jim, 
aby odstoupili od jeskyně. Když odstoupili, Cyriak do ní vešel a radil 
Hieronovi, aby se knížeti neprotivil a vstoupil do vojska. Rozhovo-
rem utišil jeho spravedlivý hněv a vyvedl ho z jeskyně. Když přivedl 
Hierona domů k jeho matce, začala plakat, že jejího syna odvádějí 
do knížecího vojska. Vojáci ho obklíčili a nutili, aby šel s nimi. Hi-

1 jedna z provincií Římské říše, současné Turecko
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eron se rozloučil se svou matkou, sousedy i známými, kteří se tam 
sešli, vzal s sebou svého příbuzného jménem Viktor a šel s vojáky 
do města Meliténé1. Šli za ním také dva blízcí příbuzní, jeho bratři 
Matronius a Antonius, a také jiní druhové jedné víry.

Po cestě do Melitény, když zapadlo slunce, si odpočinuli. V noci 
měl Hieron vidění. Zjevil se mu muž, oděný v bílém rouchu, který 
mu s pokorou a láskou zvěstoval: „Zvěstuji ti spásu, Hierone. Ces-
ta, kterou jdeš, je ta pravá. Ne kvůli pozemskému císaři budeš činit 
hrdinské skutky ani kvůli slávě, která pomíjí, budeš bojovat, ale za 
Krále nebeského vykonáš hrdinský čin a zanedlouho k Němu přijdeš 
a přijmeš od Něj čest a slávu.“ Když to ten muž řekl, odešel od Hie-
rona, ale jeho srdce naplnil nevýslovnou radostí. Když Hieron vstal, 
s radostí vyprávěl druhům a příbuzným, kteří s ním byli: „Poznal 
jsem Boží vůli se svým životem a teď už jdu s radostí touto 
cestou. Jediný poklad, jediné dědictví, jediné bohatství je to, 
které je skryté na nebesích. Z pozemského dobra není žádného 
užitku pro ty, kteří ho zdědí. Jaký prospěch bude mít člověk, 
získá-li celý svět, ale svou duši zahubí? (Mt 16,26) Nemám nic 
dražšího než svou duši. Už dost uběhlo času z mého života, 
který jsem strávil v marnosti. Nyní jdu k Bohu. Jediné, co mi 
ještě dělá starosti, je smutek mé stařičké matky, která už 
nebude mít žádného pomocníka. Protože však jdu zemřít pro 
Ježíše Krista, odevzdávám ji do Jeho péče.“ Když to řekl, oči se 
mu zalily slzami a pokračoval v cestě.

V Meliténé Hierona uvrhli do vězení spolu s jinými 33 křesťany. 
Svatý jim řekl: „Bratři, poslechněte mou radu. Všichni, kteří se 
bojí Boha, obdrží ne časnou odměnu, ale věčnou, jaká nepomíjí. 
Slyšeli jste, že Lysias chce ráno přinést oběť svým bohům a chce 
nás k tomu přinutit. My se nesmíme klanět modlám, protože 
tím bychom zradili svého Boha. Nebudeme proto poslušni císař-
ského rozkazu, ale raději se teď pomodlíme, aby nám Ježíš dal 
sílu přetrpět všechna muka a vydržet do konce.“ Když to řekl, 
všichni vězni začali hlasitě oslavovat Pána a vyznávat svou víru v Je-
žíše Krista. Slyšeli to i vojáci, kteří strážili temnici a všechno pověděli 
Lysiovi. Zrána místodržitel rozkázal přivést k němu všechny vězně 
a s hněvem na ně křikl: „Který běs vás navedl, abyste se protivili 
císařskému rozkazu? Proč se neklaníte velkým bohům?“ Svatí odpo-
věděli: „Byli bychom nerozumní, kdybychom čest, která náleží 
jedinému Bohu, prokazovali dřevu a kamení. Jsme ale moudří 

1 dnešní Malatya



200

a klaníme se Bohu, který všechno stvořil a všechno řídí.“ Když 
to říkali, jeden z těch, kteří stáli vedle Lysia, ukázal rukou na Hie-
rona a řekl místodržiteli: „To je ten, který se vzepřel vojákům, jež jsi 
poslal. On udělal všechno, o čem jsi slyšel.“ Lysias se zeptal Hierona: 
„Odkud jsi?“ Svatý odpověděl: „Pocházím z Kapadocie, narodil 
jsem se ve městě Tyana.“ Kníže se znovu zeptal: „To ty jsi svýma 
rukama pobil mé vojáky?“ Hieron mužně odpověděl: „To já jsem 
je pobil. Nechci sloužit spolu s těmi, kteří se klanějí němým 
modlám, které nejsou bohy, ale dílem lidských rukou.“ Když 
to mučitel slyšel, s hněvem vykřikl: „Protože jsi neposlušný mému 
rozkazu, ať ti ruku, kterou jsi zranil mé posly, odseknou po loket.“ 
Tehdy svatému odsekli ruku a jiné vězně velmi těžce zbili a všechny 
znovu hodili do temnice. Mučedníci přes velké bolesti z ran celým 
srdcem děkovali Bohu, že jim dal milost trpět muka pro Jeho svaté 
jméno. Příbuzný Hierona, Viktor, byl však bitím zcela vysílen a bál 
se, že bude mučený ještě hůře. Tajně zavolal k sobě písaře, který 
ohlašoval jména zajatých a mučených křesťanů, a prosil ho, aby 
vyškrtl jeho jméno z knihy vězňů, kteří trpí za Krista. Rovněž ho 
prosil, aby ho pustil z temnice, a slíbil, že mu za to dá svůj maje-
tek. Písař se zaradoval z jeho slibu a vyplnil jeho prosbu. V noci ho 
vypustil z vězení. Viktor však hned nato zemřel.

Když se Hieron ráno dozvěděl, co se stalo, naplnil ho smutek, 
hořce zaplakal nad duší svého příbuzného, která zahynula, a řekl: 
„Cos to udělal, Viktore? Zač jsi prodal svou duši? Proč jsi sám 
sebe vydal nepřátelům? Proč jsi utekl místo toho, abys obdr-
žel věnec slávy? Proč jsi vyměnil život věčný za ten dočasný? 
Vždyť jsi jedno i druhé ztratil! Proč jsi nekonečnou radost 
vyměnil za časnou úlevu? Krátce trvající bolest z ran, které ti 
byly zasazeny, je ničím v porovnání s věčnými mukami, která 
tě čekají, až staneš před Božím soudem.“ Tak Hieron oplakával 
zradu svého příbuzného a zavolal do temnice dva bratry, kteří ho 
následovali, Antonia a Matronia. Řekl jim: „Prosím vás, vyplňte 
mou poslední prosbu. Můj majetek, který je v Pisidii, dávám 
mé sestře Theotimii, ostatní majetek nechávám své matce. 
Prosím vás, starejte se o ni. Dejte jí i mou useknutou ruku a 
řekněte jí, ať napíše státnímu úředníkovi Rustikovi, který je 
prefektem v Ancyře, aby jí dal dům ve Vadisanu, a tam ať bude 
pokladena i moje ruka.“

Po čtyřech dnech místodržitel Lysias zasedl na soudnou stolici, 
nechal předvolat svaté a nutil je, aby se poklonili modlám. Hned 
lichotkami, hned hrozbami je zkoušel odvrátit od Krista, aby vzdali 
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úctu běsům. Když ničeho nedosáhl, rozkázal je nejprve bít holemi 
a pak je odsoudil k setnutí mečem. Když Hieron s jinými svatými 
mučedníky šli po tolika ranách na místo setnutí, vesele zpívali: 
„Blahoslavení jsou ti, jejichž cesta je bezúhonná, ti, kteří žijí 
podle zákona Hospodinova.“ (Ž 119,1) Když přišli na určené 
místo, poklekli a pomodlili se: „Pane Ježíši Kriste, přijmi naše 
duše.“ a byly jim setnuty hlavy. Stalo se to v roce 298.

Antonius a Matronius přišli k místodržiteli s prosbou, aby jim 
dal tělo jejich příbuzného, sv. Hierona. Lysias to odmítl. Prosili ho 
tedy, aby jim dal aspoň jeho useknutou hlavu. On odpověděl: „Při-
neste mi tolik zlata, kolik váží Hieronova hlava.“ Když to Antonius a 
Matronius slyšeli, zesmutněli, protože tolik zlata neměli. Bůh však 
vložil na srdce jednoho bohatého a vysoce postaveného muže, jmé-
nem Chrysant, aby vykoupil hlavu svatého mučedníka Hierona. Dal 
místodržiteli tolik zlata, kolik vážila hlava svatého. S úctou ji pak 
přijal a skryl u sebe. Kníže, který měl rád zlato, hledal i odseknutou 
ruku svatého, aby i za ni utržil zlato. Když to Antonius a Matronius 
slyšeli, běželi v noci domů, vzali Hieronovu ruku a schovali ji. Tělo 
svatého a všech jiných mučedníků, kteří s ním byli sťati, křesťané 
v noci vzali a tajně pochovali.

Useknutou ruku svatého přinesli dva bratři matce Hierona, Stra-
tonice, a důkladně jí vyprávěli všechno, co se stalo. Ona přijala 
ruku svého milovaného syna, useknutou za Krista, omyla ji slzami, 
mateřsky ji líbala, radovala se a děkovala Pánu, že učinil jejího syna 
hodným mučednické smrti. S pláčem pak položila ruku svatého 
na to místo, kde si přál, a všechno, co rozkázal udělat, udělala. 
Chryzant, muž, který koupil hlavu sv. Hierona, zanedlouho vybu-
doval chrám na tom místě, kde byli mučedníci sťati, a položil v něm 
hlavu svatého. Z těch svatých mučedníků, kteří zemřeli spolu se 
sv. Hieronem, jsou nám známá jen tato jména: Isichius, Nikandr, 
Atanázius, Nikon, Longin, Teodor, Valerius, Teodul, Eugen, Epifan, 
Teodot, Anicet, Hilarion.
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SVATÝ ARCHANDĚL MICHAEL
A VŠECHNY NEBESKÉ MOCNOSTI

Historie slavení dnešního 
svátku je tato: Za časů Starého 
zákona se lidé začali klanět stvo-
ření a modlám. V Druhé knize 
královské je řečeno: „… pálili 
kadidlo Baalovi, slunci, měsíci, 
planetám, a všemu nebeskému 
vojsku.“ (2Kr 23,5) Nesprávné 
ctění andělů bylo dosti rozšířené 
i za časů svatých apoštolů. Fak-
ticky šlo o ctění padlých andělů, 
zlých duchů. Proto svatý apoš-
tol Pavel říká: „Ať vám neupírá 
podíl na vykoupení nikdo, kdo 
si libuje v poníženosti a uctívání 
andělů, jak to v marné pýše své 
mysli viděl při svém zasvěcová-
ní. Takový člověk se nedrží hlavy, 

Krista.“ (Kol 2,18–19) Byli totiž i heretici, kteří ve své pýše chtěli ve 
zdrženlivosti a čistém životě následovat anděly, ale učili klanět se 
andělům tak jako Bohu. Ještě jiní hereticky tvrdili, že andělé prý 
stvořili viditelné bytosti a jsou vyšší než Ježíš Kristus, protože nemají 
tělo. Svatí otcové svolali sněm v Laodiceji (363), na němž odsoudili 
tuto herezi a přijali učení o pravdivé úctě k andělům. Tam také byl 
ustanoven svátek sboru archanděla Michaela a dalších nebeských 
beztělesných mocností. Svátek se týká celého sboru, protože ctíme 
celé nebeské vojsko společně.

Kdo to jsou andělé? Jsou to čistí svatí duchové, které stvořil 
Všemohoucí Bůh na počátku všeho stvoření, aby Ho oslavovali a 
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sloužili Mu. Andělé stojí blízko Boha a stále se dívají na Jeho svatou 
tvář, z čehož mají bezmeznou radost. Jsou mnohem dokonalejší, 
moudřejší a silnější, než my. Na nich vidíme příklad dokonalosti, 
kterou se snažíme dosáhnout již zde na zemi.

My všichni, kteří jsme pokřtěni, svatí v nebi, duše v očistci i věřící 
na zemi, máme mezi sebou duchovní jednotu, protože jsme členy 
mystického těla, jehož hlavou je Kristus. V Něm bylo stvořeno vše, 
co je na nebi i co je na zemi, viditelné i neviditelné, nebeské trůny i 
panstva, vlády i mocnosti — a všechno je stvořeno skrze Něho a pro 
Něho (Kol 1,16). Pán přikázal svým andělům, aby o nás pečovali: 
„On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých 
cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil.“ 
(Ž 91,11–12) Příklady nacházíme v Písmu svatém: Anděl Páně vyvedl 
spravedlivého Lota ze Sodomy (1M 19) a ochránil proroka Daniela 
před lvy (Dan 14,31–43). Archanděl Rafael byl pomocníkem, ochrán-
cem a průvodcem mladého Tobiáše na cestě. Anděl posílil chlebem 
proroka Eliáše (1Kr 19,5–8). Anděl vyvedl apoštola Petra z temnice 
(Sk 12,7–10). Andělé také podle Pánovy vůle trestají zlé (2Kr 19,35). 
Andělé se za nás modlí k Bohu. Pomáhají obrátit nevěřící ke svaté 
víře (Sk 8,26–40; 10,1–6) a s nevýslovnou radostí se těší z obrácení 
každého hříšníka (Lk 15,10). Hoří touhou vzdávat slávu Pánu a celý 
svět touží obrátit a přivést k poznání jediného pravého Boha, aby 
všichni lidé byli spaseni. Andělé přinášejí naše modlitby do nebe 
před Boha (Tob 12,12).

Množství andělů je větší než množství hvězd na nebi, zrn písku 
v moři a listí na stromech, říká sv. Dionýzius Areopagita. Všichni 
andělé se dělí na devět chórů, chóry na tři stupně, na vyšší, střední 
a nižší.

Do vyššího stupně patří serafové, cherubové a trůny.
Slovo „serafín“ v hebrejštině znamená planoucí, ohnivý, neboť 

právě je nejvíce Stvořitel naplnil svou božskou láskou. Rozpalují 
v nás oheň lásky k Bohu (Iz 6,2–3).

„Cherubové“ v hebrejském jazyce znamená mnohoocí, anebo také 
„velké chápání“, neboť mnohem více než jiní jsou prozářeni světlem 
poznání Boha a Jeho tajemství. Skrze ně se vylévá na jiné anděly i 
na lidi světlo Boží moudrosti.

„Trůny“ — nazývají se tak, neboť jsou trůny, na kterých sedí 
Bůh a vynáší své soudy (Ž 9,5). Pomáhají činit spravedlivé soudy 
pozemským soudcům.

Do středního stupně patří panstva, síly a mocnosti.
„Panstva“ vedou a řídí nižší chóry andělů.



204

„Síly“ jsou obdařeny zvláštní silou vykonávat Boží vůli. Posilují 
nás v utrpení, abychom se nevzdávali, ale statečně a šlechetně vše, 
co na nás přichází, přetrpěli a pokorně děkovali Bohu, který vše 
dělá pro naše dobro.

„Mocnostem“ byla dána veliká moc nad běsy, kterým překážejí, 
aby nezpůsobovali lidem tolik zla, kolik by chtěli. Chrání věřící, aby 
neztratili Boží království, a pomáhají jim v boji s vášněmi, zlými 
myšlenkami a ďábelskými pokušeními.

K nižšímu stupni náleží knížata, archandělé a andělé.
„Knížata“ chrání jednotlivé národy, země, státy, plemena.
„Archandělé“ jsou Boží poslové a zvěstovatelé. Odhalují lidem 

tajemství víry, osvěcují jejich rozum světlem evangelia.
A nakonec jsou to „andělé“, kteří jsou nejblíže k nám, lidem, 

neboť právě oni nás nabádají k dobru, utěšují, varují. Vždy jsou 
připraveni nám pomoci, jakmile je poprosíme. Anděly se nazývají 
všechny nebeské chóry, neboť jméno anděl není názvem bytosti, ale 
služby. Písmo svaté je nazývá služební duchové, kteří jsou posíláni 
ke službě těm, kteří se mají stát dědici spasení (Žid 1,14). Stvořitel 
jim udělil svou milost různým způsobem, ale prostřednictvím vyšších 
chórů učí nižší chóry plnit Jeho vůli. Tak píše prorok Zachariáš: 
„Hle, vyšel anděl, který se mnou mluvil, a druhý anděl mu vyšel vstříc 
a řekl mu: ‚Běž a mluv k tomu mládenci, řka...‘“ Z toho poznáváme, 
že výše postavení andělé přikazují nižším, co mají dělat.

Tak veliká je důstojnost každé lidské duše, že od chvíle naroze-
ní má každý anděla, který je určen k jeho ochraně (sv. Jeroným). 
Svatí andělé strážní nás chrání jako pastýř své stádo (sv. Basil). 
Bůh poslal anděly, aby o nás pečovali a udělal to z velké lásky, 
kterou k nám má (sv. Augustin). Boží andělé nás velmi milují, jsou 
našimi budoucími spolubydlícími v nebi. Jak můžeme udělat radost 
našemu andělu strážnému? Láskou za lásku. Svatá Františka Řím-
ská měla milost vidět svého anděla strážného. Vždy, když udělala 
něco dobrého, s blaženým úsměvem ji pochválil. Když se naopak 
ze slabosti dopustila lehkého hříchu, obličej nebeského ochránce 
posmutněl. Cítila, jako by od ní utekl. To bylo pro svatou největší 
mukou. Jednou byla v jejich domě hostina. Stalo se, jak to často 
na zábavách bývá, že hosté řekli neslušná slova. Františka cítila 
povinnost napomenout je, ale ze strachu mlčela. Najednou všichni 
přítomní uslyšeli, jak někdo silně udeřil hospodyni přes tvář. Ta 
ztratila vědomí. Když přišla k sobě, odpověděla polekaným hostům, 
kteří se ptali, co se stalo: „Anděl strážný mě potrestal za to, že jsem 
ze strachu na hřích mlčela.“ Proto se na prvním místě chraňme 
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hříchu a poslušně jděme za hlasem Pána Boha, a když zhřešíme, 
co nejrychleji vydejme v pokání svůj hřích Ježíši. Často se k svému 
andělovi modleme, aby se za nás přimlouval a vyprošoval nám mi-
losti, které jsou potřebné k naší spáse, aby nás provázel a pomáhal 
nám ve všech našich pozemských těžkostech, problémech a nebez-
pečích. V různých krizových situacích ho volejme prostě jako děti 
svými slovy: „Anděle strážný, buď u mě, pomoz mi, nedej mi zhřešit, 
vzdal toto pokušení ode mne.“ A nakonec — děkujme Bohu za svého 
anděla strážného.

Nade všemi anděly je postaven svatý archanděl Michael. Jeho 
jméno hebrejsky znamená „Kdo je jako Bůh!“ Pán podrobil anděly 
zkoušce. Museli se rozhodnout, zda zůstanou věrni svému Stvořiteli, 
anebo se postaví proti Němu. Svatí otcové říkají, že Bůh zjevil an-
dělům, že druhá Božská osoba vezme na sebe lidskou přirozenost. 
Tehdy se jedna část andělů postavila do vzpoury proti Božímu Synu 
a nechtěla se Mu podřídit, protože pokládala lidskou přirozenost za 
příliš slabou na to, aby se s ní věčný Bůh sjednotil a tak ji povznesl 
nad důstojnost samých andělů. Tyto vzpurníky vedl cherub, který 
se nazývá Lucifer — světlonoš. Známá jsou jeho slova: „Nebudu 
sloužit!“ Apoštol Jan měl zjevení na ostrově Patmos: „A strhla se 
bitva na nebi: Michael a jeho andělé se utkali s drakem. Drak i jeho 
andělé bojovali, ale nezvítězili, a nebylo již pro ně místa v nebi. A veli-
ký drak, ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, 
byl svržen na zem a s ním i jeho andělé. A slyšel jsem mocný hlas v 
nebi: ‚Nyní přišlo spasení, moc a království našeho Boha i vláda jeho 
Mesiáše; neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je před Bohem 
osočoval dnem i nocí. Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro 
slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.‘“ 
(Zj 12,7–11) Prorok Izaiáš o pádu satana říká: „Jak jsi spadl z nebe, 
třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli 
pronárodů! A v srdci sis říkal: ‚Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj 
trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším 
Severu. Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu 
měřit.‘ Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy!“ (Iz 14,12–15) 
Apoštol Petr říká: „Vždyť Bůh neušetřil ani anděly, kteří zhřešili, ale 
svrhl je do temné propasti podsvětí a dal je střežit, aby byli postaveni 
před soud.“ (2Pt 2,4) A sv. Juda „Také anděly, kteří si nezachovali 
své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných 
poutech v temnotě pro veliký den soudu.“ (Jud 1,6)

Svatý Michael byl ochráncem Bohem vyvoleného židovského 
národa a teď je ochráncem církve. Pán Bůh ho obdařil svou silou, 
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aby přemáhal všechny nepřátele viditelné i neviditelné. Při konci 
světa ještě jednou stane do vítězného boje s ďáblem a jeho sluhy. 
Spasitel říká: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s 
ním, posadí se na trůnu své slávy.“ (Mt 25,31)

Uctívání svatého archanděla Michaela v církvi sahá ještě do apo-
štolských časů. Důkazem toho je i vzpomínka o zázraků v Chónách 
(v Kolosách), jehož památku si připomínáme 6. září.

SVATÁ ODA, PANNA

Svatá Oda, dcera skotského krále, 
panna, zemřela v 8. století. Už v mládí 
oslepla. Jistě by ráda všechno obě-
tovala, jen aby znovu viděla. Avšak 
jako pocestný, když ho překvapí noc, 
pozvedá své oči k hvězdnatému nebi, 
tak také Oda v temnotě slepoty pozve-
dala svou duši k nebi, hledala u Boha 
útěchu a radost a vedla zbožný život.

U hrobu sv. Lamberta v Lutychu 
se stalo mnoho zázraků. Skotský král 
doufal, že by se tam mohla jeho dcera 
uzdravit. Poslal Odu do Lutychu. Oda 
padla u světcova hrobu na kolena a 
vroucně se modlila, aby jí světec vy-
prosil uzdravení, bude-li to ke spáse 
její duše. Stal se zázrak, zatímco se 
modlila, vrátil se jí zrak! Z tak velké 

milosti ji naplnila nesmírná radost. Toto uzdravení jí však přineslo 
nelehkou zkoušku. Za své nemoci se zasvětila Bohu a nyní ji otec 
nutil, aby vstoupila do manželství. Její duše se však během slepoty 
tak upevnila v Bohu, že nedbala ani na lichocení, ani na hrozby 
svého otce a zůstala věrná Ježíši Kristu. Aby nebyla nucena stále 
odolávat nátlaku, opustila domov a žila na samotě daleko od lidí 
jako poustevnice, až ji Bůh povolal do pravé vlasti.
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SVATÍ MUČEDNÍCI ONESIFOR A PORFYR

Svatí mučedníci Onesifor a Porfyr byli umučeni za vlády Diokle-
ciána. Směle před soudem vyznali Ježíše Krista, a za své vyznání 
byli krutě zbiti po celém těle. Pak je pekli na rozpálených pánvích. 
Nakonec, když je kati ani nejtěžšími mukami nepřinutili k odpadu 
od svaté víry, přivázali je ke koním a ti vláčeli jejich těla po ostrém 
kamení. Tak vydali svého ducha Pánu. Svaté ostatky křesťané tajně 
vzali a pochovali ve vesnici Pangaio.

SVATÝ MUČEDNÍK VINCENT, JÁHEN

Vlastí sv. Vincenta bylo Špa-
nělsko. Už z mladosti se odevzdal 
k službě Bohu. Oblíbil si bohoslo-
vecké knihy, a tak se učil Pánovu 
zákonu dnem i nocí. Jeho učite-
lem byl moudrý Valerius, biskup 
v Zaragoze (Caesaraugusta), jehož 
život byl naplněn dobrými skutky. 
Když viděl, že jeho učedník Vin-
cent je rozvážný a má dobré mra-
vy, vysvětil ho na jáhna a učinil 
z něj hlasatele Božího slova. Sám 
totiž, i když byl velmi znalý Písma, 
měl vadu řeči. Pověřil svého jáhna 
Vincenta, důstojného, moudrého, 
jehož řeč o Bohu se vylévala do 
duší jako med, aby kázal v chrá-
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mě, a tak učil lid Božímu slovu. Jáhen Vincent přijal od biskupa 
tento příkaz i s požehnáním a jal se nejen v chrámě, ale i všude, kde 
to jen bylo možné, snaživě učit a přivádět lidské duše na cestu spásy.

V té době ničemný císař Dioklecián poslal do Španělska soudce 
Daciána, rodem Řeka, člověka špatných mravů a krutého pronásle-
dovatele a mučitele křesťanů. Byl poslán, aby nemilosrdně zabíjel 
všechny, kteří by vzývali Kristovo jméno. Tento soudce přišel do 
Valencie, jako vlk rval Kristovy ovce a prolil zde mnoho křesťanské 
krve. Uslyšel o biskupu Valeriovi a jeho jáhnu Vincentovi, kteří byli 
v Zaragoze, a poslal k nim své vojáky s rozkazem, aby je přivedli 
k němu na soud. Oba byli zajati a vedeni v těžkých, železných oko-
vech. Velmi tím cestou trpěli. Navíc byli mořeni hladem a žízní a 
unaveni rychlou chůzí. Museli dlouho rychle běžet za koňmi, k nimž 
byli přivázáni, a protože nemohli tak rychle, padali a koně je vlá-
čeli po cestě. Když je přivedli do města Valencie, mučitel rozkázal 
uvrhnout je do ponurého a páchnoucího žaláře, v němž je drželi 
mnoho dní bez jídla a pití. Bůh je však svou milostí posiloval, aby 
se zcela nevyčerpali, a dal jim sílu k hrdinnému svědectví. Muči-
tel dostal strach, aby vězni nezemřeli a on by pak neměl na kom 
ukázat svou mučitelskou zlobu. Nechal je proto vyvést a postavit 
před sebe. Když je uviděl, začal biskupovi vyhrožovat. Biskup na 
jeho slova tiše a pokorně odpověděl, čímž jako by ukazoval jakousi 
bázeň. Tehdy se sv. Vincent, plný Ducha svatého, rozpálil horlivostí 
pro Boha a svému biskupovi řekl: „Proč, otče, tak tiše mluvíš, 
jako by ses bál? Proč na štěkání toho psa neodpovídáš směle? 
Silným hlasem vyznávej Kristovu moc a svobodnou řečí odhaluj 
a přemáhej nerozum tohoto zlého člověka, který se s Bohem, 
svým Tvůrcem, který mu dal tuto hodnost, pouští do boje! Úctu, 
která náleží Bohu, spěchá prokazovat běsům! Tohoto ďábla, 
jehož jsi nejednou z lidí Kristovým jménem vyháněl, takže se 
stával bezmocným a bázlivým, je nutno zcela přemoci! Teď je 
čas rozdrtit hlavu tohoto hada!“ Když to Dacián uslyšel a viděl, 
že svatý jáhen Vincent všechnu jeho moc a vládu i hrůzné varování 
má za nic, řekl těm, co stáli kolem něj: „Odveďte odsud biskupa, já 
s tímto mladým jáhnem pohovořím.“ Katům řekl: „Připravte všechny 
mučicí nástroje, abychom skutkem odpověděli tomu, který nás svými 
slovy ponižuje.“

Nejprve rozkázal svatého přivázat ke dřevu a celé jeho tělo rozdí-
rat železnými háky. Když to učinili, zem nasákla krví, která potokem 
tekla z jeho rozdrásaného těla. Přes hluboké rány bylo vidět kosti. 
Mučitel ho pokořoval slovy: „Co teď povíš, Vincente? Copak nevidíš 
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ty rány, jimiž je rozdrásáno tvé tělo?“ Svatý odpověděl: „Co jsem 
chtěl, to jsem dostal. Vždyť po tom jsem celou duší toužil. Věř 
mi, soudce, nic jsem si tolik nepřál, jak trpět za mého Pána, a 
nikdo mi takové dobrodiní neprokázal jako ty. I když to činíš 
ze zloby, i tak jsi můj dobrodinec, když mě mučíš. A čím více 
znásobuješ má muka, tím větší odměnu mi Pán připravuje na 
nebesích. Těmito krutými ranami vystupuji jako po schodech 
k mému Bohu, který žije na výsostech. Důvěrou v Něho se dotý-
kám nebes. Císařský příkaz tím ponižuji a tvému bláznovství 
se směji. Ty však mě nepřestávej mučit, snaž se mě mučit víc; 
prosím tě, buď ke mně stále krutějším a přikaž svým sluhům, 
aby mě nepřestávali drásat, dokud je ještě na mně nějaké 
tělo. Já jsem Kristův otrok, sluha mého Pána, jsem připraven 
pro Jeho jméno vytrpět všechno.“ Když to mučitel slyšel, cítil se 
zahanben a křiknul na sluhy, aby usilovněji a krutěji mučili Kris-
tova trpitele. Když viděl, že sluhové už nemají síly, vstal a začal je 
bít. Svatý se smál jeho hněvu a řekl: „Co to děláš, soudce, proč 
biješ své sluhy? Oni mučí mě — ty se jim mstíš za mne?“ Těmito 
mučedníkovými slovy a jeho nepřemožitelným utrpením byl Dacián 
zraněn jako ostrými šípy. Kypěl hněvem, skřípal zuby, vypadal jak 
ledva živý, bledý ve tváři a zuřivostí se celý třásl. Najednou začal 
laskavě promlouvat k sluhům: „Co je to s vámi, moji věrní sluhové? 
Vždyť ten ničema necítí vaše ruce, muka má za nic a ještě se vám 
směje. Vám, jimž se nikdy nikdo nesmál! Copak bylo málo lotrů a 
zločinců, otcovrahů a čarodějů, které jste svýma silnýma rukama 
umučili? Žádný ale nebyl jako tento! Je ve vašich rukách a přitom mě 
i vás nestydatě haní! Nestrpte takovou hanbu, ale využijte všechnu 
svou sílu a těžce ho trýzněte!“

Svatý Vincent však ještě více hanil jejich slabost a řekl: „Ne-
prosím tě, mučiteli, abys mě přestal mučit, ale abys vynalezl 
větší muka. Větší pak bude i síla Kristova a mě daná pomoc 
než síla, která mě mučí! A nepřestanu vyznávat a oslavovat 
Ježíše Krista, jediného pravého Boha! Ó kéž bys Ho i ty poznal, 
když uvidíš Jeho velkou sílu na mně slabém! Jeho sílu, kterou 
ty se všemi svými sluhy nejsi schopen přemoci! Díváš se, ale 
nevidíš, slyšíš a nerozumíš a nepřestáváš činit běsovskou vůli 
k záhubě své duše.“

Soudce nemohl ničeho dosáhnout, neboť třebaže přes mučed-
níkovy klouby a kosti procházelo ostré železo a zasahovalo jeho 
vnitřnosti, zůstával nepřemožitelný. Vymyslel tedy, že ho svede ke 
svému modlářství úskočně a začal k němu promlouvat: „Slituj se 
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nad svou mladostí, Vincente, a nechtěj, aby květ tvého života před-
časně opadal. Nepřesekávej léta svého života. Smiluj se nad sebou 
samým a podřiď se nám, abys úplně nezahynul. Je mi tě líto. Chtěl 
bych tě vidět ne v potupě a mukách, v nichž nyní jsi, ale ve cti a slávě. 
Získal bych pro tebe vysokou hodnost, kdybys mě poslechl.“ Svatý 
Vincent mu odpověděl: „Horší je pro mě tvé podlé milosrdenství, 
než tvá zvířecí zlost. Nebojím se muk, ale tvých svůdných slov 
se lekám. Přestaň se svou podlostí, která škodí duši. Všechna 
muka, co máš, vyzkoušej na mně! Muč mě bez milosrdenství 
a poznej tak Kristovu sílu, která přebývá v těch, kteří Ho mi-
lují!“ Takovými mučedníkovými slovy se mučitel ještě více rozlítil 
a rozkázal přibít ho ke kříži a všechny údy a klouby těla sadisticky 
mučit. Když služebníci vykonávali rozkaz mučitele, křižovali, bili a 
k ranám přikládali rozpálené železo, Vincent jim spadl z kříže na 
zem. Služebníci mysleli, že svatý už zemřel, vzali ho a chtěli odnést. 
Kristův mučedník, posilněn Kristovou milostí, se jim však vyrval z 
rukou a znovu se napínal na kříž. Vytýkal sluhům, že jsou nemotorní 
a napomínal je za nedbalost při vykonávání rozkazů svého pána. 
Katy pak naplnila ještě větší zuřivost, všelijak svatého mučili, co jen 
měli sil, dokud se sami zcela nevyčerpali. Po tom všem ho na rozkaz 
mučitele hodili do temnice a tam jeho tělo, celé zmrzačené, neboť 
všechny údy byly rozbité a šlachy roztrhané, položili na ostré střepy.

Přišla noc, a když stráž hluboce usnula, v temnici se rozzářilo 
světlo. Chór svatých andělů přišel k mučedníkovi navštívit ho a po-
těšit. Vincentovi se touto andělskou návštěvou ulevilo v bolestech, 
naplnila ho nevýslovná radost a oslavoval Boha. Vojáci strážící 
vězení se vzbudili a slyšeli, že svatý vesele zpívá. Uviděli v temnici 
jasné světlo, dostali velký strach a běželi to oznámit Daciánovi. Ten 
stále přemýšlel, co ještě udělat s nepřemožitelným mučedníkem, a 
nemohl na nic přijít. Celou noc kvůli tomu nespal, až vymyslel ještě 
jednu past. Rozkázal připravit nádherné lože, ustlat měkkou postel 
a na ni položit svatého. Postavil k němu lichotníky a poučil je, že 
mu mají otírat krev, obvazovat rány a prokazovat mu nejrůznější 
služby s lichocením, jako by ho litovali a plakali nad ním. Řekl, aby 
mu líbali nohy a prosili ho, aby se smiloval nad sebou samým a 
nevydával se na větší muka, ale aby jednal podle císařova příkazu. 
Když to tak všechno dělali, svatý řekl: „Lépe mi bylo na mučicím 
loži se střepy, než tu. Nezlomíte mě, zlí pokušitelé!“ Mučitel 
viděl, že ani touto podlostí ničeho nedosáhne, a tak se zase vrátil 
k mučení. Rozkázal rozpálit železné desky a přiložit je k bokům sva-
tého, pak ho položili na rozpálené železné mříže a pod nimi založili 
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velký oheň. Pekli mučedníka jako maso k jídlu. On byl ale ve všech 
těch mukách nepřemožitelný, vyznával jméno Ježíše Krista, a když 
ukončil toto hrdinné svědectví utrpení, odevzdal svého ducha do 
rukou svého Pána. Když mučitel viděl, že svatý zemřel, velel vytáh-
nout jeho tělo na pole a nepochované nechat za pokrm ptákům a 
zvěři. Postavil k němu i stráž, aby ho křesťané neukradli. Bůh však 
chrání všechny kosti svých svatých. Postavil k mučedníkovu tělu 
neobvyklého strážce: přikázal krkavci, aby ho hlídal. Stráž, která 
stála opodál, viděla, že když mnoho masožravých ptáků útočilo na 
tělo svatého, krkavec je všechny odháněl a nedovolil žádnému ptáku 
usednout na mučedníkovo tělo. Přestože i sám krkavec na základě 
své přirozenosti rád požírá těla mrtvých, Boží mocí mu v tom bylo 
zabráněno a sám se těla svatého vůbec nedotkl a ani jiným nedovolil 
se ho dotknout. A co bylo ještě zázračnější, vlka, který přiběhl a 
chtěl tělo odtáhnout, odehnal silným útokem a bil ho křídly. Stráž to 
oznámila Daciánovi a ničema se velmi divil. Nechtěl však ani tehdy 
poznat Boží moc a rozkázal hodit svaté tělo do moře. Vojáci ho vzali, 
zanesli na loď, zavezli na otevřené moře a hodili do hlubiny. Sami 
se vraceli ke břehu. Když tam dopluli, znovu uviděli blízko břehu 
mučedníkovo tělo. Velmi se polekali a utekli. Křesťané ho vzali a 
důstojně pochovali, slavíce Otce i Syna i Ducha svatého.

(Jeho svátek se v západní církvi slaví 22. ledna)

Svatý mučedník, 
papež Klement 

viz str. 284
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SVATÍ UČEDNÍCI APOŠTOLA PAVLA (Ř 16): OLYMP, 
RODION, SOSIPATR, ERAST, KVARTUS A TERCIUS

Všichni směle hlásali Boží slovo a za to mnoho vytrpěli. Olymp 
a Rodion šli za svatým apoštolem Petrem a spolu s ním je Nero 
nechal v Římě popravit. V listě Římanům apoštol Pavel vzpomíná 
svatého Sosipatra, biskupa Ikonia. Ten zemřel přirozenou smrtí. 
Svatého Erasta rovněž vzpomíná apoštol Pavel v listě Římanům. 
Byl ekonomem a jáhnem Jeruzalémské církve a později biskupem 
Paneady v Palestině. Kvartus byl biskupem města Berytus (dnešní 
Bejrút) ve Fénicii, kde obrátil mnoho pohanů na víru v Krista. Za 
to byl pronásledován jak pohany, tak židy, ale zemřel přirozenou 
smrtí. Tercius, který psal Pavlův list Římanům, byl druhým bisku-
pem v Ikoniu po sv. Sosipatrovi.

SVATÝ MUČEDNÍK OREST

Když v Římě vládl ničemný císař Dioklecián (284–305), předstou-
pil před něj jeden velmož jménem Maximinus a řekl: „Císaři, rozkaž 
mi projít Kilikijskou a Kapadockou zem, abych se zmocnil křesťanů 
a mučil je za to, že se neklanějí velkým bohům a nepodřizují se tvé 
vládě. Budu je všemi možnými způsoby zabíjet, a tak vyhladím ze 
země vzpomínku na ně.“ Když to císař uslyšel, zaradoval se a řekl 
mu: „Nejen v Kilikii a Kapadocii, ale v celé mé říši ti dávám moc vy-
kořenit prokleté křesťanství.“

Maximinus jak dravý vlk vytáhl zabíjet nevinné křesťany. Dorazil 
do Kapadocie a vjel do města Tyana. Zeptal se obyvatel, zda tam žijí 
křesťané. Pohané mu pověděli o jednom lékaři jménem Orest, který 
všechny neúnavně učí, že není jiného Boha než jen jeden, Ježíš 
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Kristus, který stvořil nebe i zem a všechno, co je v nich. Maximinus 
rozkázal předvést Oresta před svůj soud. Pyšný soudce pohlédl na 
svatého a hrůzným hlasem se zeptal: „Kdo jsi? Pověz nám své jméno.“ 
Svatý odpověděl: „Jsem otrok mého Pána Ježíše Krista, který je 
jediným Bohem. Mé jméno je křesťan a tím se chlubím!“ Soudce 
řekl: „Za to, že ses odvážil nazvat Krista Bohem a sebe křesťanem, 
jsi hoden trestu! Čiň však pokání, přines oběť bohům, jinak budeš 
podroben hrozným mukám!“ Na to mu sv. Orest odpověděl: „Tvým 
nečistým běsům, které nazýváš bohy, se nepokloním. Ti hoří 
v pekle! Ještě jako dítě jsem poznal živého Boha a Jeho ctím 
celým svým srdcem.“ Maximinus se ho znovu zeptal, jak se jmenu-
je, a tehdy svatý odpověděl: „Orest.“ Velmož ho chtěl úskočně odvést 
od Krista, a proto ho začal přemlouvat: „Oreste, je mi líto tvého mládí 
a tvé moudrosti. Dozvěděl jsem se, že jsi dobrým lékařem. Proto tě 
nechci zahubit, ale radím ti, podvol se královské vůli a budeš mi sy-
nem. Všichni ti vzdají čest a slávu, budeš žít ve velkých rozkoších a 
bohatství. Dozví se o tobě císař a obdržíš od něj mnoho darů.“ Svatý 
odpověděl: „Kníže, nepokoušej mě svými podlými slovy. Já ne-
hledám časnou čest a marné rozkoše mám za nic. Co víc, jsem 
připraven za Ježíše Krista vytrpět všechna muka, protože Ho 
bezmezně miluji a mám naději, že od Něj dostanu věčnou slávu 
na místě, kde bude skutečné štěstí.“ Soudce vykřikl: „Bláznivý 
a prokletý člověče! Proč obelháváš sám sebe a nazýváš jediným 
Bohem Ježíše Krista, kterého jako zločince ukřižovali židé?“ Orest 
odpověděl: „Kdybys poznal sílu Ukřižovaného, poklonil by ses 
Mu a odhodil bys ničemné modly.“ Kníže Maximinus řekl: „Dělá 
se mi zle z tvých lživých slov. Jestli chceš i mě přivést k své falešné 
víře, pak si buď vědom, že své bohy neopustím a vašemu Kristu se 
nepokloním a tobě říkám: odřekni se svého Krista a pokloň se našim 
bohům a přines jim oběť! Když to uděláš, Oreste, posadím tě po své 
pravici.“ Svatý na to: „Já se pokloním a budu sloužit vždy jen 
jedinému věčnému Bohu, který mi stále pomáhá a nikdy mě 
neopouští. Vašim běsům nikdy oběť nepřinesu!“

Tehdy Maximinus zavedl sv. Oresta do modlářského chrámu 
plného zlatých a stříbrných model a řekl mu: „Pokloň se, Oreste, 
těmto pravým a svatým bohům!“ Mučedník odpověděl: „Velmi se 
mýlíš, kníže, neznáš pravdu. Ti tvoji bohové ze zlata, stříbra, 
mědi a železa jsou uděláni proto, aby podváděli lidi a odvá-
děli je od poznání jediného pravého Boha. Nevidí a neslyší, 
protože jsou dílem lidských rukou, nemohou pomoci ani sobě, 
ani nikomu jinému. Proč bych se jim měl klanět?“ Kníže řekl: 
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„Oreste, naposledy se tě ptám: Pokloníš se bohům, nebo ne? Jestli 
ne, čekají tě strašná muka!“ Orest odpověděl: „Myslíš, že se bojím 
tvé hrozby? Nedoufej, že mě zastrašíš mukami. Čiň, co chceš, 
protože můj Pán Ježíš je se mnou. A co víc, On sám žije v mé 
duši a v utrpení mi pomůže, proto se muk a smrti za mého 
Krista nebojím!“ Tehdy kníže Maximinus rozkázal bít Oresta přímo 
v modlářském chrámě. Svatý pozvedl ruce vzhůru a prosil u Ježíše 
pomoci. Mučedníka bili bez milosti tak silně a dlouho, až se katům 
polámali nástroje a vystřídalo se 40 vojáků. Na jeho těle už nebylo 
zdravého místa pro bezpočet ran. Všechno to utrpení sv. Orest trpěl 
bez naříkání a děkoval Bohu, takže všichni žasli. Když ho tak týrali, 
kníže mu řekl: „Přines oběť bohům a pustím tě!“ Mučedník nic neod-
pověděl, jen se potichu modlil. Tehdy Maximinus rozkázal pálit mu 
žebra rozžhaveným železem a rány mu polévat octem a zasypávat 
solí. Svatý Orest řekl: „Ježíši, prosím Tě, udělej zázrak, ať mí 
nepřátelé vidí Tvou sílu, ať se zastydí a začnou se kát!“ Když to 
řekl, dechl na modly, které stály v chrámě, a v tu chvíli všechny Boží 
silou popadaly a rozsypaly se v prach. Mučedník zvolal na soudce: 
„Kde je síla tvých bohů? Proč sami sebe neochránili?“ Všichni 
vyběhli z chrámu, protože na ně padl strach. A když vyšel i svatý, celý 
chrám se zatřásl a spadl. Ohromený lid zůstal stát v němém úžasu. 
Kníže Maximinus rozkázal odvést svatého do temnice a stráži nařídil, 
aby mu nedávali ani chléb, ani vodu, ale ať je mořen hladem a žízní.

Svatý Orest vešel do vězení, pozvedl ruce k nebi a modlil se: 
„Pane Ježíši, Tys mě odmalička učil žít z víry a odehnal jsi 
ode mne všechnu žádostivost, lež a pokušení. Ty jsi, Ježíši, 
stvořil nebe, zem i moře pro člověka. Zemřel jsi za nás na ha-
nebném dřevě kříže a svou smrtí jsi nás vysvobodil z otroctví 
hříchu a ďábla. Třetího dne jsi vstal z mrtvých a připravil jsi 
nám místo v nebi. Prosím Tě, neopouštěj mě! Odevzdávám se ti 
cele, každou chvíli mého života, minulost i budoucnost. Učiň, 
abych se stal společníkem těch, které za Tebe a za Tvé jméno 
mučili a oni Tě následovali úzkou, trnitou cestou a teď jsou 
s Tebou ve věčné slávě!“

Svatého nechali v temnici bez jídla a pití sedm dní. Osmého dne 
ho kníže vyvedl k soudu a řekl mu: „Prokletý a zlý nepříteli našich 
bohů. Copak i nadále budeš zatvrzelý a neposlušný? Buď si vědom, že 
když se bohům nepokloníš, budu tě mučit ještě krutěji. Bez milosti tě 
připravím o život a tvé ničemné tělo rozkážu utopit v hlubinách.“ Svatý 
Orest odpověděl: „Spolu s Kristem jsem ukřižován a připraven 
vytrpět jakákoliv muka!“ Tehdy mučitele ovládla zuřivost, rozkázal 
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přinést 20 železných hřebů, které byly dlouhé téměř 20 centimetrů, 
a zabít je svatému do pat. Když to udělali, kníže rozkázal ho přivázat 
k divokému koni a vláčet, dokud nezemře. Kůň vláčel svatého po trní 
i ostrém kamení a v těchto mukách svatý mučedník Orest odevzdal 
svého ducha do Pánových rukou. Kníže Maximinus rozkázal, aby 
mučedníkovo tělo hodili do řeky, která se nazývala Fiba. Na tom 
místě se však objevil jakýsi muž, který vzal ostatky svatého a po-
choval je na hoře u města Tyany. Po dobrém boji je svatý mučedník 
se svým Pánem ve slávě, která nikdy neskončí!

SVATÝ MUČEDNÍK MENAS KÜTAHYANSKÝ

Svatý mučedník Menas byl rodem 
Egypťan, vírou křesťan a postavením 
voják, podřízený tribunovi Firmilianovi 
v metropoli Kutahya (Cotyaeum). Císa-
řem byl tehdy Dioklecián a Maximián. 
Kruté pronásledování křesťanů vedlo 
Menase k tomu, že opustil vojenskou 
službu, neboť nechtěl sloužit zlotřilým 
císařům, a stal se poustevníkem.

Uběhlo hodně času a ve městě 
Kutahya se konaly oslavy velkého bě-
sovského svátku. Shromáždilo se tam 
proto mnoho pohanů. Menas stanul na 
vyvýšeném místě, aby ho mohli všichni 
dobře vidět, a hlasitě zvolal: „Našli mě 
ti, kteří mě nehledali. Zjevil jsem se 
těm, kteří se po mně neptali.“ Všichni v aréně obrátili oči k němu, 
zmlkli a divili se jeho smělosti. Byl tam i prefekt toho města jménem 
Pyrrhus. Rozkázal svatého zajmout a zeptal se ho: „Kdo jsi?“ Svatý 
Menas odpověděl tak, aby to všichni slyšeli: „Jsem otrok Ježíše 
Krista, který kraluje nad nebem i zemí. Když jsem uslyšel o 
vašem ničemném svátku, horlivost pro mého Boha mě strávila a 
přišel jsem odhalit vaši slepotu a hlásat vám jediného pravého 
Boha, který stvořil nebe i zemi pouhým slovem a který udržuje 
celý svět.“ Když to slyšeli, kníže přikázal uvrhnout svatého do tem-
nice a hlídat ho do dalšího dne. Nazítří zasedl na soudním stolci, 
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nechal předvést Menase a různými způsoby ho sváděl k modlářství. 
Když se mu to nepodařilo, rozkázal ho bez milosti bít volskými žílami, 
takže z jeho ran vytékaly potoky krve. Jeden z těch, co stáli blízko 
prefekta, jménem Pigasius, se nachýlil k Menasovi a řekl: „Smiluj se 
nad sebou, člověče, a podřiď se rozkazu knížete dřív, než bude tvé tělo 
ranami zcela zabito. Radím ti, přistup jen na krátký čas k bohům, aby 
ses zbavil těchto muk, pak budeš znovu sloužit svému Bohu a tvůj Bůh 
se na tebe proto hněvat nebude. Jen jednou přineseš oběť modlám a 
jen nakrátko k nim přistoupíš, aby ses zbavil tak krutého mučení.“

Svatý zahořel spravedlivým hněvem a odpověděl: „Odejdi ode 
mne, pachateli nepravosti! Protože jsem přinesl a zase přinesu 
oběť chvály mému Bohu. On mi dává svou pomoc a posiluje mě 
v utrpení. Taková muka cítím spíš jako sladkou útěchu než 
jako hořkou trýzeň.“ Mučitel se podivil takové trpělivosti a rozkázal 
mučit svatého ještě více. Pověsili svatého na dřevo a železnými háky 
drásali jeho tělo. Mučitel mu jízlivě řekl: „Cítíš nějakou bolest, Me-
nasi? Sladká jsou ti tato muka? Chceš, abych ti přidal této sladkosti?“ 
Mučedník, přestože velmi trpěl, odpověděl knížeti: „Nepřemůžeš mě, 
mučiteli, dočasnými mukami. Stojí kolem mě pomocníci, které 
nevidíš. Vojsko nebeského Krále.“ Prefekt proto rozkázal vojákům 
mučit svatého krutěji. Pak mu řekl: „Copak nevíš, že římští císaři 
se hněvají na všechny, kteří vyznávají Kristovo jméno, a přikazují je 
zabíjet?“ Mučedník odpověděl slovy žalmu: „Můj Pán se ujal vlády, 
ať se hněvají lidé.“ A dodal: „Když se vaši císaři hněvají na Kris-
ta a na křesťany, kteří vyznávají Kristovo jméno tak jako já, 
nedbám na takový hněv! Jsem otrokem mého Krista. Mám jen 
jednu starost, abych nadále věrně vyznával Jeho svaté jméno 
až do smrti a sytil se Jeho sladkou láskou, od které — kdo 
mě odloučí? Nic mě neodloučí od lásky Kristovy!“ Mučitel pak 
rozkázal žíněnými hadry třít jeho rány. Mučedník řekl: „Vysvlékám 
oděv z kůže a oblékám roucho spásy!“ Pak mučitel velel svíčkami 
pálit svatého. Silně pálili jeho tělo, ale on mlčel.

Kníže svatému naposledy řekl: „Vyber si, Menasi, ze dvou jedno: 
staň se naším, abychom tě více nemučili, anebo buď Kristův, a úpl-
ně tě zahubíme.“ Svatý hlasitě zvolal: „Kristův jsem byl, jsem a 
budu! Svého Boha neopustím a vašim běsům oběti nepřinesu! 
Nesehnu svá kolena před bezduchými modlami!“ Tehdy prefekt 
vydal rozsudek: „Menase, který nechtěl uposlechnout císařský rozkaz 
a přinést oběť bohům, přikazujeme zabít mečem a jeho tělo ať je pak 
přede všemi spáleno.“

(Jeho svátek se slaví 11. listopadu.)
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SVATÝ TEODOR STUDITA

V Cařihradě žil bohatý muž jménem Fotin, jeho manželka se 
jmenovala Teoktista. Oba žili v bázni Boží a byli dobrými křesťany. 
Měli syna Teodora a od dětství se mu snažili vštěpit lásku k Ježíši 
Kristu. Když dospíval, otec ho poslal na školy. V těch časech, bylo 
to za vlády císaře Konstantina V. Kopronyma, se šířila hereze iko-
noborectví a mnoho pravověrných křesťanů bylo pronásledováno. 
Kvůli tomu Fotin opustil vysoký státní úřad, který mu císař udělil, 
a po poradě se svou manželkou, rozdal veškerý majetek, oba se 
odřekli světa a šli do monastýru, Fotin do mužského a Teoktista do 
ženského. Jejich syn Teodor vystudoval a stal se dobrým apologe-
tou. Začal bojovat proti herezi ikonoborectví a natolik byl osvícen 
moudrostí Ducha svatého, že mu heretici nebyli schopni oponovat. 
Po smrti císaře Kopronyma usedl na jeho trůn jeho syn Lev IV. 
Chazar, který rovněž podporoval herezi ikonoborectví. Nevládl však 
dlouho, za krátký čas zemřel. Po něm začala vládnout jeho manželka 
Irena spolu se svým synem Konstantinem. Za její vlády se uhos-
til v říši mír. Nechala svolat 7. všeobecný sněm v Nicei, na němž 
svatí otcové odsoudili herezi ikonoborectví. Mezi otci tenkrát byl i 
sv. Platon, strýc sv. Teodora z matčiny strany. Když sněm skončil, 
Teodor spolu se svými rodnými bratry Josefem a Eutymiem přišel 
za svým strýcem Platonem. Prosili ho, aby je přijal do svého mona-
stýru, v němž byl představeným. Svatý Platon měl radost, že mladí 
muži touží následovat Krista a s radostí je přijal. Teodor v monas-
týru vynikal ctností pokory a lásky k modlitbě. Byl příkladem pro 
mnohé. Vždy se ale snažil, aby se vnějškově od jiných neodlišoval 
a nezačali ho chválit. Když se odříkal jídla, dělal to tak, aby si toho 
nikdo nevšiml. I když měl mnoho práce a povinností během dne a 
byl pak velmi unavený, vždy si našel čas na svůj rozhovor s Pánem. 
Často pomáhal bratřím v jejich potřebách. Těšil smutné, povzbu-
zoval líné k horlivosti a vytrvalosti. Byl si vědom, že to, co dělá pro 
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bližního, dělá pro Ježíše. Platon byl velmi rád, když viděl, jak velkou 
má Teodor lásku k Bohu a k bratřím a chtěl ho v budoucnu učinit 
představeným místo sebe. Nejprve ho proto přivedl k patriarchovi 
Tarasiovi, aby ho vysvětil na kněze. Teodor to přijal ne tak ze své 
vůle, ale z poslušnosti Platonovi. Uběhlo několik let a Platon viděl, 
že kvůli stáří již nemá sílu být představeným. Vnímal, že přišel čas, 
aby službu představeného převzal Teodor. Svolal k sobě všechny 
bratry, řekl jim, že už je starý a často nemocný a už není schopen 
být představeným. Zeptal se jich, koho by mezi sebou vybrali za 
představeného. Tehdy všichni jednohlasně prohlásili, že jen Teodor 
je schopný přijmout takový úřad. Teodor, ač sám nechtěl, nemohl 
se protivit společnému rozhodnutí a vůli Platona, a proto službu 
představeného přijal.

Pro svou horlivost a věrnost Bohu i Jeho zákonu sv. Teodor pře-
nesl mnoho utrpení a těžkostí. V té době vyhnal syn císařovny Ireny, 
Konstantin, svou matku a začal vládnout sám. Byl mladý a zkažený, 
a protože měl moc a bohatství, padl do zlých vášní a nečistoty. Kvůli 
tomu se rozhodl vyhnat i svou manželku Marii a přinutil ji vstoupit 
do monastýru. Místo ní si vzal jinou ženu. Svatý patriarcha Tarasius 
proti jeho hříchu vystoupil, ale našel se zrádný kněz, který císaři 
udělil druhý sňatek. Patriarcha se všemožně snažil tento nezákon-
ný sňatek rozvést, ale nemohl, neboť císař mu hrozil obnovením 
ikonoborecké hereze. Patriarcha proto nechal císaře tak, aby z toho 
nebylo ještě větší zlo, které by pak dopadlo na celou církev. Avšak 
po příkladu císaře začali mnozí šlechtici a vládci v provincii vyhá-
nět své zákonné manželky a brát si jiné. Když se o tom dozvěděl 
blahoslavený Teodor, vzplál horlivostí pro Boží přikázání a poslal 
všem mnichům list, v němž odsoudil cizoložství císaře a rozkázal, 
aby všichni císaře pokládali za vyloučeného z církve. Tento list se 
rozšířil po celé říši, takže se o tom císař Konstantin dozvěděl. Roz-
pálil se hněvem proti Teodorovi, ale nejprve chtěl získat jeho přízeň 
zlatem a laskavostí. Když pochopil, že tím ničeho nedosáhne, poslal 
na Teodorův monastýr vojenský oddíl, aby vojáci mnichy pozabíjeli 
a rozehnali a Teodora odvezli do vyhnanství do Soluně.

O tom, co se stalo s Teodorem, uslyšeli i kněží a biskupové 
v Bosporu a Chersonésu, následovali ho a vyhlásili na císaře anathe-
mu. Mnoho z nich proto trpělo a byli rovněž posláni do vyhnanství. 
Svatý Teodor svými listy z vyhnanství všechny posiloval, aby se 
rozhodně drželi Božích přikázání a byli připraveni za pravdu vydat 
i svůj život. Spravedlivý Bůh, který vše vidí, brzy odplatil císaři za 
to, čeho se dopustil na církvi svaté, neboť ho zbavil nejen císařství, 
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ale i života. Jeho matka a vlastní velmoži se proti němu vzbouřili, 
vypíchli mu oči a on brzy poté zemřel. Po jeho smrti Irena znovu 
převzala vládu nad řeckým královstvím, propustila všechny uvězně-
né a blahoslavený Teodor se vrátil ze Soluně do svého monastýru, 
kde znovu vedl mnichy cestou následování Krista.

Po několika letech pokoje Saracéni přepadli Řeky, bojovali s nimi 
a část Řecka okupovali. Tehdy ctihodný otec Teodor podle Boží-
ho slova: „Nuže, lide můj, již vejdi do svých komnat a zavři za se-
bou dveře. Skryj se na chviličku, dokud se hrozný hněv nepřežene,“ 
(Iz 26,20) opustil klášter Sakkudion a s bratry přišel do Cařihradu. 
Císařovna i patriarcha se zaradovali z jeho příchodu a prosili ho, 
aby se i se svými bratry ubytoval ve Studitském monastýru1. V době, 
kdy ctihodný přišel se svými bratry do Cařihradu, bylo v tom mo-
nastýru jen dvanáct mnichů. Teodor obnovil a rozšířil monastýr, 
a tak shromáždil mnoho bratří. Přicházeli k němu mniši i z jiných 
monastýrů a chtěli být jeho učedníky. Teodor je otcovsky přijímal 
a nedělal mezi nimi žádné rozdíly. Všechny měl rád stejně. Pověst 
o svatém životě Teodorových učedníků se všude šířila, takže počet 
bratrů vzrostl do tisíce. Teodor pro ně napsal pravidla. Vycházel 
přitom z pravidel sv. Basila Velikého, která měl velmi rád. Jeho 
pravidla dostala název Studitská.

Když přišel k vládě Lev V. Arménský, křesťanům znovu nastaly 
těžké časy. Nový císař obnovil herezi ikonoborectví. Tehdy sv. Teodor 
s patriarchou a mnoha jinými otci vystoupili proti němu. Teodor 
odvážně prohlásil, že císař nemá právo zasahovat do církevních 
záležitostí, a když císař vyhnal patriarchu Nicefora ze země, Teodor 
rozkázal všem svým mnichům, aby na Květnou neděli vyšli se svatý-
mi obrazy v rukou a tak prošli ulicemi Cařihradu. Během pochodu 
mniši zpívali: „Přečistému obrazu Tvému se klaníme, Dobrotivý...“ 
Teodor i nadále odvážně nabádal duchovenstvo i lid, aby ctili svaté 
ikony. Císař proto rozkázal, aby byl znovu poslán z Cařihradu do 
vyhnanství. Tím však Teodora neumlčel, protože ctihodný rozesí-
lal listy věřícím a nabádal je, aby neklesali na mysli. Když se jeho 
listy dostaly do rukou státních úředníků, přinesli je císaři. Tehdy 
císař poslal Teodora na vzdálené místo, které se jmenovalo Bonita, 
a hlavnímu dozorci věznice jménem Nikita rozkázal krutě Teodora 
zbičovat. Nikita přišel, oznámil ctihodnému otci císařův rozkaz a 
Teodor si začal sundávat hábit se slovy: „Po tom už dávno toužím, 

1 Tento monastýr vybudoval jeden římský velmož jménem Studius, proto 
se i monastýr jmenoval Studitský (Studion).
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abych mohl trpět za svaté ikony.“ A tak vydal své tělo k bití. Když 
Nikita uviděl, jak má namáhavou prací a postem tělo zcela vysušené, 
jeho duše se rozechvěla a neosmělil se Teodora ani dotknout. Bál 
se Boha, a proto odešel, aniž by světci způsobil jakoukoli škodu.

Teodor z vězení psal svým učedníkům, kteří se rozptýlili po celé 
zemi. Pro ně se nejvíce namáhal. Přikazoval jim, aby nebojácně za-
chovali vyznání víry a připomínal jim, že utrpení tohoto času nejsou 
srovnatelná se slávou, která se má na nás zjevit. Budou do ní přijati 
všichni, kdo trpělivě snášeli utrpení. Psal i patriarchům i papeži a 
důkladně jim doložil, jak jsou svaté ikony v Byzancii haněny a pra-
vověrní vězněni a prosil je, aby se zastoupili za pravověrnou víru.

Když se Teodorovy listy znovu dostaly do rukou císaři, poslal 
krutého posla jménem Anastáz, aby Teodora nemilosrdně zbil. Ana-
stáz přišel a svýma rukama bil svatého. Zasadil mu sto ran a zavřel 
v temnici. Zbil také jeho učedníka Mikuláše a pak ho zavřel spolu 
s ním. Stráži poručil, aby je silně svázali a odešel. Jaké utrpení 
pak musel ctihodný otec přenést, těžko slovy vyjádřit. Jeho tělo po 
takových ranách zhnisalo a zanítilo se. Temnice byla těsná, plná 
hadů a blech. V zimě z chladu mrznul, a navíc neměl ani potřebný 
oděv, jen jakýsi rubáš, a v létě z horka slábnul, protože temni-
ci neochlazoval vítr. Stráž mu pro něj i pro jeho učedníka dávala 
okýnkem malou skývu chleba a trochu vody. To ale ne vždy, jen 
obden a někdy i jednou za mnoho dní. Tak je mořili hladem a žízní 
a k tomu je všemožně ponižovali. Svatý tak zůstával ve vězění více 
než tři roky a vše to s radostí trpěl kvůli svému Pánu. Děkoval mu, 
že Ho smí následovat v utrpení. Ještě se zcela neuzdravil po všech 
ranách a utrpeních, když se znovu císaři dostal do rukou jeden z 
Teodorových listů na obranu svatých ikon. Císař ve velkém hněvu 
poslal svého vojevůdce, aby Teodora bičoval. Ten přišel, ukázal bla-
hoslavenému list a Teodor potvrdil, že to je skutečně jeho list. Tehdy 
vojevůdce silně zbičoval jak Teodora, tak i jeho učedníka Mikuláše, 
který list psal. Ctihodný otec zůstal v následku nemilosrdného bití 
ležet jako mrtvý, sotva dýchal. Když učedník viděl svého otce ledva 
živého, nedbal na sebe, přestože sám trpěl strašnými bolestmi po 
takovém bití, a staral se o Teodora. Vyprosil u stráže ječmennou 
vodu a smáčel svatému vyprahlý jazyk. Dával mu i trochu pít. Když 
viděl, že otec pomalu přichází k životu, začal léčit tělo, které už 
bylo od ran zhnisané. Ty části těla, které už nebylo možné vyléčit, 
odřezával nožem. Když se ctihodný otec začal trochu uzdravovat, i 
on svého učedníka léčil. Tak trpěli devatenáct dní. Ještě se jim rány 
nezahojily, když přijel od císaře další nelidský posel. Vzal Teodora i 
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Mikuláše do Smyrny, kde se Teodor osmnáct měsíců nacházel pod 
dohledem krutého heretického arcibiskupa. V roce 820 zabili Lva V. 
Arménského vlastní císařovi vojáci. Jeho následníkem se stal císař 
Michael II., kterého přezdívali Psellos („Koktavý“). Přestože byl proti 
uctívání svatých obrazů, pravověrné nepronásledoval. Nechal ka-
ždého, ať věří, jak chce. Propustil z vězení a z vyhnanství ctihodné 
otce, mnichy i ostatní Kristovy vyznavače. Tehdy byl osvobozen i 
Teodor a vrátil se z vyhnanství ke svým mnichům. Ti však už nežili 
ve Studitském monastýru, neboť císař rozkázal, aby v samém Ca-
řihradě nebyly svaté obrazy ctěny.

Po návratu z vyhnanství žil Teodor ještě šest let. Svůj život, na-
plněný mnohým utrpením, završil v roce 826 na ostrově sv. Trifona 
blízko Cařihradu. Před smrtí zavolal všechny své mnichy, odprosil je 
a s modlitbou na ústech vydal Kristu svou svatou duši. Osmnáct let 
po jeho smrti patriarcha Metoděj rozkázal přenést jeho svaté ostatky 
do Cařihradu a uložit je spolu s ostatky jeho bratra, sv. Josefa So-
luňského, a také jeho strýce, sv. Platona, v Studitském monastýru. 
Bůh oslavil ostatky svého věrného služebníka mnohými zázraky a 
uzdraveními.

Svatý Proklus, patriarcha
viz str. 262
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SVATÝ JAN ALMUŽNÍK, PATRIARCHA

Svatý Jan, rodem z Kypru, byl synem knížete Epifania. Z mládí 
byl dobře vychován, proto měl ve svém srdci zakořeněnou bázeň 
Boží, která se mu stala počátkem moudrosti. Když alexandrijský 
stolec zůstal bez pastýře, z Boží prozřetelnosti byl Jan poctěn tímto 
postavením, i když nechtěl. Podřídil se a přijal svěcení i hodnost 
pastýře alexandrijské církve. Začal pást Kristovy ovce, ale nejprve 
dbal o to, aby bylo Kristovo stádo očištěno od hereze. V té době 
se šířil blud proti božství našeho Pána. Tuto heretickou ohavnost 
sv. Jan zničil.

Na počátku své pastýřské služby povolal církevní hospodáře 
a řekl jim: „Projděte celé město a sepište mi mé pány.“ Hospodáři 
se ho zeptali: „A kdo jsou tví páni, patriarcho?“ Odpověděl: „Vy je 
nazýváte žebráky a chuďasy, a oni jsou právě mými pány. Mo-
hou mi totiž pomoci dosáhnout spásy a uvést mě do věčných 
příbytků.“ Hospodáři tedy šli a sepsali všechny ubožáky, kolik 
jich jen na ulicích a v nemocnicích a také na smetištích zůstávalo. 
Bylo jich celkem 7500. Těm všem sv. Jan poskytoval z církevních 
majetků, co potřebovali ke každodenní obživě.

Ve své mysli vždy blahoslavený Jan pamatoval na smrt. Přikázal, 
aby mu udělali rakev, ale aby ji nedokončili. Řemeslníkům pak po-
ručil, aby o všech ustanovených svátcích přicházeli k němu a přede 
všemi hlasitě provolávali: „Tvoje rakev, patriarcho! Doposud je 
nedokončená. Rozkaž, ať ji doděláme, protože smrt přichází 
jak zloděj a kdo ví, v jakou hodinu přijde.“ Tak si sv. Jan stále 
připomínal smrt a tím se připravoval na odchod ze života. Zemřel 
na Kypru.
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SVATÝ MUČEDNÍK JOSAFAT

V městečku Vladimir na Volyni 
žil zchudlý ukrajinský šlechtic, Ga-
briel Kuncevič. Jeho žena Marina 
pocházela z nebohaté rodiny úřed-
níka ve Vladimiru. V roce 1580 jim 
Bůh dal syna. Pokřtili ho v chrámě 
svaté Paraskevy a dali mu jméno 
Jan. Sami žili v bázni Boží, prostotě 
a křesťanské zbožnosti a snažili se 
vštěpovat tyto ctnosti i svému dítěti.

Jednou šli rodiče s malým Ja-
nem do chrámu sv. Paraskevy. Jan 
uviděl ikonu ukřižovaného Krista 
a začal se matky zvědavě vyptávat: 
„Co znamená tato ikona? Kdo na ní 
je?“ Matka jak mohla, tak mu vy-
světlila: „To je Spasitel světa, Ježíš 
Kristus. Z lásky k lidem sestoupil z nebe na zem, aby zemřel na 
kříži za naše hříchy a spasil nás.“ Když to říkala, chlapec s široce 
otevřenýma očima s láskou hleděl na ukřižovaného Krista. V tu 
chvíli z Ježíšova probodnutého boku vypadla ohnivá jiskra a Jan 
pocítil, jak mu padla do srdce. Od té chvíle nastala v životě chlapce 
velká změna. Zahořel velkou láskou k Bohu a horlivostí za spásu 
nesmrtelných duší. Stále více času toužil zůstávat v chrámu a ne-
zanedbával žádné církevní bohoslužby. Tato jeho touha dozrála v 
rozhodnutí zasvětit se Bohu zcela. Pohrdal proto zkaženým světem 
a všemi jeho svody.

Rodiče chtěli zabezpečit svému synovi jistou budoucnost, a proto 
ho v roce 1595 poslali na studia k bohatému kupci Hyacintu Po-
povičovi, městskému rádci ve Vilniusu, hlavním městě Litevského 
velkoknížectví, k němuž patřila tehdy i Volyň. Hyacintovi se mírný, 
pracovitý a zbožný mladík zalíbil, a proto ho chtěl oženit se svou 
dcerou. Mladý Jan na to však ani nepomyslel. Stranil se veselých 
přátelství s vrstevníky a raději trávil čas v chrámu na bohoslužbách. 
Modlil se tam a rozjímal a rovněž četl církevní knihy.

Tehdy se po celé Ukrajině rozpoutala náboženská válka, protože 
Kyjevská metropole v roce 1596 na sněmu v Brestu Litevském po-
depsala jednotu s Římem. Ipatij Potij a Cyril Terlecký donesli papeži 
Klementovi VIII. slavnostní vyjádření této církevní jednoty. Mnoho 
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lidí ale nechtělo sjednocení přijmout a zůstávali v rozdělení, do 
něhož se Kyjevská metropole dostala už v roce 1103 za metropolity 
Nicefora. Pobuřovali proti sjednoceným biskupům, pronásledovali 
je a nenáviděli.

V té době byl Vilnius centrem sekt a herezí, které se sem dostá-
valy odevšad, především z Německa. Město se tak přetvořilo v místo 
smilstva a odmítání jakékoliv morálky. Jan však, i když byl upro-
střed svodů jak proti víře, tak proti morálce, se nepřestával modlit 
a vykonávat své duchovní praktiky. Jako svůj největší poklad si 
chránil a miloval čistotu a nevinnost. Věděl, že nejlepší ochránkyní 
této ctnosti je Přečistá Panna Maria, a proto ji vřele uctíval.

V roce 1604 Jan Kuncevič opustil svět, všechen majetek i svět-
skou marnost a rozhodl se odevzdat se k věčné službě Ježíši Kristu. 
Přijal řeholní jméno Josafat a spolu s ním i řád pro svůj mnišský 
život. Začal z toho hlavního — z modlitby a rozjímání. Modlitba vy-
žadovala samotu, proto se Josafat zavřel v malé cele a nevycházel 
z ní, jen do chrámu a ke společnému stolu. Svůj život v samotě trávil 
v dlouhých modlitbách, přísných kajících skutcích, čtením duchov-
ních knih a rozjímáním nad Božími přikázáními. Písmo svaté leželo 
na jeho stole stále otevřené. Z něj čerpal Boží moudrost a světlo pro 
svou duši. Každý den dělal mnoho poklon hlavou až k zemi a při 
nich se modlil: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, smiluj se nade 
mnou hříšným.“ Četl církevní knihy a tak se stále více utvrzoval 
v pravdách víry. Z těchto prací a čtení měl Josafat užitek na celý 
život, a hlavně z nich čerpal pro svou apoštolskou práci.

Josafat povzbuzoval mladé chlapce, aby rovněž zasvětili svůj život 
Ježíši. Pomalu začali do monastýru Nejsvětější Trojice přicházet mla-
díci, kteří po příkladu svatého mnicha chtěli sloužit Bohu. Josafat 
ale věděl, že sám nebude schopen nové mnichy vychovat. Cítil, že 
mu chybí znalost učení, a proto prosil Boha o pomoc. Duch svatý, 
který vždy byl jeho průvodcem, mu poslal pomoc v osobě Jana Rut-
ského. Ten v září 1607 vstoupil do monastýru a dostal nové jméno 
Josef. Byl pak vysvěcen na kněze. Rutský věrně pomáhal Josafatovi 
ve formaci mnichů a spolu s ním bojoval za sjednocení.

Když bylo Josafatovi 30 let, byl vysvěcen metropolitou Potijem 
na kněze. V roce 1614 byl určen za archimandritu. Celý čas horlivě 
pracoval nad tím, aby co nejvíce lidí obrátil k pravé víře. 12. lis-
topadu 1617 metropolita Rutský vysvětil Josafata na vitebského 
biskupa. V roce 1618 se stal polockým arcibiskupem. Nejprve ar-
cibiskup Josafat věnoval pozornost potřebě ustanovení disciplíny 
pro duchovenstvo, které bylo málo vzdělané ve víře. Aby měl užší 
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kontakt s duchovními pastýři, ustanovil každoroční synody kněží 
a uložil pro ně pravidla. V roce 1620 přijel do Kyjeva jeruzalémský 
patriarcha Teofan a tajně vysvětil své biskupy na ta místa, kde už 
byli s Římem sjednocení biskupové. Tím začal nový náboženský boj. 
Díky velkému úsilí a vytrvalosti Josafata se vrátil lad a pokoj do 
jeho arcibiskupství, jenom ve Vitebsku nebylo možné lidi upokojit. 
V polovině října 1623 se proto svatý rozhodl jet do Vitebska. Většina 
Vitebčanů, obzvlášť jejich vůdci, nejenže Josafata neposlechli, ale 
rozhodli se ho zabít.

V neděli ráno, 12. listopadu, rozbouřený dav zaútočil na bis-
kupské sídlo. Josafat se sotva vrátil z chrámu, kde byl na ranních 
modlitbách, když viděl, že někteří z jeho sluhů jsou už zraněni. 
Promluvil k rozběsněnému davu: „Děti moje, děti! Proč zabíjíte 
mé nevinné sluhy? Jestliže máte něco proti mně, tady jsem!“ 
Dav se na chvilku jakoby v rozpacích zastavil, avšak najednou z něj 
vyskočili dva zuřivci, jeden z nich udeřil Josafata kyjem do hlavy 
a druhý mu ji rozsekl sekerou. Svatý padl na zem, celý zalitý krví. 
Zločinci mysleli, že už zemřel a vrhli se znovu na jeho sluhy. V tu 
chvíli ale sv. Josafat zvedl hlavu, obrátil k nebi své krví zalité oči, 
zvedl jednu ruku, jako by chtěl požehnat své vrahy a zašeptal: „Ó 
Bože můj, Bože!“ V té chvíli jeden z lotrů vykřiknul: „On ještě žije!“ 
Přiskočil k biskupovi a dvěma kulkami mu naskrz prostřelil hlavu. 
Rozlícený dav začal hanobit tělo svatého. Jedni si na něj sedali a 
křičeli: „Vstaň, biskupe, dnes je neděle, proč nekážeš, lid tě poslou-
chá!“ Jiní po svatém těle skákali, plivali na něj, jiní mu trhali vousy 
a vlasy z hlavy a bili zmodralé tělo holemi. Někteří se vrhli rabovat 
biskupské sídlo. Nakonec k nohám sv. Josafata přivázali provaz 
a táhli ho přes celé město. Potom k němu přivázali žíněnou košili 
naplněnou kamením a hodili ho do řeky. Tělo svatého se potopilo 
ve vlnách. Za šest dní se nad místem, kde leželo Josafatovo tělo, 
ukázal nadpřirozený jas. Začali tam proto hledat biskupovy ostatky. 
Vytáhli je z vody a zanesli do městského chrámu sv. Michaela. Tělo 
vytažené z vody bylo neporušené. Oblékli jej do biskupských rouch 
a za nějaký čas ho převezli do Polocka do chrámu sv. Sofi e. Leželo 
tam v otevřené rakvi delší čas, neboť mnoho lidí se chtělo rozloučit 
se svým arcibiskupem. U ostatků svatého se děly různé zázraky, 
mnoho lidí bylo uzdraveno. Vrahy sv. Josafata vláda odsoudila k po-
pravě mečem. Pro jeho modlitby a z Boží milosti se všichni, kromě 
jednoho, před smrtí s upřímnou lítostí vyzpovídali.
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SVATÝ EDWIN, KRÁL

Edwin byl anglosaský král. Jako 
pohan dlouho přemýšlel, jestli má 
přijmout křesťanskou víru. Když 
jednou opět seděl o samotě a roz-
mlouval se svým srdcem, kterému 
bohu by se měl klanět, přistoupil k 
němu svatý biskup Paulín a položil 
mu ruku na hlavu. Král se lekl a 
chtěl před Božím mužem padnout 
na kolena. Ten ho však pozdvi-
hl a přátelsky mu řekl: „Unikl jsi 
rukám obávaných nepřátel, Bůh ti 
to dal. Žádanou korunu jsi dostal, 
Bůh ti ji daroval. Teď se rozpomeň 
na svůj slib a splň ho! Přijmi víru! 
Klaněj se Tomu, kdo tě vytrhl z 
časného nebezpečí a povýšil tě na 
pozemský královský trůn, a kdo tě 
také zachrání před věčným trápe-

ním a dá ti podíl na věčném království v nebi — splníš-li Jeho vůli, 
kterou ti zvěstuje skrze mne.“ Na to král odpověděl: „Jsem ocho-
ten a pokládám to za svou povinnost přijmout pravou víru. Avšak 
chci se ještě poradit se svými přáteli a rádci. Jestliže oni mají stej-
né smýšlení, chceme se společně posvětit Kristu, prameni života.“

Paulín souhlasil a král učinil, jak řekl. Svolal shromáždění moud-
rých mužů a tázal se jednoho po druhém, co si myslí o tomto novém 
učení. Jeden ze starců povstal a řekl: „Králi, zdá se mi, jako by se 
lidský život na tomto světě podobal hostině. Sedíš zde v sále v 
zimním období se svými vévody a vojáky. Uprostřed hoří oheň 
a ohřívá celou místnost; venku však zuří vítr, déšť a sněhová 
vánice. Tu přilétá vrabec. Spěšně poletuje síní, jednou branou 
přiletěl a druhou brzy odlétá. Tak je to i s lidským životem. 
Objeví se jen na okamžik. Co je potom a co bylo před tím, vůbec 
neznáme. Jestliže nám tedy nové učení může něco jistého říct 
o těchto věcech, myslím, že je máme přijmout.“

Tak a podobně mluvili z Božího vnuknutí také ostatní královi rádci. 
Nakonec král Edwin s velmoži a s velikým množstvím lidu přijal sva-
tou víru a dal se pokřtít v koupeli znovuzrození v jedenáctém roce své 
vlády, tj. roku 627 po Kristu. Jeho manželkou byla Ethelburga, dcera 
sv. Ethelberta, krále. Edwin padl ve válce s Pendou, králem z Mercie, 
v bitvě u Hatfi eldu 12. října roku 633. „Hle,“ praví žalmista, „jen 
na píď odměřils mi dnů… Každý žitím putuje jak přelud...“ (Ž 39,6.7)
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SVATÝ JAN ZLATOÚSTÝ, PATRIARCHA

Velký hlasatel pokání, učitel 
církve, sloup pravověrnosti, sv. Jan 
Zlatoústý, se narodil v syrské An-
tiochii v roce 354 slavným a boha-
tým rodičům. Jeho otec Sekundus 
byl vysokým armádním důstojní-
kem, ale zemřel brzy po narození 
chlapce. Antusa, matka svatého, 
tak ovdověla ve svých 20 letech, 
ale podruhé už se nevdala. Zby-
tek svého života zasvětila službě 
Bohu. Malému Janovi předala ne-
ocenitelný poklad pravé víry. Když 
vyrostl, matka ho dala na studia 
k nejlepším učitelům v Antiochii, 
k sofistovi Libaniovi a filozofovi 
Andragafi ovi. Ve svých 18 letech 
šel Jan do Atén, kde se dokonale 
naučil řeckým vědám, že předčil 
moudrostí nejen vrstevníky, ale 
dokonce i své učitele. Přestože byl mladý, neliboval si v požitcích, 
v bohatství a v bezuzdných zábavách. Stranil se špatných přátel 
a přátelil se jen se zbožnými mladíky, takovými, jako byl Teodor, 
který se pak stal biskupem z Mopsuestie, Maximem, který se stal 
biskupem v Seleukii, a obzvlášť se přátelil s Basilem, budoucím 
biskupem ratanským. Basil rovněž pocházel z Antiochie a s Janem 
je spojovalo stejné smýšlení a horlivost pro Boží věci. Basil se jako 
první stal mnichem a přesvědčoval Jana, aby udělal totéž. Svatý 
vroucně toužil po tom odejít na poušť a udělal by to hned, kdyby 
ho matka se slzami nezadržovala a neprosila ho, aby ji neopouštěl 
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dřív, než zemře. Z lásky k ní se podřídil a začal pracovat jako ad-
vokát. Doma žil jako v monastýru — v modlitbách, půstech, čtení 
Písma svatého. Tak se Jan připravoval na svátost křtu, kterou podle 
tehdejších zvyklostí přijímali až ve zralém věku. Jeho duchovním 
vůdcem byl biskup Antiochie, sv. Meletius, který Jana v roce 367 
pokřtil. V roce 370 přijal službu lektora, kterou vykonával tři roky. 
Pak jeho matka zemřela. Svatý ji pohřbil, rozdal všechen svůj ma-
jetek chudobným, otroky propustil na svobodu a odešel do monas-
týru blízko Antiochie. Tam vedl přísný život v odříkání a v neustálé 
modlitbě. Také věnoval mnoho času psaní prací, z nichž nejznámější 
je kniha „O kněžství“, kterou napsal pro svého přítele Basila. Jeden 
mnich z toho monastýru, stařec Hysechius, měl vidění: Dva muži v 
bílém, velmi zářivém rouchu přistoupili k sv. Janovi. Jeden z nich 
mu podal svitek a druhý klíče. Byli to apoštolové Jan a Petr. Tímto 
viděním Kristus ukázal, že Jeho vůlí je, aby svatý učil a pásl svatou 
Boží církev. Mladý mnich nelenil, ale bojovat za svou spásu i spásu 
mnohých. Jak? Slovem a příkladem, neboť sám nejprve bojoval 
s hříchem v sobě, aby pak svou zkušenost předal jiným. Pán už 
tehdy oslavil svého služebníka zázraky.

Jedna žena jménem Kristýna trpěla krvotokem. Spolu s manže-
lem přišli za svatým. Muž vešel do monastýru a prosil Jana, aby se 
za ni pomodlil. Jan mu odpověděl: „Přestane-li být nemilosrdná ke 
svým služebníkům, začne dbát o svou duši a bude dávat almužnu, 
Pán ji uzdraví.“ Když to žena slyšela, slíbila, že se polepší a že se 
bude horlivě kát. Svatý pak řekl: „Běžte v pokoji, protože Všemohoucí 
Bůh už ji uzdravil!“

Čtyři roky zůstával Jan v tomto monastýru a pak šel na samotu, 
kde žil dva roky. Avšak pro svůj přísný způsob života onemocněl a 
byl nucen vrátit se do Antiochie. Patriarcha Meletius ho vzal s ra-
dostí k sobě a zanedlouho ho vysvětil na jáhna (kolem roku 381). 
Tak uběhlo pět let a sv. Meletius se vydal do Cařihradu u příležitosti 
intronizace nového patriarchy, kterým se stal sv. Řehoř Naziánský. 
Tam také sv. Meletius zemřel. Jan se dozvěděl o smrti svého patri-
archy a vrátil se do svého monastýru.

Patriarchou Antiochie se stal Flavián. Jedné noci uviděl anděla, 
který mu rozkázal, povolat Jana z monastýru a vysvětit na kněze. 
Během svěcení se nad hlavou blahoslaveného objevil bílý holub, 
kterého všichni viděli. Presbyter Jan začal ještě s větší horlivostí 
pracovat nad spásou nesmrtelných duší. Byl pověřen službou ka-
zatele, protože měl od Boha veliký talent k řečnictví, ale hlavně byl 
sv. Jan naplněn Duchem svatým, takže jeho slova pronikala srdce 
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posluchačů. Antiochie byla na tehdejší dobu velmi velkým městem. 
Žilo tam přibližně 200 tisíc obyvatel. Vždy, když měl Jan kázat, 
všechno město se začalo sbíhat k chrámu. Kupci zavírali obchody, 
dělníci odhazovali nástroje, ženy zanechávaly domácích prací, neboť 
to vše pokládali za marnost v porovnání s možností slyšet duchovní 
poučení svatého. Lidé ho nazývali různě, jedni „Božími ústy“ či „Kris-
tovými ústy“, jiní „medem oplývajícími ústy“. Na počátku kněžství 
sv. Jan hovořil jazykem učených, a ne vždy mu prostý lid rozuměl. 
Během jednoho kázání jedna žena zvolala: „Duchovní učiteli, Jane 
Zlatoústý, hluboké je tvé učení, ale náš rozum je slabý, nemůžeme ho 
pochopit.“ Od té doby ho všichni začali nazývat Zlatoústým.

Prefekt města Antiochie spáchal pravověrným mnoho zla, neboť 
byl zaslepený herezí marcionitů. Jeho žena onemocněla a žádné lé-
čení ani modlitby heretiků jí nepřinášely úlevu. Poprosila manžela, 
aby ji odvedl k sv. Janovi. Zastavili se před chrámem a oznámili 
biskupovi, jaká je příčina jejich příchodu. Biskup s Janem k nim 
vyšli se slovy: „Jestliže se odřeknete své hereze a přestoupíte do svaté 
církve, Kristus vám dá uzdravení.“ Slíbili, že tak udělají a tehdy Jan 
rozkázal přinést vodu a poprosil biskupa, aby vodu požehnal. Pak 
řekl, aby nemocnou polili touto vodou. Žena hned vstala, jako by 
nikdy ani nebyla nemocná, a oslavovala Pána. Když heretici viděli, 
že se obrátil městský prefekt, byli tím velmi znepokojeni a všude 
rozšiřovali o svatém pomluvy. Bůh však ukázal svou spravedlnost. 
Silné zemětřesení zcela zničilo chrám heretiků a mnoho z nich, kteří 
v něm v tu chvíli byli, zahynulo.

V roce 397 v pokoji zesnul cařihradský patriarcha Nektarius, 
nástupce sv. Řehoře Naziánského. Císař Arcadius na radu mnohých 
rozkázal ustanovit patriarchou Jana. Stalo se to 26. února 398. 
V této nové službě Jan i dále žil skromně a prostě jako mnich. Je o 
něm známo, že nikdy nechodil na hostiny či zábavy a jedl jen ječmen-
ný chléb. Svatý Jan byl především mužem modlitby, které věnoval 
mnoho času. Kromě toho s nadšením četl Boží slovo a nejraději listy 
svatého apoštola Pavla, který byl pro něj vzorem skutečného pastýře. 
Stejně jako Kristův apoštol, Jan obzvlášť dbal o čistotu svaté víry 
a morálky. Rozhodně začal vykořeňovat všechno zlo rozšířené mezi 
lidmi, jako je nečistý oděv, závist, chamtivost bohatých a okrádání 
chudobných, obzvlášť ale odhaloval a trestal hříchy duchovenstva. 
Ty, kteří se dopouštěli svatokrádeže, to znamená, že světili anebo 
přijímali svěcení za peníze, vylučoval z církve a na jejich místa dosa-
zoval Boží muže. Svatý Jan posílal kazatele do dalekých krajů, aby 
obraceli pohany a heretiky k pravé víře. Díky němu mnoho Skytů a 
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Vizigótů opustilo ariánskou herezi. Pohané ve Fénicii přijali Krista 
a zbořili modlářské chrámy. Povzbuzoval rovněž křesťany v Persii, 
kde krutý Šápúr ničil církev. Nade vše ale dbal o chudobné, hla-
dové sytil, nahé oblékal, budoval nemocnice a útulky pro cizince. 
Lid sv. Jana miloval, ale zatvrzelí hříšníci ho nenáviděli, neboť jim 
byl výčitkou svědomí. Největšími nepřáteli se mu stali odpadlí cír-
kevníci a císařovna Eudoxie, která velmi milovala peníze a okradla 
mnoho nevinných lidí. Na její slova výtky, kterými vyjádřila svou 
nespokojenost, Jan odpověděl: „Nemohu neslyšet hlas ukřivděných 
a plačících, nemohu netrestat ty, kdo hřeší. Jsem biskup. Je mi svěře-
na péče o duše. Nepřestanu mluvit pravdu, protože kdybych se chtěl 
líbit lidem, nebyl bych služebník Kristův.“ To pyšnou Eudoxii velmi 
nahněvalo. Tajně se smluvila s Teofi lem, alexandrijským patriar-
chou, že svatého sesadí. Příhodný čas k uskutečnění svého úmyslu 
viděla po čtvrté hádce mezi ní a Janem, kterou vyvolala úmyslně. 
Císař Arcadius, kterého ovlivnila, dal Teofi lovi za úkol svolat sněm 
s cílem, že na něm svatého patriarchu odsoudí. Teofi l byl člověkem 
zvířecího charakteru. Ty, kteří proti němu odvážně vystupovali a 
odhalovali jeho zločiny, tento Jidáš „vylučoval“ z církve. Obviňoval 
je z herezí, a dokonce z hříchu proti přirozenosti. Jednou se stalo, 
že vojáky opil vínem a pak jim přikázal, aby přepadli mnichy, co 
žili na egyptské poušti. Zahynulo přitom na deset tisíc hrdinných 
poustevníků. V roce 402 Teofi l dorazil do Cařihradu, svolal 45 bis-
kupů, svých stoupenců, a zahájil soud proti svatému. Tehdy se ve 
městě sešlo i čtyřicet pravověrných biskupů a rozhodlo, že jeho sněm 
(tzv. dubová synoda)1 nemá žádnou moc, neboť arcibiskupa může 
soudit jen papež nebo všeobecný koncil. Císař se však postavil na 
stranu odpadlíků a odsoudil Jana k vyhnanství. Když se zpráva o 
tom rozšířila po městě, bezpočet lidí obstoupil chrám, aby bránil 
svého pastýře. Dva dny a dvě noci tam stáli a nehýbali se z místa. 
Svatý se však rozhodl dobrovolně se dát stráži do rukou, protože 
se bál, aby kvůli němu nedošlo ke krveprolití. Těm, kteří s ním byli 
v chrámě, řekl: „Čeho bych se měl bát? Smrti? Vždyť pro mě je 
život Kristus a smrt je mi ziskem (Fp 1,21). Nebo vyhnanství? 
Pánova je zem a její plnost (Ž 24,1). Anebo ztráty majetku? 
Nic jsme si na svět nepřinesli a si ani neodneseme (1Tim 6,7). 
Ježíš je se mnou. Jeho slovo je moje opora. Neznepokojujte se, 
nikdo nás nemůže rozdělit. Kde jsem já, tam jste i vy, a kde 

1 název „dubová synoda“ je odvozován od dvorce Drys (tj. dub), kde se 
zasedání na předměstí Chalcedonu konalo.
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jste vy, tam jsem i já. Jsme jedno tělo, proto se sjednocujme 
v modlitbě.“

Jana zavedli na loď a odpluli. Jakmile se o tom věřící dozvěděli, 
vzbouřili se, obklíčili královský palác a dožadovali se navrácení 
svého biskupa. V noci došlo k silnému zemětřesení, při němž se 
nejvíce třásl příbytek císařovny. Arcadius se polekal zjevného Boží-
ho varování a poslal posly, aby nevinného patriarchu přivedli zpět. 
Svatý Jan nechtěl vstoupit do města, dokud nový sněm neodvolá 
očernění. Lidé ho však svým pláčem donutili, aby znovu usedl na 
svůj stolec. V chrámu Jan veřejně poděkoval Ježíši za všechno, co 
se s ním stalo, a učil lid slovy: „Buďte vděční Bohu! Přišlo štěstí, 
děkuj Pánu a štěstí bude trvalé. Přišla starost, děkuj Bohu a pomine.“

Zanedlouho však vlci v ovčí kůži znovu povstali proti Kristovu 
služebníkovi. Příčinou bylo Janovo přísné pokárání bezbožných 
zábav kolem sochy císařovny Eudoxie, která byla postavena na ná-
městí naproti chrámu. Císařovna Eudoxie s pomocí Teofi la znovu 
nenávistně odsoudila Jana za to, že se odvážil znovu usednout na 
svůj stolec a neomluvil se před chalcedonským pseudosněmem. Na 
Bílou sobotu Jan obdržel od císaře příkaz opustit chrám. Patriar-
cha odpověděl, že ho z chrámu mohou vyhnat jen násilně, protože 
nemůže dobrovolně zanechat úřad, který od Krista přijal. Večer do 
chrámu vtrhlo 400 vojáků a dopustili se strašného masakru těch, 
kteří se připravovali ke křtu. Svatého Jana zamknuli v jeho domě, 
kde ho drželi dva měsíce až do 20. července roku 404. V ten den Jana 
odvezli lodí do Bithýnie. Boží trest však přišel hned. Té noci nastal 
strašný požár, kvůli němuž shořelo několik chrámů, mezi nimi i 
slavný chrám Boží moudrosti. Nepřátelé patriarchy tvrdili, že město 
podpálili Janovi stoupenci. Tehdy zajali mnoho nevinných, mučili 
je a některé dokonce zabili. V té době Jana odsoudili k vyhnanství 
do města Kukuzy v Arménii1. Místo vybrala sama císařovna jako 
nejhorší v celé říši. Cesta trvala 70 dní a byla neustálou mukou. 
Svatý ledva živý dorazil do Kukuz, kde ho přijal biskup Adelphius. 
Odsud Jan posílal listy plné lásky a povzbuzení těm, kteří kvůli 
němu, a vlastně kvůli pravověrnosti, trpěli pronásledování. Také 
mnoho lidí obracel z temnoty pohanství k pravé víře a pomáhal chu-
dým. Tak Jan prožil ve vyhnanství tři roky. Jeho nepřátelům však 
to, co musel vytrpět, bylo ještě málo. Postarali se, aby byl převezen 
do městečka Pitiunt na severním břehu Černého moře v sousedství 
divokých barbarů. Vojáci, kteří byli určeni ho vést, s ním celou 

1 dnešní Göksum v Turecku
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cestu zacházeli velmi surově, aby co nejdříve zemřel. Činili tak na 
příkaz Eudoxie. Když dorazili do města Komana v Pontu, zastavili 
se v chrámu svatého mučedníka Basiliska. Svatý tam celou noc 
probděl na modlitbách. Zjevil se mu sv. Basilisk a řekl: „Nedělej 
si starosti, bratře Jane, už zítra budeme spolu.“ Ráno Jan poprosil, 
aby tam zůstali ještě několik hodin, ale stráž už hnala umírajícího 
dále. Loď, kterou pluli, se ale z Boží prozřetelnosti vrátila na to 
samé místo. Vojáci v tom uviděli Boží moc a nechali svatého na 
pokoji. Jan se oblékl do světlých rouch a odsloužil svou poslední 
bohoslužbu. Pak rozdal vše, co ještě měl, a se slovy: „Sláva Bohu za 
všechno!“ odevzdal svého ducha do rukou nebeského Otce. Stalo se 
to 14. září roku 407, v den Povýšení svatého kříže. Jeho ostatky byly 
pochovány vedle mučedníka Basiliska a za třicet let byly slavnostně 
přeneseny do Cařihradu.

Ty, kteří se postavili proti svatému, potrestal sám Bůh. Jedněm 
ochrnuly ruce i nohy, jiným údy těla shnily. Zlý Teofi l od výčitek 
svědomí ztratil rozum a zemřel těžkou smrtí. Císařovnu Eudoxii 
zachvátila strašná nemoc, takže nikdo nemohl vedle ní vydržet pro 
velký zápach, který vycházel z jejího těla. Zemřela rozežraná červy.

Kéž se skrze modlitby sv. Jana staneme hodni přenést za pravdu 
bez reptání všechna utrpení až do konce, a tak kéž oslavíme živého 
Boha v Trojici jediného!

Svatý аpoštol Filip
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SVATÝ АPOŠTOL FILIP

Svatý apoštol Filip pocházel z galilejského město Betsaida, které 
se nachází blízko Chorazinu a Kafarnaa. Betsaida hebrejsky zna-
mená dům rybářů, neboť ve městě žili rybáři. Narodili se tam tři 
apoštolé: Petr, Ondřej a Filip. Na rozdíl od Petra a Ondřeje, kteří 
byli rybáři, Filipa dali rodiče už od jeho mládí knižně vzdělávat, aby 
se naučil knihám a Písmu svatému. Dobře znal všechna proroctví o 
vytouženém Mesiášovi a velmi si přál vidět Pána tváří v tvář. Jednoho 
dne Ježíš přišel do galilejských končin a našel tam Filipa. Řekl mu: 
„Pojď za mnou!“ Filip poslechl Pána a šel za Ním. Zavolal i svého 
přítele Natanaela a s radostí mu oznámil, že našel Mesiáše, Ježíše 
Krista, o kterém psali proroci.

Po seslání Ducha svatého, když se skrze los doptávali Pána, 
Filipovi připadlo hlásat evangelium v Malé Asii a Sýrii. Po cestě 
do těchto římských provincií kázal v Galileji, a především ve svém 
rodném městě Betsaidě. Uviděla ho zde žena, která nesla na rukách 
svého mrtvého syna a bezútěšně plakala. Když ji apoštol uviděl, bylo 
mu jí líto, vztáhl ruce nad mrtvým chlapcem a řekl: „Vstaň! Tak ti 
to přikazuje Kristus, kterého hlásám!“ V tu chvíli chlapec ožil. Když 
matka viděla svého syna znovu živého a zdravého, v radosti padla 
k nohám apoštola a děkovala mu za synovo vzkříšení. Prosila, aby 
je pokřtil, protože uvěřila v Krista Pána, kterého Filip hlásal. Apoštol 
pokřtil matku i syna a odešel na misii k pohanům.

V syrském městě Azótu ho přijal do domu jeden pohostinný člo-
věk jménem Nikokles. Měl dceru Charitinu, která neviděla na jedno 
oko. Když Filip vešel do domu Nikokla, začal hlásat přítomným Boží 
slovo. Všichni ho radostně poslouchali. Byla mezi nimi i Charitina. 
Prožila takovou duchovní radost, že dokonce zapomněla na svou 
chorobu. Když Filip uviděl její upřímnost a horlivost v naslouchání 
Božímu slovu, řekl jí, aby začala vzývat jméno Ježíše Krista a po-
ložila si ruku na nemocné oko. Jen co to Charitina udělala, oko se 
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jí uzdravilo a celý Nikoklův dům uvěřil v Krista. Všichni pak přijali 
křest svatý.

Z Azótu pokračoval Filip do syrské Hierapole. Hlásáním Krista, 
vyvolal tak silný hněv mezi lidem, že mu vyhrožovali dokonce uka-
menováním. Kdyby se ho nezastal jeden velmi významný muž toho 
města jménem Irus, skončilo by to vzpourou lidu. „Občané,“ obrátil 
se k lidu Irus, „poslechněte mou radu. Nezpůsobujte tomuto cizinci 
žádné zlo, dokud se nepřesvědčíte, zda je jeho učení pravdivé. Pokud 
pravdivým nebude, zahubíme ho.“ Lid se neodvážil Irovi protiřečit. 
Irus přivedl apoštola do svého domu a Filip mu vyložil jako obvykle 
své kázání. Pán svou milostí obrátil Ira na svatou víru i celý jeho 
dům i sousedy a přijali křest svatý. Když se občané města dozvěděli, 
že Irus přijal křest, shromáždili se v noci a obstoupili jeho dům. 
Chtěli v něm Ira ve spánku upálit i s apoštolem a se všemi, kteří 
přebývali v jeho domě. Filip však odhalil jejich úmysl a beze strachu 
před ně předstoupil. Jako dravá zvířata skřípali na něj zuby, chopili 
se ho a vedli před svou radu. Když stařešina rady, který se jmenoval 
Aristarchos, uviděl apoštola, vztáhl ruku a chytil ho za vlasy. V tu 
chvíli mu ruka uschla, oslepl a ohluchl. Po takovém Božím zásahu 
se lid vzpamatoval a jejich hněv se změnil na údiv. Začali prosit 
apoštola, aby uzdravil jejich stařešinu Aristarcha. Filip řekl: „Když 
neuvěří v Boha, kterého hlásám, nebude uzdraven.“ Nedaleko šel 
zrovna pohřební průvod. Lidé, protože chtěli apoštola potupit, řekli: 
„Když vzkřísíš toho umrlce, pak Aristarchos i my uvěříme v tvého 
Boha.“ Apoštol pozvedl oči k nebi, dlouho se modlil, pak se obrátil 
k zemřelému a pokorným hlasem řekl: „Teofi le!“  V tu chvíli se mrtvý 
na nosítkách pozvedl, sedl si a otevřel oči. Podruhé mu Filip řekl: 
„Kristus ti přikazuje: Vstaň a mluv s námi!“ Mrtvý vstal z már a padl 
k apoštolovým nohám se slovy: „Děkuji ti, svatý sluho Boží, že jsi 
mě zachránil z velikého zla. Dva černí, strašní démoni mne vlekli, a 
kdybys je neodvrátil a nezbavil mně jich, byl bych hozen do temných 
muk.“ Tehdy všichni, co viděli tak slavný zázrak, jednohlasně sla-
vili jediného, pravého Boha, kterého hlásá Filip. Apoštol dal lidem 
rukou znak, aby na krátký čas zmlkli, a řekl Irovi, aby svou rukou 
učinil znamení kříže na poškozených údech Aristarcha. Jen co to 
Irus vykonal, hned byla uschlá Aristarchova ruka uzdravena. Začal 
znovu vidět a slyšet a byl zcela zdráv. Tyto zázraky, které sv. Filip 
Kristovou silou dělal, obrátily obyvatele Hierapole ke Kristu. Všichni 
spěchali rozbíjet své modly. Prvním z těch, kteří uvěřili, byl otec Te-
ofi la. Rozbil dvanáct zlatých model a zlato rozdal chudým. Apoštol 
všechny pokřtil a ustanovil jim za biskupa Ira. Založil tak církev 
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v Hierapoli a utvrdil novoobrácené ve svaté víře. Pak odešel hlásat 
Krista do jiných zemí.

Když Filip prošel Sýrií a severní Asií, přišel do Lýdie a Mýsie. 
Procházel tímto územím a obracel nevěřící pohany k pravému Bohu. 
Přidal se tam k němu apoštol Bartoloměj, který v té době hlásal 
Krista v sousedních městech a byl od Boha poslán Filipovi na pomoc. 
Spolu pak sloužili spasení lidského rodu. Procházeli Lýdií a Mýsií, 
hlásali Boží slovo a přetrpěli od nevěřících mnohé bití, nástrahy, 
útisk, vězení i kamenováni. Navzdory všemu pronásledování, však 
zůstali z milosti Boží živi kvůli práci na rozšiřování Kristovy víry.

V jedné z lýdijských vesnic se setkali s milovaným učedníkem 
Kristovým, sv. Janem Evangelistou, a spolu s ním odcestovali do 
Frýgie. Vešli do města Hierapole (ne syrské, kde byl Irus, ale frý-
gijské) a také tam hlásali Krista. Město bylo přeplněno modlami, 
kterým se klaněli všichni jeho obyvatelé. Mezi falešnými bohy byla i 
zmije, které postavili zvláštní chrám. Nosili jí tam jídlo a vykonávali 
četné a rozmanité obřady přinášení obětí. Tito nerozumní lidé uctíva-
li i jiné hady a plazy. Apoštol Filip a Bartoloměj se nejdříve ozbrojili 
modlitbou proti zmiji. Pomohl jim i sv. Jan. Všichni společně zvítězili 
nad zmijí modlitbou jako kopím. Byla zabita Kristovou mocí. Potom 
se s nimi apoštol Jan rozloučil, zanechal jim Hierapolis, aby tam 
hlásali Boží slovo a sám šel šířit svaté evangelium do jiných měst.

Filip s Bartolomějem zůstávali v Hierapoli a horlivě se snažili zni-
čit mrak modlářství, aby zbloudilým zazářilo světlo poznání pravdy. 
Pracovali proto ve dne v noci, učili nevěřící Božímu slovu, přiváděli 
nerozumné k rozumu a zbloudilé na cestu pravdy.

Ve městě žil jeden muž jménem Stachius. Byl slepý už 40 let. 
Svatí apoštolové silou modlitby prozářili jeho tělesné oči a hlásáním 
Krista prozářili i jeho duševní slepotu. Když Stachia pokřtili, zůstá-
vali v jeho domě. Po celém městě se rozhlásilo, že slepý Stachius 
prohlédl. K jeho domu začaly přicházet davy lidí. Filip a Bartoloměj 
všechny učili víře v Ježíše Krista. Přinášeli sem i mnohé nemocné 
a apoštolové všechny ve jménu Ježíše Krista uzdravovali a vyháněli 
běsy. Velké množství lidí uvěřilo a nechalo se apoštoly pokřtít.

Manželku správce toho města uštknul had. Ležela nemocná, už 
při smrti. Když uslyšela o apoštolech, kteří byli v domě Stachia, že 
jedním slovem uzdravují všechny nemoci, v nepřítomnosti manžela 
rozkázala svým otrokům, aby ji odnesli k apoštolům. Obdržela dvojí 
uzdravení: tělesné, z uštknutí hada, a duševní, z oklamání běsem. 
Naučena apoštoly uvěřila v Krista. Když se správce města Nikanor 
vrátil domů, otroci mu řekli, že se jeho manželka od nějakých ci-
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zinců, kteří bydlí v domě Stachia, naučila věřit v Krista. Nikanora 
ovládl strašný hněv, rozkázal hned chytit apoštoly a dům Stachia 
podpálit. Shromáždilo se velké množství lidu, tupili Filipa a Bar-
toloměje a nakonec je uvrhli do vězení. Správce města pak zasedl 
na soudcovském místě a soudil hlasatele Kristovy. Shromáždili se 
k němu všichni modlářští žreci i žreci uhynulé zmije. Žalovali na 
apoštoly a říkali: „Prefekte, pomsti zneuctění našich bohů! Od té 
doby, co se tu objevili tito cizinci, oltáře našich velikých bohů v našem 
městě zpustly a lid jim zapomíná přinášet každodenní oběti. Naše 
velká bohyně zmije zahynula, a celé město je naplněno bezprávím. 
Zabij tyto čarodějníky!“

Správce města přikázal strhnout ze sv. Filipa oděv, protože my-
slel, že v něm sídlí černokněžná moc. Když však oděv sňali, nic 
nenašli. Totéž udělali i se sv. Bartolomějem, ale ani v jeho šatu 
nic nenašli. Svatí apoštolové byli vladařem odsouzeni k ukřižo-
vání. Jako první podstoupil utrpení sv. Filip. Provrtali mu cho-
didla a protáhli jimi provaz. Ukřižovali ho hlavou dolů před vraty 
obětiště zmije. Zároveň ho kamenovali. Potom ukřižovali sv. Barto-
loměje u stěny chrámu. Najednou začalo velké zemětřesení. Země se 
otevřela a pohltila správce města se všemi žreci a množstvím nevě-
řících. Všichni, kteří zůstali naživu, i věřící i pohané, byli naplněni 
velkým strachem a se srdceryvným pláčem prosili svaté apoštoly, 
aby se nad nimi smilovali a uprosili svého jediného pravého Boha, 
aby je zem také nepohltila jako tamty. Rychle se vrhli ke křížům a 
snímali ukřižované apoštoly. Svatý Bartoloměj byl pověšen nízko, 
proto ho sejmuli rychle. Filipa nemohli tak rychle sejmout, protože 
visel vysoko.

Když sv. Filip takto visel, modlil se k Bohu za své nepřátele, aby 
jim Pán odpustil hříchy a osvítil rozum poznáním pravdy. Pán vysly-
šel jeho modlitby a zem vyvrhla oběti, které pohltila, kromě prefekta 
a žreců zmije. Tehdy všichni silným hlasem vyznávali a oslavovali 
Kristovu moc. Naplnila je velká touha nechat se pokřtít. Když chtěli 
sejmout z kříže apoštola Filipa, viděli, že už odevzdal Bohu svou 
svatou duši. Sňali ho už mrtvého. Potom Bartoloměj všechny, kteří 
uvěřili v Pána, pokřtil a za biskupa jim ustanovil Stachia. Novoob-
rácení pak s úctou pochovali tělo sv. apoštola Filipa

Bartoloměj zůstal ještě několik dní v Hierapoli, utvrdil v Kristově 
víře nově založenou církev a odešel odtud do města Albanopolis ve 
Velké Arménii. Tam byl nakonec ukřižován.
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SVATÍ MUČEDNÍCI GURIUS, SAMON A ABIBUS

Za vlády císařů Diokleciána a Maximiána, mučitelů křesťanů, žili 
blízko města Edessa dva mniši, poustevníci Gurius a Samon. Z lásky 
ke Kristu opustili marnost světa, unikli tak před hříchem a zasvětili 
svůj život Bohu. Usilovně pracovali pro rozšíření Božího království. 
Celé dny zůstávali na modlitbách a půstech. Kromě toho i mnohé 
odvrátili od modlářství a obrátili k pravému Bohu. Zpráva o nich 
došla až k správci města Edessy Antoniovi, který je rozkázal uvěznit. 
Spolu s nimi byli zajati i jiní křesťané a zanedlouho byli všichni po-
staveni před mučitele. Kat začal přesvědčovat věřící k modloslužbě, 
ale nikdo z nich se nechtěl zříci svého Spasitele. Soudce si pomyslel, 
že když se mu podaří přivést k odpadlictví Guria a Samona, vůdce 
Kristova stáda, i ostatní budou následovat jejich příklad. Propustil 
proto ostatní na svobodu, jako by jim prokazoval milosrdenství, a 
nechal v okovech pouze je dva. Přesvědčoval je, že na základě příkazu 
císaře musí přinést oběť pohanským bohům, jinak zemřou strašnou 
smrtí. Svatí však odpověděli: „Neuděláme to, protože konec toho, 
k čemu nás nutíš, je věčná smrt v pekle. My naopak budeme 
plnit vůli našeho Pána Ježíše Krista, který řekl: Kdokoli mě 
vyzná před lidmi, toho i já vyznám před mým Otcem nebeským. 
Kdokoli se mě zřekne před lidmi, toho se zřeknu i já před svým 
Otcem nebeským.“ (Mt 10,32–33) Tehdy svaté uvrhli do temnice.

V té době přišel do města hegemon Musonius, aby vyhubil křesťa-
ny. Nechal vyvést svaté Guria a Samona z věznice a mnoha způsoby 
se je snažil přivést k odpadu od víry. Odvážně se mu postavili na 
odpor se slovy: „Více se bojíme neuhasitelného ohně než muk, 
kterými nás lekáš. Náš Spasitel Ježíš Kristus umřel za nás, 
copak i my nemáme za něj bojovat až do krve? On nás posílí 
v boji s hříchem.“ Tehdy Kristovy služebníky začali mučit. Pověsili 
je za jednu ruku na dřevo a k nohám přivázali těžký kámen. Tak 
mučedníci viseli pět dlouhých hodin. Potom svaté hodili do temnice, 
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kde je nechali více než tři měsíce. Mučitel je pak nechal znovu přivést 
a postavit před sebe. Svatý Gurius po dlouhém věznění tak zeslábl, 
že ho museli odvést zpět do temnice. Svatého Samona pověsili hlavou 
dolů za jednu nohu a k druhé přivázali železné břemeno. Tak visel 
od druhé do deváté hodiny. Vojáci, kteří stáli kolem, ho prosili, aby 
se podřídil císařskému rozkazu. Mučedník jim ale neodpověděl ani 
slovo, jen se vřele modlil k Bohu a myslel na nebeskou odměnu. 
Když svatého uvolnili z pout, nemohl už stát na vlastních nohách, 
protože měl vykloubené údy. Nastalo ráno 15. dne měsíce listopa-
du. Svaté přinesli ledva živé před Musonia. Dali jim poslední šanci 
spasit svůj pozemský život, ale oni rozhodně zvolili smrt za Krista. 
Hegemon vydal rozsudek, aby byli sťati mečem. Mučedníky položili 
na vůz a vyvezli za město na nedalekou horu. Tam se naposledy s 
vřelou touhou pomodlili k Pánu a byly jim odťaty hlavy. Věřící vzali 
svatá těla a důstojně je pochovali.

Uběhlo mnoho let, říše byla rozdělená mezi dva vládce. Na západě 
vládl Konstantin, na východě Lycinius. Uzavřeli dohodu, že nikoho 
nebudou pronásledovat za víru. Krutý pohan Lycinius však dohodu 
porušil a rozpoutal pronásledování křesťanů. Tehdy žil v Edesse 
jáhen jménem Abibus. Chodil od domu k domu a všechny učil víře 
v jediného Boha. Tak mnoho nevěřících obrátil ke Kristu a věřící 
utvrzoval v bohulibém životě. Dozvěděl se o něm městský prefekt Lu-
cianus a rozkázal svatého vyhledat. Abibus žil v neznámém domku 
spolu se svou matkou a příbuznými. Když se dozvěděl, že ho hledají, 
sám vyšel vojákům naproti. Byl předveden před Luciana a vyznal, 
že je křesťanem. Lucianus se ho snažil hrozbami i laskavými slovy 
odvrátit od Krista, ale nemohl. Rozkázal proto rozdírat jeho tělo že-
leznými háky. Mučedník řekl: „Utrpení tohoto času nejsou hodná 
budoucí slávy, která se na nás má zjevit.“ (Ř 8,18) Když správce 
viděl nepohnutelnost jeho víry, odsoudil ho k upálení. Mučedník se 
zaradoval, že se stane celopalem pro svého Pána. Příbuzné, kteří 
s ním šli, povzbuzoval, aby se radovali, protože se za ně bude před 
Kristem modlit. Přišli na místo popravy, pomodlili se, vyšlehl pla-
men, ale mučedníkovo tělo zůstalo nepoškozené. Matka s věřícími 
ho vzali a pochovali vedle ostatků svatého Guria a Samona. Svatý 
Abibus zemřel téhož dne jako oni, 15. listopadu.

Když bylo zastaveno pronásledování věřících v Edesse, byl tam 
vybudován chrám ke cti svatých mučedníků a do něj byly uloženy 
jejich ostatky. Pro jejich modlitby Pán činil mnoho zázraků.
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SVATÍ MUČEDNÍCI ROMAN A CHLAPEC BARULUS

Svatý mučedník Roman pocházel z Palestiny. Byl jáhnem cesa-
rejské církve a v době pronásledování křesťanů přebýval v Antiochii. 
Hlásal slovo Boží a utvrzoval věřící, aby byli nepohnutelní ve vy-
znávání Krista. Když ničemný prefekt Asklepiades chtěl do základů 
zruinovat tamější křesťanský chrám, Roman podnítil věřící, aby se 
vzepřeli vladaři a nedovolili mu to. Souvěrcům řekl: „Musíme teď 
bojovat za oltáře Boží. Asklepiades je nepřítelem vlasti a chce 
nám vzít Boha. Dobře tedy uděláme, když ochráníme Boží ol-
táře, i kdybychom měli na prahu svatého chrámu padnout. Ať 
už boj dopadne jakkoliv, my křesťané budeme vítězi. Jestliže 
nedovolíme, aby byl zničen dům Boží, v církvi bojující budeme 
slavit vítězství. Když u svatého oltáře padneme, pak ve vítězné 
církvi, která je na nebesích, zazpíváme vítěznou píseň!“ Těmito 
slovy všechny vyburcoval, aby stáli při svatém chrámu až do krve 
a nedovolili eparchovi vejít dovnitř a zničit ho.

Právě tehdy se konal modlářský svátek a do modlářského obětiště 
se sešlo mnoho nevěřícího lidu i s ženami a dětmi. Svatý Roman 
zapálen horlivostí pro Boha se zapletl mezi pohany a silným hlasem 
začal odhalovat jejich blud. I samotného prefekta Asklepiada, když 
vcházel do modlářského chrámu, zadržel se slovy: „Nechal ses 
svést, prefekte! Jdeš k modlám, ale modly nejsou bohové. Jen 
jeden je pravý Bůh — Ježíš Kristus!“ Prefekt rozkázal ho zajmout 
a silně bít přes ústa. Zasedl na soudní stolici a všemi silami ho 
nutil, aby se odřekl Krista. Když viděl, že se mu nepodřídí, rozká-
zal ho mučit. Pověsili tedy Romana a všemožnými nástroji ho bili a 
železnými háky rozdírali jeho tělo. V těchto mukách visel, statečně 
trpěl a vyznával jediného Boha, Stvořitele všech. Vytýkal prefektovi 
jeho bláznovství, že nechce poznat pravdu. Tak svatý trpěl a mužně 
v mukách zvěstoval Krista. Mnoho věřících i nevěřících stálo kolem 
a dívalo se na hrdinství Kristova mučedníka.

Nedaleko stál i malý křesťanský chlapec jménem Barulus. Mu-
čedník se na něj podíval a řekl mučiteli: „Tento malý chlapec je 
rozumnější než ty, který jsi starý! Přestože je malý, zná pravého 
Boha, a ty, který máš plnost let, jsi ho nepoznal.“ Prefekt zavolal 
chlapečka k sobě a zeptal se Ho: „Kterého boha uctíváš?“ Chlapeček 
odpověděl: „Uctívám Krista.“ Vladař se znovu zeptal: „Co je lepší? 
Uctívat jednoho Boha nebo mnoho?“ Chlapec odpověděl: „Lépe je 
uctívat jednoho Boha, Ježíše Krista.“ Vladař znovu řekl: „Čím 
je Ježíš Kristus lepší než všichni bohové?“ Malý odpověděl: „Tím je 
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Kristus lepší, že je pravým Bohem. On nás všechny stvořil. Vaši 
bohové jsou běsi a nestvořili nic.“ I na jiné mnohé otázky chlapec 
tak přesvědčivě odpovídal, jako by byl moudrým teologem. Duch 
svatý v něm působil a jeho ústy si učinil chválu, aby byl ničemný 
prefekt zahanben i se všemi svými modloslužebníky. Mučitel i všich-
ni, kteří s ním byli, žasli nad chlapcovou rozumností a moudrými 
slovy. Prefekt byl velmi zahanben, že ho nemůže přemoci slovem, a 
rozkázal bít malého bez milosti pruty. Bili ho dlouho, až omdléval a 
poprosil o vodu. Jeho matka, která stála mezi lidmi, vnitřním pohle-
dem víry vnímala, jakou slávu přinese toto utrpení za Krista jejímu 
synovi, a v pravé radosti děkovala za milost hrdinství pro své dítě. 
Když viděla, že už omdlévá a prosí, aby mu dali napít, pozvedla svůj 
hlas a planouc horlivostí ho začala napomínat a přikazovala mu, aby 
mužně trpěl až do konce. Mučitel rozkázal chlapce setnout mečem.

Po stětí tohoto dítěte byl sv. Roman odsouzen k upálení. Svázali 
ho a obložili mnoha poleny. Když sluhové narychlo skládali dřevo 
na vatru, ale nepodpalovali ji, protože čekali na poslední rozkaz 
prefekta, svatý zprostřed dřev hlasitě zvolal k těm, co ho mučili: 
„Kde je oheň? Proč ho nezapalujete? Dejte mi oheň, aby mě pla-
meny zcela obklopily!“ Když oheň zapálili a dříví vzplálo ze všech 
stran, najednou se spustil velký déšť a oheň uhasil. Svatý Roman 
zůstal živý a oheň mu nezpůsobil žádnou újmu. Směle promlouval, 
vysmíval se ničemným mučitelům a vytýkal jim jejich bláznovství. 
Proklínal jejich bohy a oslavoval Krista, jediného Boha. Mučitel 
proto rozkázal vyřezat mu jazyk. Svatý sám vysunul jazyk z úst, 
aby mu ho mohli mučitelé odřezat. Když odřezali jazyk, který chválil 
Boha, Kristův vyznavač neumlkl, ale nadpřirozeným působením i 
bez jazyka mluvil jasně, stejně jako předtím, a slavil jediného Boha. 
Uvrhli ho proto do temnice a nechali ho tam ještě dlouhý čas. Nohy 
mu sevřeli do klády. Oznámili císaři Maximiánovi, že i po vyřezání 
jazyka Roman mluví dobře. Císař rozkázal udusit ho. Vojáci přišli 
do temnice a provazem ho zadusili. Tak svatý mučedník Roman 
ukončil své hrdinné utrpení za Krista. V jeho království teď oslavuje 
a chválí Nejsvětější Trojici na věky věků.

(Jejich svátek se slaví 18. listopadu.)
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SVATÝ MNICH PLACIDUS A DRUHOVÉ

Svatý Placidus byl podle svědec-
tví sv. Řehoře Velikého syn římské-
ho měšťana Tertulla a byl dán na 
výchovu sv. Benediktovi. Jednou 
nabíral ze subjackého jezírka vodu, 
ale při tom, jak se nahýbal, spadl a 
byl by utonul, kdyby křesťan Mau-
rus neskočil do vody a tonoucího 
chlapce nezachránil. Placidův otec 
Tertullus pak daroval Benedikto-
vi nejen horu Cassino, ale i svých 
osmnáct statků na Sicílii. Placidus 
se odebral s mnichy Gordiánem a 
Donátem na Sicílii, aby tyto statky 
hájil proti nepokojným sousedům. 
Podařilo se mu to a začal nedaleko 
Messiny budovat klášter. Byl to první benediktinský klášter mimo Itálii.

Prvním opatem byl Placidus, který i přes své mládí předčil ostat-
ní dobrým příkladem. Modlitba a práce byly jeho největší radostí. 
Spával jen málo, a to vsedě, nikdy nepil víno a z kajícího žíněného 
roucha se nikdy nesvlékal. Byl vlídný a přívětivý, nikdo ho nevídal 
rozhněvaného. Placidovi sourozenci Eutychius a Viktorín i jeho 
sestra Flávia uslyšeli o rozkvětu kláštera, který řídil, a rozhodli se, 
že odejdou k svému bratrovi. Pospolná radost ale netrvala dlouho. 
Do země vpadli námořní lupiči, ariánští Gótové, přepadli klášter, 
vrhli se na opata Placida, jeho sourozence i mnichy a odvlekli je k 
svému vůdci Manuchovi. Manuch jim rozkázal, aby se zřekli víry. 
Když rozhodně odmítli, dal je zavraždit. Jen Gordián se zachránil 
útěkem. Usmrceni byli Placidus, Donátus, Firmát, Faustus, Viktorín 
a Eutychius i dvacet čtyři dalších. Usmrcena byla i Flávia. Rok jejich 
smrti je asi 541.

(Jejich svátek se slaví 5. října.)
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SVATÝ APOŠTOL MATOUŠ

Matouš, jehož jméno bylo též 
Lévi, byl celníkem. Pocházel z Ga-
lileje. Když Římané dobyli pales-
tinskou zem, ustanovili některé 
muže, aby vybírali od židů daň a 
mýto. Tito lidé se nazývali celníci. 
Byli povinni římské vládě odvádět 
určenou částku. Většinou ale sdí-
rali z lidí vyšší mýto a nespraved-
livě se tak obohacovali. Proto židé, 
a především farizeové, je pokládali 
za zjevné hříšníky. Velmi jimi pohr-
dali i proto, že od vlastního národa 
vybírali peníze pro pohany. Pravo-
věrný žid unikal veškerým kontak-
tům nejen s pohany, ale i s celníky. 

Celníkem byl i Matouš. Ježíš, náš Spasitel, který vidí lidská srdce, 
aby ukázal, jak daleko jsou soudy Boží od soudů lidských, povolal 
tohoto celníka a započetl ho mezi dvanáct apoštolů.

Jednoho dne šel Ježíš městem, uviděl Matouše, který seděl v 
celnici a řekl mu: „Pojď za mnou!“ To jediné slovo stačilo, aby Lévi 
hned vstal, všechno zanechal a ochotně šel za Ježíšem. Z toho neoče-
kávaného povolání měl celník takovou radost, že udělal Ježíši Kristu 
a Jeho učedníkům hostinu, na kterou pozval i jiné kafarnaumské 
celníky s nadějí, že i oni poznají Spasitele a obrátí se k Němu. U 
Matouše se shromáždili sousedé, přátelé, mnozí známí celníci a 
hříšníci. Zákoníci a farizeové, když viděli, že Pán nepohrdá hříšníky 
a celníky, ale jí spolu s nimi, reptali. Neodvážili se však obrátit přímo 
na Ježíše, proto se zeptali jeho učedníků: „Jak to, že váš mistr jí a 
pije s celníky a hříšníky?“ Když Pán uslyšel jejich slova, odpověděl: 
„Nepotřebují zdraví lékaře, ale nemocní. Jděte tedy a učte se, co to 
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znamená: Milosrdenství chci, a ne oběti. Protože já jsem nepřišel volat 
spravedlivé, ale hříšníky k pokání.“ (Mt 9,11–13)

Láska Ježíše Krista úplně změnila Matoušovo srdce, takže už 
navždy zanechal celnici i svůj dům. Odvrátil se od dřívějšího kom-
fortního způsobu života a ziskové práce a raději zvolil Ježíšovu 
chudobu. Sebe tak ponížil a byl Ježíšem povýšen a povolán do sbo-
ru Dvanácti apoštolů. Když se Matouš stal apoštolem, celý čas už 
zůstával s Kristem. Pozorně poslouchal Jeho božské učení a viděl 
množství Jeho zázraků.

Po Letnicích, inspirován Duchem svatým, a aby splnil úkol svěře-
ný mu apoštoly a rovněž na prosbu obrácených židů, začal psát evan-
gelium Pána našeho Ježíše Krista. Jeho cílem bylo dokázat židům, že 
Ježíš Kristus je skutečně Syn Boží a starozákonními proroky slíbený 
Mesiáš. Evangelium bylo napsáno aramejsky, tak jak tehdy židé roz-
mlouvali, a přeloženo bylo do řečtiny, jaká se tehdy všeobecně užívala.

Matouš nejprve zůstával v Palestině spolu s druhými apoštoly 
a hlásal evangelium v Jeruzalémě a Judsku. Na zákaz zákoníků a 
farizeů nedbal. Byl bičován, pronásledován a snášel i jiná ponížení.

Když se apoštolové modlili a hledali Boží vůli, kdo má kam jít 
hlásat Boží slovo, na Matouše padl los, aby šel do Etiopie. Opustil 
rodnou zem a kázal na různých místech Sýrie, Persie, Parthské 
říše. Světlem svatého evangelia prozářil i celou Etiopii a nakonec 
vedený Duchem svatým přišel do země lidožroutů, kde žil temný lid 
se zvířecími zvyklostmi.

Misii a kázání apoštola Matouše Pán provázel velkými zázraky. 
Matouš ve jménu Ježíše Krista vzkřísil mrtvou dceru krále Egippa. 
Zázrak vzbudil takový údiv, že král, jeho rodina i dvořané uvěřili 
v našeho Pána Ježíše a dali se pokřtít. Nejstarší králova dcera Ifi -
genie se na Matoušovu radu zavázala Bohu slibem ustavičného 
panenství. Když Egippus zemřel, králem se stal jeho bratr Hirták. 
Chtěl si pojistit trůn a vládu, a proto se rozhodl, že si vezme Ifi genii 
za manželku. Ona ho však odmítala se slovy, že manžela nechce, 
neboť se slibem panenství zavázala Ježíši Kristu a Jemu se cele 
odevzdala. Hirták žádal apoštola, aby ji přemluvil a ona se stala jeho 
manželkou. Když ale Matouš naopak Ifi genii utvrdil, aby dostála 
svému slibu, který dala Pánu, král se rozhněval a rozkázal vojákům, 
aby Matouše zavraždili. Apoštol právě sloužil u oltáře nekrvavou 
novozákonní oběť. Byl vojáky přepaden a jeden z nich ho proklál 
oštěpem. Tak dosáhl apoštol Matouš v roce 70 mučednické koruny v 
Etiopii, kde obrátil nesčetné množství pohanů na křesťanskou víru.
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SVATÍ MUČEDNÍCI VIKTOR A KORONA

Za vlády císaře Antonia v řím-
ském vojsku bojoval pod velením 
vojevůdce Sebastiana voják jménem 
Viktor, rodem z Itálie. Věřil v našeho 
Pána Ježíše Krista a zjevně vyznával 
přede všemi Jeho svaté jméno. Když 
začalo pronásledování křesťanů, vo-
jevůdce zavolal Viktora a řekl mu: 
„Přišel nám dopis od císaře a v něm 
nám přikazuje, abychom křesťany 
přiváděli k našim bohům, aby jim 
přinášeli oběti, a toho kdo se nepod-
řídí, máme trestat těžkými mukami. I 
ty, Viktore, přines bohům oběť, abys 
nebyl mučen a nepřišel o život.“ Sva-
tý Viktor odpověděl: „Bezbožnému 

rozkazu smrtelného císaře se nepodřídím a nesplním jeho vůli, 
protože mám nesmrtelného Krále, Boha a Spasitele mého, Ježí-
še Krista. Jeho království nemá konce a ti, kteří plní Jeho vůli, 
dosáhnou věčného života. Království vašeho smrtelného císaře 
je dočasné a ti, kdo plní jeho ničemnou vůli, zahynou navěky.“ 
Vojevůdce mu řekl: „Ty jsi voják našeho císaře, proto se podřiď jeho 
příkazu a přines oběť.“ Viktor odpověděl: „Ne vašeho pozemského 
císaře jsem vojákem, ale nebeského Krále. I když jsem určitý 
čas bojoval pod vládou vašeho císaře, nepřestával jsem sloužit 
mému Králi. Ani teď svého Krále neopustím a vašim modlám 
oběť nepřinesu. Dělej, co chceš, mé tělo je v tvých rukách. Máš 
nad ním moc, ale nad mou duší má moc můj Bůh.“ Vojevůdce 
řekl: „Sám sebe vydáváš na muka, člověče, když se nepodřizuješ 
rozkazu. Radím ti, přines oběť bohům, aby ses zbavil muk, která 
ti hrozí.“ Svatý odpověděl: „A já to i chci, abych trpěl muka za 
svého Pána! Velmi se raduji, že jsem se stal hodným za Jeho 
jméno trpět.“ Vojevůdce rozkázal polámat mu prsty a pak je odet-
nout od kloubů. Nechal velmi rozpálit pec a hodil do ní Viktora. Na 
třetí den rozkázal pec otevřít, sebrat mučedníkův popel a vysypat do 
řeky. Nenadál se, že by byl Viktor živý. Když pec otevřeli, svatý vyšel 
zdráv a chválil Boha, že se ho oheň ani nedotkl. Neutrpěl žádnou 
újmu, jako tři mládenci v babylonské peci. Vojevůdce pak zavolal 
čaroděje a rozkázal otrávit svatého jedem. Čaroděj uvařil maso se 
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smrtelnou otravou a dal ho svatému sníst. Mučedník řekl: „I když 
není správné přijímat od vás nečisté maso a jíst ho, ale pojím, 
abyste poznali, že váš jed je ničím v porovnání se silou mého 
Pán, Dárce života.“ Pomodlil se a snědl otrávené maso. Vůbec 
nic se mu nestalo. Když čaroděj, uviděl, že svatý zůstal bez újmy, 
přestože snědl jed, připravil jiné maso s ještě horším jedem a říká 
svatému: „Jestliže toto sníš a zůstaneš na živu, odhodím všechno 
čarodějnické umění a uvěřím v tvého Boha.“ Svatý Viktor snědl i toto 
maso smíchané s ještě silnějším jedem a zůstal bez újmy. Čaroděj 
hlasitě zvolal: „Přemohl jsi sílu mého čarodějnictví, Viktore! Mou duši, 
která už dávno zahynula, jsi vytáhl z pekla! Věřím v tebou hlásané-
ho Pána Ježíše Krista!“ Vrátil se do svého domu, vzal všechny své 
čarodějnické knihy a spálil je. Stal se z něj dokonalý křesťan.

Jak vojevůdce viděl, že svatému nic neuškodilo, velmi se roz-
hněval a rozkázal vyrvat z celého jeho těla šlachy a hodit ho do 
vřícího oleje. Bůh však udělal zázrak. Viktorovi olej nijak neublížil, 
a dokonce zvolal: „Tak je mi příjemný vřící olej, jak žíznivému 
studená voda.“ Mučitel se ještě více rozzuřil, rozkázal svatého 
pověsit na dřevo a opalovat mu tělo svíčkami. Rozmíchal jakýsi 
smrtonosný prach s octem a nalil mu ho do úst. Svatý řekl: „Ocet 
a tento smrtelný jed je jako plástev medu.“ Mučitel začal běsnit a 
rozkázal vypíchnout Viktorovi oči. Pak ho pověsil hlavou dolů a 
odešel. Nechal ho tak viset tři dny. Čtvrtého dne přišli vojáci, neboť 
mysleli, že mučedník už zemřel. Našli ho však živého. Padla na ně 
hrůza. Všichni najednou oslepli, šli a šmátrali rukama, každý hledal 
někoho, kdo by ho vedl.

Svatý se nad nimi slitoval, usilovně se pomodlil k Pánu a řekl: „Ve 
jménu mého Pána Ježíše Krista prohlédněte!“ Tehdy prohlédli 
a šli zvěstovat vojevůdci všechno, co se stalo. Ten se ale ještě více 
rozhněval a rozkázal vojákům sdírat z Viktora kůži. Když vykonali 
rozkaz, jedna žena z lidu, která vše sledovala, jménem Korona, man-
želka jednoho z vojáků a křesťanka, uviděla dva překrásné věnce, 
které sestupovaly z nebe. Jeden na hlavu svatého mučedníka Vik-
tora a druhý na její hlavu. Korona začala silným hlasem oslavovat 
svatého. Když to uslyšel vojevůdce, rozkázal ji zajmout a přivést 
k němu. Pyšně na ni pohlédl a zeptal se: „Kdo jsi?“ Svatá odpově-
děla: „Jsem křesťanka!“ Vojevůdce se jí zeptal na jméno, na věk a 
dozvěděl se, že se svým manželem prožila rok a čtyři měsíce. Začal 
k ní mluvit laskavě: „Proč tak rychle opouštíš krásný svět, sladký 
život a dobrý sňatek se svým manželem? Chceš zahubit krásu své 
mladosti a dobrovolně samu sebe vydat na smrt za Ukřižovaného?“ 
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Svatá odpověděla: „Opouštím dočasný a marný svět i všechny 
tělesné rozkoše, co na zemi jsou i mého smrtelného muže, 
abych mohla s moudrými pannami vyjít vstříc neporušitelnému 
a nesmrtelnému Ženichovi, Kristu, mému Spasiteli.“ Vojevůdce 
jí řekl: „Zanech těch lživých a neužitečných slov o Bohu, přistup k na-
šim bohům a přines jim oběť!“ Svatá Korona odpověděla: „Ty i tví 
bohové jste plní lži. Já mluvím pravdu. Můj Pán je pravdivý a 
není v Něm žádné nepravosti. Nepřinesu oběť falešným bohům, 
ale jen Bohu pravému, který žije na nebesích. Jemu chci být 
příjemnou obětí, abych nepřišla o věnec, který mi připravil ve 
svém království.“ Mučitel tehdy rozkázal sehnout vršky dvou dat-
lových stromů, které tam stály, až k zemi a přivázat k nim svatou. 
Jednu nohu přivázali k prvnímu ohnutému datlovníku a druhou 
k druhému a pak je pustili. Datlovníky se vzpřímily zpět do výšky 
a roztrhly ji vedví. Její svatá duše vyletěla jako ptáček z roztržené 
sítě na nebesa pro věnec, který jí tam byl připraven.

Svatému Viktorovi vojevůdce rozkázal useknout hlavu sekerou. 
Když svatý uslyšel rozsudek smrti, poděkoval Bohu. Pak se pomod-
lil, sklonil svou hlavu a byl sťat. Tak odevzdal svou duši do Božích 
rukou.

(Jejich svátek se v západní církvi slaví 14. května.)
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SVATÝ ŘEHOŘ DIVOTVŮRCE

Svatý Basil Veliký v kázání k po-
ctě sv. Řehoře říká: „Dokonce i ne-
přátelé pravdy ho nazývali druhým 
Mojžíšem, neboť když z něj vychá-
zela nebeská síla, která naplňovala 
jeho srdce, milost oživovala všechno, 
co dělal a říkal a na všechno vylé-
vala něco, co se podobalo světlu.“

Řehoř se narodil zámožným rodi-
čům ve velkém městě, Nové Cesare-
ji1. Když mu bylo čtrnáct let, osiřel. 
Šel proto do Cesareje palestinské, 
kde žila jeho sestra, a začal studo-
vat právo. Během studií se sezná-
mil s vírou v Krista a celým srdcem 
uvěřil v jediného pravého Boha. 
Postavil se tak na cestu evangelijní 
dokonalosti, a obzvlášť důkladně 
zachovával čistotu. Do samé smrti 
se nedopustil žádného hříchu proti 
tělu. Jeho ctnostný život byl všem 
znám, a proto ho mělo mnoho ctěných fi losofů a občanů v úctě. 
Vrstevníci však, kteří žili v nečistotě, Řehoře nenáviděli, protože 
jim byl výčitkou svědomí. Očerňovali ho a tak chtěli zmařit jeho 
dobrou pověst. Dokonce najali nevěstku, aby na zbožného mladíka 
roznášela nečistá očernění. Když stál spolu s významnými učiteli na 
veřejném místě a rozmlouval s nimi, nestydatá žena k němu přišla, 
udělala velký rozruch a vyžadovala od něj platbu, jakoby za hřích, 

1 nacházelo se u Pontu, dnes je to město Niksar v Turecku
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kterého se s ní dopustil. Nevinný mladík zčervenal, ale nedal se vy-
vést z rovnováhy. Nereagoval hněvem ani se neospravedlňoval, ale 
řekl svému příteli, aby dal ženě sumu, kterou požaduje. Bůh, který 
všechno vidí, hned vykonal spravedlivý soud. Když nevěstka vzala 
peníze do ruky, napadl ji démon a začal ji mučit. Pronikavě vykřikla, 
padla na zem, z úst jí šla pěna a třásla se po celém těle. Na všechny 
padla hrůza, ale Řehoř se za ni pomodlil k Bohu a démona vyhnal.

V Cesareji palestinské se svatý setkal se slavným křesťanským 
učitelem a spisovatelem Órigenem a stal se jedním z jeho nejlepších 
učedníků. Po osmi letech studií přijal svatý křest. Jeho největším 
přáním bylo cele se zasvětit Bohu. Vrátil se do rodné Nové Cesareje. 
Občané mu chtěli svěřit úřad městského starosty, ale Řehoř unikal 
marné světské slávě a odešel na poušť. Fedimus, biskup Amasye1, 
se dozvěděl o zbožném mnichovi a chtěl Řehoře vysvětit za biskupa 
Nové Cesareje. Řehoř se nejprve obrátil s prosbou o pomoc k Bohu 
a určitý čas přebýval v samotě. Nakonec Boží vůli a s ní i biskupský 
úřad přijal.

V té době povstala hereze Pavla ze Samosaty. Řehoř neměl jistotu, 
kde je pravda. Usilovně se proto modlil a prosil Boha o světlo. Zjevila 
se mu Přesvatá Bohorodička se sv. Janem Evangelistou. Nebeská 
Královna řekla apoštolovi, aby naučil Řehoře tajemství Přesvaté 
Trojice. Z jeho slov Řehoř napsal vyznání víry, které se po dlouhá 
léta v církvi zachovávalo. Po cestě do Nové Cesareje Řehoře zastihl 
silný déšť a byl nucen vejít do modlářského chrámu. Nocoval tam, 
modlil se a mocí Ježíšova jména svazoval démony, kteří tam byli, 
takže byli nuceni opustit chrám a utéct. Když nastalo ráno, svatý 
pokračoval v cestě. Žrec přišel a chtěl jako obvykle přinést oběť 
modlám a klást jim otázky. Démoni se však tentokrát neobjevili, 
přestože je žrec velmi prosil, aby se vrátili. Když se dozvěděl, že 
v noci přebýval v chrámě sv. Řehoř, hnal se za ním. Nejdříve na něj 
s hněvem křičel a potom ho prosil, aby přikázal jeho bohům, aby 
se vrátili. Svatý tedy napsal na kousek papíru vzkaz a řekl žrecovi, 
aby ho položil na modlářský oltář. Když to udělal, běsi se vrátili do 
chrámu. Čarodějník užasl nad Boží silou, která byla v Řehořovi, 
znovu se za ním vydal a zeptal se ho: „Odkud máš takovou moc, 
že se tě pohanští bohové bojí a vykonávají tvé rozkazy?“ Tehdy mu 
svatý hlásal evangelium. Během rozhovoru ho žrec prosil, aby udělal 
nějaký zázrak, a tak potvrdil pravdivost své víry. Na tom místě byl 
velký kámen, svatý ve jménu Ježíše Krista rozkázal kameni, aby se 

1 město v Kapadocii, v Turecku
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zvedl a přemístil na místo, které určil pohan. Tak mocná byla víra 
bohumilého Řehoře, že když to modlář viděl, uvěřil v Ježíše Krista, 
nechal se pokřtít a později byl sv. Řehořem vysvěcen na jáhna.

Nová Cesarea byla tehdy plná modlářství. Každý den se modlám 
přinášelo v oběť tolik zvířat, že se ovzduší plnilo zápachem spále-
ného masa. Řehoř ve městě našel jen sedmnáct věřících duší. No-
vého biskupa přijal do svého domu jeden z nejpřednějších občanů 
města, jménem Musonius. Řehoř se vroucně modlil, aby nebeský 
Otec shlédnul na své stvoření a obrátil ho k poznání pravdy. Začal 
pak lidem svědčit o pravém Bohu. Boží milost působila natolik, že 
neminul ani jeden den, aby se lidské duše neobracely. Zanedlouho 
téměř celé město slavilo Kristovo jméno. Pohanské chrámy pustly a 
modly byly ničeny. Pán dosvědčoval slova svého služebníka mnoha 
zázraky.

Jednou dva bratři mezi sebou dělili dědictví po smrti svého otce. 
Vše rozdělili, kromě velkého jezera, protože oba ho chtěli mít celé 
pro sebe. Aby spor vyřešili, obrátili se na Řehoře. Svatý k nim přišel 
a snažil se, aby se mezi sebou usmířili. Nijak se mu to ale nedařilo, 
protože bratři, ani jeden ani druhý, se nechtěli pokořit. Nastal večer 
a všichni se rozešli domů. Řehoř zůstal u jezera sám. Byl smutný 
a nevěděl, co má dělat. Celou noc se modlil. Tehdy dostal světlo. 
Ve jménu Ježíše Krista přikázal, aby v jezeře nezůstala ani kapka 
vody. Ráno přišli bratři, každý s davem ozbrojených lidí, aby bitva 
rozhodla, čí bude jezero. Jezero ale nenašli, zůstala tam jen suchá 
zem, jako by nikdy ani na tom místě voda nebyla. Všichni lidé slavili 
Boha a bratři, třebaže nejdříve nechtěli, se usmířili.

V tom kraji teče říčka, která se nazývá Lykos. Na jaře se vylévala 
z břehů, a tak vždy zatopila vesnice i pole. Ubozí lidé prosili Řehoře 
o pomoc. Otec se pomodlil a přikázal řece, aby se vrátila do svého 
koryta. Od té doby řeka už nikdy nezpůsobila lidem škodu.

Jednou se nevěřící židé dohodli, že svatého biskupa zesměšní. 
Jeden z nich dělal, že je mrtvý a jiní Řehoře prosili, aby přikryl jeho 
tělo. Řehoř si sňal plášť a nebožtíka přikryl. Začali se smát a volat: 
„Kdyby měl v sobě Ducha Božího, věděl by, že ten člověk není mrtvý, 
ale živý.“ Jen jejich druh, který ležel na zemi, se nesmál, protože 
skutečně zemřel.

Když nastalo pronásledování křesťanů za vlády císaře Decia, 
sv. Řehoř se s mnoha věřícími skrýval na poušti. Říkal: „Lépe je 
schovat se a čekat Božího povolání na muka a také nebeské pomoci, 
než být sebevědomým, spoléhat na své síly, podlehnout pokušení a 
zřeknout se víry.“
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Pán Bůh zázračným způsobem chránil život svého služebníka. 
Když se jeden pohan dozvěděl, že se svatý skrývá na blízké hoře, 
přivedl tam vojáky. Řehoř viděl, že už nemůže nikam utéci, proto 
spolu se svým jáhnem pozvedl ruce k nebi a modlil se. Vojáci sva-
tého pilně hledali, ale nenašli. Když se vraceli, řekli muži, který je k 
hoře přivedl: „Nikoho jsme na té hoře neviděli, na vrchu jsou jen dva 
stromy, které stojí nedaleko od sebe.“ Tehdy ten muž pochopil, že se 
stal zázrak. Sám šel na horu a uviděl Řehoře a jáhna, kteří se ještě 
stále modlili. Tehdy se obrátil a přijal Ježíše Krista za svého Pána.

Když pronásledování ustalo, sv. Řehoř začal znovu řídit církev 
v Nové Cesareji. Ustanovil památku mučedníků, kteří byli umučeni 
v čase pronásledování. Svatý neúnavně pracoval k slávě Boží, takže 
celé město i okolní oblasti byly prozářeny světlem spasitelné víry. 
Svatý Řehoř se dožil hlubokého stáří. Pán mu zjevil čas jeho přecho-
du do věčnosti. Když umíral, bylo v celé Nové Cesareji jen 17 pohanů. 
Svatý Řehoř řekl: „Sláva Bohu, že teď, když odcházím k Pánu, zůstalo 
jen tolik nevěřících, kolik věřících tu bylo, když jsem sem přišel“ a 
odevzdal svou duši do Božích rukou. Stalo se to roku 270.

Kéž pro jeho svaté modlitby i my dostaneme od Pána milost dobře 
ukončit svůj životní boj.

SVATÝ EDUARD, KRÁL ANGLIE

Svatý Eduard byl synem anglického krále Ethelreda a Emmy, 
dcery normandského vévody Richarda. Eduardovi rodiče uprchli 
před útoky nepřátelských Dánů do Normandie. Pro tolik protiven-
ství, která na ně dolehla, Eduard již v útlém věku poznal marnost 
jakékoliv pozemské moci a slávy. Odvrátil se od světa, miloval Boha 
a hledal jen věčné hodnoty. Když jeho matka ovdověla, dánský král 
Knut ji požádal o ruku. Emma svolila a Knut vládl v Anglii spravedli-
vě až do své smrti (r. 1035). Tehdy usedl na trůn neschopný slaboch 
Harold. Dvořané radili Eduardovi, aby podnikl válečnou výpravu do 
své vlasti a zmocnil se otcovského trůnu. Eduard to však odmítl: 
„Nepřeji si království, které bych nemohl získat jinak, než prolévá-
ním lidské krve.“ Když však Haroldův nástupce Hardiknut zemřel a 
angličtí velmožové sami nabízeli Eduardovi trůn, Eduard nabídku 
přijal. Vrátil se do Anglie a byl s jásotem přijat. Jeho první snahou 
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bylo napravit všechnu křivdu způ-
sobenou místnímu obyvatelstvu za 
cizinecké vlády.

Upravil zemské zákony a vydal 
zákoník, který je doposud známý 
pod názvem „Zákoník Eduarda Vy-
znavače“.

Za svého panování podnikl pou-
ze jedinou válečnou výpravu, a to 
ne kvůli svému prospěchu, ale 
pro spravedlivou věc sousedního 
Skotska. Macbeth tam zavraždil 
zákonitého krále Duncana a začal 
ukrutně panovat v jeho zemi. Syn 
zavražděného krále Malcolm utekl 
do Anglie k Eduardovi a prosil ho o 
pomoc. Eduard sebral vojsko, vtrhl 
válečně do Skotska, svrhl Macbetha a dosadil na trůn Malcolma.

Eduard se horlivě snažil o dosažení křesťanské dokonalosti a o 
vytrvalost v bohumilém životě. Pěstoval proto zvláště úctu k Panně 
Marii a k sv. Janu Evangelistovi, který mu byl vzorem lásky k Ježíši 
Kristu. Prosil-li ho někdo o milost jménem tohoto svatého apoštola, 
byl vždy vyslyšen. Vypravuje se, že ho jednoho dne požádal žebrák o 
almužnu. Král neměl právě po ruce peníze, a tak daroval žebrákovi 
svůj prsten. Příští noci spatřil ve snu sv. Jana, jak mu vrací prsten 
a oznamuje mu brzkou šťastnou smrt.

Na vlastní náklady nechal přestavět Westminsterský chrám. Na-
dešel den slavného posvěcení. Eduard, třebaže byl nemocen, se této 
slavnosti zúčastnil. V krutém mrazu se však jeho nemoc zhoršila, 
ulehl a chystal se na křesťanskou smrt modlitbou a přijetím sva-
tých svátostí. Královna Edita hořce plakala, ale on ji těšil: „Neplač, 
vždyť neumřu. Vím, že z tohoto údolí smrti odcházím do země 
živých, abych tam byl na věky v blaženosti svatých se svým 
Pánem.“ Zemřel 5. ledna 1066.

O smrti sv. Eduarda platí slova sv. Jana: „Od této chvíle jsou bla-
hoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou 
od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi.“ (Zj 14,13)

(Jeho svátek se slaví 13. října.)
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SVATÝ MUČEDNÍK PLATON

Svatý mučedník Platon pocházel z galatské Ancyry. Byl bratrem 
svatého mučedníka Antiocha, který zahynul v roce 303. Rodiče Pla-
tona byli křesťané a vychovali svého syna v pravověrnosti. Zemřeli 
však, když Platon byl ještě velmi mladý. Po jejich smrti rozdal vše-
chen majetek a zcela se zasvětil Bohu. Mnoho času věnoval modlitbě. 
Měl proto sílu uprostřed modlářského světa směle hlásat Ježíše Kris-
ta a Jeho evangelium. Platon vedl oklamané lidi k poznání Pravdy, 
kterou je Kristus a k obrácení se od démonů k pravému Bohu. Kvůli 
tomu byl zajat pohany a předveden před soud prokonsula Agripina.

Když Agripin uslyšel obvinění Platona, zeptal se ho: „Kdo jsi? 
Řekni mi své jméno a z jakého jsi města.“ Svatý odpověděl: „Jsem 
křesťan!“ Prokonsul řekl: „Řekni své jméno, které ti dali rodiče, 
protože sám vím, že jsi křesťan. Copak nevíš, že císař rozkázal, že 
nikdo sebe nesmí nazývat křesťanem?“ Mladík řekl: „Rodiče mě po-
jmenovali Platon, ale od narození jsem služebník Ježíše Krista 
a obyvatel tohoto města. Teď kvůli pravé víře stojím před tvým 
soudem.“ Agripin mu řekl: „Platone, nesmíš učit o Ukřižovaném, pro-
tože císař rozkázal vydat na smrt každého, kdo ho vyznává. Radím 
ti proto, abys uposlechl císařské nařízení, a unikneš strašné smrti.“ 
Platon odvětil: „Já se podřizuji mému Králi. Za Něj bojuji a smr-
ti se nebojím! Upřímně toužím přijmout smrt za mého Pána.“ 
Prokonsul mu řekl: „Rozmysli si, Platone, co je pro tebe lepší, jestli 
být živým, anebo zemřít hořkou smrtí.“ Svatý odpověděl: „Pán ví, co 
je pro mě lepší, On se o mě postará. Ty mě podle císařského 
rozkazu muč, jak chceš. Není pro vás ničím novým mučit křes-
ťany, tak jako i křesťanům kvůli Ježíši Kristu trpět.“ Prokonsul 
se velmi rozhněval, když viděl, že se Platon nepodřizuje jeho vůli. 
Rozkázal svatého mučedníka natáhnout na zemi a postavit k němu 
dvanáct vojáků, aby se bez přestání střídali a bili ho holemi. Bili ho 
tak dlouho, dokud se vojáci neunavili, a svatý vše statečně snášel 
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kvůli Ježíši Kristu. Když ho přestali bít, Agripin, jako by projevoval 
milosrdenství, k němu začal laskavě promlouvat: „Já ti, Platone, 
přátelsky radím, aby ses odvrátil od smrti k životu.“ Mučedník od-
pověděl: „Dobře mi radíš, Agripine, abych se odvrátil od smrti 
k životu, proto utíkám od věčné smrti a hledám život věčný.“ 
Tehdy prokonsul už s hněvem řekl: „Pověz mi, ty blázne, kolik je 
smrtí?“ Svatý mu odpověděl: „Dvě, jedna časná a druhá věčná. 
I životy jsou dva — jeden krátce trvající a druhý věčný.“ Pro-
konsul vzkřiknul: „Přestaň se svými báchorkami a pokloň se bohům, 
aby ses zachránil před krutým mučením.“ Platon odpověděl: „Ani 
oheň, ani rány, ani dravé šelmy, ani bití mě neodloučí od ži-
vého Boha. Ne tento život jsem si zamiloval, ale Ježíše, mého 
Pána, který za mě zemřel a vstal z mrtvých.“

Tehdy prokonsul poručil odvést svatého do vězení. Když ho vedli, 
šlo za ním mnoho lidí, mezi nimiž bylo i hodně křesťanů. Když se 
přiblížili k věznici, Platon se obrátil k lidem a řekl: „Poslouchejte mě 
všichni, kdo milujete pravdu! Ne z jiné příčiny jsem dobrovolně 
podstoupil taková muka, ale jen kvůli Ježíši Kristu, mému 
Bohu. Vás, jestli jste Kristovi, prosím, abyste se nebáli utrpe-
ní, která vás čekají. Mnoho soužení doléhá na spravedlivého, 
Hospodin ho však ze všeho vysvobodí (Ž 33,20). Svěřte sami 
sebe Ježíši, On vám dá sílu. Buďme vytrvalí v utrpení, které 
přijímáme kvůli pravé víře. Víme přece, že utrpení tohoto věku 
se nedá srovnat s budoucí slávou, která se na nás má zjevit. 
(Ř 8,18)“ Po těchto slovech mučedník vešel do temnice, tam padl 
na kolena a začal se modlit: „Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi mi dal 
sílu vytrpět muka pro Tvé svaté jméno. Tato utrpení obětuji za 
spasení nesmrtelných duší. Pomoz mi i nadále odvážně vyzná-
vat Tvé jméno, aby i jiní uvěřili a obrátili se k Tobě. Důvěřuji 
Ti! Amen.“

Za sedm dní sv. Platona vyvedli z temnice a znovu jej začali mu-
čit. Položili ho na rozpálený rošt a shora bili holemi. Když ho takto 
týrali, Agripin řekl: „Blázne, smiluj se nad sebou, a když se nechceš 
poklonit bohům, řekni jen tato slova: ‚Veliký je bůh Apollón,‘ a pře-
stanu tě mučit a půjdeš v pokoji do svého domu.“ Svatý odpověděl: 
„Ať se nestane, že bych se smiloval nad tělem a pro duši si 
připravil ohnivou gehenu!“ Po třech hodinách takového trýznění, 
v němž Platon neustále vzýval Ježíšovo jméno, soudce rozkázal mu-
čení zastavit. Dotýraného mučedníka sňali z mučidel. Náhle však 
všichni užasli, neboť uviděli, že jeho zbědované tělo bylo najednou 
zcela zdravé. Ohromeni zvolali: „Vpravdě, velký je křesťanský Bůh!“ 
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Prokonsul byl však zaslepený ďáblem, nechtěl zjevný zázrak přiznat 
a dále vedl svou: „Když nechceš přinést oběť našim bohům, tak 
jen odvrhni svého Krista a pustím tě.“ Svatý mladík odpověděl: „Ó 
blázne a bezbožníku! Ty chceš, abych se mého Spasitele, mého 
Zachránce odřekl? Sám jdeš do pekla a mě chceš táhnout za 
sebou? Odstup ode mne ničemo, já věřím mému Bohu, že mě 
neopustí a nedá mi padnout do záhuby, do které se řítíš ty.“ 
Agripin vyskočil ze svého trůnu, vrhl se na svatého a sám ho začal 
mučit. Nechal ho zavěsit a ohněm opaloval jeho žebra, takže mu-
čedníkovi šel z nosu dým. Mnozí mysleli, že toto už nepřežije. Svatý 
Platon ale zvedl oči k nebi a řekl: „Neopusť mě, Pane, v tomto utr-
pení, dej mi, Ježíši, ukončit tento boj a přijít k Tobě, protože 
Tobě náleží sláva na věky! Amen.“ 

Mučitel z něj rozkázal sdírat kůži. Obličej Platona rozedrali želez-
nými háky, že po lidské podobě nezůstalo ani stopy. Během těchto 
muk svatý říkal: „Muč mě krutěji, nelido, aby tvá zloba a Boží 
milost k trpělivosti byla všem zjevná. Všechno toto trpím z lás-
ky k mému Spasiteli, abych v nebi byl věčně v Jeho slávě!“ 
Nespravedlivý soudce zvolal: „Ó Platone, kéž bys nebyl tak vzpurný! 
Byl bys jako moudrý Platon, kníže fi losofů, který napsal božská dog-
mata.“ Svatý odpověděl: „Přestože mám stejné jméno s Platonem, 
nemám stejné zvyklosti, proto ani já Platonovi ani Platon mně 
není podobný, kromě samého jména. Já sám se učím a zároveň 
i druhé učím Kristově moudrosti, jež velí v životě počítat s Bo-
hem a pamatovat na poslední věci — smrt, Boží soud a věčnost. 
Platon je však učitelem lidské moudrosti, která je bláznovstvím 
před Bohem, neboť je napsáno: Zničím moudrost moudrých a 
rozumnost rozumných zavrhnu. (1Kr 1,19). Platonova, jak ty 
je nazýváš — božská dogmata — jsou nepravdivé báchorky, 
které chytrostí slov a polopravdami svádějí prostoduché.“ Když 
Platon přestal mluvit, zamlkl i Agripin. Nevěděl, co více říct a co 
s Platonem dělat. Divil se jeho velké trpělivosti i smělým a rozumným 
odpovědím, navíc pronášeným v tak velkých bolestech. Rozkázal 
odvést ho do vězení. Mučedník zůstal bez jídla a pití 18 dní a nic 
od pohanů nepřijímal.

Po uplynutí těch dní vládce Agripin viděl, že Platona nemůže 
ničím od Ježíše Krista odvrátit, a proto ho odsoudil ke stětí mečem. 
Mučedníka vyvedli z města a on si ještě vyžádal čas na modlitbu. 
Pozvedl své ruce a modlil se: „Děkuji Ti, Pane Ježíši, že jsi mi dal 
sílu přenést utrpení a svou milostí jsi mě zachoval před lidskou 
zlobou i ďábelskou vychytralostí. Prosím Tě, spas co nejvíce 
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duší! Ať se ve všem stane Tvá svatá vůle. Přijmi v pokoji mou 
duši, neboť Ty jsi Požehnaný navěky! Amen.“ Vojákovi, který ho 
měl popravit, řekl: „Čiň, příteli, co ti je rozkázáno.“ Sehnul svou 
hlavu pod meč a byl sťat. Stalo se to roku 306.

SVATÝ MARTIN Z TOURS, BISKUP

Svatý Martin se narodil v Sa-
barii1 v Panonii jako syn řím-
ského setníka. Jeho rodiče byli 
pohané. Odstěhovali se s ním 
do Pavie v severní Itálii a tam 
Martin poznal křesťanskou víru. 
Zpočátku chodil jen ze zvěda-
vosti a bez vědomí rodičů na bo-
hoslužby, ale brzy se zařadil do 
sboru čekatelů na svatý křest. 
Podle otcovy vůle vstoupil do 
vojska, složil vojenskou přísahu 
a byl odveden k jízdnímu pluku 
do Galie. Žil zbožně a ctnostně 
i uprostřed prostopášností, kte-
rých se vojáci dopouštěli. Byl k 
mužstvu vlídný a laskavý, do-
konce i se svým sluhou, otro-
kem, nakládal jako s bratrem. 
Měl velký soucit s chudými lid-
mi, pod vojenským pancířem bilo srdce plné lásky k Bohu i k nim.

Kdysi za krutého mrazu jel Martin s několika druhy na koni do 
Amiensu. Před městskou bránou žebral polonahý, zimou se třesoucí 
chuďas. Nikdo z jezdců si ho ani nevšiml. Martin neměl, co by mohl 
ubohému dát, proto pln soucitu rozťal mečem svůj vojenský plášť; 
polovinu dal žebrákovi a do druhé se zabalil sám. Nehleděl na to, 
že se mu ostatní posmívají. V noci se mu zdálo, že vidí Spasitele 
přioděného kusem tohoto pláště a slyšel Jeho slova: „Tímto rouchem 

1 dnes město Szombathely v západním Maďarsku; česky dříve také nazý-
vané Kamenec
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mne přioděl ještě nepokřtěný Martin.“ Nechal se pokřtít, jako dva-
cetiletý vystoupil z vojska a uchýlil se do samoty, aby sloužil Bohu. 
Později se odebral k slavnému biskupu Hilariovi do Poitiers, aby se 
tam zdokonalil ve vědách a křesťanských ctnostech.

Když Martin přijal od svatého biskupa Hilaria nižší svěcení, za-
toužil obrátit své pohanské rodiče na Kristovu víru. Vydal se proto 
na dalekou cestu do Sabarie v Panonii. V Alpách ho přepadli lupiči, 
spoutali ho a nechali pod dozorem jednoho z nich. Bandita se zeptal 
světce, zda se nebojí. Martin odpověděl: „Jsem křesťan a ještě 
nikdy jsem se nebál. I v tuto chvíli se cítím úplně v bezpečí, 
protože vím, že Bůh své služebníky v každém nebezpečí chrání. 
Tebe je mi ale líto, že ses učinil nehodným Boží lásky a máš 
se čeho obávat.“ Takové statečné svědectví o nezlomné důvěře v 
Boha lupiče zarazilo. Doprovodil Martina na cestu, poprosil ho o 
modlitby, propustil ho a od toho dne začal žít kajícně.

Roku 371 věřící v Tours Martina zvolili za svého biskupa, a pro-
tože věděli, že by tuto důstojnost nepřijal, uchýlili se ke lsti, aby ho 
získali. Tak byl Martin chtě nechtě vysvěcen na biskupa. Tehdy začal 
bohatý Priscillian šířit staré bludařství manichejců. Tito bludaři 
přičítali stvoření světa ďáblovi, popírali vtělení Syna Božího, zavr-
hovali manželství a páchali na svých tajných schůzkách ohavnosti.

Španělští biskupové žádali císaře, aby kacíře potrestal. Martin 
však domlouval biskupům, aby od žaloby u císaře upustili. Řekl, že 
kacířství má být potíráno duchovní zbraní, a ne násilím. Víru nelze 
vynutit mocí. Když biskupové nedbali na jeho domluvy, sám se 
obrátil na císaře a ten mu slíbil, že nedovolí, aby kacíři byli potres-
táni smrtí. Avšak za Martinovy nepřítomnosti jeho odpůrci u císaře 
zvítězili a dosáhli, že byl bludař Priscillian i se čtyřmi společníky 
odsouzen k smrti a popraven. Do Španělska bylo navíc posláno 
několik setníků, aby tamější bludaře potrestali zabavením jmění a 
smrtí. To naplnilo světcovo srdce velikou bolestí a naléhal na císaře 
tak dlouho, až rozkaz odvolal.

Když umíral, prosili ho jeho žáci, aby je neopouštěl. On se však 
modlil: „Pane, jsem-li ještě potřebný Tvému lidu, nezdráhám se dále 
pracovat, avšak staň se Tvá vůle!“ Zemřel roku 397.

(Jeho svátek se v západní církvi slaví 11. listopadu.)
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SVATÝ MUČEDNÍK BARLÁM

Svatý Barlám byl obyčejným zemědělcem, mlčenlivým, negramot-
ným člověkem, pocházel ze syrské Antiochie. Celý svůj život sloužil 
Bohu a vykonával Jeho přikázání. Celým srdcem miloval Ježíše 
Krista a byl připraven za něj vydat i svůj život. Neskrýval svou víru 
v Krista, a byl proto zajat a postaven v Cesareji kapadocké1 před 
soud. Mučitel Sapricius ho nutil přinést oběť modlám, ale Barlám 
to nechtěl udělat. Naopak, jasně a přesvědčivě bránil víru v Krista, 
takže se všichni divili jeho moudrosti. Sapricius rozkázal mučedníka 
nemilosrdně bít volskými žílami a rozdírat jeho tělo železnými háky. 

Když svatý ani při těchto mukách nezradil svého Pána, odvedli 
ho do modlářského chrámu. Tam mu nad obětištěm, kde hořel 
oheň, natáhli ruku dlaní nahoru a položili do ní rozžhavené uhlí 
s kadidlem. Modloslužebníci mysleli, že Barlám nebude moci udr-
žet hořící uhlí a hodí ho i s kadidlem na obětiště před jejich bohy. 
Když by to udělal, řekli by: „Už jsi přinesl oběť našim bohům!“ Dou-
fali v to ale marně. Kristův mučedník stál díky Boží pomoci jako
nepohnutelný sloup, držel v ruce rozpálený oheň a ukázal se sil-
nějším než měď a železo. Nepohnul rukou a nehodil na obětiště 
před modlu uhlí s kadidlem. Držel ruku s rozžhaveným uhlím nad 
ohněm, dokud neshořela a neodpadly mu prsty. Pak odevzdal svou 
duši Bohu. Tak mužným a nepohnutelným se ukázal sv. Barlám. 
Stalo se to v roce 304.

1 v současnosti město Kayseri ve středním Turecku
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SVATÝ BARLÁM, POUSTEVNÍK,
A SVATÝ JOSAFAT, KRÁL INDICKÝ

Stalo se to ve 4. století v Indii, kam přinesl první paprsky Kris-
tovy víry svatý apoštol Tomáš. V těch krajích vládl král Abener, 
který pronásledoval křesťany, především mnichy a kněze. Byli proto 
nuceni schovávat se na pouštích a v horách. Králi se narodil syn a 
dal mu jméno Josafat. Na oslavu jeho narození král svolal všechny 
žrece a ptal se jich, co se má v budoucnu stát s jeho synem. Jeden 
z nich řekl: „Narozené dítě vyroste ne ve tvém království, ale v jiném, 
lepším, a nesrovnatelně větším. Myslím, že přijme tebou pronásledo-
vanou křesťanskou víru.“ Když to Abener uslyšel, lekl se a rozkázal 
vybudovat pro svého syna oddělený palác. Princ začal dorůstat a 
otec mu přidělil vychovatele a sluhy, kterým rozkázal, aby nikoho 
k Josafatovi nepouštěli. Neměl vidět nikoho kromě nich. Ještě při-
kázal, aby mu neukazovali nic smutného, co s sebou život nese, ani 
stáří, ani nemoci, ani smrt.

Královský syn žil v paláci a nikam nevycházel. Dosáhl mladis-
tvého věku a naučil se etiopským a perským vědám, byl bystrý a 
rozumný. Za nějaký čas začal přemýšlet nad tím, proč ho otec drží 
zavřeného a nedovoluje mu nikam vycházet. Zeptal se na to svého 
vychovatele. Ten chlapci vyprávěl událost, která se stala po jeho na-
rození, a řekl mu: „Král tě tady drží, protože nechce, abys byl otráven 
křesťanským jedem.“ Když to chlapec uslyšel, zesmutněl. Začal pak 
prosit krále: „To, že jsem zavřený, mi přináší tolik utrpení a takový 
smutek, že mi ani jídlo ani pití nechutná. Toužím vidět všechno, co 
je za těmi vraty.“ Abenera taková prosba zarmoutila, ale nakonec 
synovi řekl: „Bude tak, jak si přeješ.“ Dovolil Josafatovi vycházet 
z paláce, ale velmi přísně rozkázal sluhům, aby před princem skrý-
vali všechnu lidskou bídu. Vykonat tento příkaz bylo ale nemožné.

Josafat během svých výjezdů z paláce viděl jednou malomocného, 
podruhé slepého, pak starce, který už umíral, a když se setkal s 
takovou lidskou bídou, zesmutněl a přemýšlel nad tím, co bude po 
smrti. Ptal se svých sluhů: „Je nějaký lék proti smrti?“ Odpověděli 
mu: „Není. Člověk prožije 80 či nanejvýš 100 let, ale potom musí ze-
mřít, dokonce ani neví kdy a jak.“ Chlapec na to řekl: „Když je lidský 
život tak hořký, kdo pak může být šťastný?“ Sluhové nevěděli, co mu 
na takovou otázku odpovědět, proto mlčeli. Když se Josafat vrátil do 
svého paláce, zůstával ve velkém smutku, s ustavičnou myšlenkou 
na smrt. Říkal si: „Když všichni umírají, to i já zemřu. Jen nevím, 
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kdy. Když zemřu, kdo si na mě vzpomene? Za delší čas na všechny 
zapomínají. Copak není nějaký jiný život po smrti a v jiném světě?“

V té době přebýval na poušti v Senaaru (v Núbii) jeden mnich a 
kněz jménem Barlám. Dostal od Boha příkaz, aby šel do Indie a pro-
zářil světlem víry mladého prince Josafata. Poustevník se přestrojil 
za kupce a odplul na východ do Indie. Našel palác královského syna, 
přišel za jeho vychovateli a řekl jim: „Přišel jsem z daleké země a 
přinesl s sebou drahocenný kámen. Otvírá oči duchovní slepoty. Dává 
sluch, léčí nemoci duše a vyhání zlé duchy. Na ten kámen se ale může 
dívat jen čistá duše.“ Vychovatel se zamyslel a řekl: „Když je to tak, 
neukazuj mi kámen, protože jsem se poskvrnil mnoha nečistotami a 
mám nezdravý zrak. Ale princ má nevinné srdce, jemu poklad ukaž.“ 
Pak šel a vyprávěl o kupci Josafatovi. Princ hned rozkázal přivést 
ho k němu.

Když cizinec vešel, princ mu hned řekl: „Ukaž mi drahocenný 
kámen, o kterém jsi vyprávěl mému vychovateli!“ Barlám odpově-
děl: „Nejprve chci vidět, jaká je tvá duše, tehdy ti budu moci odhalit 
velká tajemství a ukázat ti kámen. Můj Vládce totiž říká: ,Hle, vyšel 
rozsévač, aby rozséval. Když rozséval, padla některá zrna vedle 
cesty; přiletěli ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde 
neměla dost země, a hned vzklíčila, protože nebyla hluboko v zemi. 
Když vyšlo slunce, spálilo je, a protože neměla kořen, uschla. Jiná 
padla do trní, a když trní vzrostlo, udusilo je. Jiná padla do dobré 
země a vydala úrodu, některá stonásobnou, jiná šedesátinásobnou 
a jiná třicetinásobnou.‘ (Mt 13,3–8) Když najdu ve tvém srdci úrod-
nou a dobrou zem, zaseji do tebe Boží zrno.“ Josafat mu řekl: „Jsem 
naplněn nevýslovnou touhou uslyšet nová a dobrá slova. V mém 
srdci hoří oheň, který se stále více rozněcuje touhou znát věci, na 
které nenacházím odpověď.“ Tehdy Barlám, plný Ducha svatého, 
začal chlapci vyprávět o jediném Bohu, který všechno stvořil. Také 
mu vyprávěl o dědičném hříchu Adama a pak dodal: „Všichni jsme 
před Bohem zhřešili a sami se nemůžeme hříchů zbavit. Proto 
Bůh poslal svého jednorozeného Syna na zem. On se narodil 
z Panny Marie, přijal za naše hříchy hanebnou smrt na kříži, 
třetího dne vstal z mrtvých a ukázal se svým učedníkům. Ty 
sám se nikdy hříchů nezbavíš. Jen Beránek Boží bere na sebe 
naše hříchy, i tvoje, aby i tobě bylo odpuštěno. Přijmi Jeho 
krev, která tě očišťuje od každého hříchu! Smrtí život nekončí. 
Smrt je jen přechodem do věčnosti. A na tobě záleží, kde budeš 
po smrti. Jestli přijmeš Ježíše jako svého Spasitele, a dáš mu 



260

své hříchy, budeš po smrti v nebi, ale pokud odmítneš Krista, 
budeš navěky odsouzen v pekle.“

Když to stařec řekl, srdce Josafata naplnila velká radost. Vstal 
ze svého trůnu, přistoupil ke starci a z radosti ho objal. Barlám 
mu pak ještě mnoho vyprávěl o Kristu, nakonec ho pokřtil a vrátil 
se na poušť.

Král Abener se zanedlouho dozvěděl, že syn přijal křesťanství a 
velmi se rozhněval. Rozkázal pohanským žrecům, aby přesvědčili 
Josafata o pravdivosti svých bohů. Nepodařilo se jim to, a naopak 
jeden z nich jménem Náchor se obrátil ke křesťanství a sám odešel 
na poušť sloužit pravému Bohu. Tehdy poradili králi, aby odvrátil 
syna od křesťanství nečistotou. Abener přijal radu a poslal do sy-
nova paláce děvčata, aby ho svedla. Ale ani to se nepodařilo, neboť 
Bůh, Ochránce svého služebníka, mu v pokušení pomohl. Z tohoto 
duchovního boje se Josafat roznemohl, ležel na lůžku a neměl sílu 
vstát. Oznámili to králi a on přišel syna navštívit. Ptal se ho: „Synu, 
co je to s tebou?“ Chlapec odpověděl: „Ty, otče, jsi příčinou mé nemoci. 
Chceš mě zlomit a znečistit mou duši? Jestli by mi Bůh nepomohl, 
stal bych se velkým hříšníkem.“

Otec pochopil, že nemůže syna od víry v Ježíše Krista odvrátit. Na 
radu jednoho svého rádce mu vydal polovinu království a určil ho 
za krále. Josafat přijal království a především usiloval o vykořenění 
pohanského modlářství. Po celé zemi nechal rozbít modly i jejich 
obětiště. Vybudoval pak chrámy a rozšiřoval křesťanskou víru. Za 
krátký čas celou zem prozářil světlem víry a lid pokřtil. Neustále 
se se slzami modlil za obrácení svého otce. Bůh ho vyslyšel. Král 
Abener přijal Krista a dal se pokřtít. Za několik let na rukách svého 
syna zemřel.

Po smrti otce Josafat vládl několik let a mnoho lidí obracel na 
křesťanskou víru. Potom ale jeho duše zatoužila po jiném králov-
ství. Předal královskou korunu zbožnému křesťanovi Barachiovi a 
šel do ciziny hledat Barláma. Když ho našel, zůstal s ním na poušti 
a spolu s ním sloužil Bohu. Když svatý poustevník Barlám zemřel, 
Josafat ho pochoval a žil v jeho jeskyni sám, nikomu neznám, kro-
mě jednoho poustevníka. Tak prožil na poušti 35 let a přešel do 
nebeského království. Poustevník pohřbil jeho tělo a předal zprávu 
o smrti sv. Josafata do Indie.

(Svátek sv. Barláma a sv. Josafata se v západní církvi slaví 27. lis-
topadu.)
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SVATÝ ŘEHOŘ DEKAPOLITA

Ctihodný Řehoř se narodil v měs-
tě Irenopolis, které náleželo do isau-
rijské Dekapole1. Jeho rodiče Sergi-
us a Marta byli křesťané. Když bylo 
chlapci osm let, dali ho na školy, kde 
se důkladně naučil Písmo svaté. Ješ-
tě v mladém věku se rozhodl opustit 
svět a stát se mnichem. Rodiče však 
chtěli, aby se oženil. Řehoř proto taj-
ně utekl z domu a šel do monastýru, 
kde žil horlivým řeholním životem. 
Bylo to za časů ikonoborecké he-
reze. Řehoř navštěvoval vyznavače, 
uvězněné za to, že ctili ikony. V rozhovorech s nimi získával velký 
duchovní užitek pro svou duši. Kolem roku 814 se vydal do Cařihra-
du. Spolu s dvěma svými učedníky zde vyzýval věřící, aby uctívali 
svaté ikony. Celým svým životem Řehoř dokazoval, že po příkladu 
mučedníků touží trpět za pravdu. Obrana pravd víry byla cílem jeho 
cest. Z Cařihradu Řehoř putoval do Říma. Po cestě procházel kolem 
hory Olymp a zůstal tam v jedné temné jeskyni. Horlivě se modlil a 
obdržel od Boha světlo k duchovnímu boji. Jedné noci se mu zjevil 
anděl Páně a vložil mu do rukou ohnivý meč, aby jím pobíjel všechnu 
běsovskou sílu, která je za herezemi a hříšnými vášněmi. Za nějaký 
čas se Řehoř znovu vrátil do Cařihradu. Všechny udivoval neohrože-
nou obranou Kristovy víry a svatostí života. Zemřel před rokem 820 
a jeho ostatky byly uloženy v chrámu sv. Jana Zlatoústého.

1 Isaurie — těžce dostupný izolovaný region na jihu Malé Asie (současné 
Turecko)
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SVATÝ PROKLUS, PATRIARCHA

Svatý Proklus byl učedníkem sv. Jana Zlatoústého. Jeho úko-
lem bylo přijímat návštěvy a ty, kteří se chtěli setkat s patriarchou 
Janem. Jednoho dvořana závistiví lidé pomluvili před císařem Ar-
cadiem a on ho zbavil jeho vysokého postavení. Ukřivděný muž 
doufal, že mu sv. Jan pomůže. V noci za ním přišel, aby mu pověděl 
o svých těžkostech. Proklus chtěl oznámit jeho příchod, ale uviděl, 
že patriarcha sedí a píše, a nějaký muž stojí za ním a něco mu do 
ucha diktuje. Pověděl tedy dvořanovi: „Omlouvám se, ale někdo jiný 
neočekávaně přišel k patriarchovi, a proto tě teď nemohu k němu za-
vést. Musím počkat, až odejde.“ Ubohý muž delší čas seděl a čekal 
a pak znovu prosil svatého, aby o něm Janovi řekl. Proklus se však 
obával přerušit setkání patriarchy s neznámým člověkem, proto 
prosil úředníka, aby měl trpělivost, a ještě chvíli vydržel. Tak čeka-
li celou noc, dokud nezazněl zvon, který všechny svolával k ranní 
modlitbě. V tu dobu už sv. Jan nepřijímal návštěvy, neboť zůstával 
na modlitbě a rozmlouval jen s Bohem. Muž se musel vrátit domů 
s nepořízenou. Tak se to opakovalo ještě dvakrát. Pak se sv. Jan sám 
zeptal na toho muže. Svatý Proklus Janovi odpověděl, že už třetí noc 
za ním přichází a dodal: „Protože jsi ale rozmlouval s jiným, neměl 
jsem odvahu za tebou přijít a oznámit ti jeho návštěvu.“ „S kým jsem 
mluvil? Nikdo za mnou v noci nebyl,“ odpověděl Jan. Tehdy Proklus 
popsal muže, kterého v noci vedle patriarchy viděl. Tu pohlédl na 
ikonu svatého apoštola Pavla, která v místnosti visela, a zvolal: „To 
je on! Jeho jsem viděl!“ A tak oba pochopili, že se Proklovi zjevil sám 
apoštol Pavel. Patriarcha se za trpělivého muže pomodlil, aby Bůh 
sám zasáhl a vyřešil záležitost ke spáse jeho duše.

Svatý Jan Zlatoústý byl poslán do vyhnanství a po jeho smrti byl 
v Kyziku ustanoven za biskupa Proklus. Tamější kněží, heretici, ho 
však nepřijali. Vrátil se proto do Cařihradu. Vzápětí tam byl usta-
noven patriarchou. Bylo to roku 434. Svatý Proklus jako patriarcha 
přesvědčoval císaře Teodózia, aby přenesl ostatky sv. Jana Zlatoús-
tého do Cařihradu. V té době po šest měsíců v celé Malé Asii zuřila 
strašná zemětřesení. Celé vesnice, malá města, a dokonce ostrovy 
mizely. Mnoho překrásných budov spadlo. Patriarcha spolu s císa-
řem, císařovnou a vším Božím lidem vycházeli v kajících procesích 
a odprošovali Boha. Během jednoho procesí byl jeden chlapec před 
očima všech ve vytržení a pak oznámil, že andělé zpívali Pánu za lid 
takovou píseň: „Svatý Bože, Svatý silný, Svatý nesmrtelný, smiluj se 
nad námi!“ Lidé se s vírou začali modlit těmito slovy a zemětřesení 
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se zastavilo. Tehdy ten chlapec odevzdal svého ducha do rukou Bo-
žích. Byl s úctou pochován v chrámu sv. Ireny. Od té doby se tato 
modlitba rozšířila v celé církvi.

Svatý Proklus byl patriarchou dvacet let a pět měsíců a v pokoji 
odešel k Pánu.

SVATÍ MUČEDNÍCI EUSTACHIUS,
TESPESIUS A ANATOLIUS

Tito mučedníci, rodní bratři, se narodili ve městě Nikomedii. 
Jejich otec Filoteus a matka Eusebie byli pohané. Filoteus šel s nej-
mladším synem Anatoliem koupit zboží do Galácie, protože byl 
kupcem. Na zpáteční cestě se setkali se sv. Luciánem, presbyterem 
z Antiochie. Zvěstoval jim Krista, oni se obrátili a Lucián je pak po-
křtil v nedaleké řece. Filoteus se vrátil do Nikomedie a našel biskupa 
Antima. Biskup v noci přišel, pokřtil všechny ve Filoteově domě a 
slavil tam svatou liturgii. Pak vysvětil Filotea na kněze a nejstaršího 
syna Eustachia na jáhna. Filoteus a Eusebie žili ještě několik let 
a pak odešli k Pánu. Jejich tři synové se dále zabývali obchodem.

Jednoho dne poslal císařský dvořan jménem Akilin svého slu-
žebníka nakoupit. Ten přišel do obchodu bratří, nalezl ho otevřený, 
ale nikoho neviděl. Bylo to v neděli. Služebník vyšel po schodech 
na půdu, na stěnách uviděl svaté ikony a kříž a Eustachia, jak se 
modlí žaltář. Rychle se vrátil k svému pánu a všechno mu pověděl. 
Akilin je udal císaři Maximiánovi. Císař hned poslal vojáky, aby 
svaté zajali. Svázali je a přivedli před mučitele. Poté, co vyznali, 
že jsou křesťané, Maximián rozkázal krutě je bít. V mukách bratři 
oslavovali Pána Ježíše, že je učinil hodnými trpět za Jeho jméno. 
Císaři řekli: „Neopustíme našeho Spasitele, který za nás trpěl 
na kříži, protože jsme poznali, že On je pravý Bůh!“ Bratry pak 
uvrhli do vězení, aby je tam mořili hladem a žízní. Anděl Páně je 
však z pout osvobodil a dával jim nebeskou manu. Uzdravil jejich 
těla a řekl jim: „Ježíš mě poslal, abych byl s vámi ve všech utrpeních 
a chránil vás. Statečně bojujte za Krista, já vás neopustím.“ 

Uběhl nějaký čas a mučitel rozkázal přivést svaté k druhému 
výslechu. Když je uviděl živé a zdravé, udivilo ho to. Mučedníci mu 
odvážně řekli: „Nemysli si, že nás přesvědčíš lichotkami, svět-
skými rozkošemi nebo strašným mučením. Na nic nedbáme, 
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protože víme, že jsme se nahými narodili a takovými i odejdeme 
z tohoto marného života.“ Za to je kat rozkázal předhodit dravým 
šelmám. Všichni obyvatelé města se šli na to hrůzné divadlo podívat. 
Když však svatí bratři stáli v aréně, lvi, místo toho, aby je roztrhali, 
k nim přiběhli jako psi ke svým pánům. Zavřeli proto bratry zpět 
do vězení, kde je opět posiloval anděl. Tehdy onemocněl Maxenti-
us, císařův syn. Císař proto poslal mučedníky k prefektovi města 
Nicea, Antoniovi, aby záležitost uzavřel. Ten vzal svaté a začal je 
přesvědčovat, aby se nad sebou smilovali a přinesli oběť bohům. 
Odpověděli mu: „Prosíme našeho Pána Ježíše Krista, aby nás 
zachoval ve víře, kterou nám dal, a aby nedopustil, abychom 
se od Něho odvrátili a padli do záhuby, v jaké hynete vy.“ Ta 
slova prefekta rozzuřila, rozkázal pověsit mučedníky za nohy hlavou 
dolů a rozdírat jejich těla železnými háky. Boží pomoc jim dávala 
sílu strašné utrpení vydržet. Pak je zanesli do temnice, protože už 
sami nemohli jít. Pán však své služebníky uzdravil andělovou rukou 
tak jako předtím. Zanedlouho byli znovu předvedeni před mučitele. 
Vládce před ně postavil modly a rozkázal, aby se jim poklonili. Svatí 
se mu vysmáli slovy žalmu: „Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo 
lidských rukou. Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, mají 
uši, a neslyší, mají nosy, a necítí, rukama nemohou hmatat, 
nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. Jim jsou 
podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.“ (Ž 115,4–8)

Tehdy je odsoudili k smrti, přivázali je k dřevěnému sloupu a 
chtěli probodnout meči. Když se mučedníci modlili, zazněl hlas, 
který je volal přijmout připravenou věčnou odměnu. Odevzdali své 
svaté, čisté duše do Božích rukou. Vojáci, přestože viděli, že už 
zemřeli, vykonali rozkaz. Eustachovi a Tespesiovi probodli hrdlo 
a Anatoliovi srdce. Nakonec jim odsekli hlavy a nechali jejich těla 
napospas šelmám. Nečekaně se však sletělo šest orlů, kteří létali 
nad těly svatých, dokud je křesťané nevzali a nepochovali.

Druhého dne zrána prefekt se svou manželkou náhle zemřeli.
Kéž nám svatí mučedníci Eustachius, Tespesius a Anatolius 

vyprosí milost, abychom zůstali věrni Kristu až do konce a potom 
s nimi v království nebeského oslavovali Nejsvětější Trojici na věky 
věků. Amen.
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SVATÝ MUČEDNÍK EVARISTUS, PAPEŽ

Biskup Evaristus nastoupil po 
sv. Klementovi a řídil římskou cír-
kev osm let. Na pomoc měl sbor 
kněží a jáhny. Kronikář o něm po-
znamenává, že pocházel z Betléma, 
byl synem Judovým a měl řeckou 
národnost. Rozdělil Řím na far-
nosti, které pak přidělil do správy 
jednotlivým kněžím. Ustanovil, aby 
sedm jáhnů dávalo při biskupově 
kázání pozor, aby mohli v případě 
nutnosti dosvědčit, co biskup ká-
zal. Také nařídil, aby byly křesťan-
ské sňatky žehnány kněžími. Pro 
víru vytrpěl mnoho soužení a pro-
následování. Evaristova biskupská 
služba spadá do vlády císaře Tra-
jána. Již za dob Neronových byli 
křesťané nazýváni nepřáteli lidské-
ho pokolení. Křesťané se odříkali zlého ducha, všech jeho skutků i vší 
jeho nádhery, totiž všeho pohanství, všech pohanských hříchů a také 
všech pohanských slavností, pravidelně spojených s úctou božstev. 
Měli zcela jiný názor na radost než pohané. Stranili se pohanského 
života a jeho projevů. Proto byli pokládáni za nepřátele pohanů.

Židé i pohané šířili o křesťanech hrozné pomluvy, bájili o boha-
pustých zábavách při křesťanských bohoslužbách, a protože cosi 
uslyšeli o přijímání Nejsvětější Svátosti, vyhlašovali křesťany za 
lidojedy, kteří se živí dětským masem. Křesťané byli tak očerněni, 
že stačilo jen nařknout někoho jako křesťana a už mu hrozilo jako 
zločinci zatčení, mučení a smrt.

Trajánův místodržitel v Bithýnii, Plinius ml., chtěl zjistit pravdu, 
zatkl tedy několik jáhenek a mučením z nich chtěl vynutit přiznání, 
v čem spočívají křesťanská náboženská shromáždění. Zjistil jejich 
bezúhonnost, a proto se dotazoval císaře, co se má dělat s křesťany. 
Císař odepsal: „Nevyhledávat je úředně, budou-li však udáni a usvěd-
čeni, ať jsou potrestáni, kromě těch, kteří přinesou oběť pohanským 
bohům.“ Tímto nařízením bylo křesťanství prohlášeno za trestné. 
Tehdy byl umučen i papež sv. Evaristus. Křesťané ho pochovali v 
papežské hrobce ve Vatikánu.
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UVEDENÍ PANNY MARIE DO CHRÁMU

Rodiče Přesvaté Bohorodičky byli dlou-
ho bezdětní. Mnoho se modlili a dali Bohu 
slib, že když je požehná dítětem, dají Mu 
je do Jeruzalémského chrámu ke službě. 
Bůh vyslyšel jejich modlitby a daroval jim 
více, než prosili. Jejich dcera byla vyvolená, 
aby se stala matkou Božího Syna a našeho 
Spasitele, Ježíše Krista. O Marii je vpravdě 
možné říci, že je počátkem našeho spasení, 
proto i svátek uvedení Přesvaté Bohoro-
dičky do chrámu je úzce spojen s historií 
naší spásy.

Když Panna Maria dosáhla věku tří let, 
Jáchym a Anna pozvali do Nazareta, kde 
žili, všechny své příbuzné. Shromáždili i 
ctnostné panny, připravili mnoho svící a 
ozdobili Pannu Marii královským oděvem, 
jak o tom svědčí všichni dávní svatí otcové. 

Jáchym pocházel z královského rodu Davida a Anna z kněžského 
rodu. Připravili všechno tak, jak se patřilo k slavnému a důstojnému 
uvedení do chrámu a vydali se na cestu z Nazaretu do Jeruzaléma.

Když přišli do Jeruzaléma a pokračovali směrem k chrámu, před 
malinkou Marií šla děvčata, která držela v rukou zapálené svíce. 
Svatí rodiče šli vedle ní z jedné i druhé strany. Vzali svou dceru za 
ruce a pokorně a důstojně ji vedli mezi sebou. Všichni příbuzní, 
sousedé a známí je vesele následovali se svícemi v rukách. Čisté 
panny zpívaly chvalozpěvy a Davidovy žalmy.

Při uvedení Neposkvrněné Panny zněly nejen pozemské zpěvy, 
ale i samotní andělé Boží, když viděli tak velké tajemství, zpívali 
nebeskými hlasy. Svatí rodiče zpívali píseň praotce Davida: „Slyš, 
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dcero, pohleď, nakloň své ucho, zapomeň na svůj národ, na svůj ot-
covský dům, a zalíbí se králi tvá krása; On je tvým Pánem, před Ním 
se skloň.“ Kněží, kteří sloužili v chrámě, jim vyšli vstříc, aby přiví-
tali Přesvatou Pannu. Svatá Anna ji přivedla ke vchodu do chrámu 
a řekla: „Jdi, dceruško, k Tomu, kdo mi tě daroval, jdi, posvěcený 
svatostánku, k laskavému Pánu. Jdi, Bráno života, k milosrdnému 
Dárci, jdi, Archo slova, do chrámu Páně.“ A když Přečisté děvčátko 
uviděl kněz Zachariáš, začal v Božím Duchu prorokovat: „Ó dítě 
neposkvrněné, ó Panno čistá, ty jsi požehnaná mezi ženami, ty jsi 
slavná čistotou, ty jsi ničitelka Adamova prokletí.“ Tak byla Přečistá 
Panna Maria uvedena do chrámu Páně.

SVATÝ MUČEDNÍK MERKURIUS

Decius (249–251) a Valerián (253–
260), zločinní římští císařové, svolali 
své velmože a vojevůdce a radili se, 
jak rozšířit a rozmnožit uctívání svých 
pohanských bohů, a jak zničit svatou, 
křesťanskou víru. Tehdy povstali proti 
Římské říši barbaři a velmoži připra-
vovali vojska na tažení proti nim. Roz-
kázali, aby se ze všech míst do Říma 
scházely vojenské pluky. Tehdy přišel 
i pluk, v němž byl vojákem Merkuri-
us. Jeho pluk se nazýval „Martův“, 
byl z římské Arménie, veden tribunem 
Saturninem. Do boje vytáhl Decius a 
v Římě zůstal Valerián. Bitvy a boje 
mezi Římany a barbary trvaly dlouhý 
čas. Tehdy se Merkuriovi zjevil Pánův 
anděl v podobě velkého muže v bílém 
oděvu a v ruce držel meč. Řekl mu: „Neboj se, Merkurie, jsem k tobě 
poslaný, abych ti pomohl a učinil z tebe vítěze. Přijmi tento meč a 
neohroženě se vrhej na barbary, a když je přemůžeš, nezapomeň na 
svého Pána a Boha.“ Merkurius užasl a myslel, že ten, kdo se mu 
zjevil, je jedním z římských knížat. Vzal podaný meč a pustil se do 
boje s takovou vervou, že nepřátele padali jako stébla trávy. Prošel 
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tak barbarskými pluky až k barbarskému králi a zabil ho mečem. 
Spolu s ním pobil i velké množství chrabrých vojáků. Tak byli bar-
baři přemoženi a zahnáni.

Když Decius viděl takovou chrabrost Merkuria, zavolal ho k sobě, 
odměnil ho skvostnými dary a vysokými hodnostmi a učinil jej 
vojevůdcem celého římského vojska. Decius pak šel za vítězství 
poděkovat do chrámu bohyni Artemidě. Merkurius však odmítl jít 
a směle řekl: „Já jsem nezvítězil nad nepřáteli s pomocí vašich 
nemohoucích bohů, ale Kristovou mocí! Své pocty si ponech a 
co jsi mi dal, si vezmi; nahý jsem vyšel z lůna mé matky, nahý 
i odejdu na věčnost.“ To řekl, sňal vojenský opasek i šat, který 
označoval jeho hodnost, hodil to císaři k nohám a zvolal: „Jsem 
křesťan! Slyšte všichni, já jsem křesťan!“ Císař ho rozkázal 
uvěznit. V noci se Merkuriovi znovu zjevil anděl Páně a řekl: „Buď 
statečný, Merkurie, neboj se, věř v Pána, kterého jsi vyznal. On tě 
vysvobodí z veškerého soužení.“ Tím andělským zjevením se Mer-
kurius velmi posílil.

Zítřejšího dne zasedl císař Decius na soudnou stolici, předvolal 
Merkuria a říká mu: „Proč se nechceš poklonit bohům, abys mohl 
přijmout své dřívější postavení? Copak chceš zemřít v mukách? Od-
povídej rychle!“ Svatý Merkurius řekl: „Přišel jsem proto, abych 
přemohl tebe a tvého otce, ďábla, původce veškerého zla. Při-
jmu vítězný věnec od Ježíše Krista, mého Pána, který je Dár-
cem pravého hrdinství. Neodkládej, vykonej na mně to, co sis 
usmyslel, neboť mám brnění a štít, s jejichž pomocí překonám 
všechna muka, která vymyslíš.“ Císař rozkázal přinést ostré meče 
a nože a řezat tělo svatého. Pod ním nechal založit oheň, který ho 
zespodu pálil, zatímco ho řezali noži a meči. Touto krutostí bolestně 
trpěl. Z jeho těla vytekly takové potoky krve, že dokonce uhasily 
oheň. Svatý to vše udatně snášel. Pak ho Decius rozkázal odvázat, 
aby nezemřel tak rychle a zavřít ho do pevné bedny. Sluhové ho 
vzali a nesli, protože už nemohl jít sám. Byl ledva živý. Hodili ho do 
bedny a mysleli, že tam zemře. Svatý tam ležel jako mrtvý, sotva 
dýchal od krutých ran. Když nastala noc, přišel k němu Pánův an-
děl a řekl mu: „Pokoj tobě, dobrý mučedníku!“ a uzdravil jeho rány. 
Svatý v sobě pocítil sílu, vstal zcela zdráv a poděkoval Bohu, který 
ho navštívil skrze svého anděla.

Druhého dne císař znovu rozkázal předvést Merkuria. Když pro 
něj vojáci přišli, našli ho zdravého. Vzali ho a vedli před císaře. 
Když císař viděl, že jde sám a je zdravý, zvolal: „Vždyť ho včera od 
nás odnesli už mrtvého a on teď jde sám, jako by vůbec nikdy nebyl 
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zraněn!“ Zuřivě se na svatého obrátil: „Nemohl ses uzdravit jinak než 
čarováním! Řekni pravdu! Kdo tě uzdravil?“ Svatý odpověděl: „Náš 
Pán Ježíš Kristus, pravý Lékař duší i těl, Ten mě uzdravil! On 
všechny čaroděje a mágy spolu s těmi, kteří se klanějí mod-
lám, spoutá nezlomitelnými okovy a předá je pekelnému ohni, 
protože nepoznali pravého Boha, který je stvořil.“ Císař na to: 
„Znovu rozdrtíme ranami tvé tělo a uvidíme, jestli tě uzdraví Kristus, 
kterého vyznáváš!“ Svatý odpověděl: „Věřím mému Pánu Ježíši 
Kristu, že mě nepřemůžeš svými mukami, i kdybys vymyslel 
cokoliv. Nebojím se jich ani trochu, jsem posilněn slovy mého 
Pána, který říká: Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši 
zabít nemohou. Po zabití mě znovu vzkřísí v den spravedlivého 
soudu.“ Císař rozkázal znovu ho mučit ohněm a ranami.

Císař viděl, že mučedník se nijak nekloní k tomu, aby naplnil jeho 
vůli. Neměl už více času mučit ho silněji, protože se musel rychle 
vrátit do Říma. Vynesl nad ním tento konečný rozsudek: „Merkuria, 
který má naše bohy za nic a pohrdl naším příkazem, náš stát nařizuje 
zavést do Kapadocie a tam mu setnout hlavu jako výstražný příklad 
mnohým.“ Merkurius byl sťat 24. listopadu.

Svatý Basil se modlil před ikonou svaté Bohorodičky, vedle níž 
byl vyobrazen i svatý velkomučedník Merkurius s kopím jako vo-
ják. Svatý Basil prosil, aby se zločinný císař Julián Odpadlík, velký 
pronásledovatel a hubitel pravověrných křesťanů, nevrátil z perské 
války a nehubil křesťanskou víru. Najednou si všiml, že vyobraze-
ní svatého Merkuria se na chvíli stalo neviditelným. Pak se znovu 
objevil se zakrváceným kopím.

Ve stejnou dobu byl Julián Odpadlík v perské válce probodnut 
kopím neznámého vojáka. Jakmile ho probodl, stal se neviditelným. 
Zločinný Julián vzal do dlaně svou krev z rány, vyhodil ji vzhůru 
k nebi a rouhal se Kristu: „Zvítězils, Galilejský!“ a tak zle vypustil 
svou duši. O tomto zázraku se tehdy veřejně mluvilo, že to sama 
Přečistá Bohorodička pro modlitby svatého Basila Velikého poslala 
k vykonání trestu nad vzpurným odpadlíkem Juliánem velkomu-
čedníka Merkuria. Svatý Boží a Mariin služebník Merkurius při 
ochraně svaté křesťanské víry přenáší vítězství z církve vítězné do 
církve bojující. Kéž i my budeme pod Merkuriovou ochranou za-
chováni před nepřáteli Božími, kteří bývají s jeho pomocí poraženi, 
abychom spolu s ním mohli slavit Boha a Přesvatou Bohorodičku 
na věky věků. Amen.

(Jeho svátek slavíme 25. listopadu)
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SVATÁ MUČEDNICE CECÍLIE A SPOLUMUČEDNÍCI

Svatá Cecílie byla rodem z Říma a pocházela z velmi slavné a 
bohaté rodiny. Když uslyšela hlásání evangelia, uvěřila v Krista a 
zahořela k Němu velkou láskou. Dívka se pak vyhýbala hlučným 
zábavám, přátelům a horlivě sloužila Bohu modlitbou a půstem. 
Ráda četla Písmo svaté a rozjímala o životě Ježíše Krista. Často 
zpívala zbožné písně za doprovodu hudebních nástrojů, na které 
uměla pěkně hrát. Aby byla ještě více spojená s Kristem, zavázala 
se Mu slibem věčné čistoty.

Rodiče ji přesto, že nechtěla, zasnoubili jednomu mladíkovi vý-
znamného rodu, ale nevěřícímu. Jmenoval se Valerianus. Zdobi-
li svou dceru drahocenným oděvem a zlatými šperky, ale Cecílie 
pod ním nosila drsnou žíněnou košili a v srdci se neustále modlila 
k Pánu, aby ji zachoval čistou a uchránil ji před sňatkem. Prosila 
Ježíše: „Kéž je mé srdce bezúhonné podle Tvých nařízení, ať 
nejsem zahanbena.“ (Ž 119,80)

Před dnem svatby Cecílie celou noc bděla na modlitbách a prosila u 
Boha pomoci. Pán ji potěšil zjevením anděla, který jí byl poslán k ochraně.

Po svatebním obřadu Cecílie řekla svému ženichovi: „Valeriane, 
chci ti odhalit jedno tajemství. Cele jsem se zasvětila Ježíši Kristu a 
slíbila jsem Mu, že budu zachovávat čistotu až navěky. Proto mi Bůh 
poslal svého anděla, který mě chrání. Ty ho nevidíš, ale kdyby ses mě 
dotkl, zabije tě. On je tady a je připraven mě chránit.“ Valerianus řekl: 
„Ukaž mi toho anděla.“ Dívka odpověděla: „Ducha, který nemá tělo, 
mohou vidět jen oči, které byly křtem svatým očištěné a posvě-
cené. Jestli chceš vidět anděla, musíš odhodit modlářství, uvě-
řit v Krista a přijmout křest svatý.“ Chlapec se zeptal: „Kdo mě 
takto očistí, abych mohl vidět anděla? Kdo mě naučí křesťanské víře?“ 
Cecílie odvětila: „Je jeden biskup jménem Urban1, ten očišťuje nevěřící 

1 papež Urban I. (223–230)
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křtem svatým a umí vysvětlit všechny pravdy křesťanské víry.“ Vale-
rianus se znovu zeptal: „Kde ho mám hledat?“ Dívka odpověděla: „Jdi 
na Appiovu silnici a tam najdeš u cesty žebráky. Řekni jim: Poslala mě 
k vám Cecílie, abyste mě zavedli ke starci Urbanovi. Mým prostřednic-
tvím mu chce oznámit jedno tajemství. Oni tě pak k němu přivedou.“

Valerianus šel a udělal všechno tak, jak mu Cecílie řekla. Žebráci 
ho přivedli k blahoslavenému Urbanovi, který se skrýval před muči-
teli v jeskyních a chudobných chrámech. Když mu chlapec vyprávěl 
všechno, co se stalo s ním a s Cecílií, starce naplnila radost, po-
kleknul, pozvedl ruce k nebi a modlil se: „Děkuji Ti, Bože, za Tvou 
služebnici Cecílii, která ustavičně pracuje na Tvé vinici. Prosím Tě, 
otevři srdce tohoto mladíka, ať pozná Tebe, pravého Boha, a odřekne 
se ďábla a jeho skutků.“ Když se tak modlil, najednou se zjevil dů-
stojný stařec, v ruce držel knihu a byl oblečen do oděvu bílého jako 
sníh. Postavil se před Valerianem a knihu otevřel. Na Valeriana padl 
z tohoto vidění tak velký strach, že padl na zem. Stařec ho zvedl a 
řekl: „Čti, synu, co je napsáno v této knize, abys mohl být očištěn a 
mohl uvidět anděla.“ Valerianus se podíval do knihy a přečetl slova: 
„Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který 
je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech. Amen!“ (Ef 4,5–6) 
Když to přečetl, zjevený stařec řekl: „Věříš dítě, že je to tak, anebo 
máš ještě pochybnosti?“ Valerianus rozhodným hlasem odpověděl: 
„Věřím, že není ani v nebi ani na zemi jiného Boha, kromě jediného 
pravého Boha, Stvořitele.“ Tehdy se zjevený stařec stal neviditelným 
a blahoslavený Urban počínaje těmito slovy začal Valeriana učit. Na 
závěr ho pokřtil a poslal za Cecílií.

Když se Valerianus vrátil domů, našel Cecílii, jak se modlí. Vedle 
ní uviděl anděla, který zářil velikým světlem a držel ve svých rukách 
dva věnce spletené z červených růží a bílých lilií. Příjemná vůně těch 
květů naplnila celou místnost. Anděl položil jeden věnec na hlavu 
Cecílii a druhý Valeriánovi. Řekl: „Ty věnce jsem vám přinesl z nebes-
kého ráje. Prosím vás, zachovejte je v čistém a neposkvrněném srdci. 
Nikdy nezvadnou a neztratí svou vůni a nikdo je nebude moci vidět, 
jen ten, kdo miluje čistotu stejně jako vy. Protože jsi, Valeriane, byl 
ochoten zachovat pro Boha svou čistotu, Bůh mě poslal, abych vyplnil 
tvé přání tak, jak jsi o to prosil.“ Valerianus řekl andělovi: „Prosím 
Pána za obrácení mého bratra, aby se i on, tak jako já, odvrátil 
od modlářství, které vede do věčného zavržení v pekle.“ Anděl 
řekl: „Dobré je tvé přání, neboť toužíš po spáse svého bratra. Bůh 
vyslyší tvou prosbu a skrze tebe tvého bratra spasí.“ Jak to anděl 
řekl, zmizel jejich očím a Valerianus s Cecílií poděkovali Bohu.
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Ještě když se modlili, přišel za nimi Valerianův bratr Tiburcius. 
Rozhlédl se a řekl: „To je divné. Odkud se tu vzala vůně růží a lilií?“ 
Valerianus mu odpověděl: „Máme s Cecílií na hlavách věnce z růží 
a lilií. To ony vydávají takovou vůni. Ty je ale nemůžeš vidět, protože 
tvé oči jsou zaslepené modlářstvím. Jestli se ale odvrátíš od bohů, 
uvěříš v Krista a přijmeš křest svatý, uvidíš nejen věnce, ale i anděla, 
který nám je dal.“ Tehdy svatá Cecílie začala učit Tiburcia pravdám 
křesťanské víry a ukazovala mu i na podvod a lež modlářství. Ti-
burcius poslouchal její slova, která proměnila jeho srdce. Potom 
řekl: „Věřím, že není jiného boha kromě křesťanského, od této chvíle 
chci sloužit jen Jemu jedinému!“ Dívka řekla: „Když věříš v našeho 
Pána Ježíše Krista, jdi s Valerianem k našemu biskupovi a přijmi od 
něj křest svatý. Tím se očistíš od hříchů a staneš se Božím dítětem.“ 
Tiburcius se podíval na bratra a zeptal se ho: „Ke komu mě chceš za-
vést?“ Valerianus odpověděl: „Půjdeme za mužem Božím, Urbanem.“ 
Chlapec se znovu zeptal: „To mluvíš o tom Urbanovi, o kterém jsem 
slyšel, že byl dvojnásobně odsouzen k smrti, ale uniká rozsudku a 
skrývá se? Když za ním půjdeme a najdou nás spolu s ním ti, kteří ho 
hledají, aby ho zabili, zabijí i nás.“ Cecílie na to odpověděla: „Ježíše 
máme milovat víc než svůj život! Máme být připraveni položit 
ho za Ježíše, protože jinak bychom mohli ztratit život věčný!“ 
Tiburcius tehdy řekl: „Ať si blázniví lidé milují tento dočasný 
život, já toužím po věčném! Zaveď mě, bratře, rychle za biskupem. 
Ať mě očistí a učiní účastným věčného života.“

Přišli za Urbanem a Valerianus mu pověděl vše o svém bratrovi. 
Stařec se velmi zaradoval, ještě poučil Tiburcia o pravdách křesťan-
ské víry a pak ho pokřtil. Po křtu svatém Tiburcius obdržel takovou 
milost, že viděl svaté anděly a mluvil s nimi. Všechno, co od Boha 
prosil, dostal. Oba bratři sloužili lidem darem uzdravení a zázraků, 
které jim Pán dal. Rozdávali své majetky chudobným křesťanům, 
sirotkům a vdovám, vykupovali vězně a svaté mučedníky a pocho-
vávali těla umučených křesťanů.

Když se o tom dozvěděl městský prefekt Almachus, rozkázal za-
jmout Tiburcia a Valeriana a předvést je před svůj soud. Přikázal 
jim, aby přinesli oběť bohům. Když ho svatí bratři nechtěli poslech-
nout, rozkázal, aby Valeriana bili kyji. Když svatého bili, volal na 
lidi: „Muži, římští občané! Buďte stateční, rozbijte kamenné a 
dřevěné bohy, neboť všichni, kdo se jim klanějí, budou hořet 
ve věčném ohni!“ Tehdy jeden městský úředník jménem Tarquini-
us řekl prefektovi, že jestli co nejrychleji oba bratry nezabije, vše-
chen majetek rozdají chudobným a pro něj nezůstane nic. Tehdy 
Almachus rozkázal odvést bratry na místo, které se nazývalo Pág 
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a nacházelo se vedle Diova chrámu, a nařídil jim setnout hlavy, 
pokud nebudou chtít přinést Diovi oběť. Prefekt poslal s katy a 
vojáky svého setníka Maxima, aby poprava mučedníků proběhla 
pod jeho dozorem. Po cestě bratři se setníkem rozmlouvali a on je 
na jejich prosbu zavedl do svého domu. Tam svatí učili víře v naše-
ho Pána Ježíše Krista a všichni je pozorně poslouchali až do noci. 
Tehdy Maxim uvěřil i s celým svým domem a mnoha vojáky. V noci 
k nim přišla svatá Cecílie s kněžími, pokřtili je a celou noc strávili 
na modlitbách a v rozhovorech o věčném životě.

Když nastalo ráno, Tiburcius a Valerianus, povzbuzeni svatou Ce-
cílií, vyrazili na určené místo. Když procházeli kolem Diova chrámu, 
žreci je nutili přinést kadidlo na jeho oltář. Svatí je kárali a odmítli 
obětovat modle kadidlo. Byly jim za to useknuty hlavy. Maxim pak 
zvěstoval všem, kdo stáli kolem: „Vidím anděly Boží, kteří září jako 
slunce a s velkou slávou přenášejí duše mučedníků na nebesa.“ Když 
to řekl, mnoho nevěřících uvěřilo v Krista.

Prefekt se dozvěděl, že Maxim přijal křesťanskou víru. Rozkázal 
bít ho pruty tak dlouho, dokud nezemře. Maxim tak odevzdal svou 
duši do rukou Pána.

Svatá Cecílie pochovala jeho tělo spolu s těly svatých mučedníků 
Tiburcia a Valeriana.

Prefekt pak poručil hledat majetky Tiburcia a Valeriana, nenašel 
je však, protože svatá Cecílie všechno rozdala chudobným. Poslal 
proto své sluhy, aby ji zajali. Když služebníci přišli do domu svaté 
Cecílie a začali ji přesvědčovat, aby se slitovala nad svým mládím a 
poklonila se bohům, dívka jim řekla: „Já neztrácím svůj život, ale 
jdu do lepšího. Měním bláto za zlato, hlínu za drahé kameny, 
své pozemské tělo za zářivé nebeské příbytky. Copak taková 
koupě není dobrá? Totéž přeji i vám.“ Mnoho jim také řekla o 
Ježíši Kristu a věčné odměně v nebi. Tehdy bylo v jejím domě shro-
mážděno mnoho lidí, aby slyšeli o Bohu. Ti všichni po slovech svaté 
uvěřili v Krista a přijali křest svatý.

Když se tak stalo, prefekt Almachus si nechal předvést svatou 
Cecílii a řekl jí: „Přines oběť bohům a odvrať se od Krista, abych tě 
mohl propustit.“ Svatá odpověděla: „Raději smrt než věčné odsou-
zení v pekle!“ Mučitel proto rozkázal odvést dívku do jejího domu 
a tam ji v rozpálené lázni udusit. Tak byla Cecílie mořena ohněm a 
dýmem tři dny a tři noci, ale z Boží milosti zůstala živá. Když se to 
prefekt dozvěděl, rozkázal setnout ji tam mečem. Kat přišel a zasadil 
Cecílii tři rány mečem do šíje. Hlavu jí ale nesetnul a tak ji nechal 
umírat. Svatá panna prožila ještě tři dny a utvrzovala křesťany ve 
víře. Na třetí den vydala v modlitbě svého ducha do Božích rukou.
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SVATÝ AMFILOCHIUS, BISKUP

Svatý Amfi lochius pocházel z Kapadocie. Byl synem bohatých 
rodičů, získal vysoké vzdělání a stal se právníkem. Měl před sebou 
lákavou budoucnost, ale mladík poznal, že to, co mu nabízí svět, 
je marnost a odešel na poušť. V samotě tam prožil 40 let. Bojoval 
s ďáblem a duševními žádostmi.

Když zemřel biskup Ikonie, Amfi lochiovi se zjevil anděl a řekl 
mu: „Jdi tam a pas Kristovy ovce.“ On ale nechtěl. Následující noci 
k němu znovu přišel anděl a opakoval ta samá slova. Amfi lochius 
však ani podruhé neposlechl a myslel, že ho to pokouší ďábel. Třetí 
noci, když k němu nebeský posel přišel opět, svatý řekl: „Jestli jsi 
anděl Boží, pomodli se spolu se mnou.“ A začal oslavovat Pána. An-
děl spolu s ním vyslovoval všechna slova modlitby a pak Amfi lochia 
zavedl do nedalekého chrámu. Uvnitř uviděl mnoho lidí v bílých 
řízách. Vedli ho k oltáři, vložili mu do rukou evangelium, pomodlili 
se, aby Kristova milost posvětila Amfi lochia na biskupa, a zmizeli. 
Amfi lochius se celý udivený ještě modlil a sebe samého odevzdával 
do Boží vůle. Ráno se svatý rozhodl vrátit do své jeskyně. Po cestě 
ho potkalo sedm biskupů, kteří se sešli v Ikoniu, aby ustanovili 
pro město nového biskupa. Duch svatý jim odhalil, že mají najít 
mnicha Amfi lochia, protože ho Pán vybral pro tuto službu. Když se 
dozvěděli, že on je ten, koho hledají, zavedli ho do chrámu, aby na 
něj vložili ruce. Svatý jim tehdy začal vyprávět o svém zázračném 
svěcení uděleném anděly a biskupové, když to slyšeli, oslavovali 
všemohoucího Boha a neměli smělosti světit biskupa podruhé. Stalo 
se to v roce 374.

Svatý Amfi lochius byl dobrým pastýřem, který neohroženě bránil 
základní pravdy víry a bojoval proti herezím ariánů i duchoborců. 
Obzvlášť na druhém všeobecném koncilu směle vystupoval proti 
heretikům. Za to musel snášet mnohá utrpení od bludařů, kteří 
svatého nenáviděli. Pravověrní jej však měli v hluboké úctě. Amfi -
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lochius se srdečně přátelil se sv. Basilem Velikým, který mu napsal 
nejvíce svých dopisů, a také se sv Řehořem z Nazianzu.

V té době vládl zbožný císař Teodosius Veliký (379–395), který 
vyhnal ariány z Cařihradu. Dále se však shromažďovali ve vesnicích 
a rozsévali símě otráveného učení. Amfi lochius jako skutečný pastýř 
nemohl něco takového trpět. Přišel proto za císařem, aby vydal zákaz 
shromažďování heretiků. Teodosius ho ale neposlechl, protože se 
bál, aby nevypadal jako utlačovatel lidu. Císař pak jmenoval svého 
syna Arcadia spoluvládcem. Svatý před ním stanul podruhé, vzdal 
mu náležitou poctu, ale Arcadiovi ne. Za takové zneuctění syna 
císař rozkázal vyhnat Amfi lochia z paláce. Amfi lochius řekl císaři: 
„Hněváš se na mě, že jsem nevzdal čest tvému synovi. A copak 
nebeský Otec se nemá hněvat, když heretici urážejí Jeho Syna 
a odmítají vyznávat Jeho božství?“ Teodosius pochopil poučení, 
sklonil se před biskupem a poprosil ho za odpuštění. Pak rozeslal 
po celé říši nařízení, aby heretici byli odevšad násilně vyháněni.

Svatý Amfi lochius se dožil hlubokého stáří a kolem roku 394 zemřel.

SVATÝ ŘEHOŘ, BISKUP AGRIGENTSKÝ

Svatý Řehoř se narodil na Sicílii ve vesnici Pretoria blízko města 
Agrigento. Jeho otec Chariton a matka Teodota byli zbožnými křes-
ťany. Když bylo chlapci osm let, dali ho na studia k slavnému učiteli 
Damiánovi a on brzy dosáhl mimořádných znalostí. Když mu bylo 
dvanáct let, byl biskupem Potamionem započten mezi kleriky. Teh-
dy biskup předal mladíka arcidiákonovi Donátovi, aby se stal jeho 
vůdcem na cestě ctnostného života. Mladý Řehoř téměř všechen čas 
věnoval modlitbě, čtení Písma svatého a životů svatých. To v něm 
rozpalovalo oheň Boží lásky. Když mu bylo 22 let, Bůh mu ukázal, že 
má jít do Jeruzaléma, a tak to tajně udělal. V Kartageně se setkal se 
třemi římskými mnichy — Marcusem, Serafi nem a Leontiem, které 
Pán poslal proto, aby Řehoře do Jeruzaléma doprovodili. Když tam 
přišli, poklonili se na svatých místech a navštívili patriarchu Maka-
ria. Mniši zanechali Řehoře u něj, jak jim Bůh ukázal, a vrátili se do 
Říma. Patriarcha Makarius vysvětil Řehoře na jáhna. Po nějakém 
čase Řehoř patriarchu poprosil, zda by mohl navštívit starce, kteří 
žijí v monastýru na Olivové hoře. Zatoužil jít pak do hluboké pouš-
tě, aby našel zkušené mnichy, poustevníky, a tak získal užitek pro 
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svou duši. Pán vše řídil tak, že se Řehoř setkal s jedním mnichem, 
který ho přivedl k velikému starci a u něj prožil čtyři roky. Naučil se 
od něj hlubokému poznání Božích pravd a utvrdil se ve ctnostech. 
Ctihodný stařec vnímal, že Řehoř je Bohem vyvolenou nádobou, 
aby prozářil církev, proto ho propustil. Svatý se vrátil k patriarchovi 
a odtud se vydal do Antiochie a pak do Cařihradu. Tam přebýval 
v monastýru svatého Sergia a Bakcha a všechny udivoval přísností 
života. Zanedlouho se v městě konal pátý všeobecný koncil, na němž 
blahoslavený Řehoř tvrdě vystoupil proti heretikům a umlčel je. 
Zvěst o něm se rozšířila po celém městě. Všichni otcové, a dokonce 
i sám císař, ho chválili. Svatý proto odešel do Říma, kde ho nikdo 
neznal, a tam žil přísným mnišským životem v monastýru sv. Sávy.

Tehdy ve městě Agrigento zemřel biskup. Mezi občany panovala 
neshoda a rozdělení. Vybírali z třech kandidátů. Byli to: kněz Sabi-
nus, kněz Krescencius a arcijáhen Euplius. Vybraní představitelé 
města proto odešli k papeži a prosili, aby jim určil biskupa. V noci se 
papeži zjevili dva muži podobní apoštolům a zvěstovali mu, že Boží 
prozřetelnost zvolila k této službě mnicha Řehoře a také řekli, kde 
přebývá. Zrána papež poslal posly, aby přivedli svatého k němu. Mezi 
posly byli i biskupové, kteří se účastnili sněmu v Cařihradě, i stařec 
Marcus, který s Řehořem putoval do Jeruzaléma. Když Řehoře po-
znali, velmi se zaradovali. On však, když uslyšel, že má přijmout tak 
důstojný úřad, různými způsoby se vymlouval, protože se pokládal za 
nehodného. Ale po napomenutí, aby nerozhněval Boha neposlušnos-
tí a nebyl za to potrestán, zmlkl. Pán potvrdil zázrakem jeho volbu. 
Když se představitelé města Agrigento společně s papežem modlili, 
aby Bůh ukázal svou vůli, Duch svatý v podobě holubice spočinul 
na Řehořovi. Byl pak vysvěcen na biskupa. Všichni radostně slavili 
Boha a společně s biskupem se vrátili domů. Po cestě Řehoř mocí 
jména Ježíše Krista uzdravil mnicha, který byl malomocný, a dru-
hému vrátil sluch a řeč. Když to obyvatele uslyšeli, přivítali nového 
pastýře s velkou slávou. Když mezi lidmi sv. Řehoř uviděl své rodiče, 
padl jim k nohám a prosil o požehnání. Pán pak skrze svého služeb-
níka učinil mnoho zázraků. Tam, kde blahoslavený procházel, lidé 
kladli nemocné, aby je svými modlitbami uzdravil. Tak Řehoř uzdra-
vil i dceru již zmíněného kněze Sabina, která byla paralyzovaná.

Avšak ďábel, který nenávidí dobro, povstal proti pravému pastýři, 
aby ho vyhnal z úřadu. Využil k tomu lidskou závist. Kněží Sabinus 
a Krescencius už zdávna toužili usednout na biskupský stolec. Přes-
tože byli mezi sebou znepřáteleni, sjednotili se, aby Řehoře vyhnali. 
Spolu s jinými biskupy, nepřáteli Řehoře, našli jakousi nevěstku 
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Eudokii. Dali jí mnoho peněz, a když byl biskup na nočním bdění 
v chrámu, zavedli ji do místnosti, kde žil. Zrána, když lid vyprová-
zel svatého k domu, vyvedli ženu a přede všemi obvinili Řehoře ze 
smilstva. Začal zmatek a lid se rozdělil. Nakonec převážili ti, kteří 
pomluvě uvěřili. Zajali biskupa a uvrhli do temnice. Zanedlouho 
přišel do města apoštolský exarcha, aby spor rozsoudil. Když Eu-
dokia na soudu lživě proti Řehoři svědčila, najednou ji opanoval 
běs a ztratila rozum. Ani to však nepomohlo, protože protivníci na-
plnili ruce exarchy zlatem, a ten rozhodl poslat nevinného biskupa 
k papeži. Papež si přečetl nepravdivé obvinění, uvěřil mu a rozkázal 
svatého uvěznit, aniž by záležitost prošetřil. Tak Řehoř trpěl dva 
roky a čtyři měsíce. Pán však neopustil toho, kdo je Mu milý. Jeho 
rukama se dále dělo mnoho zázraků. Avšak papež změnil názor, 
až když zasáhl stařec Marcus. Na jeho radu svolal sněm, na nějž 
pozval také představitele císaře a cařihradského patriarchu. Přišli 
i nepřátelé svatého. Jejich lež byla odhalena. Svatý jménem Ježíše 
Krista osvobodil nevěstku Eudokii od démona. Tehdy se jí vrátil ro-
zum a ona pověděla všechno po pravdě. Najednou se spustila veliká 
bouře, nastala tma a země se zatřásla. Když znovu světlo naplnilo 
chrám, všichni viděli, že se tváře Řehořových pomlouvačů změnily. 
Sabinovi a Krescenciovi se navíc svěsila ústa dolů, takže nemohli 
mluvit ani ústa zavřít. To byl Boží trest. Papež odsoudil církevní 
osoby zapojené do zločinu k vyhnanství. Ostatní z řad laiků ode-
vzdal k potrestání světské vládě. Ještě dal příkaz, že nikdo z jejich 
potomstva se nikdy nemůže stát knězem pod trestem anathemy. 
Papež pak propustil sv. Řehoře v pokoji, aby zaujal svůj stolec. Když 
se agrigentští občané dozvěděli, že se jejich milovaný biskup vrací, 
vyšli mu naproti s velkou radostí. Řehoř se dožil hlubokého stáří, 
dobře pásl své stádo až do své smrti kolem roku 610.

SVATÝ REMIGIUS, BISKUP

Svatý Remigius se narodil roku 436 v Laudunu (nynějším Laonu 
ve Francii) ve šlechtické rodině.

„Zapři se, buď trpělivý, počínej si horlivě!“ tato tři pravidla 
byla heslem sv. Remigia.

Remigius prožil mladá léta v tiché domácnosti bohabojných ro-
dičů. Umínil si, že se odloučí od světa a bude sloužit Bohu ve stavu 
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duchovním. Odešel na poušť a tam 
se nějaký čas připravoval modlitbou 
a kajícími skutky. Potom přijal niž-
ší svěcení. Ačkoliv se stranil světa, 
nezůstaly jeho mimořádné vlohy a 
ctnosti skryté. Roku 458 byl zvolen 
remešským arcibiskupem.

Remigius se dlouhá léta snažil 
získat pohanské Franky pro Kris-
tovu víru. Zdálo se však, že jeho 
práce je marná. Když král Franků 
Chlodvík I. v bitvě u Tolbiaka (dneš-
ní Zülpich) slíbil, že se dá pokřtít, a 
potom to na sněmu oznámil svým 
poddaným, všichni nadšeně volali: 
„Zavrhujeme, králi, bohy smrtelné 
a budeme následovat Boha nesmr-
telného, kterého zvěstuje Remigius.“ 
Arcibiskup tedy začal s velkým na-

sazením ve dne i v noci, sám i s přispěním jiných duchovních, učit 
Franky pravdám Kristova náboženství. Vykořeňoval pohanské zlo-
zvyky, stavěl chrámy, vychovával zbožné duchovenstvo, neúnavně 
hlásal slovo Boží a vlastním příkladem vedl svoje svěřence po cestě 
do nebe.

Svatý arcibiskup netoužil po pozemských statcích a nelpěl na 
nich. Jednou v předtuše, že v příštím roce bude z neúrody drahota 
a hlad, nashromáždil na svém dvorci množství obilí, aby měl zásoby 
pro chudinu, o niž nepřestával otcovsky pečovat. Někteří zlomysl-
níci však pokládali tuto biskupovu opatrnost za lakotu. Pomlouvali 
Remigia a jednoho dne mu zásoby zapálili. Arcibiskup spěchal k 
hořícímu stohu, avšak viděl, že oheň se už nedá uhasit. Zůstal 
klidný, postavil se k ohni a vesele řekl: „Chléb jsme ztratili, a tak se 
aspoň ohřejme, protože je dnes chladno!“

Na konci svého života Remigius oslepl. Zemřel ve věku devadesáti 
sedmi let.

(Jeho svátek se slaví 13. ledna a 1. října.)
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SVATÁ MUČEDNICE KATEŘINA

Za vlády bezbožného císaře Ma-
ximiana žila v městě Alexandrii v 
Egyptě dívka jménem Kateřina. Byla 
dcerou dřívějšího císaře. Ve svých 
sedmnácti letech byla naučena vší 
tehdejší vědě. Všichni, kdo ji zna-
li, divili se její moudrosti a mnoho 
z nejzámožnějších mladíků se s ní 
chtělo oženit. Její příbuzní i mat-
ka, která byla křesťankou, ale tajně 
kvůli pronásledování, jí často radili, 
aby se vdala. Kateřina ale byla pyš-
ná, nechtěla se vdávat, a když vidě-
la, že ji k tomu příbuzní velmi nutí 
a nedají jí pokoje, řekla jim: „Pokud 
chcete, abych se vdala, najděte mi 
takového ženicha, který by se mi vy-
rovnal v darech, kterými já, jak sami 
říkáte, převyšuji všechna jiná děvča-
ta, a to ve významnosti rodu, v bohatství a v moudrosti. Pak si ho 
vezmu za manžela, neboť se nechci vdát za toho, kdo je horší než já.“

Ač se příbuzní snažili, nemohli takového mladíka najít. Viděli, 
že královští synové a jiní synové velkých velmožů mohou být z vý-
znamného rodu a bohatší než Kateřina, ale moudrostí se jí nemohl 
vyrovnat nikdo.

Matka vzala Kateřinu a šla s ní v této záležitosti pro radu za svým 
duchovním otcem. Stařec však toužil Kateřinu přivést k poznání 
Krista, a proto jí řekl: „Znám jednoho překrásného mladíka, který tě 
nesrovnatelně převyšuje ve všech darech, o kterých jsi mluvila.“ Když 
to Kateřina uslyšela, myslela, že má na mysli nějakého zemského 
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knížete. Rozrušená a se změněným výrazem ve tváři se zeptala: „Je 
pravda, co říkáš?“ „Svatá pravda,“ odpověděl stařec. Dívka se zno-
vu zeptala: „Čí je syn ten, kterého tak vychvaluješ?“ On odpověděl: 
„Nemá otce na zemi, ale narodil se nadpřirozeně z nejvznešenější 
panny, která se stala hodnou zrodit takového Syna pro svou velkou 
čistotu a svatost. Byla pak s duší i tělem vynesena nad nebesa a 
klanějí se jí svatí andělé jako královně všeho živého.“ Kateřina mu 
řekla: „Je možné uvidět toho mladíka, o němž říkáš tak podivuhodné 
věci?“ Stařec odvětil: „Když uděláš to, co ti řeknu, můžeš Jeho pře-
jasnou tvář uvidět.“ Kateřina odpověděla: „Jsem připravena udělat 
všechno, jen abych uviděla toho, kterého tak chválíš.“ Tehdy jí dal 
stařec ikonu Přesvaté Bohorodičky, která držela v náručí Božské 
dítě, a řekl: „Toto je obraz Panny a Matky toho Dítěte, o němž jsem ti 
říkal. Vezmi ikonu do svého domu a o samotě se modli celou noc k té, 
která se nazývá Maria, aby ti ukázala svého Syna. Když ji s vírou 
poprosíš, vyslyší tě.“

Dívka udělala, jak jí bylo řečeno. Během modlitby však usnula 
a měla zvláštní vidění. Stála před ní Přesvatá Panna se svatým 
Dítětem v náručí. Ať se Kateřina snažila sebevíc, nemohla uvidět 
tvář Dítěte. Stále se odvracelo k matce, takže Jeho tvář nemohla 
spatřit. Slyšela, jak Maria řekla svému Synovi: „Pohleď, mé Dítě, na 
dívku Kateřinu. Copak není krásná a velmi moudrá, a ještě i bohatší 
a šlechetnějšího rodu, než všechna ostatní děvčata?“ Dítě Ježíš od-
pověděl: „Je ošklivá a pošetilá, chudá a ubohá a nepohlédnu na ni 
do té doby, dokud bude tak poskvrněná.“ Matka řekla: „Prosím tě, 
mé milované Dítě, pouč ji, co má dělat, aby uviděla Tvou nejjasnější 
tvář.“ Ježíš odpověděl: „Neuvidí mou tvář, dokud nepůjde za starcem, 
který jí dal ikonu, a co on jí poví, to ať učiní. Pak mě uvidí a nalezne 
u mě milost.“ Po tomto vidění se Kateřina vzbudila, a když nastalo 
ráno, běžela za starcem. Se slzami mu všechno vyprávěla a ptala se, 
co má dělat. On jí důkladně vyložil všechny pravdy křesťanské víry. 
Kateřina, protože byla moudrá, všechno rychle chápala a z celého 
srdce uvěřila. Nakonec od něj přijala křest svatý. Stařec jí řekl, aby 
se znovu s velkou vírou modlila k Bohorodičce, aby se jí zjevila, jako 
předtím. Kateřina se vrátila domů, celou noc se se slzami modlila, 
dokud opět neusnula. Tehdy uviděla nebeskou Královnu s Dítětem, 
které se na ni dívalo s velikou láskou. Ježíš jí dal krásný prsten a 
zasnoubil se s ní jako se svou nevěstou. Řekl jí, aby už nepřijímala 
žádného pozemského ženicha. Když vidění skončilo, dívka se pro-
budila a uviděla na své ruce překrásný prsten. Od té chvíle se její 
srdce natolik naplnilo láskou k Ježíši, že na zemské věci nechtěla 
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ani pomyslet, ale myslela jen na svého nebeského Ženicha. Život 
Kateřiny se od základu změnil. Mnoho se modlila, učila se Božímu 
slovu a vynakládala všechno úsilí na to, aby žila s Ním. Pohrdla 
vším uměním a vší moudrostí, které se dříve naučila, a všechno to 
pokládala za marnost, která je bez užitku.

V tom čase přišel do Alexandrie zločinný císař Maximian. V ur-
čený den rozkázal uspořádat veliký svátek pro své bohy a poručil 
všem lidem, aby je uctili spolu s ním a přinesli jim oběti. Když ten 
den nastal, celé město bylo naplněno bučením zvířat, která zabíjeli, 
a zápachem dýmu z obětí. Všude se lidé tlačili a bylo z toho plno 
zmatku. Bláznivý císař vydal tehdy v oběť svým bohům 130 mladíků. 
Když Kateřina, naplněna Boží láskou, viděla takový podvod a záhubu 
lidských duší, šla do chrámu, v němž se přinášely oběti. Domohla 
se toho, aby jí dovolili předstoupit před císaře a přede všemi mu 
vytýkala ohyzdné modlářství. Maximian viděl, jak svobodně mluví, 
slyšel její moudrá slova, a proto bál se být zahanben, kdyby s ní 
měl dále rozmlouvat. Rozkázal proto Kateřinu odvést a uvrhnout 
do vězení. Svolal 50 nejmoudřejších fi losofů, aby s ní hovořili a 
zahanbili ji, a tak ubránili čest bohů.

Po jedenácti dnech, které Kateřina strávila ve vězení bez jídla i 
bez vody, ji přivedli na velikou arénu. Shromáždilo se tam mnoho 
lidí, kteří ji chtěli vidět a slyšet soupeření. Předtím však Kateřinu 
v temnici navštívil archanděl Michael a řekl jí: „Neboj se, nevěsto 
Pánova, Pán ti k tvé moudrosti dodá svou moudrost, abys přemohla 
slovem 50 mudrců, a nejen oni, ale i mnozí další skrze tebe uvěří a 
všichni přijmou mučednické věnce.“

Když byla svatá přivedena před císaře, hlavní fi losof Kateřině 
hrdě řekl: „Jak se ty vůbec odvažuješ tupit naše bohy? I velicí bás-
níci je nazývají nejvyššími bohy. Jak se opovažuješ pozvednout proti 
nim svůj hlas?“ Kateřina pokorně odpověděla: „Slyš i ty, fi losofe, 
co jsem nedávno řekla císaři v chrámu a poznej svůj omyl, 
neboť běsi vás oklamali. Sloužíte jako bohům modlám, které 
podléhají rozkladu a nic necítí. Když mi nevěříš, uvěř svému 
moudrému Diodorovi, který říká, že vaši bohové byli lidmi 
a špatně ukončili svůj život. Avšak kvůli některým slavným 
skutkům, které vykonali, jim lidé postavili sloupy a modly. 
Další pokolení, která už neznala postoje svých prarodičů, se 
jim začala klanět jako bohům. Plútarchos z Chaironei se jich 
štítí a tupí je. Těmto vašim učitelům věř. Pověz mi: Kdo z tvých 
velkých básníků je nazýval bohy?“ Mudrc jí odpověděl: „První 
byl nejmoudřejší Homér. Když se modlil k Diovi, řekl: ‚Slavný Die, 
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převelký bože, a jiní nesmrtelní bohové.‘ Také přeslavný Orfeus, 
když děkoval Apollónovi, nazval ho bohem. Proto se nenechej svést a 
neklaněj se Ukřižovanému jako Bohu. Jeho nikdo z dávných mudrců 
Bohem nenazýval.“ Svatá Kateřina odpověděla: „Tentýž váš Homér 
na jiném místě říká o tvém největším bohu Diovi, že je podlý a 
nepravdivý svůdce a že ho jiní bohové — Juno, Neptun a Miner-
va — chtěli svázat, kdyby neutekl a neschoval se. A vaše knihy 
uvádějí mnoho jiného, co znevažuje vaše bohy. A to, co ty tvrdíš 
o Ukřižovaném, že žádný z dávných učitelů ho nevyznával jako 
Boha, tak se mýlíš. Ukáži ti ve vašich knihách svědectví. Slyš, 
co o něm říká vaše Sibyla: ‚Jeden přijde na tuto zemi, bude bez 
hříchu a vysvobodí lid z porušení jako Bůh. Závidět mu budou 
nevěřící lidé a bude pověšen vysoko, jako by byl hoden smrti.‘ 
Poslouchej i svého Apollóna, jak nechtě vyznával pravého Boha 
Ježíše Krista a řekl: ‚Jeden — Nebeský — mě nutí ho vyznat. 
On je Třísvětelným světlem, Bohem, který trpěl, avšak netrpě-
lo samotné božství, neboť v Něm je jedno i druhé: je zároveň 
smrtelný tělem i nezná porušení. Ten je Bohem. Muž, který vše 
vytrpěl od smrtelníků — kříž, pohrdání, pochování.‘“ 

Toto i mnoho jiného říkala přemoudrá Kateřina, takže fi losofové 
užasli a zarazili se. Zmlkli a nakonec řekli: „Nemůžeme se protivit 
pravdě.“ Císař se rozzuřil a rozkázal všech 50 mudrců upálit. Na-
posledy ještě Kateřinu poprosili, aby se za ně pomodlila, aby pra-
vý Bůh, Ježíš Kristus, jim odpustil všechno, v čem z nevědomosti 
zhřešili. Svatá je povzbudila slovy: „Jste vpravdě šťastní vy, kteří 
jste se odvrátili od temnoty ke světlu. Tento oheň, který přijmete za 
pravdu, vám bude křtem a žebříkem, po němž vystoupíte na nebe.“ 
Po těchto slovech šli na muka s radostí, a tak odevzdali své duše 
do rukou Božích.

Když císař viděl, že se Kateřina neochvějně drží svého Krista i 
po slibech a výhružkách, rozkázal, aby ji bičovali volskými žílami. 
Po dvou hodinách takových muk svatou hodili znovu do temnice. 
Nedávali jí ani jíst, ani pít. Ježíš však Kateřinu neopustil. Skrze jed-
noho holuba jí posílal jídlo na každý den. Navštívil ji i sám se všemi 
nebeskými chóry a utvrdil ji slovy: „Neboj se, má nevěsto, neboť já 
jsem s tebou a svým utrpením obrátíš ke mně mnohé.“

Augusta, císařova manželka, měla ve snu vidění, a když císař 
nebyl ve městě, poprosila vysoce postaveného knížete a císařova 
druha Porfyria, aby jí tajně pomohl navštívit sv. Kateřinou. Vévoda 
vzal v noci 200 vojáků a přišel i s císařovnou do vězení. Dal stráž-
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ným peníze a vešli ke svaté. Po rozhovoru s Kateřinu se Augusta i 
Porfyrius obrátili ke Kristu. Obrátili se i vojáci, kteří byli s Porfyriem.

Následujícího dne císař rozkázal předvést mučednici. Po lichot-
kách a výhružkách, kterým sv. Kateřina vůbec nevěnovala pozor-
nost, Maximián rozkázal mučit ji na kole, pod nímž byly ostré meče 
a kopí. Když ji začínali mučit, sestoupil z nebe anděl Páně, uvolnil 
svatou z pout a nic se jí nestalo. Kolo se roztříštilo. Jakmile lid, který 
stál nedaleko, viděl takový zázrak, zvolal: „Veliký je Bůh křesťanů!“ 
Zaslepený císař se ale nekál a nevzdal slávu Bohu.

Když císařovna uslyšela o tom zázraku, vyšla ze svého paláce a 
napomínala císaře za jeho nerozumnost. Rozlícený císař zapomněl 
na přirozenou lásku ke své manželce, rozkázal ji mučit a nakonec 
setnout hlavu. Vojevůdce Porfyrius vzal v noci její tělo a důstojně ho 
pochoval. Následujícího dne stanul před císařem s dvěma sty svých 
vojáků a všichni vyznali, že jsou křesťané, věří v jediného pravého 
Boha a jako bojovníci Kristovi jsou připraveni za Něj zemřít. Král 
rozkázal všem useknout hlavy. Po jejich popravě císař rozkázal po-
pravit i sv. Kateřinu. Když ji přivedli na popraviště, pomodlila se a 
byla sťata. Stalo se to roku 305.

(Její svátek se v západní církvi slaví 25. listopadu.)

Svatá mučednice Cecílie
viz str. 270
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SVATÝ MUČEDNÍK, PAPEŽ KLEMENT

Svatý Klement, nástupce apoštola Petra v úřadu papeže, se naro-
dil v Římě ve slavné patricijské rodině. Byl spřízněn s rody římských 
císařů. Jeho otec se jmenoval Faust a matka Mattidia. Oba byli 
horlivými pohany a uctívali modly. Narodila se jim dvojčata, chlapci, 
jednomu z nich dali jméno Faustin a druhému Faustinian. Potom 
se jim narodil ještě třetí syn, kterému dali jméno Klement. Rodina 
žila spokojeně, v bohatství, ale přišla na ně těžká zkouška. Rodný 
bratr Fausta zahořel nečistou vášní k jeho manželce a snažil se ji 
svést k hříchu. Ctnostná Mattidie nechtěla však porušit manželskou 
věrnost ani zničit dobrou pověst jejich domu cizoložstvím. Jako 
jediné řešení viděla úplný útěk od pokušení. Manželovi řekla, že ve 
snu byla varována, že jestli spolu se staršími syny neuteče z Říma, 
zemřou nenadálou a bolestnou smrtí. Fausta tragická předpověď 
zarmoutila, stále na ni myslel, až nakonec posadil manželku se 
syny na loď, která plula do Atén, a sám zůstal s Klementem v Římě. 
Rozloučení bylo pro manžele velmi bolestné.

Během plavby nastala na moři silná bouře a loď ztroskotala. 
Mattidii vyhodily vlny na břeh jednoho ostrova. Když znovu přišla 
k vědomí, neutěšitelně plakala steskem po svých utonulých dětech. 
Obyvatelé ostrova jí poskytli nutnou pomoc. Některé dobrosrdečné 
ženy za ní přišly a soucitně se jí snažily aspoň trochu ulehčit její 
zármutek. Jedna vdova nabídla Mattidii, že může žít s ní v jejím 
domě. Na chléb si vydělávaly prací svých rukou.

Faustin a Faustinian zůstali Božím zázrakem naživu. Nalezli je 
piráti, vzali je a odvezli do Cesareje stratonické. Prodali je jedné ženě 
jménem Justa. Ta je vychovala místo svých dětí a dala je vyučit v 
různých pohanských vědách. Když uslyšeli o Kristu, z celého srdce 
uvěřili, přijali křest svatý a následovali apoštola Petra.

Faust se snažil různými způsoby najít své blízké. Obešel celou 
Římskou říši, ale bez úspěchu. Malý Klement rostl jako sirotek, 
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bez matky i bez otce. Vždy byl smutný a nic ho nemohlo potěšit. 
V mládí se učil fi losofi i, ale nedostal odpověď na základní otázku, 
která trápila jeho duši: Co se mnou bude, když zemřu? Je nějaký 
život po tomto krátkém, časném životě, nebo ne?

Díky svému otrokovi, křesťanu Sekundovi, se Klement dozvěděl o 
Spasiteli, který se z lásky k nám obětoval, aby nám dal věčný život. 
Tehdy přišel na nějaký čas na misii do Říma apoštol Petr se svým 
pomocníkem Markem. Když se chtěli vrátit do Antiochie, Klement 
se spolu se Sekundem rozhodli plout spolu s nimi. Tak se Klement 
stal učedníkem apoštola Petra, který ho i pokřtil.

V Cesareji se k nim přidal Faustin a Faustinian, Klementovi 
bratři, ale měli jiná jména a vzájemně se nepoznali. Během cesty se 
zastavovali na různých místech, aby povzbuzovali věřící a obraceli 
pohany. Dostali se i na malý ostrov zvaný Arados. Před odplutím 
se Petr ještě procházel po ostrově a potkal ženu, která ho prosila o 
almužnu. Začal s ní hovořit a z rozhovoru, ve kterém vyprávěla o 
svém životě, pochopil, že je to Klementova matka. Přivedl ji k němu, 
a tak se po dvaceti letech našli! Faustin a Faustinian sledovali z lodi 
toto dojemné shledání a ptali se, kdo je ta žena. Klement jim řekl, 
že je to jeho matka, a vyprávěl, co se stalo v jejich rodině. Pochopili 
z toho, že jsou rodní bratři a ta neznámá žena, že je i jejich matka. 
Tehdy se všichni jeden druhému vrhli do náruče a dlouho plakali. 
Vzali matku s sebou na loď a brzy dosáhli cíle své cesty, Antiochie.

Když Faust nenašel ani Mattidii, ani syny, vrátil se domů, aby zů-
stal aspoň s nejmladším Klementem. Doma se však dozvěděl, že Kle-
ment se stal křesťanem a odešel do cizích zemí. Tehdy se Faust zno-
vu vydal na cestu, tentokrát hledat Klementa. V Antiochii se setkal 
s apoštolem Petrem, a protože věděl, že Klement je křesťanem, hned 
se ho na svého syna ptal. Apoštol ho k jeho nesmírné radosti přivedl 
k milovaným blízkým. Tak se celá rodina nakonec šťastně sešla, a 
hlavně všichni našli ten nejcennější poklad — věčnou spásu v Ježíši 
Kristu. Faust a Mattidia se po křtu vrátili s dvěma staršími syny do 
Říma, horlivě sloužili Bohu a své bohatství štědře rozdávali chudým.

Svatý Klement zůstal s apoštolem Petrem a spolu s ním hlásal 
Boží slovo po celé Římské říši. Zúčastnil se i sněmu v Jeruzalémě 
(roku 49), na němž apoštolové řešili otázku obřízky pohanů (Sk 15). 
V Efezu (r. 56) se setkal se sv. Pavlem a Pán ukázal, že se má stát 
jeho spolupracovníkem. Byl u psaní listů Galaťanům, Korinťanům 
i Římanům. Ve Filipách byl čtyři roky hlavou místního církevního 
společenství a pak spolu s apoštolem Pavlem hlásal Krista ve Špa-
nělsku. Když apoštoly Petra a Pavla uvěznili, sv. Klement je několi-
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krát navštívil, a tehdy ho apoštol Petr vysvětil na biskupa a vyhlásil 
svým nástupcem. Stalo se ale, že i samotného Klementa zajali a 
uvěznili. Soud odsoudil všechny uvězněné k smrti. Prokonzul se 
však dozvěděl o Klementově patricijském původu a v poslední chvíli 
vyškrtl jeho jméno ze seznamu odsouzených. To Klementa hluboce 
zarmoutilo, neboť velmi toužil zemřít za Ježíše spolu se svými dra-
hými duchovními otci.

V roce 68 zhýralý Nero spáchal sebevraždu a tak si Řím odpočinul 
od vlády této šelmy. Začal ale boj o trůn. Po krvavých nepokojích, 
obzvlášť mezi vojenskými pluky, se nakonec císařem stal znamenitý 
vojevůdce Flavius Vespasian. To byl klíčový moment, protože právě 
s rodem Flaviů byly spojeny Klementovy rodinné svazky. Otevřely se 
mu dveře do císařských komnat, setkal se s Vespasianem a poža-
doval od něj zrušení krutých zákonů proti křesťanům, které vydal 
Nero. Kromě toho prosil, aby mu císař dal zvláštní dekret, kterým by 
potvrdil svobodu pro křesťany. Vespasian Klementovi ve všech těchto 
požadavcích vyhověl a tehdy začala nová etapa v životě sv. Klemen-
ta. Objížděl s císařským dekretem římské úředníky, vysvětloval jim 
podstatu křesťanské víry a žádal dodržování zákonů zakazujících 
pronásledování křesťanů. Na svých cestách povzbuzoval a posiloval 
věřící i jejich pastýře. Díky jeho misii uvěřilo v Ježíše Krista mnoho 
význačných osobností, senátorů a místodržitelů. Ti, kteří neuvěřili, 
se aspoň dozvěděli pravdu o křesťanství, které bylo hrubě očerně-
no balastem lží. Jak mnoho neúnavně pracoval pro spásu duší, 
dokazují jeho početné misijní cesty. Mezi 70. a 98. rokem Klement 
vykonal tři velké misijní cesty na východ. Prošel Palestinu, Fénicii, 
Malou Asii, Makedonii, Řecko a Severní Afriku. Pak hlásal Krista 
v Británii, v Galii a nakonec ve Španělsku. Několikrát se setkal 
s apoštolem Janem, který mu, kromě jiného, vysvětloval zjevení, 
které dostal na ostrově Patmos.

Když v korintském společenství nastaly rozbroje a rozdělení, věřící 
se obrátili s prosbou o pomoc na sv. Klementa, přestože apoštol Jan 
ještě žil. To svědčí o tom, že už v rané církvi křesťané respektovali 
autoritu náměstka apoštola Petra jako hlavy církve. Listy, které 
Klement Korinťanům napsal, jsou mimořádně silné a v prvních 
stoletích byly pokládány za součást Nového zákona. V prvním listu 
sv. Klement na příkladech ze Starého zákona ukazoval, k čemu ved-
ly sváry a závist. Vyzýval k pokání, k bratrské lásce, k dodržování 
Božích přikázání. Skrze Klementův list sestoupil na Korinťany duch 
pokání a nastala vlna duchovního probuzení. V té souvislosti jim 
napsal ještě druhý list, ale ten už je více všeobecný.
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V roce 98 císařský trůn získal Traján. Za jeho vlády nastalo dru-
hé pronásledování křesťanů. Klement byl odsouzen do vyhnanství 
v Chersonésu1, kde v místním kamenolomu pracovalo 2 000 křes-
ťanských vězňů. Pán pro ně skrze modlitby svého služebníka zázrač-
ně vyvedl pramen pitné vody. Svatý Klement zde vedl velkou misii, 
a dokonce vycházel i za hranice Římské říše a hlásal evangelium 
ve skytské Neapoli2. Během této misie se každý den obracelo kolem 
500 duší. Za jeden rok bylo vybudováno 75 kaplí. Když se o tom 
dozvěděl imperátor Traján, odsoudil Klementa na smrt. Z Cherso-
nésu odvezli mučedníka lodí do jedné nedaleké zátoky3. Když tam 
připluli, pověsili mu na krk železnou kotvu a hodili ho do moře. 
Mnoho věřících stálo na břehu a s pohnutím sledovalo mučednic-
kou smrt svého drahého pastýře. Když po vykonání rozsudku vojáci 
odpluli, věřící ještě stáli na břehu a modlili se. Najednou uviděli, že 
moře začalo ustupovat, až k místu, kde leželo tělo světce. Učedníci 
ho vložili do skalnaté jeskyně, která byla jinak pod vodou. Pán jim 
ukázal, že moře bude každého roku ustupovat na sedm dní, aby 
věřící mohli přicházet uctít svatého a prosit ho o přímluvu. Podle 
historických dokumentů se tento zázrak opakoval až do 6. století a 
byl znám v celém křesťanském světě. Zázrak byl přerušen, až když 
byly ostatky sv. Klementa přeneseny na blízký ostrůvek.

V roce 863 přišli do Chersonésu svatý Cyril a Metoděj a hledali 
svaté ostatky. Po usilovném pátrání a modlitbách je na ostrůvku na-
šli. Část nechali na místě a část vzali s sebou do Cařihradu a později 
na Velkou Moravu, kde konali misii mezi Slovany. V roce 988 byl v  
Chersonésu pokřtěn sv. Vladimír Veliký. Kníže pak přivezl s sebou 
do Kyjeva jako největší poklad lebku svatého mučedníka Klementa. 
Dodnes se nachází v Kyjevo-pečerské lávře. Tak se blahoslavený 
Klement stal nebeským patronem svaté Rusi. Vladimírovo zázračné 
obrácení právě na území Krymu nebylo náhodné. Předcházelo mu 
utrpení mnoha mučedníků, kteří zde trpěli za víru v Pána Ježíše 
Krista. Především však bylo ovocem velké oběti apoštola Ondřeje, 
který se téměř 1 000 let předtím neúspěšně snažil získat tyto země 
pro Krista, a také hrdinné mučednické smrti sv. Klementa.

(Jeho svátek se v západní církvi slaví 23. listopadu.)

1 město Sevastopol
2 město Simferopol
3 jedná se o Kozáckou zátoku
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SVATÝ ALIPIUS STYLITA

Kristův služebník Alipius se narodil v Pafl agonské zemi ve měs-
tě Adrianopolis (dnešní Edirne). Zanedlouho po jeho narození mu 
zemřel otec. Jeho matka zůstala vdovou a svůj život věnovala mod-
litbám a půstům. Nechtěla se už znovu vdávat za jiného muže, ale 
žila pro Krista v čistotě. Sama i se synem spoléhala na prozřetelnost 
Toho, který je otcem sirotků a vdov. Chlapec vyrostl a ona ho jako 
kdysi Anna Samuela přivedla do chrámu a odevzdala ke službě 
Bohu. Svěřila ho biskupovi toho města, blahoslavenému Teodorovi, 
který v chlapci uviděl Boží milost. Měl ho proto velmi rád a naučil 
ho Písmu svatému.

Svá dětská a mladistvá léta Alipius prožil v péči biskupa. Během 
tohoto času přebývání s Teodorem Bůh sám formoval v mladém srdci 
chlapce lásku ke Kristu i lásku k modlitbě a rovněž lásku k pravdě. 
Často na něj Bůh dopouštěl zkoušky, které ho učily cvičit se v se-
bekritice a pravdivosti. Dokonce i když v těch zkouškách Alipius 
padal, děkoval Bohu, že může vidět své hříchy a nedokonalosti a 
nepodléhat tak pokušení pokládat se za někoho velikého či svaté-
ho. Pak se svým hříchem přistupoval ke zpovědi a před biskupem 
se upřímně vyzpovídal. Teodor byl rád, že jeho vychovanec se umí 
před sebou i před Bohem přiznat ke svému hříchu, protože věděl, 
že když je člověk k sobě kritický, pak skutečně může následovat 
Krista a plně Mu sloužit.

Ďábel viděl, že nemůže pokoušet Alipia hříchem marné slávy a 
vyvyšování se, a proto ho začal pokoušet sebelítostí z vědomí své 
nedokonalosti. Alipius odhalil i toto pokušení před Teodorem a ten 
mu řekl: „Synu, nebuď smutný pro své hříchy, ale v pokoře je vytrvale 
dávej Ježíši. On sám ti časem dá sílu je přemáhat. Pády Bůh dopou-
ští na každého člověka proto, abychom mohli vidět zlo, které v sobě 
nosíme, a naučili se být plně závislí jen na Spasiteli. Kdybychom se 
neviděli pravdivě, ďábel by nás stáhl do pekla pro naši pýchu.“
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Takový a podobný boj sváděl Alipius několik let. Bůh tak očistil 
svého služebníka, aby mohl nejen sám růst v Kristu, ale aby i jiné 
mohl vést cestou spásy. Když Teodor viděl, že jeho mladý učedník 
se zakořenil v Kristu a je před Bohem upřímný, vysvětil ho na jáhna 
a udělal z něj církevního hospodáře.

Zanedlouho Alipius zatoužil oddělit se od světa a žít na poušti, 
aby tím, že bude daleko od všeho hluku, mohl ještě důkladněji pra-
covat pro Boha a vyprošovat lidem milost. Pověděl o tom své matce, 
která se svým životem stala podobnou prorokyni Anně. Ve dne i 
v noci neodcházela z chrámu a sloužila Bohu půstem a modlitbou. 
Alipius jí řekl: „Chci jít do východní země, neboť jsem slyšel, že tam 
mnoho svatých otců žije na poušti životem zasvěceným Bohu. Zůsta-
nu tam s nimi a budu následovat jejich bohumilý život. Modli se za 
mě, abych mohl vykonat vůli Boží.“ Matka pozvedla ruce a modlila 
se za něj, požehnala ho svým mateřským požehnáním a propustila 
v pokoji. Nikdo kromě ní o tom nevěděl.

Až později si Alipius uvědomil, že udělal chybu a že měl dát 
prověřit svůj úmysl duchovnímu otci Teodorovi. Pak by měl jistotu, 
jaká je opravdu vůle Boží. Když se biskup dozvěděl o jeho odcho-
du, zesmutněl a všichni klerici i věřící se zarmoutili, že ztratili tak 
horlivého jáhna. Biskup poslal Alipia hledat. Našli ho v Euchaitě a 
vyřídili mu, že se má vrátit. Sám nechtěl, ale z poslušnosti se vrá-
til. Po návratu domů byl smutný, že nemohl vykonat svůj úmysl a 
žít životem hrdinských ctností. Bůh ho potěšil božským zjevením. 
Uviděl jednoho zvláštního muže, který mu řekl: „Nebuď smutný, 
Alipie, že tě vrátili z cesty, kterou sis přál jít. Pamatuj, že pro tebe je 
připraveno svaté místo, kde budeš moci sloužit Bohu.“ Po tomto vi-
dění přestal být Alipius smutný, dále hrdinně žil mnišským životem 
a snaživě sloužil Bohu. Za nějaký čas přišel za biskupem a prosil, 
aby mu dovolil sloužit Bohu v samotě. Biskup svolil, aby si udělal 
poustevnu nedaleko od města.

Před městem bylo zpustlé místo, kde bylo mnoho dávných po-
hanských hrobů. Žily tam legie nečistých duchů. To místo bylo pro 
všechny strašné kvůli těm démonům. Alipius věděl, že všichni lidé 
se vyhýbají této pustině, proto se tam v jeskyni jednoho pohanského 
hrobu usídlil. Na poklopu té hrobky byl kamenný sloup a na něm 
stála modla. Svatý rozbil modlu, na jejím místě postavil svatý kříž 
a začal tam žít. Útoků běsů se nebál. Usnul a ve vidění uviděl jaké-
si dva důstojné muže, oblečené do kněžských rouch. Ti mu řekli: 
„Alipie, Bůh tě sem poslal, abys posvětil toto místo, aby se na něm 
rozmnožila Boží milost. Neváhej a dělej, co máš.“ Když se ctihodný 
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probudil ze snu, divil se tomu zjevení, protože nevěděl, kdo byli ti 
muži, a co má na tom místě dělat.

Biskup Teodor potřeboval jít k císaři a sv. Alipius musel jít jako 
církevní klerik spolu s ním. Sám nechtěl, ale plnil vůli svého před-
staveného a šel s ním až do Chalcedonu. Biskup chtěl plout lodí, 
aby se co nejdříve dostal do Cařihradu. Zatímco Teodor hledal loď, 
Alipius zašel do blízkého chrámu a začal se modlit. Silně vnímal, že 
Bůh chce, aby požádal biskupa, zda by se mohl vrátit do své jeskyně. 
Pověděl o tom Teodorovi a on mu to dovolil. Vrátil se do své pous-
tevny a za nějaký čas vybudoval chrám ke cti mučednice Eufemie.

Před posvěcením chrámu, když legie běsů viděly, že tam, kde 
dříve bylo jejich sídlo, je teď zásluhou sv. Alipia sídlo svatých, a 
že tam, kde se oni zjevovali a lekali lidi, vyrůstá Boží milost, vrhli 
se na celu svatého a na nově zbudovaný chrám s velkým křikem. 
Chtěli chrám shodit a svatého odtamtud vyhnat. Kristův bojovník 
však vstal k modlitbě a modlitbou, jak vítěznou zbraní, přemohl 
běsovskou sílu, takže musela s hanbou utéct.

Když byl chrám posvěcen, lidé z města tam začali přicházet na 
modlitbu. Oslavovali Boha a poslouchali kázání sv. Alipia. Ctihodný 
se pak proti neviditelným nepřátelům vyzbrojil ještě silněji, vystoupil 
na sloup a tak se stal podobný sv. Simeonu Stylitovi, prvnímu slou-
povníkovi1. Stanul na stráži a zdaleka viděl, když přicházeli běsovští 
nepřátelé. S Boží pomocí s nimi mocně a mužně zápasil. Přestože 
vždy nad nimi zvítězil, znovu a znovu se snažili na něj zaútočit. Jedné 
noci zlí duchovní začali po svatém házet kamení a silně ho zranili. 
Svatý trpěl údery, ale záměrně shodil i stříšku, co měl nad hlavou, 
aby na něj kamení dopadalo ještě více. Chtěl to vytrpět kvůli svému 
Pánu Ježíši Kristu. Když to démoni viděli, porozuměli, že svatý je 
připraven kvůli Bohu vytrpět všechno a s řevem utekli z toho místa. 
Ctihodný stál od té doby na sloupu bez stříšky, pod holým nebem, 
trpěl zimou i horkem a každým špatným počasím. A tak trpělivě 
stál na sloupu 53 let. Scházelo se k němu mnoho lidí, poslouchali 
jeho užitečná slova a uzdravovali se z duševních i tělesných neduhů.

Mnozí ho chtěli následovat, a proto svatý řekl, aby vybudovali u 
jeho sloupu dva monastýry — mužský a ženský. Mnichy i mnišky 
v obou monastýrech vyučoval pravidlům mnišského života a svým 
příkladem je povzbuzoval k duchovnímu boji se sebou samými i 
k boji za spásu nesmrtelných duší. Řeholnicím nejvíce zdůrazňoval, 

1 Stylita vychází z řeckého slova „stylites“, což v překladu znamená „ten, 
kdo přebývá na sloupu“.
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aby se stranily mužů a nikdy se před nimi neukazovaly. V ženském 
monastýru žila i matka blahoslaveného Alipia a jeho rodná sestra. 
Svatý často poučoval mnichy a řeholnice, kteří žili blízko něj slovy: 
„Nejdůležitější je, abyste byli upřímní a pravdiví před Bohem. 
Když budete pravdiví, nemusíte se ničeho bát. Ďábel k vám 
nebude mít přístup.“

Svatý učinil Kristovou milostí mnoho zázraků, uzdravoval ne-
mocné a vyháněl démony. 14 let před smrtí se mu nohy pokryly 
takovými ranami, že už nemohl stát a jen ležel na jednom boku. 
Strašné bolesti snášel trpělivě a za vše Bohu děkoval.

Alipius zemřel ve 119 letech roku 632. Po jeho smrti Pán oslavil 
jeho ostatky mocí uzdravovat nemocné.

SVATÝ KALIXT I., PAPEŽ A MUČEDNÍK

Kalixt (Kalist) byl syn řím-
ského námořníka a v mladis-
tvém věku se stal otrokem cí-
sařského náměstka Karpofora. 
Sloužil mu poctivě, a proto do-
stal za své služby velkou sumu 
peněz. Zařídil si směnárnu na 
Rybím trhu v Římě, neměl 
však štěstí v obchodě, a když 
přišel na mizinu, utekl ze stra-
chu před svým pánem na loď. 
Karpofor ho však pronásledo-
val. Kalixt skočil do moře, aby 
unikl, ale námořníci ho chytili 
a odevzdali jeho pánu. Ubohé-
ho uprchlíka odvedli do Říma 
a za trest dali do mlýna, kde 
konal velmi těžké práce. Navíc 
při nich musel mít železný kruh na hrdle a okovy na rukou. Trpěl 
hladem a nemilosrdní dozorci ho často bili až do krve. Později byl z 
mlýna propuštěn, ale za určitý čas ho pro podobný prohřešek římský 
prefekt odsoudil k pracím v dolech na Sardinii. O několik let později 
požádal papež Viktor I. císařovnu Marcii, aby ze sardinských dolů 
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byli propuštěni křesťanští odsouzenci. Marcia si vyžádala seznam 
křesťanů a této prosbě vyhověla. Byl propuštěn i Kalixt a dostal 
svobodu.

Papež Viktor brzy poznal jeho dobré vlastnosti a poslal ho do 
přímořského města Anzio, kde mu dovolil pobírat peněžitou podporu 
z křesťanských almužen. Papež Zefyrin vysvětil Kalixta na jáhna, 
svěřil mu vedení nižšího duchovenstva a ustanovil ho správcem 
rozsáhlého pohřebiště u Appiovy silnice.

Roku 218 se Kalixt stal papežem. Za mládí prošel trpkou školou 
života, proto se osvědčoval v církevní kázni moudrou umírněností. 
Někteří biskupové totiž vylučovali z církve všechny takové hříšníky, 
kteří se dopustili těžkých zločinů, zejména modloslužby, bludařství, 
vraždy a smilství, připouštěli je sice k pokání, ale bez naděje, že ně-
kdy dosáhnout rozhřešení a budou přijati do společenství věřících. 
Proti těmto nemilosrdným horlitelům Kalixt bojoval a prohlásil, že 
všechny hříchy mohou být po řádném pokání odpuštěny, protože 
žádný hřích není tak velký, aby nemohl býti odpuštěn mocí klíčů, 
kterou Kristus církvi propůjčil.

Kalixt, ač mírný a shovívavý, si ve věcech víry počínal rozhodně 
a přísně. Dbal na zachování přesnosti a čistoty katolické víry. Touto 
rázností se dostal do sporu se slavným Hippolytem Římským, žá-
kem sv. Ireneje. Hippolyt potíral bludy sabeliánů, ale sám se přitom 
dopustil některých pochybení v křesťanském učení. Kalixt vyloučil 
Sabelia i Hippolyta z církve. Hippolyt se však dal vysvětit na biskupa 
a v Římě nastal neblahý církevní rozkol. Po čase však přistoupily 
všechny křesťanské obce ke Kalixtovi a uznávaly ho jako řádného 
papeže. Nakonec i Hippolyt zemřel mučednickou smrtí v obraně víry 
a je uctíván jako svatý.

Kalixt zemřel jako mučedník 14. října 222 za vlády Alexandra Se-
vera. Ten byl křesťanství nakloněn, církev nepronásledoval. Kalixta 
zabili fanatičtí pohané při vzpouře. Vyhodili jej z okna a ukameno-
vali. Jeho tělo pak hodili do studny. Později ho křesťané přenesli 
na hřbitov u Appiovy silnice. Pochovali jej blízko místa jeho smrti.

(Jeho svátek se slaví 14. října.)
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SVATÝ MUČEDNÍK JAKUB Z PERSIE

Svatý Jakub Intercisus (Rozřezaný) pocházel z perské země, 
z města, které se nazývá Beth Lapat (dnešní Gundishapur). Narodil 
se křesťanským rodičům a byl dobře vychován. Vzal si za manželku 
křesťanku, žil ve velkém bohatství a cti. Byl oblíbencem perského 
krále Jezdegerda. V čase pronásledování křesťanů Jakub skrýval 
svou víru. Nechal se svést mnohými královskými dary a poctami a 
odpadl tak od Ježíše Krista. Spolu s králem přinesl oběť modlám a 
poklonil se jim.

Když se o tom dozvěděla jeho manželka a matka, napsaly mu 
dopis, kde stálo: „Ó bláznivý, proč jsi opustil Boha, nebeského Krále? 
Kvůli lidské cti ses chtěl zalíbit pozemskému králi! Zahubil jsi věčný 
život! Začal jsi sloužit tělesnému a odhodil jsi duchovní. Zaměnil jsi 
pravdu za lež! Kristovu víru jsi opustil a přijal jsi ďábelský klam! 
Smrtelnému králi ses podřídil a pohrdl jsi Soudcem živých a mrtvých. 
Kvůli lidské lásce ses stal nehodným lásky Boží a odpadl jsi od za-
slíbení věčného života! Pláčeme kvůli tobě a naříkáme, že ty, který 
jsi byl synem světla, stal ses synem tmy a pekla! Pamatuj, že jestli 
se neodvrátíš od tohoto ďábelského klamu a nenavrátíš se k Bohu, 
nemáš s námi žádný podíl. Nechceme tě ani vidět, když jsi modlář. 
Až hněv Boží zastihne krále a jeho přátele, zastihne i tebe. Tehdy 
hořce zapláčeš, až budeš mučen v pekelném ohni. Proto tě se slzami 
prosíme, obrať se k Ježíši Kristu a učiň všechno, abys unikl Božímu 
trestu, který na vás přichází.“

Když si Jakub přečetl dopis, byl hluboce zasažen a v duchu si 
řekl: „Když má matka a manželka mě nechtějí vidět a odřekly se mě, 
protože jsem se odvrátil od Krista, co se mi teprve stane v budoucím 
věku, kdy přijde Bůh soudit živé a mrtvé a odplatí každému za jeho 
skutky?“ Znovu si důkladně přečet dopis, hořce se rozplakal a kál 
se za svůj hřích. Když tak plakal, činil pokání a modlil se, někteří 
pohané ho uviděli a řekli králi, že Jakub je křesťan. Syn zesnulého 
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krále Jezdegerda, který kraloval po svém otci, Jakuba zavolal a 
zeptal se ho, zda je to skutečně tak. Jakub vyznal, že je křesťanem. 
Král mu řekl: „Blázne a nevděčníku! Copak jsi ode mne a mého otce 
nepřijal dary a pocty?“ Jakub odpověděl: „Kde je teď tvůj otec? 
V hrobě se rozkládá jeho mrtvé tělo a jeho duše za to, že pro-
následoval křesťany, klaněl se modlám a bez pokání zemřel, 
byla uvržena do pekla.“ Když to král slyšel, velmi se rozhněval a 
řekl mu: „Za tato tvá slova i za to, že jsi odstoupil od našich bohů, 
zasluhuješ smrt! Nepopravím tě však hned, mnohými mukami tě budu 
dlouho mučit a pak tě vydám hořké smrti.“ Svatý mu odpověděl“ „Co 
chceš učinit, králi, učiň rychle. Pamatuj, že mě nezastrašíš 
ani svými slovy, ani výhružkami. Nebojím se smrti. Vím, že 
časná smrt není smrtí, ale snem. Z toho snu vstanou všichni 
lidé z hrobů při druhém příchodu mého Krista.“ Král mu řekl: 
„Ať tě křesťané nebalamutí tím, že nazývají smrt snem a ať tě neučí 
nebát se jí. Bojí se jí i králové.“ Jakub řekl: „Pro spravedlivé je 
smrt věčným pokojem a pro vás, nevěřící a hříšné, je počátkem 
věčných muk.“ Tehdy král vydal na svatého takový rozsudek: „Aby 
se báli jiní Peršané, od nichž se Jakub odloučil vírou, ať je za trest 
odřezán každý jeho úd!“

Když vedli svatého na místo muk, následovalo ho mnoho známých 
a velmožů, vojáků a bezpočet lidí z města, aby viděli jeho utrpení 
a smrt. Když přišli na určené místo, Jakub si vyprosil u mučitele 
čas na modlitbu. Zvedl oči k nebi a řekl: „Pane, Bože můj, vyslyš 
mě, svého služebníka! Dej mi sílu a mužnost, abych přetrpěl 
bolesti a vynahradil svou krví můj hřích, že jsem se odřekl 
Tebe, mého Tvůrce a Pána! Teď ale, Ježíši Kriste, vyznávám 
Tvé svaté jméno a kladu svůj život za Tebe. Ty, Pane, mi pošli 
pomoc v utrpení, aby se Tvoji nepřátelé zastyděli, až uvidí, žes 
mě utěšil a pomohl mi!“

Tehdy přistoupili mučitelé, roztáhli mu ruce a nohy a znovu řekli: 
„Vzpamatuj se! Co je pro tebe lepší: Podřídit se královské vůli a zůstat 
živý a zdravý, anebo v hrozných mukách hořce zemřít?“ Také někteří 
přátelé nad ním plakali a říkali: „Proč nadarmo hubíš svou duši? 
Smiluj se nad sebou, vykonej královu vůli a pokloň se jeho bohům, ať 
zůstaneš naživu, a svému Bohu služ tajně, když chceš!“ Svatý řekl: 
„To by bylo pokrytectví a zrada Boha, neboť ‚srdcem věříme k 
spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.‘ (Ř 10,10) Neplačte 
nade mnou, ale plačte nad sebou a nad vašimi dětmi. Vždyť 
já jdu do věčného pokoje, a vy zahynete ve věčných mukách.“ 
Tehdy jeden z královských úředníků ostře řekl: „Proč stojíte a díváte 
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se na něho? Začněte dělat to, co vám bylo rozkázáno!“ Jeden z katů 
vzal pravou ruku svatého a odřezal mu palec. Svatý pohleděl na 
nebe a řekl: „Pane Bože, přijmi počátek mých muk a tento pa-
lec jako vynahrazení za mé hříchy.“ Když to svatý řekl, mučitel 
mu odřezal druhý palec. Trpící Jakub řekl: „I můj druhý palec 
Tvé ruce stvořily, přijmi ho jako oběť za spásu duší.“ Odřezali 
mu i třetí prst. On řekl: „Pane, vysvoboď mě od třech pokušení, 
které jsou ve světě — z žádosti těla, žádosti očí a pýchy života. 
Velebím Otce i Syna i Ducha svatého.“ Odřezali mu čtvrtý prst 
a on řekl: „Pane Ježíši, přijmi chválu od čtyř bytostí.“ Uřezali 
mu pátý a on řekl: „Naplnila se má radost jako na svatbě pěti 
moudrých panen.“

Po těch mukách mu mučitelé řekli: „Smiluj se nad sebou, Jakube, 
nehub samého sebe. Vykonej královskou vůli, abys v mukách netrpěl 
a nezemřel.“ Svatý odpověděl: „Kvůli Ježíši, mému Pánu, nelituji 
žádný z mých údů. Svléknu také veškeré mé porušitelné tělo, 
abych se oblékl v neporušitelné.“ Když to řekl, přistoupili kati a 
odřezali mu první palec levé ruky. Svatý řekl: „Děkuji Ti, Ježíši, že 
jsi mě učinil hodným přinést Ti oběť svého šestého prstu, Tobě, 
který jsi o šesté hodině rozepjal za mne na kříži své přečisté 
ruce.“ Uřezali mu sedmý prst. Řekl: „Sedmkrát na den Tě chválím 
za Tvé spravedlivé soudy.“ (Ž 119,164) Odřezali mu osmý prst. 
Jakub řekl: „Oslavuji tě, Pane, že jsi osmého dne podle zákona 
přijal obřízku pro naši spásu.“ Odřezali mu devátý prst. Svatý 
řekl: „Ježíši, přináším Ti díkuvzdání, že jsi o deváté hodině 
odevzdal na kříži svého ducha do Otcových rukou.“ Odřezali 
mu desátý prst. Oslavil Pána a řekl: „Děkuji Ti, Bože, že jsi mi 
pomohl přetrpět odřezání deseti prstů z obou mých rukou za 
deset Božích přikázání napsaných na dvou deskách.“

Někteří královští velmoži, kteří byli přáteli svatého a stále ještě 
tam stáli, plakali pro něj a začali ho přemlouvat: „Příteli náš drahý, 
poslechni nás, své přátele, abys nezemřel a nepřipravil se o tento 
sladký svět. Řekni třeba jen jedno slovo a rozhodni se vyplnit krá-
lovskou vůli a hned budeš osvobozen od muk. Vždyť jsi bohatý a 
můžeš v rozkoších tohoto světa žít a veselit se i se svou manželkou. 
Smiluj se nad svou matkou, aby nezůstala bez svého drahého dítěte!“ 
Svatý na ně pohleděl a řekl: „Rozkoše tohoto světa pokládám za 
nic. Nikdo nemůže dvěma pánům sloužit. (Mt 6,24) A nikdo, 
kdo položil ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro 
království Boží (Lk 9,62). Můj Pán řekl: Kdo miluje otce nebo 
matku více nežli mne, není mne hoden. A kdo nebere svůj kříž 
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a nejde za mnou, není mne hoden. (Mt 10,37–38).“ Mučitelé se 
rozhněvali a odřezali mu palec na pravé noze. Jakub řekl: „Sláva 
Tobě, Kriste, že nejen ruce, ale i nohy sis dal probít.“ Uřezali mu 
druhý prst té samé nohy a svatý řekl: „Uřezáním druhého prstu, 
mě, Pane, učiň hodným uniknout druhé, věčné smrti.“ Uřezali 
mu třetí prst a hodili před něj. Svatý se na něj podíval, usmál se a 
řekl: „Jdi i ty, třetí prste, ke svým spolubojovníkům. Tak jako 
Kristus vstal z mrtvých třetího dne, tak i ty vstaneš se svou 
družinou v den vzkříšení k věčnému životu.“ Uřezali čtvrtý prst. 
Svatý řekl: „Proč jsi tak smutná duše má a proč se kormoutíš 
ve mně? Doufej v Ježíše, který mi silou čtyřramenného kříže 
dává sílu v utrpení a spasí mě.“ Odřezali mu pátý prst a Jakub 
řekl: „Oslavuji Tě, Pane Ježíši, že jsi na kříži přetrpěl pět ran 
kvůli spáse lidského rodu.“

Mučitelé přistoupili k druhé, levé noze, a uřezali malíček, sv. Ja-
kub řekl: „Buď mužný, můj malíčku, šestý prste, neboť mě 
posiluje velikou milostí Bůh, který tebe malého stvořil šestý 
den spolu s velkými. On tě oslaví v den vzkříšení.“ Uřezali mu 
sedmý prst a mučedník řekl: „Oslavuji tě, Pane, Stvořiteli všeho, 
který jsi sedmého dne odpočinul od všech svých děl.“ Odřezali 
mu osmý prst a Jakub řekl: „Děkuji Ti, Ježíši, který mě posiluješ, 
a zmírňuješ mé utrpení. Ty sám, Pane, mne uzdravíš osmého, 
blahoslaveného dne, který je dnem věčného života.“ Uřezali 
mu devátý prst a Jakub řekl: „Posilni mě, Bože, v utrpení a dej, 
abych mohl před Tebou stát spolu s devíti andělskými chóry, 
které jsi stvořil.“ Uřezali mu desátý prst a svatý řekl: „Tobě Ježí-
ši, dokonalý Bože a dokonalý člověče, přináším dvojí desátek 
svých prstů jako oběť.“

Stálo tam mnoho lidí, dívali se na toto divadlo a žasli nad tak 
velkou trpělivostí svatého. Mučitelé pak přistoupili a odsekli mu 
postupně dvě chodidla, potom dvě ruce po lokty, potom mu odsekli 
paže až po ramena. A nakonec odsekli dvě nohy po kolena. Uprostřed 
těch velkých bolestí se svatý stále modlil, vzýval jméno Ježíšovo a 
prosil Ho o pomoc.

Mučitelé několik hodin odsekávali jeho údy. Když skončili, Kris-
tův bojovník zvolal k Bohu: „Děkuji Ti, Pane, za toto utrpení, 
které jsi mi pomohl přenést. Pro lásku k Tobě mi odřezali všech-
ny údy, vyslyš mě ledva živého, do Tvých rukou odevzdávám 
svého ducha!“ Když se tak modlil, jeden z katů vzal nůž a odřezal 
svatému hlavu.

Jakub byl umučen v roce 421.
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SVATÝ MUČEDNÍK ŠTĚPÁN NOVÝ
A SPOLUMUČEDNÍCI

Svatý Štěpán se narodil v Cařihradě v roce 715. Jeho rodiče žili 
v bázni Boží. Měli dvě dcery, ale toužili po tom, přivést na svět i syna, 
proto se za to vřele modlili. Jednoho dne matka svatého, Anna, se 
slzami klekla před ikonu Bohorodičky a slíbila, že jestli jí Pán daruje 
syna, odevzdají chlapce ke službě Bohu. Matka Boží ji vyslyšela, 
přišel čas a Anně se narodil chlapec. Byl pokřtěn patriarchou Caři-
hradu, sv. Germanem, který už dříve prohlásil, že dítě ponese jméno 
prvomučedníka. Malý Štěpán rostl pod ochranou Matky Boží v lásce 
k Bohu. Ve dne i v noci četl Boží slovo a listy sv. Jana Zlatoústého. 
Tak naplňoval svůj mladý rozum nebeskými věcmi. Když bylo Ště-
pánovi 16 let, odešel na horu svatého Auxencia, kde se odevzdal 
duchovnímu vedení starce Jana. V té době se císařem Byzantské 
říše stal Lev III. Isaurský, původce ikonoborecké hereze. Byl pod 
vlivem židovských čarodějů a prohlásil úctu ke svatým ikonám za 
modloslužbu. Pravověrné, kteří se nestavěli příznivě k jeho herezi, 
pronásledoval. Svatého patriarchu Germana odsoudil do vyhnanství 
a na patriarchální stolec pozvedl svého stoupence Atanázia. V té 
době zemřel Štěpánův otec. Svatý šel s požehnáním představených 
otce pochovat. Po pohřbu prodal majetky, které zůstaly, a peníze 
rozdal chudobným. Vzal matku s jednou sestrou a zavedl je do 
ženského monastýru pod horou, na které přebýval. Zanedlouho 
odešel k Pánu i stařec Jan a Štěpán zůstal v jeskyni sám. Tehdy 
mu bylo něco přes 30 let. Pro jeho ctnostný život se kolem něj začali 
shromažďovat učedníci. Tak se utvořilo malé společenství mnichů 
v počtu dvanácti. Žili podle Spasitelova slova: „Hledejte nejprve Boží 
království a jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ 
(Mt 6,33) Když se ke ctihodnému začaly hrnout davy lidí, vybudoval 
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si celu na druhé straně hory, protože toužil po ukrytém životě ve 
sjednocení s Bohem. Cela byla bez střechy.

Po Lvu Isaurském zasedl na trůn jeho syn Konstantin V. Kop-
ronymos. Ten ještě s větší zuřivostí začal ničit svaté ikony a zabíjet 
pravověrné. Obzvlášť nenáviděl mnichy, protože nejvíc odhalovali 
jeho nepravdivou víru a všude vyzývali lid k uctívání Kristova obrazu. 
Zdálo se, jako by se vrátily časy dávných mučitelů. Ostatky svatých 
byly spalovány, svaté svátosti zneuctívány, posvěcené nádoby a iko-
ny házeny do moře. Ve slavném Vlachernském chrámu bezbožníci 
seškrábali ze stěn překrásné ikony a místo nich namalovali květiny, 
zvířata a ptáky. V roce 750 tam svolali sněm východních biskupů, 
ikonoborců, v počtu 338. Žádný patriarcha se ho neúčastnil kromě 
cařihradského heretika jménem Konstantin. Na stolec ho povýšil 
jen sám vládce bez souhlasu jiných patriarchů a biskupů. Na vlčím 
sněmu byla stanovena tato falešná dogmata: všichni mají nazývat 
svaté ikony modlami a na těch, kteří je přesto budou uctívat, ať 
bude anathema.

Prvního, koho vyloučili z církve, byl už zesnulý sv. German, dří-
vější patriarcha Cařihradu. Tak bezbožníci, sami prokletí, prokleli 
svatého. Prokletí heretiky je však neprávoplatné, jak říká Duch 
svatý: „Ať proklínají, ty žehnej.“ (Ž 109,28)

Další falešné dogma stanovilo, že každý má vyznávat, že ani svatí 
v nebi, a dokonce ani Panna Maria, nám nemohou svou přímluvou 
pomáhat a nikdo vůbec nemá nazývat svatými apoštoly, mučední-
ky, mnichy či spravedlivé. Nakonec ti falešní pastýři připočetli svůj 
sněm k prvním šesti a nazvali ho sedmým všeobecným koncilem. 
Mnoho biskupů, kteří tam byli přítomni, znali pravdu, ale ze stra-
chu mlčeli. Tak se naplnilo Písmo: „Mnozí pastýři zničili mou vinici, 
pošlapali svůj podíl, můj žádoucí podíl obrátili v poušť a zpustošený 
kraj.“ (Jer 12,10)

Ničemný císař slyšel o ctihodném Štěpánovi, že je tvrzí pravo-
věrnosti a všechny učí zbožnosti. Poslal za ním proto svého prvního 
rádce Kalixta, aby ho přesvědčil podepsat závěry jejich sněmu. Tím 
by však fakticky odpadl od Krista. Svatý Štěpán řekl, že nepodepíše 
a že je připraven za víru církve položit i život. Kopronymos vzplanul 
hněvem a rozkázal Štěpána uvrhnout do vězení. Vojáci přepadli jeho 
celu, vykopli dveře a vyvlekli blahoslaveného a spolu s ním i všechny 
jeho učedníky. Nechali je ve vězení sedm dní. Nic nejedli, protože 
nechtěli přijímat jídlo od heretiků. Nečekaně ale napadli Byzantskou 
říši Skytové a císař rozkázal mnichy propustit. Spravedlivý Štěpán 
ale neměl pokoj dlouho. Podlý Kalixt našel mezi jeho učedníky Jidá-
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še, který za peníze zradil svého duchovního otce. Jmenoval se Sergej. 
Ještě s jedním duchovním napsali knihu plnou ohavných pomluv, 
jako by Štěpán tupil císařovo jméno a pobuřoval lid k povstání. 
Nejhorším však bylo, že ho obvinili z nečistého hříchu s řeholnicí. 
Falešným svědkem se stala její bývalá služebná. Když válka se 
Skyty skončila, ničemný Kopronymos obrátil znovu všechnu svou 
nenávist proti Štěpánovi. Na základě nepravdivých obvinění vojáci 
znovu banditsky napadli mnichy a monastýr vypálili. Ctihodného 
otce zavřeli do Filippikova monastýru v městě Chrysopolis1. Císař 
k němu poslal několik biskupů, aby ho v disputaci přemohli. Vy-
týkali Štěpánovi: „Jak si dovoluješ pokládat nás za heretiky a sebe 
stavět výše než císaře, než patriarchu a všechny křesťany? Podle 
tebe jsme my všichni zbloudili a ty jediný máš pravdu?“ Ctihodný 
Štěpán v síle prorockého ducha řekl: „Poslechněte, co Písmo říká 
o Eliášovi, jak odpověděl králi Achabovi: Ne já kormoutím 
Izrael, ale ty a dům tvého otce, protože jste opustili Pánova 
přikázání. Ne já, ale vy jste cizoložníci, kteří zavádíte do církve 
nové učení a rozdělujete ji. O vás platí slova žalmu: ‚Srocují se 
králové země, vládcové se umlouvají spolu s pseudopastýři a 
námezdníky proti Kristu i proti Jeho úctyhodnému obrazu.‘“ 
(srov. Ž 2,2). Když to řekl, nikomédijský biskup Konstantin vstal a 
kopl na zemi sedícího Štěpána do tváře. Svatému dali dvě možnosti: 
buď podepíše dokumenty sněmu, anebo zemře. Odpověděl: „Pro 
mne je život Kristus a smrt za Jeho úctyhodnou ikonu ziskem.“ 
(srov. Fp 1,21) Tehdy začal odhalovat jejich lež v takové síle Ducha, 
že se k císaři vrátili zahanbení. Podlí biskupové chtěli skrýt před 
císařem svůj neúspěch, ale Kalixt otevřeně vyznal: „Přemohl nás. 
Veliký je to muž a ničeho se nebojí.“

Štěpán byl odsouzen do vyhnanství na ostrov Proikonesos2. Tam 
se kolem něho shromáždili bratři, kteří se po útoku na monastýr 
rozprchli. Pán skrze svého služebníka dělal velké zázraky, takže 
k němu přicházelo mnoho potřebných. On všechny utvrzoval v pra-
vověrnosti, uzdravoval nemoci, vyháněl běsy, utěšoval zarmoucené. 
Císař to nemohl snést a rozkázal přivést Štěpána do Cařihradu. Když 
ho uviděl, začal ho zuřivě ponižovat. Svatý zůstal tichý a pokorný. 
Kdy však řeč přišla na pravdy víry, Kristův bojovník směle bránil 
pravdu. Vysvětlil, že uctívají-li křesťané obraz, neuctívají věc či plát-
no, ale Prvoobraz, tedy Božího Syna, který vzal na sebe naše tělo. 

1 dnešní Üsküdar
2 dnešní Marmara
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Dal i názorný příklad: vzal do ruky malý peníz s podobou císaře a 
zeptal se: „Čí je to obraz?“ Kopronymos odpověděl: „Nikoho jiného 
než císaře.“ Štěpán se zeptal: „A jak by ho někdo hodil na zem a 
začal by po něm dupat, co by se s takovým stalo?“ Ti, co stáli kolem, 
odpověděli: „Byl by tvrdě potrestán, protože zneuctil vládce.“ Štěpán 
vykřikl: „Ó jak jste nerozumní a slepí! Jak strašné odsouzení 
dopadne na vás, kteří vtěleného Boha, Jeho Matku a všechny 
svaté znevažujete!“ To když řekl, hodil peníz na zem, plivnul na 
něj a začal po něm dupat. Sluhové ho chtěli zabít, ale císař jim to 
zakázal. Uvrhl však Štěpána do vězení.

Ve věznici už svatý našel 342 mnichů. Jedněm uřezali nosy, dru-
hým uši, jiným vypíchli oči, těm, co k obraně ikon napsali knihy, 
usekli ruce. Ostatním namazali tváře smolou a zapálili. Když je Ště-
pán uviděl, rozplakal se, že on nebyl hodný přenést taková utrpení 
za Pána Ježíše. Vězení se de facto stalo monastýrem. Svatí otcové 
se společně modlili, slavili Boha a svědčili si navzájem. Když mezi 
sebou rozmlouvali, vzpomínali hrdinské skutky jiných mučedníků, 
které znali. Takovým způsobem se povzbuzovali k věrnosti Kristu. 
Svatého Štěpána drželi v temnici jedenáct měsíců. Pán mu ukázal, 
že za čtyřicet dní zemře.

Když nastal třicátý devátý den, císař uspořádal starý pohanský 
svátek ke cti bůžka Dionýsa. Na hostině mu kdosi oznámil, že Štěpán 
ve vězení stále chrání úctyhodné ikony. Tehdy ničemný císař poslal 
dva služebníky, aby svatého ubili k smrti. Ti ho však místo toho 
poprosili o požehnání. Na druhý den, když se mučitel dozvěděl, že 
ho podvedli, začal běsnit. Jiní služebníci se ptali, co se stalo. Ničema 
zařval: „Štěpán je císař, mě tu nikdo neposlouchá!“ Sluhové rychle 
běželi do vězení, vzali Štěpána a vláčeli ho ulicemi města. Když byli 
u chrámu velikého mučedníka Teodora, svatý ještě zvedl hlavu, 
aby vzdal slávu Bohu. Uviděl to jeden z heretiků a rozbil mu hlavu 
dřevem. Hned na vraha zaútočil démon, který nešťastníka mučil tak 
dlouho, dokud ho nezabil. I když ostatní slyšeli a viděli, v jakých 
strašných bolestech umírá, dále tyranizovali už mrtvé Štěpánovo 
tělo. Ulice města byly skropeny jeho krví, odtržené údy se válely po 
cestě. Kopronymos ještě rozkázal, aby každý hodil na mučedníka 
kamenem, jinak se stane nepřítelem císaře. Dokonce kvůli tomu 
pustili i děti ze škol. Boží trest pak dopadl na celý Cařihrad, neboť 
najednou ve tři hodiny nastala tma jako v noci a začaly padat tak 
velké kroupy, že mnoho lidí zabily.

Ctihodný Štěpán dovršil svůj život 28. listopadu roku 767. Dožil 
se 53 let.
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SVATÝ MUČEDNÍK PARAMON A SPOLUMUČEDNÍCI

Za časů zločinného císaře Decia, jeho náměstek Akvilin krutě 
pronásledoval křesťany na východě. Jednoho dne se vydal k teplým 
pramenům v Bithýnii, kde se nacházely známé lázně. Vedle nich 
stálo pohanské obětiště bůžka Poseidona.

Akvilin vzal s sebou 370 křesťanů, které dříve uvěznil, aby je 
přinutil přinést modle oběť. Tou cestou šel Boží služebník Paramon. 
Když uviděl před chrámem takové množství věřících připravených 
zemřít za Krista Spasitele, hlasitě, aby ho všichni slyšeli, zvolal: „Ó 
jak mnoho spravedlivých zlý velmož zabíjí, protože se nechtějí 
poklonit jeho mrtvým modlám!“ Když Akvilin uslyšel ta slova, 
rozkázal sluhům, aby Paramona zabili. Kati nejprve svatému pro-
bili ostrým rákosem jazyk a pak všechny údy. Nakonec mučedníka 
probodali oštěpy. Toho dne také sťali i všechny ostatní křesťany. 
Stalo se to roku 250.

SVATÝ MUČEDNÍK FILUMEN

Svatý Filumen žil v Lykaonii (jihovýchodní Turecko) a byl kup-
cem. Vozil obilí do města Ancyra a tam ho prodával. Bylo to za časů 
krutého pronásledování křesťanů. Věřící museli každý den počítat 
s realitou mučednické smrti. Tak i sv. Filumen byl vždy připraven 
položit svůj život za Krista. Jednou jel zase prodávat žito a vůbec 
ho nenapadlo, že to bude už jeho poslední cesta. Všechno bylo jako 
vždy, až do chvíle, kdy svatého obvinili, že je křesťanem a přivedli 
ho před mučitele Felixe. Filumen se však nezalekl. Odvážně vyznal 
svou víru v Ježíše Krista a byl za to vydán na muka. Nejprve mu 
rozdírali tělo železnými háky a pak ho hodili do ohně. Boží milost 
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ho však zachovala, že neutrpěl žádnou újmu. Nakonec mu do hlavy, 
rukou i nohou zabili hřeby a hnali ho po náměstí, dokud nepadl. 
Tak sv. Filumen vydal svou duši Bohu. Stalo se to kolem roku 270 
za vlády císaře Aureliána.

CTIHODNÝ AKAKIOS SINAJSKÝ

O tomto svatém víme díky svatému Janu Klimakovi (Lestviční-
kovi), který ho vzpomíná ve své knize. Píše: „Veliký Jan Hesychasta 
(Mlčenlivý) mi říkal pravdivý a uchvacující příběh. Byl jeden mrzutý 
starý mnich, který žil v jednom monastýru v Asii. Nevím, jakým způ-
sobem, ale našel si učedníka, mladého mnicha Akakia, prostého a 
nevinného. I když byl věkem mnohem mladší než stařec, ctnostmi ho 
převyšoval. Stařec mu způsoboval mnoho příkoří. Nejenže ho hanil a 
lál mu, ale dokonce ho i bil. Mnich Akakios to však vědomě přijímal 
bez reptání jako svůj očistec na zemi. Sílu k nesení tohoto kříže čerpal 
z vnitřní modlitby. V té zemi museli mniši chodit daleko pro vodu a 
stařec poslal Akakia, aby ji přinesl. Když Akakios vešel s nádobou 
plnou vody do cely, nechtě zakopl. Nádoba se rozbila a voda se všu-
de rozlila. Starý mnich zlostí vybuchl a začal učedníka zlobně kárat. 
Ten se omluvil. Stařec ho však začal bez milosti bít, že Akakios od 
něj ledva utekl. Běžel do hluboké pouště, padl na kolena a s pláčem 
začal volat k Bohu: ‚Pane Ježíši, smiluj se nade mnou, už nemám sílu 
trpět to ustavičné soužení. Vidím, že chceš, abych to z lásky k Tobě 
nesl, ale bojím se, že to už nevydržím. Opravdu chci milovat svého 
představeného, ale ve svém srdci cítím hořkost a musím přiznat, že 
jsem se urazil. Ty vidíš, že se mnou často zachází nespravedlivě. 
Bolí mě to. On vůbec nebere v úvahu mé potřeby. Nejsem přece jeho 
otrokem, aby se tak vůči mně choval.‘ Najednou se mu připomněla 
slova proroka Izaiáše: ‚Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako 
beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, 
ústa neotevřel.‘ ‚Pane!‘ zvolal Akakios, ‚odpusť mi mou sebelítost, 
že jsem znovu myslel jen na sebe a na Tebe jsem zapomněl! Ty 
jsi tolik za mě vytrpěl a co jsem já udělal pro Tebe? Pomoz mi 
Tě následovat. Děkuji Ti, že jsi mi na této situaci ukázal, jaký 
ve skutečnosti jsem. Od této chvíle budu ještě více bojovat se 
svou pýchou a sebeláskou, přijmi to utrpení jako oběť za spásu 
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duší!‘ Postupně se Akakios naučil nést svůj kříž s radostí, neboť ho 
rozpaloval láskou k Bohu.“

Když Jan Hesychasta viděl jeho ustavičné utrpení, při setkání se 
ho zeptal: „Jak se ti daří, bratře Akakie? Jak se dnes máš?“ Svatý 
vždy radostně odpovídal: „Mně je tak dobře, jako bych už byl před 
Pánem.“ Jindy Jan viděl jeho zraněnou tvář, pod očima modřiny a 
jak je celý zbitý. Skromný mnich ale nijak nechtěl být chválen. Jan 
ho povzbuzoval: „Výborně, bratře, trp a pamatuj na budoucí odměnu, 
jaká tě v nebi čeká. Buď si vědom, že nic není tak nutné a nic tolik uži-
tečné, nic tak sladké a slavné, jako trpět pro Ježíše Krista.“ Akakios 
prožil se starcem devět let. Pak se přiblížila jeho smrt. Onemocněl 
a odevzdal svého ducha do Božích rukou.

Když uběhlo pět dní, stařec šel za jedním poustevníkem a oznámil 
mu: „Můj učedník Akakios zemřel.“ Když to poustevník uslyšel, odpo-
věděl: „Nevěřím ti, on nezemřel.“ Stařec řekl: „Otče, jestli mi nevěříš, 
sám jdi a podívej se na jeho hrob.“ Společně šli ke hrobu svatého. 
Stáli nad ním a ctihodný otec řekl: „Bratře Akakie, přikazuji ti ve 
jménu Ježíše Krista, pověz nám, jestli jsi zemřel.“ Ctihodný Akakios 
odpověděl: „Ne, otče, já žiji, protože nemůže navěky zemřít ten, 
kdo zachovává Boží přikázání. Až teď jsem uviděl, kolik duší 
dostalo a ještě dostane milost skrze mé utrpení, které jsem 
snášel ve víře.“ Když to stařec, který byl dříve mrzutý, uslyšel, padl 
tváří k zemi a začal plakat. Pak se zavřel v cele, která byla nedaleko 
Akakiova hrobu. Zbytek svého života prožil v hlubokém pokání a 
horlivosti ve službě Bohu. Před jinými otci s pláčem vyznával svou 
vinu. Tak dosáhl svatosti a zemřel.

SVATÝ MUČEDNÍK PETR,
ARCIBISKUP ALEXANDRIJSKÝ

Náš otec Petr, arcibiskup, byl povýšen na biskupský stolec 
v době, kdy Dioklecián a Maximián, zlotřilí císaři, rozpoutali kruté 
pronásledování křesťanů. Nejen ve věznicích, ale i na ulicích měst a 
v polích byla prolévána nevinná krev Kristových mučedníků. V těch-
to strašných časech plných těžké trýzně řídil Boží církev v Alexandrii 
tento sv. Petr. Byl nepřemožitelný ve víře, trpělivosti, vytrvalosti 
a vždy dával malodušným příklad mužnosti. Bázlivé utvrzoval a 
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podpíral, aby neodpadli, a mnohé přivedl k mučednické koruně. 
Byl ve vyhnanství pro Krista, putoval po Týru, Fénicii a Palestině. 
Své ovce utvrzoval zaslanými listy a posiloval je tak silou Ducha 
svatého. Bál se totiž, aby se někdo nepolekal muk a neodpadl od 
Krista. Ve dne i v noci pozvedal své ruce k Bohu a modlil se za ně. 
Když se znovu vrátil do Alexandrie, sloužil v temnicích uvězněným 
pro víru. Našel jich tam 660. Mezi vězni bylo i mnoho presbyterů a 
jiných duchovních. Oni všichni byli později různým způsobem zabiti. 
Petr se radoval duchem, když viděl jejich hrdinné utrpení, v němž 
zůstali Kristu věrni až do konce.

Petr dobře pásl Kristovo stádo, ale dravý vlk v ovčí kůži, here-
tik Arius, začal sít koukol prokletí běsovského učení mezi pšenici. 
Popíral božství Pána našeho Ježíše Krista a touto ohavností škodil 
Boží církvi.

Císař Maximián nechal Petra uvěznit a tribunovi dal příkaz, aby 
byla arcibiskupovi useknuta hlava. Lidé ho však statečně bránili. 
Obstoupili věznici a všichni byli ochotni i zemřít, jen za žádnou 
cenu nedopustit usmrcení svého pastýře. Arius se dozvěděl, že ar-
cibiskup, který ho vyloučil ze svaté, všeobecné, apoštolské církve je 
v poutech v temnici a má být za Krista zabit. Přišel proto s úlisným a 
pokryteckým pokáním a uprosil některé presbytery, hlavně Achilea 
a Alexandra, aby se za něj u sv. Petra přimluvili. Petr jim s pláčem 
a vzdycháním odpověděl: „Nevíte, milovaní, za koho mě prosíte. Aria 
odmítám, protože je samým Bohem odmítnut a od svaté církve je ne 
tak mým, ale Božím soudem odloučen. Ne proti člověku, ale proti 
Bohu zhřešil, když potupil tajemství Nejsvětější Trojice, na niž se 
cherubové a serafové neodvažují pohlédnout a neustále ji ozpěvují: 
Svatý, Svatý, Svatý, Pán Bůh zástupů! Síly nebeské říkají: Plné je 
nebe i země Tvé slávy! Hanebný heretik se však svým rouháním 
odvážil učinit rozdělení mezi Otcem, Synem a Duchem svatým. Jak 
já mu mám odpustit? Na něj se za svého Tvůrce hněvá všechno živé. 
Prokletý bude Arius v tomto i budoucím věku.“

Když to sv. Petr řekl, všichni, kteří ho za Aria prosili, mu padli 
k nohám a neodvážili se více ho s tím obtěžovat. Svatý Petr vzal 
stranou presbytery Achilea a Alexandra, a řekl jim: „Já jsem člověk 
hříšný, ale vím, že Pán Bůh mě volá k mučednické koruně. Předtím, 
než zemřu, odhalím vám, sloupům církve, Boží tajemství, které mi můj 
Pán ukázal této noci. Ty, ctihodný Achile, po mně usedneš na arcibis-
kupský stolec a po tobě pak presbyter Alexandr. A co se týká Aria, 
nemyslete si, že jsem nemilosrdný a krutý k těm, kdo hřeší; vězte, že 
hřích učiněný ze slabosti, i kdyby byl sebevětší, je menší v porovnání 
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s Ariovou zlobou. Těm, co hřeší ze slabosti, je lehké odpouštět, ale 
jak mohu odpustit tomuto prokletému, za něhož mě prosíte, když je 
plný vnitřní úlisnosti a bohorouhačství. Z jeho srdce vytéká rozbou-
řená řeka hanobení Všemohoucího Syna Božího, protože stvořením 
nazývá Toho, který je Tvůrcem všeho viditelného i neviditelného, Toho, 
jehož hlásali proroci, apoštolové a evangelisté. Jak mi můžete říkat, 
abych vyslyšel vaši prosbu a smiloval se nad Ariem, který nechtěl 
poslechnout můj příkaz a vzpamatovat se, a to, že jsem ho proklel, to 
jsem neudělal sám od sebe, ale z příkazu Krista, mého Boha, který 
se mi i této noci zjevil.“

Svatý Petr pak viděl, že křesťanský lid, rozpálen horlivostí, pře-
káží císařskému poslu vyvést ho z temnice na popravu. Bál se, aby 
nezačala řež mezi křesťany a císařskými vojáky a nedošlo k velkému 
krveprolití. Vydal se jim proto sám do rukou a tak byl sťat.

(Jeho svátek slavíme 25. listopadu.)

Svatý mučedník 
Štěpán Nový
viz str. 297
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SVATÝ APOŠTOL ONDŘEJ

Svatý Ondřej pocházel z gali-
lejského města Betsaida. Nejpr-
ve byl učedníkem Jana Křtitele 
a podle jeho příkladu se odřekl 
manželství a zachoval panictví. 
Byl prvním mezi apoštoly, který 
poznal Pána a šel za Ním, proto 
bývá nazýván „prvozvaný“. O této 
události vypráví apoštol Jan ve 
svém evangeliu (J 1,35–40). Hned 
po prvním setkání s Ježíšem šel 
apoštol Ondřej za svým bratrem 
Šimonem Petrem a plný rados-
ti mu řekl: „Našli jsme Mesiáše, 
nazývaného Kristus,“ a přivedl 
ho k Ježíši. Když Ondřej s Pe-
trem jednoho dne lovili ryby, sám 
Spasitel je povolal slovy: „Pojďte 
za mnou a já z vás udělám rybáře 

lidí!“ (Mt 4,19) Tehdy zanechali sítě a stali se Ježíšovými učedníky. 
Tak se naplnilo Písmo: „Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil 
vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce a vaše ovoce aby 
zůstalo; a Otec vám dá, oč byste ho prosili v mém jménu.“

Po nanebevstoupení Pána byl sv. Ondřej jako i ostatní apoštolové 
pokřtěn Duchem svatým.

Při hlásání evangelia prošel Sýrií, Malou Asií (současné Turecko) 
a došel až k pobřeží Černého moře. Jako první z apoštolů přinesl 
zprávu o Kristu do města Byzantion, pozdějšího Cařihradu. Odtud 
pokračoval po mořském pobřeží do Arménie a Gruzie a šel dále na 
sever do Skýtie (současné území východních Slovanů). Tam mezi 
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řekami Donem a Volhou konal dlouho misii. Místní obyvatelé pro 
svou prostotu přijímali Boží slovo s radostí. Právě tuto prostotu ale 
zneužívali pohanští žreci, kteří je drželi pod vládou temnoty.

Za krátký čas většina věřících buď odpadla, anebo byli umučeni. 
Ondřejova misie byla tedy fakticky neúspěšná. Jeho kázání, vřelé 
modlitby za tuto zemi a krev mučedníků, však přinesly plody mno-
hem později. Díky nim se obrátil kníže Vladimír Veliký, skrze něhož 
se rozšířila pravá víra po celé Rusi.

Po Jeruzalémském sněmu se apoštol znovu vrátil na tato mís-
ta. Dostal se na Tauridský poloostrov (Krym) do města Chersonés 
(Sevastopol). V něm trvala misie nejdéle a přinesla největší plody. 
Odtud se odebral po Dněpru dále na sever. Ctihodný Nestor letopisec 
a jiní historikové svědčí, že apoštol Ondřej došel až do Kyjevských 
hor. Tam se svými učedníky postavil kříž a prorokoval: „Vidíte ty 
hory? Vězte, že na nich zazáří milost Boží a povstane zde velké město, 
v jakém bude mnoho chrámů. Celá tato země bude prozářena svatým 
křtem.“ Na těchto horách se modlil za to, aby Pán zlomil sílu ducha 
lži, který držel obyvatelstvo v područí. Obětoval Bohu svou bolest 
nad tím, že se jeho misie prakticky nepodařila. Pokračoval v cestě 
a přišel až tam, kde se dnes nachází Veliký Novgorod. Pak se zase 
vrátil do Chersonésu a ubíral se dále na západ. Šel při mořském 
pobřeží a hlásal Kristovu víru na území současné Moldávie, Ru-
munska a Bulharska. Odtud došel do makedonských měst Filipy 
a Soluň a pak pokračoval do Korintu. Svou misii ukončil v řeckém 
městě Patras. Zde z Boží milosti činil velké zázraky a celé město 
obrátil ke Kristu. Dokonce manželka tamějšího místodržitele Egea 
jménem Maximilla a jeho bratr Stratoklius se obrátili poté, co byli 
modlitbami apoštola zázračně uzdraveni. Jen místodržitel Egeas 
se zatvrdil v nevěře, mučil Ondřeje a nakonec ho odsoudil k smrti. 
Když Ondřej uviděl kříž, na kterém měl být ukřižován, zvolal: „Ó 
kříži, tebe jsem vždy miloval, toužil po tobě a hledal tě. Přijmi 
mne, učedníka Pána, který byl na tobě ukřižován. Vezmi mě 
od lidí a odevzdej mému Mistrovi.“

Presbyteři a jáhni byli očitými svědky jeho utrpení a popsali je 
v listu adresovanému všem církvím po celém světě. Psali v něm:

Když místodržící vjížděl do města, Ondřej mu vyšel vstříc. Řekl 
mu: „Ty, který soudíš lidi, bys měl poznat svého Soudce, 
který je na nebesích, a pak se mu poklonit.“ Místodržitel odpo-
věděl: „To ty jsi ten Ondřej, který boří chrámy bohů a přivádí lidi k té 
falešné víře, která se objevila teprve nedávno a kterou římští císaři 
rozkázali zničit?“
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Ondřej odpověděl: „Římští císaři nevědí, že když Syn Boží 
sestoupil na zem, jasně ukázal, že tyto modly nejenže nejsou 
bohy, ale jsou to nečistí běsi, nepřátelští lidskému pokolení. 
Učí lidi, aby hněvali Boha a odvraceli Ho od sebe, aby je ne-
slyšel. Démoni drží lidi ve svém otroctví a tak dlouho je obe-
lhávají, dokud jejich duše nevyjdou z těla obnažené, nemajíce 
nic, kromě svých hříchů.“

Egeas posedlý běsem řekl: „Když váš Ježíš hlásal tyto bá-
chorky a prázdná slova, židé Ho přibili na kříž.“ Ondřej mu na to 
řekl: „Veliké je tajemství kříže, a jestli chceš poslouchat, po-
vím ti o něm.“ Egeas odpověděl: „Vyslechnu tě trpělivě, ale jestli 
neuděláš to, co ti přikazuji, poneseš na sobě totéž tajemství kříže.“ 
Apoštol na to: „Nebojím se smrti, neboť smrt za Krista je pro mě 
největší ctí. Toužím, abys poznal pravdu, uvěřil, a tak zachrá-
nil svou duši.“ Místodržitel odpověděl: „Zachraňují to, co zahynulo. 
Copak moje duše zahynula, že mi říkáš, abych ji zachránil, kdo ví, 
jakou vírou?“

Ondřej mu řekl: „A to je právě to. První člověk neposlechl 
Boha, okusil plod ze zakázaného stromu, a tak uvedl na lidstvo 
smrt. Bylo třeba, aby tato smrt byla zničena. Proto se z čisté 
Panny narodil Boží Syn a vrátil lidem znovu věčný život, který 
všichni ztratili. A tak jako první člověk zhřešil, když vztáhl 
k dřevu, stromu poznání dobra a zla ruce, tak i pro naše spa-
sení sám Stvořitel dobrovolně rozepjal své ruce na dřevu kříže, 
protože nás nekonečně miluje.“

Mučitel zvolal: „Takové věci vyprávěj těm, kteří tě budou chtít 
poslouchat. Když nebudeš chtít přinést oběti bohům, umučím tě!“

Ondřej řekl: „Každý den přináším jedinému Bohu jako oběť 
Neposkvrněného Beránka, který vždy zůstává neměnný a živý, 
přestože skutečně byl zabit a věřící vpravdě jedí Jeho Tělo a 
pijí Jeho Krev.“

„Jak je to možné?“ zeptal se místodržitel. „Když uvěříš celým 
svým srdcem, budeš moci pochopit toto tajemství. Když neu-
věříš, nikdy ho nepochopíš,“ odpověděl apoštol.

Tehdy kat přikázal uvrhnout apoštola do vězení. Za Ondřejem 
přišlo mnoho lidu a chtěli zabít Egea a Ondřeje vysvobodit z vězení. 
Ale svatý je zadržel: „Neklaďte překážky mému mučednictví, ale 
i sami buďte připraveni na to, abyste prostřednictvím časných 
útrap přešli do věčné radosti. Vy se nemáte ničeho bát. Jestli 
je třeba bát se muk a utrpení, pak jen takových, které nemají 
konce. Lidské hrozby jsou podobné dýmu, který se objeví a za 
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chvíli zmizí. Co se týká časných utrpení, když jsou malá, je 
lehké je přemoci, a když jsou velká, brzy oddělí duši od těla 
a samy skončí.“

Zatímco apoštol poučoval lid, uběhla celá noc. Zrána místodržitel 
zasedl na soudnou stolici a nechal předvést Ondřeje. „Rozhodl ses 
skoncovat s tím šílenstvím a už nehlásat Krista, aby ses s námi mohl 
v tomto životě veselit?“ drze zvolal kat. Apoštol odpověděl: „Veselit 
se s tebou budu, jen když uvěříš v Krista a odvrhneš modly. 
Neodřeknu se mého Pána Ježíše Krista, naopak, získal jsem 
pro Něj mnoho duší.“

Egeas řekl: „Proto tě také nutím obětovat, aby ti, kteří byli tebou 
podvedeni, opustili marnost tvého učení a obrátili se k bohům. Tak ob-
novíš jejich úctu k nim. Jestli ne, budeš za jejich potupu krutě usmrcen.“

Tato slova Ondřeje rozohnila a zvolal: „Poslouchej mě, synu 
smrti, odsouzený k věčným mukám. Do této chvíle jsem s tebou 
mluvil pokorně, neboť jsem si přál naučit tě svaté víře. Ale 
protože zůstáváš ve své opovážlivosti, já se tvých muk nebo-
jím. Vymysli na mě ta nejtěžší muka, která znáš, protože tím 
milejší budu svému Králi, čím víc pro Něj vytrpím.“

Tehdy mučitel přikázal roztáhnout ho a bít. A když se ti, kteří 
ho bili, vystřídali už sedmkrát po třech vojácích, svatý byl znovu 
přiveden před soudce. Ten mu řekl: „Poslechni mě, Ondřeji, a nepro-
lévej zbytečně svou krev, protože pokud mě neposlechneš, nechám 
tě ukřižovat.“

Svatý odvětil: „Jsem otrok Kristova kříže a toužím za Něho 
zemřít. Mám ale velký smutek z toho, že ty zahyneš. A to mě 
bolí víc než všechno moje utrpení. Moje utrpení skončí za den, 
možná za dva, ale tvoje utrpení ani za tisíc let nebude mít 
konce. Proto si prosím nezvětšuj muka a nerozpaluj pro sebe 
věčný oheň.“

Rozhněvaný Egeas přikázal Ondřeje ukřižovat, a aby rychle ne-
zemřel, vojáci mu přivázali ruce a nohy provazy. Stálo kolem něj 
množství lidí, více než tisíc. Apoštol posiloval věřící v Krista a utvr-
zoval je, že žádné mučení není ničím ve srovnání s odměnou, která 
je za ně čeká v nebi.

Potom šel všechen lid k domu Egea a volal: „Tak nemá trpět svatý 
člověk, dobrý učitel vysokých mravů, pokorný a moudrý! Už druhý 
den visí na kříži a nepřestává nás učit pravdě.“

Tehdy se kat zalekl lidu a hned šel s nimi, aby sňali Ondřeje 
z kříže. Množství lidí, jedni za druhými se Ondřeje snažili odvázat, 
ale jejich ruce ve chvíli, kdy se ho dotkly, odumíraly.
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Tehdy mučedníka ozářilo světlo z nebe jako blesk, takže lidské 
oko na něj nemohlo pohlédnout. To trvalo půl hodiny, dokud svatý 
apoštol naposledy nevydechnul. V záři tohoto světla odešel ke svému 
Pánu. Apoštol Ondřej umřel v roce 66.

Bezbožný Egeas skončil zle. Když přemýšlel, jak potrestat lidi, 
kteří orodovali za apoštola, na něj najednou zaútočil zlý duch a 
zabil ho.

Ostatky svatého Ondřeje byly v roce 355 na příkaz Konstan-
tina Velikého přeneseny do Cařihradu. V roce 1208 přenesli tyto 
ostatky do Itálie, do města Amalfi . V roce 1418 přenesli hlavu apo-
štola do Říma.
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DUCHOVNÍ POUČENÍ 12.

NEPŘETRŽITÁ MODLITBA
(1Sol 5,17; Lk 18,1.7–8)

Ježíš řekl: „Je třeba se stále modlit a nikdy neochabovat.“ (Lk 18,1) 
Jak tento požadavek realizoval svatý Marcel? (v 5. století) Uprostřed 
východních mnichů zavedl ve svých monastýrech nepřetržitou mod-
litbu. Tyto monastýry se nazývaly „neusínající“. Mniši byli rozděleni 
do skupin, aby modlitbou obsadili 24 hodin dne. Pokud by byla tato 
praxe zavedena v západních i východních klášterech v současné 
době, bylo by to velmi užitečné. Pokud by bylo v klášteře např. 
12 mnichů, pak by na každého připadly dvě hodiny modlitby. Pokud 
by se modlili ve dvojicích, pak by měl každý povinnost čtyř hodin.

Mniši se dnes sice modlí, ale většinou všichni společně, a to 
určitý čas ráno a pak večer. Jenže tímto způsobem, po vzoru staré 
východní tradice, za kterou stojí svatý Marcel, jde o zavedení ne-
přetržité modlitby.

Jak tuto praxi nepřetržité modlitby mohou realizovat křesťané, 
kteří žijí ve světě? Osvědčeným způsobem jsou modlitební stráže. 
Stráž obsadí 24 hodin dne. Tvoří ji pouze 23 lidí, protože jedna hodi-
na je společná, od 20 do 21:00, tzv. „svatá hodina“. Rytmus se opa-
kuje tak, že jeden týden se každý bojovník denně modlí hodinu své 
modlitební stráže a svatou hodinu, a další tři týdny pouze svatou ho-
dinu. Další tři stráže obsadí zbývající tři týdny, to je 3 × 23 = 69 bo-
jovníků. Tak se vytvoří nepřetržitá modlitba (Lk 18,1.7; 1Sol 5,17; 
Iz 62,6–7), která má 92 bojovníků (4 × 23 = 92). Tato skupina má 
jednoho vedoucího — horlitele, který zodpovídá za to, aby se stráže 
nepřerušily. Když někdo např. onemocní, horlitel zajistí, aby ho měl 
kdo nahradit, popřípadě, když by někdo ze starších vojínů zemřel, 
aby jeho místo zaujal další Kristův vojín.

Týdenní stráže se střídají vždy z neděle na pondělí o půlnoci. Bůh 
čeká, že se do nepřetržité modlitby zapojíš i ty!

Rozdělení:
Modlitební stráž — 23 lidí.
Čtyři stráže vytváří nepřetržitou modlitbu — bojový oddíl — 

92 lidí.
Deset oddílů, to je 920 lidí, tvoří bojový prapor.
Deset praporů tvoří pluk, to je 9 200 bojovníků.
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Deset pluků tvoří divizi, to je 92 000 bojovníků.
Deset divizí tvoří Kristovu národní armádu, to je 920 000 bo-

jovníků.
Slouží k velkému duchovnímu užitku, když může Kristův vojín 

získat svou vlastní rodinu, aby se spolu s ním modlila svatou hodi-
nu od 20 do 21:00. Tím má celá rodina spoluúčast na duchovním 
boji a tato hodina je zároveň nejsilnějším prostředkem k zakořenění 
rodinných vztahů v Kristu, a to jak vztahu mezi manžely, tak i mezi 
rodiči a dětmi.

Aby Bůh dal vítězství, je třeba bojovat! Začni, neodkládej! Vezmi 
si svou modlitební hodinu a staň se iniciátorem modlitební stráže 
ve tvém městě. Nevzdávej se, dokud i v něm nebudou čtyři sku-
piny, tedy nepřetržitá modlitba. Tato modlitba zastaví genocidní 
satanizaci!
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SVATÝ PROROK NAHUM

Dnes si Kristova církev při-
pomíná památku starozákonní-
ho proroka Nahuma (Utěšený). 
Pocházel z pokolení Simeona, 
z vesnice Elkoš v Galileji a 
žil 700 let před Kristem. Když 
se ninivští obyvatelé po Joná-
šově kázání začali kát, Pán jim 
ve svém nesmírném milosrden-
ství odpustil hříchy. Avšak po-
tom, když viděli, že trest ohlá-
šený prorokem nepřišel, znovu 
se vrátili ke starému způso-
bu života. Bůh proto povolal 
proroka Nahuma a skrze něj 
oznámil obyvatelům Ninive, že 
za jejich zlobu je nemine smrt. 

V roce 612 před Kristem se jeho proroctví naplnilo. Přitáhli Arabové, 
Peršané, Mediánci i Chaldejci a na dva roky oblehli město. Tehdy se 
z Božího dopuštění vylila řeka Tigris, podemlela městské stěny, takže 
nepřátelé město lehce dobyli a zcela zničili. Kniha proroka Nahuma 
má 3 kapitoly. Svatý Nahum zemřel, jak říká tradice, přirozenou 
smrtí ve svých 45 letech.
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SVATÝ FILARET MILOSRDNÝ

Pán říká: „Blahoslavení milo-
srdní neboť oni milosrdenství do-
jdou.“ (Mt 5,7) Tato slova se na-
plnila na sv. Filaretovi, který pro 
své velké milosrdenství k chu-
dobným obdržel štědrou odměnu 
v tomto i v budoucím věku.

Filaret (tzn. milovník ctnosti), 
byl rodem z Pafl agonie z vesnice 
Amnia. Jeho rodiče byli bohatý-
mi velmoži, jmenovali se Řehoř 
a Anna. Už v dětství vštípili do 
srdce svého syna bázeň Boží, 
zbožnost i ostatní ctnosti. Když 
Filaret dospěl, oženil se s boha-
tou a ctnostnou ženou jménem 
Teozva. Narodili se jim tři děti, 
nejstarší syn Jan a dvě dcery 
Hypatie a Evancie. Pán žehnal svému služebníkovi, takže měl vel-
ký majetek, mnoho služebníků i stád dobytka. Filaret však viděl, 
kolik lidí žije ve velké bídě a řekl si: „Copak jsem přijal z Pánovy 
ruky tolik dobra jen proto, abych se jím nasycoval já sám a žil 
v požitcích? Copak je nemám raději rozdělit mezi bídné, vdovy, 
sirotky, pocestné, které se Ježíš Kristus na strašném soudu 
nebude stydět nazývat bratry, když řekne: ‚Všechno, co jste 
učinili jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste učinili‘? 
(Mt 25,45) Co budu mít v den soudu ze svých majetků, které si 
nyní chamtivě nechávám pro sebe? Copak se mi stanou v ráji 
nepomíjitelným jídlem nebo oděvem, který se nerozkládá? Apo-
štol přece říká: ‚Nic jsme si na tento svět nepřinesli a nic si 
nemůžeme odnést.‘ (1Tim 6,7) Jestliže si tedy vůbec nic z po-
zemského dobra nemůžeme vzít s sebou na druhý svět, copak 
není lepší odevzdat je hned Bohu rukama chudobných? Věřím, 
že Pán mě neopustí, ani moji rodinu, neboť prorok David mě 
ujišťuje: ‚Mladým jsem byl a už jsem zestárl, ale neviděl jsem 
spravedlivého opuštěného, ani jeho potomstvo, aby prosilo o 
chléb. Jeho ruka je stále štědrá, půjčuje a jeho rod bude po-
žehnán.‘“ (Ž 37,25–26)
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Když si to Filaret uvědomil, byl natolik milosrdný k bídným, že ho 
nazývali druhým Abrahámem. Všichni potřební v něm našli svého 
otce a opatrovníka.

Avšak Bůh, který všechno řídí lidem k užitku, dopustil na svého 
služebníka, jako kdysi na spravedlivého Joba, těžkou zkoušku. Svou 
trpělivostí měl dokázat, že je Pána hoden. Divocí Arabové zaútočili 
na ten kraj a sebrali sv. Filaretovi všechna stáda i služebníky a 
pole, sady i všechen majetek, co měl. Filaretovi zůstal jen pár volů, 
jedna kráva, jeden kůň a dva služebníci. Tím, že zchudnul, se svatý 
netrápil ani nenaříkal, ale jako se boháč raduje ze svého bohatství, 
tak se on těšil ze své chudoby. Pomyslel si: „Lehčeji vejdu do ne-
beského království. Ježíš řekl, že chudobní do něho vcházejí lehčeji 
než bohatí.“ (srov. Mt 19,23) I v takovém nedostatku nepřestával 
spravedlivý Filaret dávat almužnu, ale právě naopak, dával všem, co 
měl. Jednou šel orat pole, aby v potu tváře dobýval chléb. Stalo se, 
že jinému chudobnému vesničanovi najednou zdechl vůl, kterého 
si půjčil od souseda. Zemědělec byl z toho zoufalý. Šel za sv. Fi-
laretem a vyprávěl mu o svém trápení s nadějí, že v jeho slovech 
nalezne útěchu. On však, když viděl bližního v takovém zármutku, 
hned odpřáhl jednoho ze svých volů a dal mu ho. Chudák se velmi 
divil tak veliké štědrosti, vzal vola a šel domů chvále Pána. Filaret 
se vrátil domů jen s jedním volem. Jakmile se manželka dozvěděla, 
co se stalo, začala svého muže obviňovat: „Proč sis, ty ukrutníku a 
nelido, usmyslel nás umořit hladem? Chceš si doma odpočívat, proto-
že sis zvykl bez námahy jíst chléb. Teď je ti těžké pracovat, proto jsi 
tomu člověku dal našeho vola.“ Filaret se na ni překvapeně podíval 
a pokorně řekl: „Pán nám přikázal: ‚Podívejte se na ptactvo nebeské, 
neseje ani nežne, ani nesbírá do stodol, a váš Nebeský Otec ho živí‘. 
Copak nebude živit i nás? (Mt 6,26–27) A ještě slibuje dát stokrát víc 
tomu, kdo kvůli Němu a evangeliu rozdá své majetky chudobným. 
Jenom si uvědom, ženo, že za jednoho vola dostaneme sto, tak proč 
si dělat starosti?“ Neuplynulo ani pět dní a vůl, kterého svatý dal 
vesničanovi, se na poli najedl škodlivých bylin a zdechl. Když se 
o tom Filaret dozvěděl, bez váhání mu dal i druhého vola. Rodina 
znovu začala naříkat, ale svatý je uklidnil, když jim vyprávěl, že má 
na jednom místě veliké poklady, které ani on sám nemůže spočítat. 
Světec tím myslel nebeskou odměnu, kterou skutečně svým milo-
srdenstvím získal.

Zanedlouho rozdal potřebným i zbytek dobytka, který mu ještě 
zůstal. Jeho štědrost byla bezmezná. Když v těch krajích nastal 
velký hlad, světec neváhal dát chudému i pšenici, kterou si před-
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tím vzal na dluh, aby živil rodinu. Natolik důvěřoval Boží dobrotě, 
že ho neopustí. A Pán skutečně svého sluhu nezahanbil. Jeden 
z jeho dávných přátel uslyšel, že spravedlivý Filaret žije ve velkém 
nedostatku, a poslal mu čtyři muly, které na sobě nesli deset pudů1 
pšenice. Slíbil, že když bude ještě potřebovat, znovu mu předá tolik 
pšenice. Svatý vzdal chválu Bohu a řekl: „Děkuji Ti, Pane, můj Bože, 
že jsi mě, svého služebníka, neopustil a nepohrdl jsi tím, který v Tebe 
doufá.“ To byl však jen počátek požehnání, kterým ho Pán nadělil.

V tom čase nad Řeckem vládla císařovna Irena se svým synem 
Konstantinem IV. (780–797) Když dospěl, po celé říši byli rozesláni 
poslové, aby našli nejpěknější a nejzbožnější dívku, aby se stala 
císařovou manželkou. Poslové přišli i do vesnice Amnia. Když uvi-
děli dům spravedlivého Filareta, který krásou převyšoval ostatní, 
mysleli, že tam žije nějaký boháč a zašli k němu. Všechna rodina 
svatého se shromáždila, aby přivítala čestné hosty. Byly tam i tři 
Filaretovy vnučky — děti jeho nejstarší dcery. Sluhové byli udiveni 
krásou a ctností dívek a rozhodli se ukázat je císaři. Následujícího 
dne musela jet celá rodina do Cařihradu. Z celé říše bylo vybráno 
deset děvčat — kandidátek. Manželkou císaře se stala Marie, jedna 
z vnuček sv. Filareta. Další dvě vnučky uzavřely sňatky s význam-
nými úředníky. Císař Konstantin uctil sv. Filareta, daroval jemu 
i jeho blízkým velké majetky a propustil je v pokoji. Tehdy celá 
rodina činila pokání a prosila sluhu Božího za odpuštění. Filaret 
ale nezpyšněl tím, že získal takovou důstojnost, jen děkoval Bohu, 
že to vše dopustil. Když se vrátili domů, rozkázal připravit hostinu 
s tím, že chce k sobě pozvat samotného krále s velmoži. Běžel pak 
na ulice města a na křižovatky, shromáždil všechny žebráky, ma-
lomocné, slepé, kulhavé, vdovy a sirotky, a když je přivedl do svého 
domu, sám jim sloužil. Rodina pochopila, že tím králem myslel Je-
žíše, který přebývá v srdcích chudobných, a jeho velmoži všechny 
ty nuzné. Císař věděl, že všechno, co Filaret má, rozdává, proto mu 
často posílal peníze.

Přiblížila se smrt spravedlivého. Šel do cařihradského monastýru, 
který se jmenoval Rodolfeia. Toužil tam spočinout v Pánu. V den 
smrti zavolal svou rodinu a řekl jim: „Děti moje, chci vám oznámit, 
že Král mě dnes volá k sobě. Zanechávám vás a odcházím k Němu.“ 
Mysleli si, že mluví o pozemském vládci a odpověděli, že to je nemož-
né, protože je nemocný. Ale on řekl: „Jsem připraven, aby mě vzali 
a postavili před Králem.“ Až tehdy rodina porozuměla, že jim svatý 

1 jeden pud je 16,4 kg
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říká o svém přechodu k nebeskému Vládci. Na smrtelné posteli tak 
poučoval své blízké: „Znáte můj život od mladosti. Nezpyšněl jsem 
kvůli bohatství, které mi Pán dal, ale byl jsem poslušný apoštolovi, 
který zakazuje bohatým v tomto věku smýšlet o sobě vysoko. Svá 
dočasná dobra jsem neskryl v pokladnách, ale rukama chudobných 
jsem je poslal nebeskému Králi. I když jsem pak zchudl, nebyl jsem 
z toho smutný, abych tak neodsoudil Boha, ale naopak, spolu se 
spravedlivým Jobem jsem Mu děkoval, že mě ve své velké lásce po-
trestal. A dobrý Bůh, když viděl mou trpělivost, mě znovu povznesl. 
Proto vás prosím, drazí moji, následujte mě. Dělejte to, co jsem dělal 
já, a možná uděláte ještě více dobra. Nezapomínejte na chudobné, ne-
opouštějte církevní společenství, nekraďte, nikoho neurážejte, netěšte 
se utrpením nepřítele ani přítele. V modlitbách pamatujte na zemřelé 
a také i na mne nehodného.“ Když to řekl, pohlédl na své tři vnuky a 
zvěstoval jim, jaký bude život každého z nich. Také dvěma vnučkám 
zvěstoval, že budou žít krátce zde na zemi a budou dobře sloužit 
Vládci všech v monastýru. Vše, co řekl, se ve svůj čas naplnilo. Po-
tom se sv. Filaret pomodlil za svou manželku, za celou rodinu a celý 
svět. Když začal pronášet „Otče náš…“ při slovech „buď vůle Tvá“ 
s rozzářeným obličejem předal svého ducha do náruče Boha Otce.

Na jeho pohřeb se sešel bezpočet chudobných, kteří neutěšitel-
ně plakali za svým dobrodincem. Jeden chudobný člověk, kterého 
mučil nečistý duch, přiběhl k rakvi, v níž spočívaly ostatky svaté-
ho, dotknul se jí a byl vysvobozen. Na přání spravedlivého Filareta 
uložili jeho důstojné tělo ve zmíněném monastýru. Jeden z krajanů 
svatého vydal svědectví pod přísahou, že ho ve vidění viděl, jak sedí 
uprostřed krásného sadu na zářivém trůně, kolem něj bylo nes-
číslné množství chudobných oblečených do bílých rouch a všichni 
společně se nevýslovně radovali a vzdávali chválu svatému Bohu 
v Trojici Jedinému. Amen.
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SVATÝ PROROK ABAKUK

Svatý prorok Abakuk byl synem Asafa a pocházel ze Simeono-
va pokolení. Podle tradice svatých otců pocházel z nevelké osady 
Betzochar. Když se stal plnoletým, byl velkým Božím bojovníkem. 
Hořel duchem v Pánu a přísně dodržoval Boží přikázání. Ve všem 
se snažil hledat a plnit Boží vůli. Bůh viděl jeho upřímnost a vybral 
si ho za proroka. V Judsku tehdy vládl ničemný král Menaše a jeho 
syn Amon. Menaše usedl na trůn po smrti svého otce, zbožného 
krále Chizkijáše (Ezechiáše), a kraloval 55 let. Jak svědčí Písmo, za 
Menašeho se velmi rozšířila nespravedlnost a krutost; byly to plody 
odpadu od Boha. Sám král prolil mnoho nevinné krve a k tomu ještě 
horlivě sloužil modlám, které postavil dokonce i v chrámu. Tak svedl 
židovský národ k hříchu modlářství, takže se lidé chovali hůř než 
pohané (viz 2Pa 33,9–10). Tradice svědčí, že mezi ty, kteří byli tehdy 
zabiti, patřil i prorok Izaiáš a mnoho jiných, kteří otevřeně ukazovali 
na zlobu krále i lidu. Boží trest zanedlouho dopadl i na Menašeho, 
padl do zajetí Asyřanů. Ve svém utrpení činil pokání a obrátil se 
k pravému Bohu. Pán přijal jeho prosby a vrátil mu královský trůn. 
Přestože se Menaše i snažil napravit zlo, které spáchal, nedařilo se 
mu to, protože v lidu už zapustilo hluboké kořeny. Jeho syn Amon, 
který po něm vládnul dva roky, nenásledoval svého otce v pokání, 
ale naopak ve hříchu (viz 2Pa 33,11–25).

Abakuk viděl, jak se všude rozšířil rozvrat a nespravedlnost, a 
zkažeností svého národa se upřímně trápil. Vyléval své srdce před 
Bohem v modlitbě: „Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty 
neslyšíš. Úpím k tobě pro násilí, a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš 
vidět ničemnosti a mlčky na trápení hledíš? Doléhají na mne zhouba 
a násilí, rozrostly se spory a sváry. Proto je tak ochromen zákon a 
nikdy se neprosadí právo. Spravedlivého obkličuje svévolník, proto 
je právo tak překrouceno.“ (Hab 1,2–4)

Jako odpověď mu Pán ukázal, že za hříchy a za to, že se tak rozmohla 
bezbožnost, má přijít trest, ve který bylo těžké uvěřit, a to zboření Je-
ruzalémského chrámu a babylonské zajetí. Abakuk proto židy varoval 
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a toužil je odvrátit od jejich zlých skutků, ale oni nechtěli činit poká-
ní. V úzkostném očekávání hrozného nepřátelského nájezdu neustále 
prosil Boha o světlo, jaké je v této situaci východisko. Opustil všech-
no pozemské a neustále přebýval na modlitební stráži. Čekal, kdy 
k němu Pán promluví. Bůh mu řekl, že jediným východiskem upro-
střed všeho toho zla, je pro ty, kteří chtějí být spaseni, víra. „Spra-
vedlivý vírou bude žít.“ (Hab 2,4) Pán také svému služebníkovi 
odhalil, že chaldejský národ, který měl přijít a zavládnout nad Jud-
skem, čeká takový osud, jaký způsobil národům, které si podrobil.

Prorok Abakuk, ozářený milostí z nebe, prorokoval, že Bůh přijde 
a spasí svůj lid a nastane čas, kdy se země naplní poznáním Pánovy 
slávy, tak jako vody naplňují moře. V tomto proroctví jde nejen o 
vysvobození židů ze zajetí Chaldejců, ale především o spásu lidského 
rodu, neboť ukazuje na příchod očekávaného Mesiáše, Ježíše Krista. 
Abakuk prorokuje o probitých rukách Spasitele a říká: „A září jako 
světlo, paprsky mu vyrážejí z rukou, tam je skryta jeho síla.“ (Hab 3,4)

Když se Nabuchodonosor I. (Nebukadnesar) blížil k Jeruzalému, 
prorok Abakuk utekl do Arábie a podle Božího usměrnění se ubyto-
val ve městě Ostracine1. V dobrovolném vyhnanství v cizině zůstal až 
do odchodu cizího vojska. Pak se vrátil do své země a pracoval jako 
zemědělec. Jednou, když uvařil jídlo, šel, aby ho zanesl žencům. Po 
cestě se mu zjevil Pánův anděl a řekl: „Odnes tento oběd do Babylonu 
Danielovi, který je ve lví jámě.“ Abakuk odpověděl: „Pane, Babylon 
jsem nikdy neviděl a nevím, kde je lví jáma.“ Tehdy ho Pánův anděl 
zvedl za vlasy a přenesl ho do Babylonu ke lví jámě, do níž byl hozen 
Daniel. Abakuk na něj zavolal: „Danieli, Danieli, vezmi si oběd, co ti 
poslal Bůh!“ Daniel řekl: „Vzpomněl sis na mě Bože a neopustil jsi 
ty, kteří Tě milují!“ a pak jídlo snědl. Anděl pak v okamžiku přenesl 
Abakuka zpět, kde byl předtím. (viz Dan 14,33–39)

Babylonské zajetí trvalo dlouhých 70 let. Prorok Abakuk se dožil 
vysokého věku a zemřel kolem roku 600 před Kristem. Byl pak dů-
stojně pochován na svém poli. Proroctví Abakuka patří mezi knihy 
Starého zákona. V naději se upíná k Pánu a zakončuje proroctví 
slovy povzbuzení: „I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala vý-
nos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady 
zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem osla-
vovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.“ 
(Hab 3,17–19)

1 město ležící nedaleko rozhraní Arábie, Palestiny a Egypta
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SVATÁ MUČEDNICE MYROPE

Svatá panna Myrope se na-
rodila křesťanským rodičům v 
Efezu. Matka ji vychovala v báz-
ni Boží a učila ctnostem. Mladá 
Myrope často chodila k ostatkům 
svaté mučednice Hermiony, jed-
né z dcer svatého jáhna Filipa, 
z nichž vytékal uzdravující olej. 
Dívka nosila olej mnoha nemoc-
ným a Pán je uzdravoval.

V té době vládl ničemný De-
cius (249–251), který rozpoutal 
pronásledování křesťanů. Matka 
kvůli své dceři Myrope odešla spolu s ní na bezpečnější místo, na 
ostrov zvaný Chios, protože tam zdědila majetek. Téměř všechen 
čas věnovaly modlitbě.

Po příjezdu praetora Numeriána, začalo pronásledování i zde. 
Tehdy byl předvolán k výslechu voják Isidor. Po dlouhých mukách 
ho soudce odsoudil ke stětí mečem. Kati hodili mučedníkovo tělo 
do houští, aby se stalo pokrmem šelmám. Mučitel se tím však ne-
uspokojil. Dále žíznil po krvi Kristových služebníků. Postavil proto 
nedaleko těla stráž, aby byl hned zajat ten, kdo bude chtít mučed-
níka pochovat. Svatá Myrope, pobízena láskou k Bohu i k bližní-
mu, přišla v noci se svými služebnými a tajně vzaly svaté ostatky. 
Numerián se o ztrátě těla dozvěděl a zakoval vojáky do těžkých 
řetězů. Dal jim ultimátum, nenajdou-li ukradené tělo do určeného 
dne, budou sťati. Když Myrope uviděla nešťastné vojáky a ještě se 
i doslechla, co je čeká, s rozechvěním si řekla: „Jestli kvůli mně 
zahynou, běda mi na posledním soudu, budu vinná za zabití 
těchto lidí.“ Neváhala proto a zavolala na vojáky: „Ó přátelé, já 
jsem vzala tělo, které hledáte, když jste spali.“ Vojáci ji hned zajali a 
předvedli před knížete. Ten se Myrope zeptal: „Říkají o tobě pravdu?“ 
Svatá odpověděla: „Pravdu!“ Numerián se znovu zeptal: „Jak ses to 
odvážila udělat?“ Myrope řekla: „Odvážila, abych vysmála vaši 
bezbožnost!“ Pro ta slova se pyšný kníže velmi rozhněval a rozkázal 
ji nemilosrdně bít holemi. Potom mučednici vláčeli za vlasy po celém 
ostrově a všemožně ji mučili. Nakonec ji už napůl mrtvou uvrhli do 
věznice. V noci, když se modlila, světlo osvítilo vězeňskou celu a před 
dívkou stanuli andělé. Byl s nimi i sv. Isidor. Pohlédl na mučednici 
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a řekl: „Pokoj tobě, Myrope, tvé modlitby vystoupily k Bohu, budeš 
s námi a přijmeš korunu, která ti je připravena.“ Tak v duchovním 
povznesení Boží služebnice odevzdala svou duši Bohu. Nevýslovná 
vůně naplnila věznici, takže i dozorci se ustrašeně divili. Jeden z nich 
začal činit pokání, našel presbytera a podrobně mu popsal všechno, 
co viděl a slyšel. Přijal křest a zanedlouho zemřel jako mučedník. 
Tělo sv. Myrope křesťané vzali a důstojně pochovali oslavujíce Boha.

(Její svátek se v západní církvi slaví 13. července)

SVATÝ ATANÁZIUS, MNICH PEČERSKÝ

Svatý Atanázius byl mnichem v Kyjevsko-pečerském monastýru. 
Vedl zde svatý a bohumilý život. Po dlouhé nemoci zemřel. Spo-
lubratři připravili tělo k pohřbu, ale z určitého důvodu se obřad 
oddálil. V noci bylo igumenovi ve vidění oznámeno: „Muž Boží Ata-
názius už dva dny leží nepochovaný a ty na to nedbáš?“ Hned ráno 
představený s bratřími přišli k zesnulému, aby provedli pohřební 
obřad. Najednou uviděli, že se Atanázius posadil a pláče. Všichni 
se polekali a začali se ho vyptávat, jak ožil, co viděl a co slyšel, ale 
on nic neodpovídal a stále jen opakoval: „Usilujte o spásu!“ Mniši 
na něj nepřestávali s otázkami naléhat, protože se chtěli dozvědět 
něco užitečného pro duši. Tehdy jim řekl: „Ve všem poslouchejte ig-
umena. Stále čiňte pokání a neustále se modlete k Pánu Ježíši 
Kristu a Jeho Přečisté Matce. Neboť tyto tři ctnosti jsou větší, než 
všechna dobročinnost. Kdo to bude moci všechno tak vykonat, jak 
třeba, bude blahoslavený, jenom však aby nezpyšněl. Na ostatní se 
mě neptejte, ale prosím vás, odpusťte mi.“

Potom se Atanázius zavřel v jeskyni, zůstal tam 12 let a nikam 
nevycházel. Od té doby už nikdy neviděl slunce ani s nikým neroz-
mlouval, jen dnem i nocí vzýval Boha a prosil za spásu svou i dru-
hých. Před smrtí zavolal všechny bratry, zopakoval jim, co dříve řekl, 
a zesnul v pokoji v Pánu. Pochován byl v té jeskyni, kde tak hrdinně 
žil. Jeden z mnichů jménem Babylas, který byl mnoho let nemocný 
na nohy, se vedle ostatků svatého zázračně uzdravil. Sám o tom 
svědčí: „Když jsem ležel a křičel od bolesti, najednou přišel ctihodný 
Atanázius a řekl mi: Přijď ke mně a uzdravím tě. Uvěřil jsem tomu, 
který se mi zjevil, a poprosil bratry, aby mě zanesli k jeho ostatkům, 
a tak jsem byl uzdraven.“ Všichni z toho pochopili, že Atanázius byl 
hoden věčné blaženosti a oslavovali Nejsvětější Trojici.
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SVATÝ PROROK SOFONIÁŠ

Svatý Sofoniáš žil a prorokoval za vlády krále Jošijáše, 600 let 
před narozením Pána Ježíše Krista. Byl synem Kušiho z pokolení 
Simeona. Jeho proroctví má tři kapitoly. Ohlašuje strašné tresty, 
které postihnou lidstvo, a především Izrael, vyvolený národ:

„Sklidím z povrchu země úplně všechno, je výrok Hospodinův. 
Sklidím lidi i dobytek, sklidím nebeské ptactvo i mořské ryby, pohor-
šení spolu se svévolníky. Vyhladím člověka z povrchu země, je výrok 
Hospodinův. Napřáhnu svou ruku na Judu, na všechny obyvatele 
Jeruzaléma, vyhladím z tohoto místa, co zůstalo z Baala, i jméno žreců 
a kněží, rovněž ty, kdo se na střechách klanějí zástupu nebeskému, 
ty, kdo se klanějí hned Hospodinu a jím se zapřísahají, a hned zase 
přísahají při svém Melekovi. (Sof 1,2–5)

A tak mě očekávejte, je výrok Hospodinův, v den, kdy povstanu ke 
kořisti. To je můj rozsudek: Seberu pronárody, shromáždím království 
a vyliji na ně svůj hrozný hněv, všechen svůj planoucí hněv. Ohněm 
mého rozhorlení bude pozřena celá země.“ (Sof 3,8)

Prorok též kárá Jeruzalém: „Běda městu, které hubí, vzpurnému 
a potřísněnému! Poslouchat nechce, napomenutí nepřijímá, nedoufá 
v Hospodina, nepřibližuje se k svému Bohu. Jeho velmožové jsou 
uprostřed něho jako řvoucí lvi, jeho soudcové jak vlci za večera, do 
jitra nenechají nic neohryzaného; jeho proroci jsou chvastouni, muži vě-
rolomní; jeho kněží znesvěcují, co je svaté, znásilňují zákon.“ (Sof 3,1–4)

Prorok Sofoniáš také zvěstuje Krista a Jeho království, které při-
jde: „Zaplesej, siónská dcero, zahlahol Izraeli! Raduj se a jásej z celé-
ho srdce, dcero jeruzalémská! Rozsudek nad tebou Hospodin zrušil, 
zbavil tě nepřítele. Král Izraele, Hospodin, je uprostřed tebe, neboj se 
už zlého! V onen den bude Jeruzalému řečeno: ‚Neboj se, Sióne, nechť 
tvé ruce neochabnou! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, 
který zachraňuje, raduje se z tebe a veselí, láskou umlká a opět nad 
tebou jásá a plesá.‘ Posbírám ty, kdo jsou zarmouceni, odloučeni od 
slavnosti, neboť jsou z tebe; břemeno potupy na nich leží.“ (Sof 3,14–18)
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SVATÝ JAN MLČENLIVÝ

Jan se narodil v arménském městě Nikopoli1 čtvrtého roku vlády 
zbožného císaře Marciána (450–457). Rodiče se jmenovali Enkracius 
a Eufémie. Byli to zbožní křesťané šlechtického rodu, známí po celé 
zemi. Spolu se svými bratry dostal dobrou výchovu a dokonale znal 
Písmo svaté. Když byl Jan ještě mladíkem, rodiče mu zemřeli. Vzal 
svou část velkého dědictví a vybudoval v rodném městě chrám ke cti 
Přečisté Panny Marie. Pak opustil svět a ve svých 18 letech vstoupil 
do monastýru. Všemi silami se snažil své mladé tělo podřídit duchu, 
aby se nestal otrokem vášní. Když mu bylo 28 let, zemřel biskup 
města Colonie. Občané přišli za metropolitou, aby jim vysvětil no-
vého biskupa. Byl vybrán Boží služebník Jan. Když přijal úkol vést 
církev, pokračoval v horlivém mnišském životě. Jeho hlavní starostí 
bylo zachovávání tělesné a duševní čistoty, modlitba, půst, zříkání se 
své vůle a poslušnost Kristu. Takovým životem byl pro jiné vzorem 
spravedlnosti. Jeho rodný bratr Pergamius, který zaujímal vysoké 
postavení, se rozhodl Jana následovat a snaživě sloužil Bohu ve 
světě. Později se i jeho syn Teodor naučil od svého strýce zbožnosti 
a spolu s celým svým domem žil bohumilým životem.

Když byl Jan už desátý rok biskupem, začal v Arménii vládnout 
manžel jeho sestry Marie. Vedený běsem, začal velmi škodit církvi a 
trápil tím Jana. Přestože se ho Jan snažil mnohokrát napravit, nic 
nepomáhalo. S bolestí srdce nad svatou církví se proto Jan vydal do 
Cařihradu k císaři Zenonovi. Po určitém čase prožitém v Cařihradě 
viděl, že už nemůže dále utrácet čas v hluku a zmatku tohoto světa, 
a proto se rozhodl opustit biskupský stolec. Sám, nikým nepoznán, 
odplul do Jeruzaléma. Když tam dorazil, určitý čas se jako jeden 
z chudobných zdržoval v útulku pro chudé, kde byl modlitební 
dům sv. mučedníka Jiřího. Ani tam však nenašel vytoužený pokoj. 
Modlil se proto a prosil o světlo. V modlitbě uviděl zářivou hvězdu 
v podobě kříže, která se k němu přibližovala, a slyšel hlas: „Jestli 
chceš být spasen, jdi za touto hvězdou.“ Hned s radostí poslechl a 
byl hvězdou přiveden do Velké lávry ctihodného otce Sávy. Tenkrát 
mu bylo 38 let. Ctihodný Sáva měl 140 bratří, kteří žili ve velké 
tělesné chudobě a zároveň ve velkém duchovním bohatství. Jan se 
stal prostým mnichem. Přestože měl otec Sáva dar proroctví, Pán 
mu nezjevil tajemství, že Jan je biskupem a že své biskupství kvůli 
Bohu zanechal. Jan pokorně plnil různé povinnosti podle toho, jak 

1 dnešní Koyulhisar v Turecku
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to přikazovali představení. Nejdříve ho určili k pomoci dělníkům, 
kteří budovali útulek pro poutníky. Později se staral o příchozí a po-
tom znovu pomáhal dělníkům. Když igumen Sáva viděl, jak snaživě 
pracuje, dal mu celu, kde se mohl o samotě modlit. Každý týden 
zůstával pět dní v mlčení a mluvil jen s Bohem. V sobotu a neděli 
vycházel, aby se účastnil svaté liturgie a něco pojedl u společného 
stolu. Tak prožil tři roky. Po tomto čase byl určen za klášterního 
hospodáře a v této službě se zasloužil o to, že se lávra velmi rozšířila. 
Svatý Sáva chtěl, aby byl Jan vysvěcen na kněze. Oba šli proto za 
jeruzalémským patriarchou Eliášem. Když byl Jan s arcipastýřem 
sám, odhalil mu tajemství, kým ve skutečnosti je. Patriarcha zavolal 
ctihodného Sávu a řekl mu, že Jan nemůže být vysvěcen na pres-
bytera. Igumen zesmutněl, ale Pán mu na modlitbě ukázal příčinu. 
Když se Jan dozvěděl, že představený zná jeho tajemství, byl z toho 
smutný. Sáva mu ale slíbil, že to nikomu nebude říkat.

Od té doby seděl Jan mlčky v cele a s nikým nerozmlouval. Při-
cházel za ním jen jeden novic, který mu sloužil. Po čtyřech letech 
takového života se Jan ve svých 50 letech vydal na poušť a tam 
zůstal devět let. Měl jednoho učedníka. Blížily se Velikonoce. Mladý 
mnich chtěl, aby se vrátili do lávry, protože nemají žádnou veliko-
noční stravu. Stařec mu odpověděl: „Neopouštějme toto místo, ale 
věřme, že Ten, který nasytil Izraelity na poušti, nasytí i nás a pošle 
nám nejen potřebné, ale obdaří nás štědře, neboť je napsáno: Nemějte 
starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme 
oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, 
že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spra-
vedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (Mt 6,31–33)“ Bratr 
však neposlechl a vydal se do lávry. Vzápětí přišel ke ctihodnému 
otci zcela neznámý muž, který mu na oslu přivezl chleby, víno, olej, 
sýry, vejce i med. Zatím učedník na cestě zabloudil, tři dny nemohl 
najít cestu, až se nakonec vrátil zcela vyčerpán k jeskyni svého 
starce. Když uviděl tak mnoho potravin, které Pán svému milému 
služebníkovi poslal na svátky, velmi se podivil a zastyděl, takže se 
starci neodvažoval ani podívat do očí.

Dva učedníci ctihodného Jana vyprávěli: „Jednou nás stařec po-
slal do jednoho města v určité záležitosti. Najednou se před námi na 
cestě objevili dva lvi. Ztuhli jsme strachem. Tu se mezi nás postavil 
náš ctihodný otec a řekl nám, abychom se nebáli. V tu chvíli, jako by 
někdo šlehl šelmy bičem, a ony utekly. Otec nám zmizel z očí. Pokra-
čovali jsme v cestě a chválili Pána. Když jsme se vrátili, sluha Boží 
nám řekl: Vidíte, děti, jak jsem vám v potřebě pomohl? Když jsem byl 
zde, velmi jsem se za vás modlil k Bohu, a On vám daroval milost.“
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Cyril, autor Janova životopisu, vypráví svou osobní zkušenost 
se starcem: „Když jsem se rozhodl zasvětit se Bohu, poprosil jsem 
ctihodného otce Jana o poučení. On mi řekl: ‚Jestli chceš spasit svou 
duši, jdi do lávry Eutymia Velikého.‘ Byl jsem však mladý a hloupý 
a sv. Jana jsem neposlechl. Vydal jsem se do jiného monastýru. Za 
to mě stihla těžká nemoc. Ležel jsem na lůžku a tu jsem uviděl otce 
Jana. Řekl mi, abych šel do Jericha. Když jsem se probudil, cítil jsem, 
že jsem zcela zdráv a hned jsem se vydal na cestu. Ve městě jsem 
potkal jednoho mnicha, který mě zavedl do monastýru otce Eutymia.“

Kvůli nájezdu divokých Arabů na Palestinu se Jan musel vrátit 
do lávry. Tehdy mu bylo 56 let. Nikdo ještě nevěděl, kým ve skuteč-
nosti tento prostý mnich je, kromě patriarchy Eliáše a ctihodného 
Sávy. Bůh však chtěl oslavit svého pokorného služebníka před všemi 
bratry. Stalo se to tak: Do Jeruzaléma přišel arcibiskup Eferius, 
aby se poklonil na svatých místech. V noci měl vidění; bylo mu 
přikázáno, aby navštívil Jana Mlčenlivého, který kvůli Bohu opustil 
biskupský stolec a dobrovolně se ponižuje chudobou a poslušností. 
Eferius přišel do lávry, našel Jana a dlouho s ním mluvil o svém 
životě. Tehdy se všichni dozvěděli o vysoké skryté hodnosti Božího 
služebníka. Po těchto událostech ctihodný Sáva odešel k Pánu. Jan 
nebyl u jeho smrti, a byl proto velmi zarmoucen. Ve snu uviděl ze-
mřelého, který mu řekl: „Nebuď smutný kvůli mému odchodu, otče. 
Ač jsem se od tebe odloučil tělem, duchem jsem s tebou,“ a oznámil 
mu, že zanedlouho se objeví hereze, která velmi zmate bratry. „Pán 
chce, abys je povzbuzoval,“ řekl Sáva. A skutečně, v ty dny se začala 
šířit Órigenova hereze a mnozí tomuto pokušení podlehli. Jan Ml-
čenlivý (Hesychasta) tehdy nemlčel, ale slovem jako mečem bojoval 
proti heretikům.

Jedna žena jménem Basilisa, diákonka cařihradské církve, usly-
šela o ctihodném a přivedla k němu svého synovce — odpadlíka. 
Zbožná žena vynakládala mnoho úsilí, aby ho obrátila zpět do sva-
té církve, ale ničeho nedosáhla. Poprosila jednoho ze starcových 
učedníků, aby jejího synovce přivedl k němu. Věřila, že skrze jeho 
modlitby Bůh zlomí zatvrzelé srdce heretika. Učedník stanul před 
Janem a prosil ho o požehnání pro sebe i druhého muže. Svatý Jan 
mu odpověděl: „Tobě žehnám, ale tomu, který je s tebou ne, dokud 
se neodřekne hereze a nenavrátí se zpět do svaté církve.“ Odpadlík 
se velmi podivil takovému poznání starce a skutečně učinil pokání.

Svatý Jan se dožil hlubokého stáří 104 let. Potom zesnul v Pánu, 
Jemu budiž sláva navěky, amen.

(Jeho svátek se v západní církvi slaví 13. května.)
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SVATÁ MUČEDNICE BARBORA

Za vlády císaře Maximiána (286–
305) žil v městě Heliopolis bohatý a 
slavný kupec, horlivý pohan Dioskur. 
Měl jedinou dceru jménem Barbora, 
kterou střežil jako oko v hlavě. Když 
vyrostla, vybudoval pro ni věž a zařídil 
v ní rozkošné pokoje. Nemohla odtam-
tud nikam vycházet a mohla hovořit 
jen se služebnými, které tam s ní žily. 
Otec tak učinil jednak kvůli tomu, aby 
ji cizí lidé neviděli, a jednak proto, aby 
nic neslyšela o víře v Krista. Barbora 
však často, když se dívala na jasnost 
hvězd, velikost slunce, mohutnost hor 
a šíři polí hlasitě přemýšlela: „Kdo 
stvořil všechnu tuto krásu?“ Služeb-
né jí odpovídaly, že to stvořili bohové, které uctívá její otec. Dívka 
ale o tom pochybovala: „Jak mohli něco stvořit, když sami jsou 
vyrobeni lidskýma rukama?“ Takové a podobné otázky si kladla 
mladá dívka a hledala pravdu. Jednou její srdce osvítila milost 
Ducha svatého a ona pochopila: „Musí být jeden Bůh, který je od 
věků a který všechno stvořil svou všemohoucností. On je všude 
a na všechny myslí.“ Toto světlo v ní vzbudilo touhu poznat svého 
Tvůrce a milovat Ho.

Když bylo Barboře 20 let, Dioskur ji chtěl provdat. Ona o tom však 
nechtěla ani slyšet, protože pokládala za velkou škodu ztratit nevin-
nost. Rozhodně řekla, že se zabije, budou-li ji nutit k sňatku. Otec 
její jednání připisoval mladému věku a neznalosti světa. Dal dceři 
svobodu a sám odjel na dalekou cestu. Čistá Barbora se hned z Boží 
prozřetelnosti spřátelila s křesťanskými děvčaty, které jí pověděly o 
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Ježíši. Když uslyšela o vtělení Božího Syna, o Jeho dobrovolném utr-
pení a slavném vzkříšení, hned uvěřila. Její srdce zahořelo láskou ke 
Kristu a toužila po křtu svatém. Stalo se, že v těch dnech tajně přišel 
do města kněz z Alexandrie. Jakmile se to Barbora dozvěděla, zavola-
la ho k sobě, aby ji naučil všem pravdám křesťanské víry. Brzy nato 
přijala z jeho rukou křest svatý a tak nalezla spásu. Od té chvíle se 
otrokyně Boží zcela zasvětila Bohu. Sloužila Mu modlitbou a půstem.

Ještě před svým odjezdem Dioskur rozkázal vybudovat vedle 
svého domu velkou lázeň. Barbora uviděla, že v jedné ze stěn byla 
dvě okna. Aby stále pamatovala na Nejsvětější Trojici, rozkázala 
udělat ještě jedno okno.

Když procházela kolem model v jejich domě, přepadal ji smutek, 
že duše pohanů hynou, a s hněvem plivala bůžkům do tváře. Otec 
se vrátil z cesty a uviděl lázně s třemi okny. Začal křičet na dělníky, 
proč nebudují podle jeho příkazu. Omlouvali se a řekli, že to tak 
chtěla jeho dcera. Barbora vysvětlila příčinu svého přání a nijak 
netajila, že je křesťanka. To Dioskura přivedlo k šílenému hněvu. 
Vytáhl meč a vrhl se na vlastní dítě, aby je zabil. Barbora před ním 
utíkala, přiběhla ke skále a v této bezvýchodné situaci prosila Pána 
o pomoc. Skulinou se protáhla do skalních jeskyní a tam našla 
útočiště. Otec ji nenašel. Zanedlouho tam však přišel znovu, uviděl 
ji a začal bez milosti bít. Za vlasy ji přitáhl zpět domů. Zanedlouho 
Barboru zavedl před prokurátora Marciana.

Prokurátor se polekal, když viděl rány, které Barboře zavdal 
vlastní otec, a začal ji laskavě přemlouvat, aby se poklonila modlám. 
Mučednice kategoricky odmítla. Zřekla se bohatství, poct i světské 
marnosti a vyznala Spasitele: „Přináším stále oběť chvály mému 
Stvořiteli,“ řekla „i sama Mu chci být obětována, vždyť On je 
jediný pravý Bůh! Tví bezduší bůžkové jsou ničím.“ Tehdy kat 
rozkázal bít dívku volskými žílami, až zem zrudla krví. Potom jí 
rány třeli ostrými střepy a žínicí a posypávali solí. Nakonec soudce 
rozkázal uvrhnout ji do temnice, dokud nevymyslí krutější muka. 
Barbora se sotva živá v slzách modlila: „Pane, Bože můj, neopou-
štěj mě! Nevzdaluj se ode mne, pospěš mi na pomoc! Ty jsi má 
spása!“ (Ž 38,22–23). Najednou ji obklopilo velké světlo a uviděla 
Ježíše. Díval se na ni láskyplným pohledem. Řekl jí: „Buď odvážná, 
nevěsto moje, neboj se, já jsem s tebou, chráním tě, vidím tvé hrdinství 
a ulehčuji ti tvé utrpení. Připravuji ti věčnou odměnu ve svém nebes-
kém království. Vydrž až do konce, neboť už brzy zakusíš sladkost 
nekonečného štěstí.“ Když svatá tato slova uslyšela, její srdce se 
roznítilo Boži láskou a naplnila ji nesmírná radost.
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Druhého dne mučednici znovu přivedli k výslechu. Když ji pohané 
uviděli zcela zdravou, padla na ně hrůza, ale připsali to zásahu svých 
bůžků. Barbora řekla Marcianovi: „Pán můj, Ježíš Kristus, mě 
uzdravil. On léčí všechny nemoci a mrtvým dává život. Jemu se 
klaním. Ty máš zaslepený rozum, nemůžeš Ježíše vidět, neboť 
toho nejsi hoden.“ Rozzuřený mučitel rozkázal pověsit děvče na 
dřevo a železnými háky rozdírat její tělo a pálit svíčkami. Ona se mod-
lila: „Všechno si vezmi, Ježíši, jen svého Ducha mi neodnímej!“

V davu, který se díval na muka svaté, byla jedna věřící dívka 
jménem Juliána. Najednou se odhodlala a veřejně vyznala, že je křes-
ťanka. Za to ji přivázali vedle Barbory a týrali ji stejně jako ji. Boží 
síla však neviditelně posilovala hrdinné mučednice. Když ničemný 
prokurátor viděl, že z jejich srdcí nijak nevyrve víru v Krista, vynesl 
nad nimi rozsudek smrti. Služebnice Boží naplnila radost a toužily, 
aby se co nejrychleji osvobodily od těla a odešly k Pánu. Tehdy se 
stalo něco, z čeho tuhne krev v žilách. Zatvrzelý Dioskur vlastno-
ručně odsekl hlavu svému dítěti. Juliánu zabil jeden z vojáků. Boží 
trest padl na oba katy. Udeřil do nich blesk a tak bídně zahynuli.

Těla mučednic pochoval zbožný muž jménem Valentius. Později 
byly ostatky sv. Barbory uloženy v Cařihradu. V roce 1108, když 
řecká princezna Barbora uzavřela sňatek se Svatoplukem II.1, pře-
nesla ostatky sv. Barbory do Kyjeva. Svatopluk II. v Kyjevě vybudoval 
znamenitý Michajlovský monastýr se zlatými věžemi a uložili v něm 
ostatky svaté mučednice. Nesmírné množství svědectví vypovídá o 
zázracích, které se při nich staly. Východ i Západ uctívá sv. Barboru 
jako pomocnici k šťastné smrti. Kdo se k ní s vírou utíká, nezemře 
nečekanou smrtí, ale v pokání a v milosti usmířen se svým Pánem.

SVATÝ JAN DAMAŠSKÝ

Jan se narodil v roce 676 ve městě Damašku. Saracéni2, kteří 
ovládli území Sýrie, krutě pronásledovali věřící a nikomu nedo-
volovali otevřeně vyznávat Krista. Otec Jana, Sergej, však z Boží 
milosti našel u Saracénů milost a byl význačným úředníkem kalifa, 

1 Svatopoluk Michal Izjaslavovič, kyjevský kníže, 1093–1113.
2 Saracéni jsou výbojné arabské kmeny; po 6. století se tento název rozšířil 

i na muslimy.
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přestože byl křesťanem. Ze svého vysokého postavení pomáhal svým 
bratrům ve víře, takže jedny vykupoval ze zajetí, jiné zachraňoval 
před smrtí. Janův otec se postaral o to, aby syn dostal křesťanskou 
výchovu. Snažně prosil Boha, aby mu poslal takového člověka, který 
by Jana naučil nejen světské moudrosti, ale i zbožnému životu. Pán 
ho vyslyšel. Jednoho dne uviděl starého mnicha jménem Kosma, 
kterého spolu s jinými zajatci chtěli pohané zabít. Mnich neutišitelně 
plakal, neboť neměl možnost předat své poznání nikomu dalšímu. 
Když se to Sergej dozvěděl, vykoupil ho a přivedl do svého domu. 
Tak se stal vychovatelem mladého Jana i adoptovaného Sergejova 
syna, který se také jmenoval Kosma. Nadaní mladíci činili rychlé 
pokroky v učení a dosáhli hlubiny moudrosti. S Boží pomocí a díky 
ustavičné snaze se stali rovni svému učiteli. Jan ho dokonce převýšil, 
obzvlášť v teologii, ale zůstal pokorným jako strom, který se sklání 
k zemi, když přináší mnoho plodů.

Když mnich Kosma ukončil výuku svých učedníků, rozloučil se 
se Sergejem a odešel do lávry ctihodného Sávy s touhou naučit se 
tam vyšší moudrosti. Té pravé, která nepomíjí, ale vede člověka ke 
spáse, a tou je následování Krista.

Minulo několik let a Janův otec zemřel. Svatý, ač nechtěl, byl 
nucen přijmout jeho postavení. V té době vládl Lev III. Isaurský (717–
741). V řecké říši se rozšířila hereze ikonoborectví1. Pravověrní byli 
mučeni a svaté ikony ničeny. Když se to Jan dozvěděl, přestože byl 
laik, vzal do ruky pero jako meč a začal stínat výmysly heretiků. 
Jeho list se zanedlouho rozšířil po celé Byzanci. Zpráva o odvážném 
Kristově bojovníkovi se dostala až k uším samotného císaře. Ničema 
nemohl snést, že bylo odhaleno jeho odpadlictví, a vymyslel podlý 
plán. Rozkázal svým sluhům najít jeden z listů svatého a v něm 
přikázal písařům dopsat Janovým rukopisem slova, jimiž jakoby 
vyzýval k napadení Damašku a sliboval pomoc v boji. Pak odeslal 
vládci Saracénů pokojný pozdrav a spolu s ním i tento falešný do-
pis. Kalif se rozpálil strašným hněvem, hned dal zavolat Jana a bez 
jakéhokoliv vyšetřování rozkázal odseknout mu pravou ruku. Tak 
byla ruka, která bránila pravou víru, zavěšena na městském tržiš-
ti. Večer se kalif trochu uklidnil. Blahoslavený vyznavač si u něho 
vyprosil dovolení vzít si svou pravici. Padl před ikonou Přesvaté 
Bohorodičky, dlouho se modlil za zázrak, aby jeho ruka mohla ješ-
tě více oslavit jejího Syna. Matka Boží se mu zjevila ve snu a řekla 

1 obrazoborectví (ikonoklasmus) — odpor vůči uctívání náboženských ob-
razů či soch, spojený s jejich ničením
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mu: „Tvá pravice je zdravá, o nic si nedělej starosti, ale pracuj tak, 
jak jsi mi slíbil.“ Když se Jan probudil, uviděl, že se stalo tak, jak 
Panna Maria řekla. Na ruce zůstal jen červený šrám jako důkaz 
useknutí. Děkoval Bohorodičce a složil přeslavný hymnus k její 
oslavě: „Všechno stvoření, andělské sbory a lidské pokolení se 
z tebe radují, milostiplná…,“ který se dodnes zpívá během liturgie 
sv. Basila Velikého.

Když se kalif dozvěděl o zázraku, litoval, že nespravedlivě odsoudil 
nevinného, a chtěl Janovi vrátit jeho bývalé postavení. Sluha Boží ho 
ale prosil, aby ho propustil, protože toužil vstoupit do monastýru. 
Po dlouhých prosbách vládce souhlasil.

Jan hned rozdal všechno své velké bohatství chudobným a vy-
dal se do monastýru sv. Sávy nedaleko Jeruzaléma. Igumen se 
zaradoval, že takový slavný muž zatoužil zasvětit svůj život službě 
Bohu. Nikdo z bratří si ho ale nechtěl vzít za učedníka, neboť se 
báli vést tak rozumného muže. Jen jeden stařec, prostý charakte-
rem a přísný zvyklostmi, souhlasil a Jana přijal. Hned mu dal tato 
pravidla: „Nic nedělej podle své vůle, neodvažuj se psát nějaké prá-
ce ani nikoho neuč. Nemysli na světskou marnost, nechval se svou 
učeností a raději hodně plač nad hříchy minulého života, jestli se od 
nich chceš vysvobodit. Nedůvěřuj svému rozumu, neboť není stálý a 
může zhřešit. Proto nedovoluj svým myšlenkám všude bloudit, ale 
soustřeď svůj rozum na jediného Boha. Tak se tvá duše posvětí a 
tělo očistí a ty se pomalu staneš duchovním člověkem.“ Jan se jako 
dobrý novic snažil bez pokrytectví vykonávat zásady, které mu dal 
duchovní otec. Věděl, že podstatou mnišského života je poslušnost. 
Stařec se snažil právě v ní cvičit svého učedníka. Jednou ho poslal 
do Damašku prodávat košíky. Vědomě ustanovil mnohem větší 
cenu. Svatý Jan se ani v myšlence nevzepřel a neříkal: „Chceš, aby 
se mi vysmáli? Za takovou cenu prodávat košíky je holý nerozum. A 
navíc ještě ve městě, kde mě všichni znají jako bývalého slavného 
úředníka!“ Naopak, hned sklonil hlavu a poprosil o požehnání. Pak 
spěšně odešel. Když obyvatelé slyšeli, za kolik prodává zboží, jedni 
mu nadávali, jiní se mu vysmívali. Jen bývalý Janův sluha, když 
ho poznal, z milosrdenství vůči němu košíky koupil.

Za nějaký čas zemřel jeden mnich a bratr zesnulého byl kvůli 
němu ve velkém smutku. Poprosil svatého, aby složil nějakou po-
hřební žalobnou píseň. Jan se zpočátku vymlouval, protože se bál 
přestoupit přikázání starce. Po dlouhém přemlouvání ale nakonec 
souhlasil. Jan napsal své znamenité pohřební verše, které dodnes 
Kristova církev zpívá, když pohřbívá mrtvé.
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Když se starý mnich o tom dozvěděl, odehnal svého učedníka 
od sebe jako neposlušného vzpurníka. Ctihodný Jan hořce plakal, 
podobně jako Adam po vyhnání z ráje, a prosil jiné bratry, aby se za 
něho přimluvili. Prosili starce, aby se nad Janem smiloval, ale on ne-
chtěl. Nakonec řekl: „Dám mu takovouto pokutu. Jestli vlastnoručně 
pomyje v celé lávře ta místa, na které lidé chodí vykonat své potřeby, 
přijmu ho zpět.“ Otcové vůbec ani nemysleli, že by to Janovi říkali, 
protože nevěřili, že by na to přistoupil. On je ale stále prosil, aby 
mu řekli, jak u starce pochodili. Když se dozvěděl, co musí udělat, 
hned začal plnit úkol. Když stařec viděl, jak se upřímně pokořil, 
smiloval se nad ním a uvedl ho znovu do své cely.

Zanedlouho se Přečistá Panna Maria zjevila duchovnímu vůdci 
sv. Jana a řekla mu: „Proč jsi zahradil pramen, který může dávat 
živou vodu? Nech ho téci, aby se ti, kteří žízní, mohli napít. Neboť on 
utvrdí pravou víru, napíše dogmata a odhalí heretické smilstvo. Celá 
zem se bude radovat z písní, které složí můj služebník.“ Zrána stařec 
zavolal Jana k sobě a řekl: „Dítě Kristovy poslušnosti, prosím odpusť 
mi, neboť pro svou hrubost jsem byl pro tebe překážkou. Teď otevři 
svá ústa a piš všechno, co ti Duch svatý vloží na srdce, protože to je 
vůle Matky Boží.“

K hlavním pracím sv. Jana Damašského patří Oktoich (liturgická 
kniha), jehož větší část složil, pak kniha Přesný souhrn pravověrné 
víry („De fi de orthodoxa“), která se dlouhý čas používala jako nejlepší 
učebnice na teologických školách. Dále napsal velké množství ká-
nonů ke svátkům Pána Ježíše Krista a Bohorodičky i ke cti svatých 
a rovněž napsal mnoho dopisů. Za to vše byl nazván „Zlatořečný“ 
(Chrysorrhoas). V těchto pracích svatému pomáhal bratr Kosma, 
který se stal majumským biskupem.

V roce 735 jeruzalémský patriarcha vysvětil ctihodného Jana na 
kněze a určil ho za kazatele v chrámu Vzkříšení. Když císař Konstan-
tin V. Kopronymos, syn Lva III., ještě úporněji než jeho otec rozšiřo-
val herezi ikonoborectví, služebník Boží se vydal do Cařihradu, kde 
veřejně vystoupil proti němu a těm biskupům, kteří se stali heretiky 
a odřekli se Boha i svědomí. Za to rozhněvaný vládce na svém pse-
udosněmu v roce 755 uvalil církevní na sv. Jana klatbu. Jan na to 
odpověděl dvěma dopisy, v nichž odsoudil herezi i její stoupence.

Jan Damašský se dožil hlubokého stáří a velmi posloužil Kristově 
církvi. Před svou smrtí ještě jednou prošel všechny své knihy a opra-
voval v nich to, co se mu zdálo příliš vyumělkované a obtížně pocho-
pitelné. Dosáhl svatosti a přešel do věčného života kolem roku 776.
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SVATÝ SÁVA POSVĚCENÝ

Svatý Sáva se narodil v roce 439 
ve vesnici Mutalaska poblíž města 
Cesareje v Kapadocii. Jeho otec se 
jmenoval Jan a matka Sofi e. Oba 
byli velmi zbožní a bohatí lidé. Jan 
byl vojákem, a když bylo Sávovi te-
prve pět let, byl nucen se spolu s 
manželkou vydat do Alexandrie v 
Egyptě. Rodiče zanechali syna pod 
ochranou Hermia, Sofi ina bratra. 
Jeho žena však byla velmi hněvivá 
a často Sávu trápila. Chlapec proto 
od Hermia utekl k bratrovi svého 
otce Řehořovi. Když mezi dvěma ro-
dinami nastalo nepřátelství kvůli 
majetku, malý Sáva, jemuž bylo tehdy osm let, utekl od obou strý-
ců do Flavianova monastýru. Tam pod vedením starých mnichů 
vzrůstal ve ctnostech i vědách, ale nejvíce v poslušnosti a pokoře.

Za nějaký čas se Hermias a Řehoř usmířili, přišli do monastýru za 
Sávou a začali ho pokoušet, aby se k nim vrátil. Chlapec chtěl však 
raději žít v Božím domě než uprostřed hříchu a miloval mnišský život 
více než světský, proto svým strýcům řekl: „Před těmi, kteří mě chtějí 
odvrátit od Boží cesty, utíkám jako před hadem. Bojím se, aby vaše 
slova nezničila mé povolání.“ Sáva zůstal v monastýru, a přestože 
byl z mnichů nejmladší, v modlitbě a zbožnosti mnohé převyšoval.

Když bylo Sávovi 18 let, zatoužil jít do Jeruzaléma, aby se tam 
poklonil na svatých místech a podíval se na život poustevníků. Přišel 
za archimandritou a prosil ho, aby mu dovolil vydat se na cestu. 
Archimandrita mu však řekl: „Jsi ještě velmi mladý, nebylo by pro 
tebe dobré cestovat. Raději zůstaň na jednom místě.“ Za krátký čas 
ale Bůh promluvil ve vidění k archimandritovi: „Propusť Sávu, aby 
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mi sloužil na poušti.“ Zavolal proto chlapce, požehnal mu na cestu 
a s modlitbou propustil.

Když Sáva přišel do Jeruzaléma, ubytoval se tam v jednom mo-
nastýru a zůstal v něm po celou zimu. Potom šel do pouštní lávry 
sv. Eutymia, padl k nohám tohoto velkého svatého a prosil, aby ho 
přijal mezi své učedníky. Svatý Eutymius, když viděl ještě mladého 
chlapce, poslal ho do monastýru pro začátečníky pod vedením svého 
učedníka, svatého igumena Teoktista. Stařec také prorokoval, že 
Sáva v brzké době z Boží milosti zazáří v mnišském životě víc než 
jiní a že vybuduje lávru větší než všechny ostatní lávry v té zemi. 
Ctihodný Sáva byl silný a energický. S láskou pomáhal všem bratřím 
v jejich práci, sám nosil do monastýru vodu a sekal dříví. Na všech 
modlitbách i pracích byl jako první a odcházel poslední. Jednou ho 
igumen poslal s jiným mnichem do Alexandrie. Tam se nečekaně 
setkal se svými rodiči. Když ho uviděli, začali ho se slzami prosit, 
aby opustil mnišský život a vstoupil do vojska. Sáva o tom nechtěl 
ani slyšet a rodičům řekl: „Bojím se slova, které řekl Ježíš: ‚Kdo 
miluje otce nebo matku více než mne, není mne hoden. Kdo ne-
bere svůj kříž a nejde za mnou, není mne hoden.‘ (Mt 10,37–38) 
Jak mám potom volit raději vás než Boha a váš marný život 
více než kříž? Mám snad postavit vaše vojsko nad vojsko du-
chovní? Jestliže i zemští králové vydávají na muka vojáky, 
kteří utekli z jejich pluku, tím spíše nebeský Král neušetří ty, 
kteří vstoupili do jeho vojska a vyvolený pluk opustili. Když 
mě budete nutit, abych opustil mnišský život, nebudu vás více 
nazývat svými rodiči.“ Jan a Sofi a viděli, že syna nepřemluví a 
s velkým pláčem ho propustili. Když se loučili, prosili ho, aby od 
nich vzal na cestu 40 zlatých. Chlapec je nechtěl vzít, ale aby je 
nezarmoutil ještě více, vzal tři zlaté, které po návratu do monastýru 
odevzdal igumenovi.

Když dosáhl Sáva 30 let, sv. Eutymius mu dovolil žít v oddělené 
cele na poušti. Pět dní v týdnu Sáva přebýval v samotě, modlil se a 
pletl deset košíků denně. V sobotu zrána se vracel do monastýru a 
celou noc tam zůstával na společné modlitbě. V neděli po svatém 
přijímání a společném obědě bral palmové listí na pletení košíků a 
vracel se do své cely. Svatý Eutymius Sávu nazýval mladým starcem 
a každého roku, když šel v postní době na poušť, bral jeho a ještě 
jednoho mnicha Domiciána s sebou. Po smrti sv. Eutymia šel Sáva 
na východ na jinou poušť, která se nacházela poblíž Jordánu. Teh-
dy mu bylo 35 let. V poušti se k němu přidal jeden mnich jménem 
Antius, který zpočátku delší čas žil se ctihodným Teodosiem. Jeho 
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prostřednictvím se tedy sv. Sáva seznámil s otcem Teodosiem. Když 
Sáva prožil na této poušti čtyři roky, procházel jinými poustevnic-
kými místy, aby si našel jeskyni. Vyšel na jeden vysoký pahorek a 
zůstával tam v noci na modlitbě. Během modlitby se mu zjevil anděl, 
ukázal mu údolí, kde kdysi tekl potok ze Siloe na jih a řekl: „U této 
doliny na východ je jeskyně, usaď se v ní. Bůh, který dává jídlo zví-
řatům i krkavčatům, která Ho volají, bude i tebe v této jeskyni živit.“ 
Když skončilo vidění a nastalo ráno, Sáva se spustil z hory, našel 
jeskyni, o níž mluvil anděl a ubytoval se v ní. Tehdy mu bylo 40 let. 
Do jeskyně, v níž svatý žil, se těžce vcházelo. Proto z ní Sáva svěsil 
provaz a spouštěl se po něm pro vodu. Bůh tak, jak slíbil, se postaral 
o jídlo pro svého služebníka. Jedni lidé často přicházeli do jeskyně 
ctihodného a přinášeli mu chléb, sýr, datle a jinou stravu. Zpočátku 
žil Sáva ve své jeskyni pět let sám. Rozmlouval tam jen s Bohem a 
stálými modlitbami vítězil nad neviditelnými nepřáteli. Pak za ním 
začali přicházet muži, kteří toužili po jeho příkladu vést zasvěcený 
život. Sáva pro ně vybudoval lávru, kde mniši bydleli v oddělených 
celách, které byly rozmístěné kolem chrámu. Také vybudoval upro-
střed vyschlého potoku malinký chrám, kde se sloužila svatá liturgie 
jen tehdy, když přišel nějaký kněz, neboť ctihodný Sáva pro svou 
velkou pokoru ani nemyslel na to, že by přijal hodnost kněžství.

Jedné noci Sáva chodil kolem potoku a zpíval Davidovy žalmy. 
Najednou se u hory, která byla ze západní strany potoka, zjevil ohni-
vý sloup. Svatý se do rána modlil a potom se šel podívat na to místo. 
Našel tam velkou a krásnou jeskyni, která byla podobná chrámu. 
Z jihu měla široký vchod a byla dostatečně osvětlená slunečními 
paprsky. Sáva jeskyni vyzdobil, udělal z ní chrám a řekl bratřím, aby 
se tam shromažďovali k modlitbě vždy v sobotu a v neděli. Každým 
dnem se množství bratří zvětšovalo a za nějaký čas jich bylo už 150. 
Protože mezi nimi nebylo ani jednoho kněze, někteří mniši začali na 
sv. Sávu reptat. Dokonce se obrátili na jeruzalémského patriarchu 
Salustia, aby jim dal jiného představeného. Patriarcha však znal 
svatý život ctihodného, napomenul vzpurné mnichy a v roce 491 
vysvětil Sávu proti jeho vůli na kněze. Tehdy bylo svatému 53 let. 
Po smrti Salustia (roku 493) se stal patriarchou Eliáš.

Ctihodný Sáva chtěl koupit jeden pozemek, který byl hned vedle 
lávry, aby tam vybudoval cely pro mnichy, kteří přicházeli zdaleka. 
Vlastník pozemku požadoval mnoho zlata, ale stařec měl jen půl 
zlaťáku. Složil svou naději v Bohu, kterého nadevše miloval, a řekl 
prodávajícímu: „Vezmi, bratře, toto jako zálohu do rána. Jestli ti zrána 
nedám celou sumu, pak ať tato záloha propadne.“ Pak šel do cely a 
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zůstal v ní na modlitbě celou noc. Když už se rozednívalo, přišel za 
svatým někdo neznámý, vložil mu do ruky 170 zlatých, nic neřekl 
a hned odešel. Sáva děkoval Bohu za tak štědrý dar. Šel a zaplatil 
celou sumu za pozemek.

Za krátký čas se někteří mniši, bylo jich 40, znovu vzbouřili proti 
svému představenému a dopouštěli se vůči němu mnoha příkoří. 
Svatý Sáva ustoupil jejich nespravedlivému hněvu, opustil lávru a 
odešel do skytopolského kraje. Usadil se na pustém místě u řeky 
Hieromax (Jarmúk). Našel tam lví jeskyni a vešel do ní. Pomodlil 
se a lehl si k odpočinku. O půlnoci přišel lev, a když našel ve své 
jeskyni starce, vzal ho zuby za hábit a vytáhnul z jeskyně. Sáva 
se ale nepolekal a znovu se do jeskyně vrátil. Kleknul si a začal se 
modlit. Lev čekal, dokud neskončí modlitbu. Když se Sáva pomodlil, 
sedl si na místo, kde spal lev. Tehdy ho lev znovu za hábit vytáhnul 
z jeskyně. Sáva mu řekl: „Ó šelmo, jeskyně je prostorná, vejdeme se 
tu oba. Můžeme zde žít spolu, neboť nás stvořil jeden Stvořitel, ale 
jestli nechceš žít se mnou, tak raději běž odsud ty.“ Když lev usly-
šel ta slova, odešel z jeskyně. Svatý Sáva na tom místě nějaký čas 
zůstal. Shromáždil tam mnoho bratří, určil jim představeného a 
vrátil se do svého monastýru, protože myslel, že vzpurníci už učinili 
pokání. Po svém příchodu do lávry však viděl, že vzpurných bratří 
ještě přibylo; bylo jich už 60. Pokoušel se je napravit, ale nechtěli. 
Svatý proto znovu opustil lávru a odešel do nikopolské oblasti. Tam 
opět shromáždil kolem sebe bratry a založil monastýr. Za nějaký 
čas šel sv. Sáva do Jeruzaléma na svátek obnovení chrámu Pánova 
vzkříšení. Jak ho jeruzalémský patriarcha uviděl, velmi se zaradoval, 
vzal ho stranou a prosil, aby se vrátil do své lávry. Ctihodný otec se 
vymlouval a vyprávěl patriarchovi o vzpurných mniších. Když se to 
patriarcha dozvěděl, napsal list, v němž rozkázal všem mnichům 
Velké lávry, aby byli poslušní sv. Sávovi a podřídili se jeho vůli. 
Sáva přišel do lávry a přečetl mnichům patriarchův list. Vzpurní 
mniši se nepodřídili, ale opustili lávru a usídlili se na jiné poušti. 
Za nějaký čas však v jejich monastýru nastal hlad. Svatý Sáva jim 
ve všem pomáhal a pokořil je svou laskavostí tak, že poznali svůj 
blud a vyznali ho za svého představeného.

Vždy, když církvi hrozilo nebezpečí, ctihodný Sáva se směle po-
stavil na její obranu. Obracel heretiky a všechny posiloval ve víře. 
Když císař Anastasius I. (491–518) začal podporovat eutychián-
skou herezi1, Sáva, přestože už mu bylo 70 let, se vydal na prosby 

1 Eutychus tvrdil, že v Ježíši Kristu je jen jedna přirozenost, tato hereze 
byla odsouzena na čtvrtém všeobecném sněmu v Chalcedonu v roce 451
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patriarchy Eliáše do Cařihradu, aby vysvětlil císaři pravdivé učení 
a postavil se na obranu pravé víry. Císař na nějaký čas svatého 
poslechl, ale potom vyhnal jeruzalémského patriarchu Eliáše a on 
ve vyhnanství zemřel. Tím císař ukázal, že se znovu vrátil k herezi. 
Tehdy sv. Sáva přes svůj pokročilý věk prošel Cesareou, Skytopolí a 
jinými městy Palestiny, všude učil a posiloval lid ve víře v Krista. Po 
smrti císaře Anastasia I. začal vládnout Justin I. (518–527), který 
přijal pravověrné učení a vrátil Kristově církvi mír.

Jednou, bylo to před nedělí, řekl hospodář Velké lávry svatému 
Sávovi: „Otče, tuto sobotu a neděli nemůžeme zvonit na zvony, protože 
nejenže nemáme co dát k jídlu otcům a lidem, kteří se zde shromáždí, 
ale nemáme chleba dokonce ani k svaté liturgii.“ Ctihodný mu od-
pověděl: „Kvůli nedostatku jídla nezruším svatou liturgii. Věřím, že 
Ten, kdo přikázal nestarat se o zítřejší den, má moc dát nám jídlo i 
v tomto čase. Ať sakristán prodá některou z nádob nebo rouch a za ty 
peníze ať koupí, co je potřebné k bohoslužbě.“ Tak odpověděl sv. Sáva 
monastýrskému hospodáři a všechnu naději složil v Bohu. Ještě 
nenastala neděle, když přišli za Sávou nějací mladíci, vedli s sebou 
30 oslů naložených chleby, pšenicí, vínem a jinými potravinami a 
všechno mu odevzdali. Poděkoval Bohu a řekl hospodáři: „Co povíš, 
bratře, zakážeme tuto neděli zvonit na zvony, protože nemáme co 
nabídnout otcům, kteří přijdou?“ Provizor se podivil velké víře otce a 
prosil za odpuštění za svou malověrnost.

Když bylo Sávovi 90 let, došlo v Palestině k povstání, které roz-
poutali Samařané. Na prosbu nového jeruzalémského patriarchy 
Petra se svatý znovu vydal do Cařihradu, aby promluvil s císařem. 
Sáva ho prosil, aby vybudoval tvrz k ochraně mnichů před útoky a 
aby vydal nařízení proti samařským povstalcům. Císař vyplnil jeho 
prosby a dal mu pro monastýr všechno potřebné. Když byl jednoho 
dne císař zaneprázdněn vyřizováním těchto záležitostí, Sáva, který 
byl právě s ním v jeho císařském pokoji, vyšel na modlitbu. Jeho 
učedník Jeremiáš, který ho doprovázel, řekl: „Ctihodný otče, když 
se císař tolik snaží, aby zabezpečil naše záležitosti, proč jsi od něj 
odešel?“ Sáva mu odpověděl: „Císař plní své povinnosti a my musíme 
plnit své.“

Brzy po návratu do své lávry sv. Sáva těžce onemocněl. Bůh mu 
zjevil, že se blíží konec jeho života. Tehdy určil místo sebe nového 
představeného jménem Melitus a dal mu potřebné směrnice. Potom 
čtyři dny ležel mlčky o samotě a modlitbou se připravoval na smrt. 
Svůj svatý život dovršil 5. prosince roku 532 ve svých 94 letech, 
z nichž 59 prožil na poušti.
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SVATÝ BISKUP MIKULÁŠ

Svatý Mikuláš se narodil 
v 2. polovině 3. století v Lýkii ve 
městě Patara. Rodiče byli zbožný-
mi křesťany, jmenovali se Teofan 
a Nona. Pocházeli ze šlechtické-
ho rodu, byli velmi bohatí, ale 
nemohli mít děti. Teofan i Nona 
dávali Bohu svou bolest, vroucně 
se modlili, plakali a rozdávali al-
mužny. Pán shlédl na jejich man-
želství a daroval jim neocenitelný 
poklad. Při křtu dali synovi jméno 
Mikuláš, to znamená vítěz. Když 
chlapec trochu vyrostl, jeho strýc, 
který se také jmenoval Mikuláš a 
byl biskupem Patary, si vzal na 
zodpovědnost jeho výchovu. Mla-
dík se stranil světských přátel a 

zbytečných rozhovorů. Unikal dokonce i pohledu na ženy, aby si za-
choval čistotu. Celé dny i noci trávil v chrámu na modlitbách anebo 
četbou Božího slova. V takovém životě se obohatil milostmi Ducha 
svatého a stal se pro Něj důstojným příbytkem. Mladík prozářený 
Boží milostí dosáhl za krátký čas moudrosti starce. Když strýc vi-
děl ctnostný život svého synovce, vysvětil ho na kněze. Zanedlouho 
Mikulášovi zemřeli rodiče a zanechali mu jako dědictví velké majet-
ky. Mladík byl ale na bohatství zcela nezávislý a nesnažil se o jeho 
rozmnožení. Naopak, tím že se celým srdcem zasvětil Bohu, odřekl 
se světských tužeb a svůj majetek rozdával chudobným.

V tom městě žil jeden velmi zchudlý muž, který byl kdysi zámožný 
a slavný. Měl tři dcery, které nemohl vdát, protože pro ně neměl 
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věno. Když v domě neměli už ani na jídlo, začal uvažovat nad tím, 
že obětuje nevinnost dcer a získá tím příjem. Avšak dobrý Bůh, 
který nechce smrti hříšníka, odhalil svému služebníkovi Mikulášovi 
plány tohoto muže. Mikuláš proto připravil měšec zlata, ale nechtěl 
ho dát chudému zjevně, aby vykonal Kristův příkaz: „Dejte si pozor, 
abyste nedělali své dobré skutky před lidmi, protože nebudete mít 
odměnu u Otce vašeho, který je na nebesích.“ (Mt 6,1–4) Mikuláš 
se o půlnoci přiblížil k domu a oknem hodil peníze dovnitř. Zrána, 
když chudák dar našel, velmi se podivil, vzdal chválu Bohu a pro-
vdal svou nejstarší dceru. Několik dní poté se zopakovalo to samé. 
A muž mohl provdat i prostřední dceru. Měl ještě nejmladší dceru 
a začal si domýšlet, že i potřetí dostane tajný dárek. Proto několik 
nocí nespal, aby uviděl svého dobrodince. Když uslyšel, jak měšec 
se zlatem znovu dopadl na podlahu, běžel, co měl sil, aby dohnal 
tajuplného dobrodince. Poznal v něm Mikuláše. Padl před ním na 
kolena a z celého srdce mu děkoval.

Mikuláš se rozhodl navštívit Palestinu, aby se na svatých mís-
tech poklonil Pánu. Plul lodí a námořníkům předpověděl, že nasta-
ne silná bouřka, protože zlý duch je chce zahubit. Tak se i stalo. 
Jen díky horlivé modlitbě Božího služebníka se moře uklidnilo. Pak 
jeden z námořníků vylezl na stožár, ale spadl z něho a zabil se. Mi-
kuláš se za něj pomodlil a Pán modlitbu svého služebníka vyslyšel. 
K úžasu všech vrátil námořníkovi život. Jejich plavba byla šťastně 
završena v Alexandrii a hned se roznesla zpráva o příchodu muže, 
který dělá zázraky. Celé město v davech lidí přicházelo za Mikulá-
šem a on se modlil za uzdravení nemocných, osvobození posedlých 
a utěšoval malodušné. Pak pokračoval v cestě do Jeruzaléma, kde 
zůstal delší čas.

Přišlo mu na mysl, že se stane poustevníkem. Bůh mu však při-
kázal vrátit se do vlasti, kde vstoupil do kláštera, založeného jeho 
strýcem. Nazýval se Svatý Sion. Toužil zbytek svého života prožít 
ve skryté službě Bohu. Jednou na modlitbě ale uslyšel hlas z nebe: 
„Mikuláši, jestli chceš ode mne obdržet korunu, pracuj pro lid. Mo-
nastýr, to není to pole, z něhož mi máš přinést plody, které od tebe 
čekám. Jdi proto k lidem, aby se v tobě oslavilo mé jméno!“ Porozu-
měl, že ho Bůh volá k pastýřské službě. Inspirován shůry, vydal se 
do města Myry, hlavního města Lýkie. Právě tehdy zemřel tamější 
arcibiskup Jan. Všichni biskupové toho kraje se tam sešli, aby vy-
brali důstojného muže na biskupský stolec. Nemohli se shodnout 
na společném řešení, proto se obrátili na Pána modlitbou a půstem 
a předali celou záležitost do Jeho rukou. Nejstarší mezi biskupy 
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pak měl vidění. Boží anděl mu přikázal, aby se v noci postavil vedle 
dveří chrámu a dával pozor, kdo první vejde dovnitř, a dodal: „Ten 
je, praví Pán, vedený mým Duchem, jeho ustanovte arcibiskupem. 
Jmenuje se Mikuláš.“

A opravdu, první vešel do chrámu sv. Mikuláš. Dostal od Boha 
tento vysoký úřad. Neskrýval už pak svůj dobročinný život, ale jednal 
tak, jak je řečeno v evangeliu: „Ať svítí vaše světlo před lidmi, aby 
viděli vaše dobré skutky a oslavili vašeho Otce v nebesích.“ (Mt 5,16)

V té době za vlády Diokleciána a Maximiána nastalo poslední 
pronásledování křesťanů v Římské říši. Svatý Mikuláš všechny ne-
ohroženě vybízel k mužné vytrvalosti ve víře. Ničemní pohané ho 
proto uvrhli do vězení, kde byl dosti dlouho a mnoho vytrpěl. Tím 
však odvážného trpitele nezastrašili, právě naopak. Svými ohnivými 
slovy utvrzoval spoluvězně, aby nezradili svého Spasitele. Brzy Pán 
Ježíš shlédl na svůj lid, zničil vládu pohanů a svěřil říši císaři Kon-
stantinovi, který uvěřil v Krista a dal křesťanům svobodu. Tehdy se 
i Mikuláš vrátil na svůj biskupský stolec v Myře. Zlí duchové však 
nijak nemohli snést příchod Kristova bojovníka, protože se s nimi 
hned dal do boje a ničil modlářská obětiště. Nakonec museli utéct 
přemoženi mocnou zbrojí jeho modliteb.

V roce 325 císař Konstantin svolal proti Ariovi první všeobecný 
koncil v Nicei. Mezi 380 svatými otci byl i biskup Mikuláš jako jeden 
z nejzkušenějších. Když slyšel, jak se Arius hanebně rouhá Božímu 
Synu, udeřil heretika do tváře. Za to mu otcové koncilu odebrali jeho 
arcibiskupské insignie a za trest ho zavřeli do vězení. Někteří z nich 
potom ale ve vidění uviděli našeho Pána Ježíše Krista a Přečistou 
Pannu, jak vrací arcibiskupovi jeho evangelium i omofor1. Otcové 
z toho pochopili, že Mikulášův skutek byl milý Bohu a znovu se 
k němu chovali s velkou úctou. Když se Mikuláš vrátil do Myry, 
očistil svou vinici od odpadlíků.

Pán učinil skrze Mikuláše mnoho zázraků. V Myře nastal tak 
velký hlad, že lidé hlady umírali. Pán ale kvůli svému vyvolenému 
zachránil lid takto: V Itálii žil jeden kupec, který naložil loď obilím 
a chtěl plout do dalekých zemí, aby ho tam prodal. Ve snu se mu 
ale zjevil Mikuláš, dal mu tři zlaté jako zálohu a řekl, aby dovezl 
náklad do Myry, tam že dostane celou sumu. Muž se probudil a 
myslel si, že to byl jen sen. Když však uviděl ve své ruce zlaťáky, 
hned vykonal, co mu bylo rozkázáno.

1 také omophorion (řec.), dlouhý pruh látky s vyšitými kříži, část liturgic-
kého oděvu biskupů ve východní církvi



341

V tom čase ve Frýgii došlo k nepokojům. Císař Konstantin tam 
poslal tři vojevůdce s vojskem. Jmenovali se Nepocian, Ursus a Her-
pylion. Když přistáli v jednom z přístavů Lýkie, který byl nedaleko 
od Myry, vojáci, jak to bývá, začali okrádat místní obyvatelstvo. Lidé 
se ozbrojili a chtěli se bránit. Hrozilo strašné krveprolití. Když se o 
tom Mikuláš dozvěděl, hned do toho města přišel, aby předešel bra-
trovražedné bitce. Vojevůdci slíbili nápravu i to, že viníky potrestají. 
Najednou z Myry přijelo několik měšťanů, kteří se slzami vyprávěli 
svému arcipastýři, že městský prefekt Eustach, podplacený velkým 
obnosem peněz, odsoudil tři nevinné muže na smrt. Mikuláš spě-
chal na místo popravy. Když přijel, uviděl veliké množství lidí i kata 
s vytaseným mečem, připraveného setnout prvního z odsouzených. 
Bez strachu k němu přistoupil, vytrhl mu meč z ruky a hodil na 
zem. Muži, kterým neočekávaně vrátil život, svému zachránci vřele 
děkovali. Prefekt se velmi polekal, protože mu svatý pohrozil Božím 
hněvem i hněvem císařským za nespravedlivé zneužívání vlády. Až 
když prefekt učinil upřímné pokání a vyznal svou vinu, se nad ním 
Mikuláš po dlouhém přemlouvání lidu smiloval.

Vojevůdci úspěšně potlačili povstání a vrátili se do Cařihradu. 
Císař je odměnil a učinil z nich své rádce. Když závistivci viděli jejich 
povýšení, pomluvili je, že prý chtěli pozvednout ruku proti císaři. 
Prefekt Ablabius dostal mnoho zlata od spiklenců a oznámil to 
vladaři. Vojevůdce odsoudili k smrti. V tomto soužení si vzpomněli 
na Mikuláše a prosili Boha, aby je zázračně zachránil pro zásluhy 
svého služebníka. Té noci císař před sebou uviděl muže, který mu 
přikazoval hned tři vojevůdce propustit, protože trpí nespravedlivě. 
„Jestli mě neuposlechneš,“ řekl císaři, „rozpoutám proti tobě válku 
jako u Frýgie a zle zahyneš!“ Císař se podivil, jak mohl ten cizinec 
uprostřed noci vejít do jeho pokoje. „Co jsi zač,“ zeptal se císař, „že 
si mi dovoluješ něco takového říkat?“ „Jsem Mikuláš, arcibiskup Myry 
v Lykii,“ uslyšel odpověď. Totéž vidění měl i milovník peněz Abla-
bius a oznámil to vládci. Zrána Konstantin vyšetřil celou záležitost 
a propustil vězně na svobodu. Rozkázal jim, aby šli k biskupovi 
Mikulášovi a odevzdali mu od něj cenné dary k výzdobě chrámu.

Jednou plula loď z Egypta do Lykie a zastihla ji velká bouře. Ná-
mořníci viděli, že už ztratili všechnu naději na záchranu. Vzpomněli 
si na velkého divotvůrce Mikuláše a obrátili se k Bohu s prosbou, 
aby je pro zásluhy svého věrného služebníka zachránil. Moře se 
hned zázračně utišilo a loď bezpečně doplula až do města Myry. 
Námořníci hned šli do chrámu poděkovat svému zachránci. Miku-
lášova přímluva však zachránila od smrti nejen jejich fyzický život, 
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ale i duchovní. Mikuláš totiž duchovníma očima viděl, že upadli do 
nečistých hříchů a promluvil k nim: „Vzpamatujte se, děti, prosím 
vás! Napravte své myšlení, neboť i když před lidmi vypadáte 
dobří, Bůh zná vaše srdce. Před Ním nic nemůžete utajit. Proto 
horlivě střežte své tělo i duši v čistotě, protože jste chrám Boží, 
jak říká apoštol, a běda tomu, kdo tento chrám ničí! Takového 
zničí sám Bůh.“ (srov. 1Kor 3,16n)

Mikuláš se uprostřed svého stáda dožil hlubokého stáří. Svůj 
pozemský boj dovršil v roce 345. Jeho svaté ostatky jsou uloženy 
v městě Bari v Itálii.

Svatý Jan Damašský
viz str. 329
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SVATÝ BISKUP AMBROŽ

Svatý Ambrož pocházel z jedné 
z nejvýznačnějších římských rodin. 
Jeho otec, rovněž Ambrož, byl ná-
městkem císaře v Galii. Právě tam, 
ve městě Trevír, se v roce 340 narodil 
sv. Ambrož. Po brzké smrti otce se 
matka s dětmi, nejstarší Marcelínou, 
Ambrožem a nejmladším Satyrem 
vrátila do Říma. Nadaný Ambrož se 
stal advokátem, známým svým řeč-
nickým talentem. Římský prefekt 
Anicius Probus, Ambrožův ochránce, 
se za něj přimluvil u vládce Valen-
tiniana I. (364–375) a ten mu svěřil 
úřad místodržitele Ligurie a Emílie. 
Před odjezdem na určené místo Am-
brož dostal od přítele Proba takovou 
radu: „Jdi tam a jednej ne jako soud-
ce, ale jako biskup.“

Hlavním městem toho kraje bylo Miláno. Tamější biskupský sto-
lec už 20 let okupoval heretik Auxentius. Zanedlouho po příjezdu 
Ambrože však zemřel. Lid se rozdělil, protože pravověrní chtěli vybrat 
svého kandidáta a ariáni svého. Hrozilo povstání. Nový místodržitel 
směle vešel mezi znepřátelené strany a v ohnivé řeči je vybízel k míru 
a lásce. Tehdy se stal zázrak. Jedno dítě, ještě kojenec, z Božího 
dopuštění vykřiklo: „Ať je Ambrož biskupem!“ Všichni přítomní se 
za to chytli a začali volat to samé. Ambrož se ale všelijak vymlouval. 
Tvrdil, že nemá bohoslovecké vzdělání, a podle tehdejších zvyklostí 
nepřijal ještě ani křest svatý, byl pouze katechumenem. Nic to však 
nepomohlo. Aby unikl tak vysokému úřadu, vymyslel prostředek k 
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tomu, aby ho lid začal nenávidět. Začal o sobě rozšiřovat, že nemi-
losrdně mučí odsouzence. Lidé však odhalili podvod a křičeli: „Tvůj 
hřích ať je na nás! Hlavně přijmi biskupství!“ Ambrož se rozhodl 
utéct. Nikým nespatřen vyšel v noci z města, ale sám Bůh překazil 
jeho úmysl. Celou noc bloudil jako omráčený a ráno se znovu ocitl 
před bránou Milána. Obyvatelé k němu postavili stráž a císař, když 
se dozvěděl o všem, co se stalo, zaradoval se, že se jeho místodr-
žitel stal hodným tak významného úřadu a rozkázal co nejrychleji 
provést svěcení.

Ambrož viděl, že Pán to chce, a proto se nakonec podřídil. Nechal 
se pokřtít pravověrným knězem a za osm dní přijal postupně nižší 
a potom vyšší svěcení. 7. prosince 374 byl ustanoven biskupem 
Milána. Papež Damas I. mu poslal pomoc — moudrého presbytera 
Simpliciána.

První, co Ambrož jako biskup udělal, bylo to, že rozdal svůj maje-
tek chudobným, protože podle příkladu Spasitele nechtěl být boha-
tým. Jen malou část nechal na živobytí své sestry, která už zůstala 
z jeho příbuzných jediná. Pak se začal důkladně učit Písmo svaté a 
práce otců církve, především Basila Velikého, Řehoře Naziánského 
(Teologa) a Origena. Ambrož byl často nucen věnovat čas studiu a 
modlitbě v noci, neboť během dne za ním přicházelo mnoho potřeb-
ných lidí, pro něž byly dveře biskupského sídla vždy otevřené. Chu-
dobní, sirotci a vdovy v něm našli skutečného otce. Svatý smiřoval 
znepřátelené, radil nejistým, utěšoval utrápené.

Ambrož vedl mimořádně přísný život. Mnoho se postil a nikdy 
se neúčastnil hostin, protože je pokládal za blízkou příležitost ke 
hříchu, a to především hedonismu, pijáctví a pomluv. Každý den 
sloužil svatou liturgii pro lid a v neděli kázal. Pověst o jeho kraso-
řečnictví se brzy rozšířila po celé říši, takže dokonce i světští lidé 
přicházeli, aby si ho poslechli.

V roce 384 Boží prozřetelnost přivedla do Milána jednoho ztra-
ceného hříšníka jménem Augustin. Biskupova kázání nejprve na-
vštěvoval jen ze zvědavosti, ale postupně začal otevírat své srdce 
pravdě. Za nějaký čas se odřekl manichejské hereze a přijal z rukou 
sv. Ambrože křest svatý.

S obzvláštní horlivostí sv. Ambrož kázal o ctnosti čistoty. Jeho slo-
va byla naplněna Boží milostí a dotýkala se srdcí mladých dívek nato-
lik, že toužily jen po jednom — zasvětit své panenství Ježíši. Milánské 
matky proto bránily svým dcerám poslouchat kázání jejich biskupa.

Ve zpovědnici Ambrož sloužil neúnavně. Hodinami poslouchal 
zpovědi kajícníků. Jednou k němu přišel ke zpovědi muž, který se 
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styděl přiznat své hříchy. Svatý mu řekl: „Proč se stydíš vyznat 
před církví své hříchy? Není hanbou je vyznat, neboť my všich-
ni jsme hříšníci. A není snad nejspravedlivější ten, kdo je ve 
vlastních očích nejmenší?“ S hříšníky měl tak hluboký soucit, že 
nejednou sám lítostivě oplakával jejich hříchy. Slzy dobrého pastýře 
pohnuly k upřímné lítosti i ty nejzatvrzelejší hříšníky.

Ariáni, kterých byla ve městě většina, doufali, že Ambrož se jako 
bývalý císařský úředník z opatrnosti přidá na jejich stranu. Brzy se 
však přesvědčili, jak moc se mýlili. Horlivý ochránce pravověrnosti 
slovem i perem bojoval proti heretickému podvodu.

Císařovna Justina, vdova po Valentinianovi I., byla zaťatou arián-
kou. Všemi silami pomáhala odpadlíkům. V městě Sirmium zemřel 
místní biskup. Justina se tam hned odebrala, aby se postarala o 
zvolení heretika na biskupský stolec. Ambrož tam však také spě-
chal ochránit Kristovo stádo. Nastal duchovní boj. Jednoho dne se 
všichni občané sešli v chrámu. Nějaká žena, heretička, kterou císa-
řovna navedla, přistoupila k biskupovi Ambrožovi, aby ho shodila 
z ambonu. On jí s pokorou řekl: „I když nejsem hoden této hodnosti, 
neměla bys pozvedat ruku na nikoho z Pánových pomazaných. Boj 
se Božího soudu, aby tě nenadále nestihlo neštěstí.“ Druhého dne 
nešťastnice náhle zemřela. Ariáni dostali strach a přestali pravo-
věrnému biskupovi působit těžkosti. Podlá Justina si však našla 
pomocníka, knížete Eutymia. Slíbila mu mnoho peněz a přemluvila 
ho, aby svatého unesl a odvezl do vyhnanství. Ničema všechno při-
pravil a čekal na příhodnou chvíli. Pán však zjevil své spravedlivé 
soudy, protože v den, kdy chtěl odpadlík zrealizovat svůj plán, přišel 
rozkaz císaře Graciána, aby byl Eutymius poslán do vyhnanství. Tak 
Eutymia odvezli na povozu, který připravil pro svatého.

Zanedlouho Ambrož našel podle Božího zjevení ostatky svatých 
mučedníků Protasia a Gervasia. Pán oslavil tuto událost mnoha 
zázraky. Heretici se vysmívali Boží moci a říkali, že biskup podplatil 
jakési lidi, aby ze sebe dělali posedlé a nemocné, kteří se pak jakoby 
uzdraví. Najednou na jednoho z těch ničemníků zaútočil démon a on 
úděsně zakřičel: „Ať se to, co se stalo se mnou, stane se všemi, kteří 
urážejí svaté mučedníky a nevěří v Nejsvětější Trojici, v niž učí věřit 
Ambrož.“ Odpadlíci se polekali, ale místo toho, aby dělali pokání a 
uvěřili, posedlého vzali a utopili v jezeře.

V tom čase vojevůdce Maximus zabil císaře Graciána, staršího 
Valentinianova syna, a Justina spolu se svým neplnoletým synem 
Valentinianem II. začala řídit říši. Tehdy se rozhodla biskupa Amb-
rože zcela zlikvidovat. Nejprve ho však využila, aby přesvědčil uzu-
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rpátora, který s vojskem vytáhl na Řím, k uzavření míru. Svatý, 
nevzpomínaje Justině křivdy, směle stanul před Maximem a prosil 
ho o zachování míru. Císařovna se Ambrožovi odvděčila tím, že se 
u svého syna domohla příkazu, aby velký chrám v Miláně byl dán 
ariánům. Sluha Boží rozhodně prohlásil, že nikdy chrám nevydá. 
Řekl: „Císař má moc nad městskými hradbami a příkopy, ale nad 
svatyněmi právo nemá, to jsou domy Boží!“ Pak přišli vojáci, aby 
násilně obsadili chrám. Věřící se shromáždili uvnitř, byli tam ne-
přetržitě tři dny a statečně se postavili proti nespravedlivému pří-
kazu vladaře. Na hrozby Ambrož odpovídal: „Chrám Boží vlkům 
nevydám, nezradím Kristovo stádo. Pokud Pán dopustí, aby 
mě zabili, tak potom zde na stupních oltáře; nic od Něj vře-
leji nežádám. Vyhrožují mi vyhnanstvím, smrtí, ohněm, ale 
skuteční Boží služebníci se naučili ničeho z toho se nebát.“ 
Když to císař uslyšel, zrušil svůj rozkaz. Ničemné Justině se záměr 
nepodařil, proto na biskupa poslala vraha. Už se chystal Ambrože 
probodnout, avšak najednou mu znehybněla ruka. Hříšník litoval 
svého hříchu a milosrdný biskup ho zázračně uzdravil.

Po nějakém čase pyšný vojevůdce Maximus znovu vyvolal vzpou-
ru. Císařovna podruhé požádala biskupa o přímluvu. Dobrotivý 
Ambrož šel, ale tentokrát nic neovlivnil. Vyhlásil tedy na zatvrzelého 
vojevůdce anathemu. Rozpoutala se válka. Mladý císař spolu s mat-
kou utekli k východnímu císaři Teodosiovi Velikému. Ten shromáždil 
vojska a nepřítele přemohl. Této šťastné chvíle se však už Justina 
nedočkala, protože zemřela v nekajícnosti. Její syn Valentinian II. 
se přidal k pravověrným.

Tehdy se stala i tato událost: Ve městě Soluni došlo k nepoko-
jům: zabili místního vojevůdce spolu s několika jeho důstojníky. 
Když se to Teodosius, který měl od přirozenosti sklon k hněvu, 
dozvěděl, velmi se rozzuřil. Ambrož i jiní biskupové ho prosili, aby 
potrestal jen viníky. On ale rozkázal nešetřit nikoho. V hrozné řeži 
vojáci zabili 7000 občanů, mezi nimi i starce a děti. Ambrož se vel-
mi zarmoutil kvůli takové krutosti ze strany křesťanského vládce 
a neváhal veřejně vyloučit Teodosia z církve. Pamatoval na hlavní 
povinnost pastýře, kterou je napomínat císaře k pokání. Napsal mu: 
„Chceš-li obdržet odpuštění, pokoř se před Bohem. Jsi člověk 
a tvůj hřích je důkazem lidské slabosti. Statečně ji překonej. 
Hříchy nesetře ani anděl, ani nikdo jiný. Může je odpustit 
jen sám Bůh těm, kteří se kají. Tedy jen pokání tě spasí. Pro-
to tě prosím, kaj se, já tě varuji a napomínám tě. Mé srdce 
je přeplněné bolestí, když vidím, že ty, vzor zbožnosti, jsi rozkázal 
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zabít tolik nevinných lidí. Veliká byla sláva tvých ctností, teď ďábel 
uhasil jejich lesk. Ale snaž se nad ním obdržet vítězství, dokud na 
to máš ještě čas.“ Císař však slovům Božího služebníka nevěnoval 
pozornost. Jednoho dne se rozhodl jít do chrámu na svatou liturgii. 
Ambrož mu vyšel vstříc a řekl: „Zastav se, císaři! Ještě jsi nepoznal 
ohavnost svého hříchu? Jak se můžeš odvážit chtít přijímat Nejsvětější 
Tělo a Krev Pána Ježíše, jestliže tvé ruce jsou potřísněny nevinnou 
krví? Nepřidávej k prvnímu hříchu i druhý — svatokrádež, a raději 
se podrob spasitelnému trestu, který vyléčí tvou duši.“ Teodosius se 
snažil vymluvit a poukazoval na Davida, který se také těžce provinil. 
Biskup mu odpověděl: „Následoval jsi Davida v hříchu, tak ho 
následuj i v pokání!“ Vladaře se to dotklo, padl na zem a hořce se 
rozplakal. Pokání trvalo osm měsíců. Během toho času císař veřejně 
stál před chrámem a spolu s jinými hříšníky oplakával svůj hřích. 
Až potom mu biskup dovolil vstoupit do chrámu a přijmout svaté 
přijímání.

Vladař stanul mezi duchovenstvem v kněžišti, protože tak bylo 
v Cařihradě zvykem, že císař přijímal svaté svátosti spolu s du-
chovenstvem. Ale Ambrož za ním poslal se vzkazem: „Purpurový 
plášť činí krále králi, ale ne kněžími.“ Teodosius pokorně sestoupil 
mezi lid a od té doby vždy stál v chrámu mezi lidem. Když se ho 
cařihradský patriarcha Nektárius zeptal, proč nedodržuje dávnou 
tradici, odpověděl: „Nevěděl jsem, že je rozdíl mezi knězem a vlád-
cem, ale nyní už to vím, neboť mě poučil učitel pravdy, Ambrož. Jen 
v něm jsem poznal muže, který mi říká pravdu. On jediný je hoden 
nazývat se biskupem.“

Po třech letech se Teodosius Veliký vrátil do východních zemí. 
Zanedlouho Valentinian II. zahynul kvůli zradě vojevůdce Arbogasta. 
Na císařský stolec usedl Eugenius, křesťan jen jménem a srdcem 
pohan. Otevřel modlářská obětiště a obnovil přinášení obětí běsům. 
Svatý Ambrož se nechtěl s takovým ničemou ani vidět. Opustil Mi-
láno a cestoval po Itálii. Když byl v Bologni, zázrakem našel ostatky 
mučedníků Vitália a Agrikoly. Zanedlouho císař Teodosius v boji 
zcela rozdrtil bezbožníka Eugenia. Když se Teodosius setkal s Am-
brožem, padl mu k nohám, protože si byl vědom, že za obdržené 
vítězství patří dík jeho modlitbám. Za krátký čas Teodosius cítil, 
že přichází konec jeho života, a tak rozdělil říši mezi své dva syny. 
Staršího Arkádia ustanovil nad východní částí a mladšího Honoria 
nad západní. Oběma přikázal poslouchat Ambrože jako otce. Dobře 
se připravil na smrt a na rukou milánského biskupa odevzdal svého 
ducha Pánu.
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Ambrož běsům opravdu naháněl hrůzu. Jeden čaroděj, který byl 
vyslýchán a souzen, během muk svědčil, že mnohem víc tyranie mu 
způsobuje Ambrožův anděl strážný než mučitelé. Když se ho zeptali 
na důvod, čeho se dopustil, řekl: „Jednou jsem vylezl na vrcholek 
chrámu v Miláně a o půlnoci jsem tam přinášel oběti bohům. Takovým 
způsobem jsem chtěl vyvolat v lidech nepřátelství vůči biskupovi, ale 
stal se pravý opak. Lid si ho ještě více zamiloval a byl posílen v pravé 
víře. Proto jsem poslal do biskupova domu běsy, aby ho zabili. Vrátili 
se však s nepořízenou a oznámili, že nejen k biskupovi, ale dokonce 
ani ke dveřím jeho domu nemohou přistoupit, neboť odtud vychází 
oheň a spaluje je.“

Zpráva o Božím služebníkovi došla až za hranice říše. Královna 
kmene Markomanů Fritigilda k němu poslala s prosbou, aby ji na-
učil víře v Krista, protože touží po křtu svatém. Poslal jí písemné 
vysvětlení hlavních křesťanských pravd, které královnu natolik 
ohromily, že se rozhodla osobně se s Ambrožem setkat. Živého ho 
však už nezastihla.

Ambrož před svou smrtí onemocněl. Když to náměstek císaře 
Honoria Stilicho uslyšel, řekl: „Jestli ten světec zemře, Itálie zahy-
ne“ a poslal počestné měšťany Milána za Ambrožem, aby si u Boha 
vyprosil prodloužení života. Ambrož jim odpověděl: „Nežil jsem 
mezi vámi tak, abych se styděl ještě žít, ale smrti se nebojím, 
protože máme dobrého Pána.“ Ambrož jmenoval svým nástupcem 
Simpliciána. Když se umírající Ambrož modlil, uviděl Ježíše Krista s 
rozzářenou tváří, jak k němu přichází a laskavě se usmívá. V Amb-
rožově domě tehdy přebýval sv. Honorát. V noci uslyšel hlas z nebe: 
„Vstaň! Pospěš si, protože dnes odejde.“ Rychle přišel k nemocnému 
a naposledy podal biskupu Ambrožovi svaté přijímání. Hned potom 
Ambrož v pokoji odevzdal svou duši do náruče nebeského Otce. Stalo 
se to 4. května roku 397, na Bílou sobotu.
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SVATÝ PATAPIUS

Vysoko nad městečkem Loutraki, naproti městu Korint, se na-
chází monastýr ctihodného Patapia. V něm jsou uloženy divotvor-
né a neporušené ostatky ctihodného Patapia, svatého, který žil ve 
4. století.

Svatý Patapius se narodil v roce 380 v egyptském městě Théby 
(Veset). Jeho otec byl vládcem nad touto oblastí, zároveň byl lé-
kařem i fi losofem. Otec i matka žili zbožným životem. Odmalička 
učili Patapia modlitbě a četli mu Písmo svaté. Malý Patapius velmi 
uctíval svaté, a obzvlášť přesvatou Bohorodičku. Všechny své dobré 
skutky obětoval jí. Když trochu vyrostl, rodiče pozvali z Alexandrie 
znamenité učitele, aby chlapce naučili přírodním vědám, matema-
tice i řečnictví.

Učení Patapia přivedlo k vědomí, jak je vše ve světě nestálé a 
rychle pomíjející. Tímto poznáním ho Duch svatý vedl nejprve k 
hledání Božího království. Učení ctihodného Klementa Alexandrij-
ského († 223) i život jeho současníků Atanáše Velikého († 373) a 
Antonína Velikého († 356) i historie duchovního boje, který vedli, to 
vše naplnilo jeho srdce vřelou láskou k Bohu i hlubokým pokáním. 
Toužil jim být podobným, a proto chodíval často z města na poušť, 
kde žil bezpočet hrdinných Kristových bojovníků. Od nich se naučil 
následovat Krista chudobného, poslušného a čistého.

Po nějakém čase otec odvezl Patapia do Alexandrie na významnou 
katechetickou školu. Tam měl na Patapia velký vliv slepý učitel jmé-
nem Didimus (Alexandrijský). Od něj se zapálil touhou následovat 
Ježíše Krista, která se stále zvětšovala. Byl to tentýž Didimus, jemuž 
ctihodný Antonín Veliký řekl: „Netrap se tím, že jsi zbaven tělesných 
očí, ony jsou dobré jen pro mouchy a komáry. Ty se máš radovat, 
že máš oči duše, že tvůj vnitřní pohled poznává Boží tajemství“. Než 
Patapius ukončil studia v Alexandrii a vrátil se do Théb, jeho otec 
už zemřel. K tomu všemu smutku se Patapius ještě dozvěděl, že by 
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měl zaujmout postavení fi nančního správce provincie. Mladík ne-
chtěl tento úřad přijmout a prosil matku, aby ho pustila na poušť, 
kde by mohl žít jen pro Pána Ježíše. Vyhověla jeho prosbě a udělila 
mu své mateřské požehnání. Patapius hned odešel přímo do mona-
stýru Tavenisiot, centra mnišství v Thébach, a tam se cele věnoval 
modlitbě, půstu a bdění.

V tom monastýru prožil deset let v urputném boji s démonem 
pýchy a sebevědomí a díky pokořování, která na něho Pán dopou-
štěl, zvítězil. Když mu přicházela myšlenka, že je lepší než druzí, 
že je zvláštní v Božích očích, říkal si: „Jednou provždy si řekni, že 
jsi poslední ze všech lidí, největší hříšník, že tě jako cizího žebráka 
mniši z milosrdenství přijali do monastýru. Ze všech sil se snaž být 
posledním a sluhou všech.“ Když představený ukazoval Patapiovi 
na jeho chyby, měl touhu se obhájit, ale s Boží pomocí nad sebou 
vítězil a v srdci si říkal: „Pyšný se bojí výtky a pokorný vůbec ne. 
Kdo získal Kristovu pokoru, touží po tom, aby ho hanili. Z potupy se 
raduje, a trpí, když ho chválí.“ Když Pán viděl, že Patapius po mnoha 
pokušeních a zkouškách zůstává v pravdivé poníženosti, zatoužil 
zjevit lidem jeho svatost.

Představený poslal Patapia za jedním poustevníkem. Když šel 
horskou cestou, uviděl, jak jakýsi muž (jmenoval se Amon) spadl 
i se svým velbloudem z vysoké skály. Oba měli smrtelná zranění. 
Patapius přiběhl k zraněnému a staral se o mladého muže až do 
rána. Celou noc se za něho modlil. Amon pak vyprávěl, že viděl 
oslepující světlo a zdálo se mu, jako by byl tím světlem obalený. Síla 
toho světla ho zahřála a vrátila mu život. Amon pak opustil svět a 
šel do monastýru. Tak se ctihodný Patapius brzy stal známým po 
celém Egyptě jako svatý muž a divotvůrce.

Když se zvěst o jeho svatých ctnostech rozšířila i do jiných zemí, 
z Théb k němu poslali delegaci s prosbou, aby dal souhlas k svému 
vysvěcení na biskupa. Patapius to ve své poníženosti odmítl. Bál 
se upadnout do pýchy, a proto z monastýru tajně odešel do daleké 
pouště.

Théby v té době postihla strašná epidemie moru, během níž mno-
ho lidí zahynulo. Ti, co zůstali, byli ve strachu, a protože věděli o 
milostiplné síle modliteb Patapia, prosili, aby je před touto pohromou 
zachránil. Patapius však nechtěl jít do města, kde ho slavili jako 
znamenitého divotvůrce, a odpověděl kategorickým odmítnutím. V 
noci tajně přišel do města, oblečen do zalátaného pláště, který tehdy 
nosili žebráci. Chodil nikým nepoznán do domů, kde byli nemocní, 
a potichu se modlil spolu s nimi. Velmi mnoho se jich tak uzdravilo. 
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Když mor ustoupil, lidé začali z vděčnosti hledat lékaře, jehož jim 
poslal Bůh, ale nikde ho nenalézali. Opustil město zrovna tak tajem-
ně, jak přišel. Obyvatelé města však už věděli, že to byl sv. Patapius.

Zpráva o něm se rozšířila po celých Thébách. Ctili ho jako vůdce 
a divotvůrce. I do jeho cely na poušti začali přicházet mniši, někdy 
spolu se svými igumeny, a chtěli získat duchovní směrnice a rady.

Jednou těžce onemocněl igumen jednoho z pouštních monastýrů, 
otec Serapion. Bratři ho přinesli k Patapiovi, protože toužili, aby byl 
uzdraven. Svatý spolu s ostatními mnichy poklekl a prosil Pána o 
uzdravení Jeho věrného služebníka. Když Patapius vztáhl ruce a 
dotkl se nemocného, hned se uzdravil.

Svatý se snažil skrýt tento i jiné zázraky, které se děly na jeho 
modlitby, ale brzy se o tom lidé dozvěděli, začali k němu odevšad 
přicházet a přivádět nemocné a trpící, jak tělesně, tak i duševně. 
Mnoho mužů opouštělo světskou marnost a stávali se učedníky 
sv. Patapia. Začali budovat poblíž jeho i své cely. Patapius je ne-
jednou učil, že svatost nespočívá v asketismu, velkém umrtvování 
a konání zázraků, ale v živém vztahu k Ježíši a v plnění Boží vůle. 
Svatost je pokora, která člověka vede k vědomí své vlastní bídy, zla, 
které je v něm a k přiznání svých hříchů a omylů, protože všechno, 
co člověk dělá dobrého, dělá vždy jen díky Boží milosti. Kdyby Pán 
odňal milost, člověk by padl do nejtěžších hříchů.

V roce 428 ctihodný otec opustil bratry a odebral se do Konstan-
tinopole, protože na poušti už nenacházel potřebný pokoj a samotu. 
Když plul do Cařihradu, nastala hrozná bouře. Kormidlo se zlomilo 
a smrtelně udeřilo kapitána, takže loď zůstala bez řízení. Cestující 
se v panice seběhli na palubu. Najednou se ze stožáru ozval hlas, 
který přikazoval lidem, aby se spustili do podpalubí, aby námoř-
níci měli možnost vzít loď pod svou kontrolu. Byl to hlas mnicha 
Patapia, který vzal úkol řízení lodi na sebe. Než nastalo ráno, živel 
se pomalu uklidňoval. Námořníci a cestující si byli vědomi, že od 
záhuby je zachránil sv. Patapius, a navíc se ukázalo, že kapitán, 
jehož všichni pokládali za mrtvého, byl ráno zcela zdráv.

Kapitán lodi byl pohan, ale když viděl, co se stalo, zatoužil se stát 
křesťanem. Když stáli v zálivu, kde se ukryli před bouří, Patapius 
mu vyprávěl o Pánu Ježíši Kristu a Jeho evangeliu a pak ho pokřtil. 
Na ostrově zůstali, dokud nenastalo jasné, tiché počasí a potom 
pokračovali v plavbě. Všichni chválili Boha a děkovali Mu za to, že 
jim poslal na pomoc svatého člověka.

Když loď proplouvala kolem Korintu, kapitán řekl svatému: „Otče, 
plujeme kolem mé vlasti. Chtěl bych se vidět s rodinou, říci jim, že 
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jsem se stal křesťanem. Kéž by se i oni dali pokřtít!“ Tak se ocitli 
v korintském městečku Thermae. Svatý už do Cařihradu neplul.

Když prožil v Korintu kolem sedmi let, ctihodný Patapius opustil 
svůj skyt v Geranejských horách a pokračoval na své cestě do Caři-
hradu. V Cařihradě přišel do Vlachernského monastýru. Neřekl ni-
komu, kdo je. Jeho jméno bylo už tehdy známé všemu křesťanskému 
světu. I tam pokračoval v modlitbě, půstu a bdění. Všichni ho měli 
za prostého mnicha. Představený mu přidělil povinnosti vrátného. 
Jednoho dne, když seděl vedle brány, uviděl, že se do monastýru 
blíží pohřební průvod. Zemřelo jedno děvčátko, jemuž bylo 10 let. 
Její rodiče nad dceruškou hořce plakali. Procesí došlo až k vratům, 
kde seděl Patapius. Najednou se děvčátko zvedlo, přežehnalo se a 
se zbožným strachem se dívalo na Patapia. Pak k němu přistoupilo, 
kleklo si vedle jeho nohou na kolena, líbalo mu ruce a nazvalo ho 
jménem. Tak se bratřím v monastýru a také celému městu stalo 
známo, kdo s nimi žije.

V 83. roce života nastal pro ctihodného Patapia čas opustit tuto 
zem a přestěhovat se do nebeské vlasti. Vedle lůžka svatého se 
shromáždili jeho učedníci. Dělali si starosti, že už nebude mezi nimi 
a nebude je uzdravovat a povzbuzovat. Když ctihodný otec, umíral, 
neměl ani strach, a dokonce ani nejmenší lásku k pozemskému 
životu. „Děti moje,“ řekl, „nedělejte si starosti, neprolévejte slzy, 
když se se mnou loučíte, neboť tím sami sobě škodíte — i mně. Lepší 
bude modlit se za mou duši.“ Potom se začal modlit za ně, a když se 
modlil, odevzdal svou duši Bohu. Zemřel roku 463.

SVATÝ PAPEŽ MELCHIADES

Melchiades (Miltiades) byl rodilý Afričan. Řídil církev v letech 311–
314. Byl prvním z papežů, který se dožil svobody církve. V církvi se 
však už chystaly trpké vnitřní boje. Jako po politických převratech 
bývá plno žalob a obviňování, kdo sloužil poražené vládě a kdo byl 
jejím protivníkem nebo kdo a jak pomáhal nastolovat vládu novou, 
tak podobně vznikaly po prožitých pronásledováních i mezi křesťany 
třenice, kdo trpěl za víru a kdo byl jejím zrádcem atd. Někteří hleděli 
na ty, kteří se určitým způsobem vyhnuli mukám anebo se skryli, 
jako na horší křesťany a o smíru se slabými, kteří odpadli, nechtěli 
přílišní horlivci ani slyšet.
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Nejvíce půtek bylo v Africe. V Egyptě vznikl rozkol Meletinův, v 
severní Africe rozkol Donátův. Rozkol vyšel z domu bohaté, vlivné a 
bojovné kartaginské matrony Lucily. Tato jinak zbožná žena mívala 
ve zvyku líbat před svatým přijímáním ostatky některého mučední-
ka, který ještě nebyl prohlášený za mučedníka. Arcijáhen Cecilián 
to Lucile vytkl a zranil tak její pýchu. Tento arcijáhen byl zvolen 
kartaginským biskupem a vysvěcen biskupem Felixem z Aptungy, 
jehož podezřívali, že za pronásledování odevzdal úřadům svaté kni-
hy. Lucila pozvala do svého domu na sedmdesát afrických biskupů, 
podplatila je a dosáhla svého cíle pomstít se nenáviděnému Ceci-
liánovi. Biskupové prohlásili Ceciliána za neplatně vysvěceného, 
protože jej světil „traditor“1, hříšník Felix.

Císař Konstantin povolal znepřátelené strany do Říma, kde měl 
papež Melchiades spor vyšetřit. Dne 2. října 313 pořádal tedy Mel-
chiades v Lateráně synodu s devatenácti biskupy. Žalobce Donát 
se při vyšetřování zapletl a vyšlo najevo, že je nejméně oprávněný 
vytýkat jinému jeho hříchy. Obžalovaného Ceciliána uznal pak pa-
pež, který měl poslední slovo, za nevinného. Tím však nebyl rozkol 
odstraněn. Donatisté nebyli přístupní smíření. Nazývali se syny 
mučedníků a ostatním věřícím spílali, že jsou syny zrádců. Přestali 
s nimi mluvit a na jejich pozdrav ani neodpovídali. Umývali místa, 
kde stál katolík, jako místa znesvěcená nohou hříšníka. Kdo se k 
donatistům přidal, ať už dobrovolně nebo z donucení, toho křtili 
znovu. V houfech táhli krajem, bořili a pálili kostely a katolické 
usedlosti. Všechna spodina, zběhlí otroci a zadlužení lidé se k nim 
houfně přidávali, vždyť donatisté se vyhlašovali za osvoboditele všech 
utlačených, za syny Boží, za děti svatých, za Kristovy bojovníky. 
Pod heslem „ke cti Boží“ loupili a drancovali, donucovali věřitele, 
aby odpouštěli dlužníkům dluhy, pány, aby propouštěli otroky. 
Život neměl pro donatisty cenu, vášnivě se vrhali smrti do náručí 
a hledali mučednictví. Marně se je papež snažil přivést k rozvaze a 
smíru, marně se o jejich nápravu pokoušel císař Konstantin. Teprve 
po stu letech se podařilo sv. Augustinovi odstranit Donátův rozkol.

Papež Melchiades zemřel roku 314 a stal se posledním papežem 
pohřbeným v Kalixtových katakombách v Římě. Záhy byl prohlášen 
za svatého.

(Jeho svátek slavíme 10. prosince.)

1 zrádce; člověk, který odevzdal v čase pronásledování posvátné knihy 
(především Bibli) římským úřadům
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NEPOSKVRNĚNÉ POČETÍ PANNY MARIE

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl 
anděl Gabriel poslán od Boha do Galilej-
ského města, které se jmenuje Nazaret, k 
panně zasnoubené muži jménem Josef, z 
rodu Davidova; jméno té panny bylo Ma-
ria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, mi-
lostí zahrnutá, Pán s tebou.“ (Lk 1,26–28)

„Milostiplná“ — řecky kecharitomene. 
Dědičný hřích, to je nedostatek Boží mi-
losti, ztráta Boží milosti. Ale Maria byla 
plná milosti, neboť Bůh s ní měl mimo-
řádný plán v díle spásy. Každý člověk se 
rodí s dědičným hříchem. Podle Božího 
plánu byla Bohorodička uchráněna od 
dědičného hříchu. Měla být druhou Evou, 
Matkou Spasitele a matkou nového po-
tomstva. Ježíš je jednorozeným Božím 

Synem, ale také prvorozeným. My, kteří jsme přijali Ježíše, jsme 
druhorozenými syny a dcerami Přesvaté Bohorodičky. Ježíš to jasně 
vyjádřil v hodinu své smrti. Řekl učedníkovi, který stál pod křížem 
a zastupoval celou církev: „Hle, tvá matka.“ (J 19,27)

Kristus nám získal milost, abychom byli osvobozeni od dědič-
ného hříchu a mohli získat věčný život. Pro Kristovy zásluhy byla 
Maria od dědičného hříchu uchráněna předem. Nebyla jím vůbec 
poskvrněna. Toto je dogma — pravda víry — o neposkvrněném po-
četí. V roce 1854 ho papež Pius IX. prohlásil jako závazný článek 
víry: „Přesvatá Panna Maria od první chvíle svého početí pro zvláštní 
milost a privilegium od všemohoucího Boha, z ohledu na zásluhy 
Ježíše Krista, Spasitele lidského rodu, byla uchráněna od jakékoliv 
poskvrny dědičného hříchu.“ Tuto závažnou pravdu svaté katolické 
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víry potvrdila sama Přesvatá Panna Maria. Čtyři roky po vyhlášení 
dogmatu v roce 1858 se zjevila v Lurdech děvčeti Bernadetě a řekla: 
„Já jsem Neposkvrněné početí.“

Dogma o Neposkvrněném početí vyplývá z celého učení církve, 
přestože bylo zformulováno až 8. prosince 1854. Většinou se pravdy 
víry přesně formulují až tehdy, když se objeví nějaký problém, proto 
bylo vyhlášeno i toto dogma.

Teologické odůvodnění tohoto dogmatu víry
Dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie v žádném případě 

neprotiřečí dogmatu o všeobecnosti dědičného hříchu a potřebě 
vykoupení. Toto dogma víry říká: „Cílovou příčinou neposkvrněného 
početí Marie bylo její božské mateřství.“ To jsou argumenty pro přes-
né formulování dogmatu o tom, že Maria byla počata bez poskvrny 
dědičného hříchu. V Písmu svatém čteme, že když první lidé zhřešili 
a Bůh je vyhnal z ráje, už tehdy Bůh řekl hadu — ďáblovi: „Mezi 
tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti 
rozdrtí hlavu…“ (Gn 3,15) Eva, první matka našeho lidského rodu, 
nebyla nikdy v nepřátelství s ďáblem. Naopak, podala mu ruku a 
projevila přízeň. Uvěřila ďáblu a jed dědičného hříchu zasáhl nejen 
ji, ale i všechno její potomstvo.

Nová žena, která šlape hadovi (ďáblu) na hlavu, je matka Ježíšo-
va. Jasně to vyjadřuje kniha zjevení ve 12. kapitole, kde se mluví o 
drakovi, který chtěl zničit ženu, co měla rodit. Tato kapitola začíná 
slovy: „A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, 
s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.“ 
(Zj 12,1) Tento citát se vztahuje na Bohorodičku a v určitém smyslu 
i na církev. Co se týká především Bohorodičky, je řečeno v 17. verši: 
„A rozhněval se drak na ženu a šel bojovat proti ostatnímu jejímu 
potomstvu.“ Kdo je tím potomstvem? Svaté Písmo říká, že to jsou 
ti, „kteří zachovávají Boží přikázání a mají svědectví Ježíše Krista“. 
To jsou její duchovní děti.

Ježíš je tedy prvorozený a zároveň jednorozený. Jiné děti Maria 
neměla. Svatý Augustin vyjádřil víru prvotní církve slovy: „Maria 
byla pannou před porodem, při porodu i po porodu.“ Někdo řekne, 
že po Kristově narození už ne, že měla i jiné děti. Ale to je lež. Co-
pak by Ježíš na kříži předal svou matku cizímu člověku, kdyby měl 
bratry a sestry? Ne, on by ji zanechal jejím vlastním dětem. To je 
jen jeden z mnoha argumentů na potvrzení ustavičného panenství 
Bohorodičky.

V Písmu svatém je napsáno, že pod křížem Ježíš viděl učedníka. 
Ježíš řekl učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ a učedník ji přijal do svého 
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nejvlastnějšího, řecky eis ta idia. Tedy nejen k sobě, ale v sebe. Zde 
se mluví o učedníkovi. Kdo je učedník? Ježíš říká: „Kdo se neodřekne 
všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.“ (Lk 14,33) Nejen Janovi, 
ale i každému učedníkovi, který duchovně stojí pod křížem, Ježíš 
dává svou matku. Dochází k duchovní transplantaci nového srdce 
podle Božího zaslíbení: „Dám vám nové srdce.“ (Ez 36,26) Tím novým 
srdcem je Maria, ona je novým duchovním centrem. My máme v sobě 
Evu. Jak? Skrze duchovní jed, který jsme po ní zdědili. Je to „starý 
člověk“ v nás, naše hříchem porušená přirozenost. Ježíš nám proto 
dává nové srdce, nové duchovní centrum. To není fyzický sval; On 
sám stvořil toto nové srdce. Je to území, kde působí jiné zákony, 
neboť Maria byla uchráněna dědičného hříchu. Je to velvyslanectví 
Božího království v nás.

Když v roce 1956 v Maďarsku nastalo povstávání proti komuni-
smu, komunisté chtěli odsoudit na smrt i maďarského kardinála 
Mindszentyho. On však rychle šel na americké velvyslanectví a zů-
stal tam. Tím se stalo, že sice byl v Maďarsku, ale zároveň i nebyl. 
Na velvyslanectví platily jiné zákony, podle nichž byl v této situaci 
hrdinou. Kdyby však jen vyšel za práh velvyslanectví, kdokoliv by 
ho mohl zabít. Tam už platily jiné zákony.

Boží slovo říká: „Nejúskočnější ze všeho je lidské srdce.“ (Jer 17,9) 
Tím je popsán dědičný hřích, který nás tahá za nos a plní program 
sebezničení. Když mu dá člověk prostor, stane se jeho otrokem. A 
tehdy se chtě nechtě kutálí dolů. Tedy když řekne A, musí říct i B a 
tak dále a tak dále, a to už je pak těžké zastavit. Potřebujeme proto 
Boží pomoc v duchovním boji s hříchem, s tou vtělenou lží a temno-
tou v nás. Sami sebe nemůžeme vytáhnout za vlasy z bláta hříchu.

Starý člověk (Ef 4,22) nás stále obrací proti Bohu, proti Jeho 
přikázáním i proti bližním. Neprojevuje se to tak silně, pokud jde o 
nějaké maličkosti. Když však tato drobná utrpení a překřížení naší 
vůle člověk nepřijímá s díky jako kříž, s nímž jde za Pánem, a nečiní 
pokání, začíná to v něm bujet. Pak najednou nastane výbuch vůči 
bližním a někdy dokonce i rouhání se Bohu. Starý člověk zaujímá 
pozici, jako by Bůh byl jeho sluhou a byl zavázán vykonávat všechna 
jeho přání. Jakmile jen něco neodpovídá našim představám, téměř 
zatínáme pěst. Musíme vědět, co to v nás je, jinak bychom mysleli, 
že už jsme téměř svatí a bez hříchu. Jen Bohorodička je Neposkvr-
něná a my všichni jsme hříšní. Písmo svaté říká: „Všichni zhřešili“ 
(Ř 3,23), neboť my už jsme se v hříchu narodili. Bohorodička byla 
uchráněna dědičného hříchu kvůli nám, aby nám dala Spasitele.
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Možná by jí chtěl někdo závidět, ale kolik musí nést těžkostí, aby 
se postarala o všechny neposlušné děti! Musí se dívat na lidskou 
bídu, nést ji, s bolestí vidět, jak lidé odmítají Ježíše a plivají na 
Něj. Maria znovu a znovu v lidských srdcích prožívá Golgotu spolu 
se svým Synem, znovu a znovu stojí pod křížem. Ona je skutečně 
Královna mučedníků. Maria je matka bolesti, sdílí s Ježíšem Jeho 
lásku k nám, Jeho starostlivost o naše duše, o naši spásu. Bojuje 
za každého z nás a my jsme často podobní vzpurným, neposlušným 
dětem.

Apoštol Jan na závěr knihy Zjevení píše: „A viděl jsem od Boha z 
nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta 
ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu: ‚Hle, 
příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou 
jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi.‘“ (Zj 21,2–3)

V duchovním smyslu je Maria skutečně tím Novým Jeruzalémem. 
Skrze ni nám Bůh dal Spasitele. Ona je tím novým městem, mís-
tem, kde neplatí zákony hříchu, ale jiné zákony, Boží zákony. Ona 
je kecharitomene — milostí plná — jak řekl archanděl Gabriel, když 
ji pozdravil ve chvíli zvěstování vtělení Božího Syna.

Slavíme svátek Neposkvrněného početí Přečisté Panny Marie. 
Obracejme se v modlitbách k naší Neposkvrněné matce. Nejen dnes, 
ale i ve chvíli každého pokušení a v každé potřebě.

Svatá Adéla
viz str. 458
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SVATÍ MUČEDNÍCI MINA, GERMOGEN A EUGRAF

V roce 305 vládl na východě Maximinus Daia, horlivý modloslu-
žebník. Velmi nenáviděl křesťany a pokračoval v jejich pronásledo-
vání. Přebýval v Byzanci. Bylo mu oznámeno, že protože v Egyptské 
Alexandrii značně vzrostl počet křesťanů, vznikají nepokoje mezi 
pohany a křesťany a celé město povstalo. Maximinus však nemohl 
sám jet do Alexandrie, proto poslal místo sebe jednoho ze svých 
velmožů, který se jmenoval Mina. Byl to muž vzdělaný v řecké, 
pohanské moudrosti a dobrý řečník. Pocházel z Atén. Maximinus 
rozkázal Minovi, aby zastavil nepokoje, vykořenil křesťanství, utvrdil 
modlářství a ty, co odpadli ke křesťanství, aby obrátil zpět. Mina 
se tvářil, jako by se držel pohanské víry a vykonával vůli císaře, ale 
v srdci byl pravdivým křesťanem. Tajil svou víru do chvíle, kdy ho 
sám Bůh povolá k mučednictví. Přijal císařský rozkaz a brzy do-
razil do Alexandrie, aby zastavil nepokoje. Moudrými slovy usmířil 
křesťany a pohany a každému rozkázal držet se své víry. To, co bylo 
potřebné v záležitostech města napravit, rychle uvedl do pořádku a 
vše oznámil listem císaři.

Mina vnímal, že nastal čas, kdy ho Bůh volá k mučednictví. Řekl 
si: „Kdybych chtěl být mučedníkem v jiném čase, získám mučed-
nickou korunu jen já sám, ale dnes mohu k jejímu získání při-
vést i jiné.“ Mina začal otevřeně hlásat Pána Ježíše, aby přesvědčil 
nevěřící. Pán mu dal dar uzdravování. Vzýval jméno Ježíše Krista, 
dělal znamení svatého kříže a Bůh skrze něj činil mezi lidem velké 
zázraky. Slepí začali vidět, němí mluvit, chromí skákat a posedlí 
byli osvobozováni od nečistých duchů. Všechen lid, když to viděl, 
byl naplněn bázní a mnoho lidí uvěřilo v Krista a dalo se pokřtít.

Někteří pohané oznámili císaři, že Mina věří v Ukřižovaného a 
že všechen alexandrijský lid přivádí k této víře, takže chrámy bohů 
zpustly. Když se král dozvěděl, že Mina udělal pravý opak toho, co 
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mu přikázal, poslal do Alexandrie spolu s vojskem jednoho sobě 
oddaného městského prefekta jménem Germogen, který byl slav-
ným a všem známým mužem. Maximinus mu rozkázal, aby Minu 
i ty, které Mina svedl, přivedl zpět k uctívání bohů a město očistil 
od křesťanství. Germogen, stejně jako Mina, pocházel z Atén, byl 
vychován jako pohan, ale měl dobrou povahu, byl milosrdný a dělal 
dobré skutky. Když Germogen dorazil do Alexandrie, lid ho přijal 
s velkými poctami. Večer toho dne za ním Mina sám přišel a chtěl 
s ním o samotě promluvit o jediném Bohu. Vešel k Germogenovi 
a řekl: „Sláva jedinému velkému Bohu, z jehož prozřetelnosti 
jsi sem přišel!“ Když Germogen uslyšel o jediném Bohu a viděl 
před sebou některé císařské dvořany, hned rozkázal vzít Minu pod 
stráž, aby ho před císařem nepomluvili, že přijal nepřítele císaře na 
soukromý rozhovor. Následujícího dne Germogen, obklopen svými 
zbrojnoši, zasedl na soudní stolec a rozkázal, aby předvedli sv. Minu. 
Když Mina stanul před soudem, Germogen mu řekl: „Sluší se, Mino, 
aby každý člověk uctíval císaře a bohy a byl vděčný za jejich dob-
rodiní. Ty ani císaře, ani bohy neuctíváš a na jejich dobrodiní jsi za-
pomněl.“ Svatý odpověděl: „Je třeba uctívat to, co je pravdivé, a 
ne to, co je falešné. Jen pravého Boha je třeba uctívat a císaře 
je třeba uctívat tehdy, když i oni uctívají pravého Boha. Jak 
ty sám, soudce, víš, i já jsem dříve žil v Aténách, zachovával 
jsem otcovské zákony a už od mládí jsem s velikou touhou a 
vytrvalostí četl knihy a tak jsem s nemalou námahou prošel 
všechna řecká, pohanská učení. Když jsem se dozvěděl, že i 
křesťané mají knihy, chtěl jsem si je přečíst. Četl jsem je a 
pochopil, jaký je v nich skrytý užitek. Ani vyslovit se to nedá. 
Když jsem srovnával křesťanská Písma s řeckým učením, našel 
jsem mezi nimi velký rozdíl. V jedněch jsem viděl sílu a pravdu, 
v druhých omyl a zlo. Neboť to, co je obsaženo v křesťanských 
Písmech, ukazuje Kristovu moc, která je vlastní pouze Bohu. 
Řecká, pohanská písma však ukazují boha plného lidských 
slabostí, utrpení a vášní. Jedno ti povím, konec křesťanských 
Písem je spása, ale těch pohanských — řeckých — jistá záhuba 
a svedení do nečistých a zlých vášní. Když jsem poznal jediné-
ho všemohoucího Boha, odvrátil jsem se od pohanské marnosti, 
přijal jsem křest svatý a cele jsem se odevzdal Ježíši Kristu. 
On mi dal dar uzdravovat všechny, a dokonce i nevyléčitelné 
nemoci vzýváním Jeho jména. Svědky mých slov jsou všichni 
lidé, kteří stojí kolem tohoto náměstí.“
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Toto i mnoho jiného říkal svatý o Kristu od třetí do sedmé hodiny. 
Lid, který stál kolem, ho pozorně poslouchal. Nakonec lidé začali 
na Germogena volat: „Nenamáhej se více, soudce, neboť my všichni 
jsme svědky jeho zázraků učiněných Kristovou mocí. On neřekl ani 
jedno nepravdivé slovo. Kdybys byl v tom čase tady, sám bys poznal 
pravdu a dozvěděl by ses, že je třeba uctívat jen jednoho Boha. Toho, 
kterého hlásá Mina.“ Germogen viděl, že všichni, kteří poslouchají 
učení Miny, se přidávají ke Kristu, proto se bál svatého mučit. Ne-
mohl říct nic proti pravdě, proto se zastyděl a rozkázal Minu odvést 
do temnice.

Germogen vešel do svých pokojů a byl velmi smutný. Nic nejedl 
a v noci nemohl usnout, protože ho sužovaly nejrůznější myšlenky. 
Z jedné strany se bál lidu a z druhé císaře. Ráno následujícího dne 
Germogen znovu usedl na soudní stolici, postavil před sebou sva-
tého, ukázal mu mučicí nástroje a řekl mu: „Pověz mi, ty bídáku, 
proč jsi vzbouřil lidi, aby hanili bohy a uvěřili v Ukřižovaného?“ Svatý 
odpověděl: „Ne já poučuji lid, aby se nepodřizoval císařskému 
příkazu uctívat bohy, ale sama horlivost pro živého Boha. Lidé 
horlí pro svého Pána, kterého poznali skrze znamení a zázra-
ky. Před lidem jsem zahanbil bohy tvého císaře, protože jsou 
lživí a každému člověku, který má zdravý rozsudek i rozum, je 
přirozené nenávidět to, co je lživé, ale milovat a uctívat prav-
du. Pravdou je Ježíš Kristus.“ Germogen řekl: „Tobě, blázne, se 
to jen tak zdá, že pravdivým je Kristus. Já ti ukážu, že není třeba se 
klanět Ukřižovanému a že všechno to, co jsi včera říkal, je výmysl. 
Vydám tě na muka a uvidíme, bude-li tě moci Kristus uzdravit!“ Svatý 
odpověděl: „Chci, soudce, z lásky k mému Ježíši Kristu vytrpět 
všechna muka.“

Rozhněvaný soudce rozkázal odřezat Minovi chodidla, sedřít mu 
holeně a pak ho opět nechal předvést před sebe. Když to učinili a 
postavili Minu na holé kosti, z nohou mu teklo mnoho krve. V tomto 
utrpení měl mučedník statečné srdce a oslavoval Ježíše Krista. Kat 
proto rozkázal vyřezat mu jazyk. Když to sluhové vykonali, svatý 
ukazoval očima, že je připraven dále za Krista trpět. Tehdy soudce 
rozkázal vypíchnout mu oči a hodit ho do věznice. Tam svatý ležel 
sotva živý, vyčerpán ranami a sužovaný velkými bolestmi. O třetí 
hodině v noci se ve věznici rozzářilo velké světlo a mučedníkovi Mi-
novi se zjevil sám Ježíš Kristus. Uzdravil svého věrného služebníka 
a řekl mu: „Pamatuj, Mino, já jsem Ježíš Kristus, za kterého trpíš. 
Přišel jsem tě navštívit, ale i předtím jsem byl neviditelně s tebou. Díval 
jsem se na tvé hrdinství, ale čekal jsem, aby soudce i jeho pobočníci 
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poznali lásku, kterou ke mně máš. Germogena, který proti Mně bojuje 
a nemiluje mé jméno, zítra uvidíš pokorného a bude tě prosit, aby ses 
za něj modlil. Nakonec bude i tvým druhem v hrdinství, neboť spolu 
s tebou bude o Mně svědčit a spolu s tebou bude trpět. Má dobrota 
nemůže dopustit, aby mnoho jeho dobrých skutků zaniklo kvůli jeho 
nevědomosti.“ Když to Mina uslyšel, naplnila ho veliká radost.

Germogen odpočíval a přemýšlel o sv. Minovi a o všech slovech 
pravdy, která od něj slyšel. Vyčítal si, že takového člověka zahubil. 
Myslel, že Mina po tak těžkých mukách už zemřel, a plakal pro něj. 
Umínil si, že aspoň důstojně pochová jeho tělo.

Nastal den a Germogen znovu usedl na soudní stolici. Když se 
všichni obyvatelé Alexandrie shromáždili, poslal vojáky, aby vy-
nesli z temnice na náměstí mučedníkovo tělo. Když vojáci přišli do 
temnice, uviděli dva zářivé anděly a mezi nimi živého a zdravého 
Minu. Vojáci hned uvěřili v Krista a už se nevraceli k tomu, kdo je 
poslal. Soudce s lidem na ně dlouho čekali. Germogen proto poslal 
jiné, aby rychle přinesli, jak myslel, tělo mrtvého Miny. Ale i oni, 
když viděli to, co viděli první vojáci, také uvěřili v Krista a k soudci 
se již nevraceli. Když se Mina od vojáků dozvěděl, že se celé město 
shromáždilo na náměstí a soudce sedí na soudní stolici, vydal se 
k němu sám. Následovali ho i vojáci, kteří uvěřili v Krista. Jakmile 
lidé uviděli Minu zcela zdravého, užasli a jako jedním hlasem zvo-
lali: „Veliká je moc Kristova! Přemáhá i samu smrt!“ Když vylekaný 
soudce viděl, co se děje, chtěl rychle náměstí opustit, protože myslel, 
že lid proti němu každou chvíli povstane. Lidé na něj začali křičet: 
„Neodcházej, soudce, buď i ty účastníkem toho štěstí, neboť dnes má 
celé město přijít do světla a poznat pravého Boha!“ Soudce dal lidu 
znak, aby utichli a rozkázal svatému přistoupit k němu. Nemohl 
totiž uvěřit vlastním očím. Když uviděl, že to je opravdu živý Mina, 
lekl se a mlčel. Tehdy sv. Mina začal Germogenovi svědčit o Ježíši 
Kristu a řekl mu, že to byl právě On — Ježíš, kdo ho uzdravil.

Soudce byl hluboce pohnut, a tak otevřen k přijetí milosti skrze 
slova svatého a zázrak uzdravení začal poznávat pravého Boha a 
obracet se k Němu. Radoval se z toho, že poznal pravdu, a zároveň 
se rmoutil, že tolik času prožil ve lži. Germogen a ti, co stáli blízko 
něho, uviděli vedle sv. Miny dva muže v zářivě bílém rouchu, kteří 
měli křídla a drželi nad hlavou mučedníka korunu. Soudce vstal 
ze svého stolce, ukázal rukou na svatého a hlasitě pronesl k lidu: 
„Vpravdě, toto je sluha pravého Boha a velikým je ten Bůh, jehož 
nás on učí uctívat! Dosud jsem byl blázen držený v područí běsem, 
protože jsem se vás snažil přivést k uctívání démonů.“ To řekl, a padl 
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k nohám sv. Miny se slovy: „Modli se za mne, pravdivý služebníku 
Boží, abych se i já, nehodný, stal hodným být služebníkem tvého 
Boha. Jestli budu učiněn hodným Jeho milosti, budu se kát za svůj 
předešlý blud a bláznovství.“ Svatý mu odpověděl: „Nepochybuj o 
Boží dobrotě, protože veliké je Jeho milosrdenství. Když k Němu 
přijdeš, nejenže tě neodmítne, ale zapíše tvé jméno do knihy 
života. Ježíš chce, abych mučednictvím oslavil Jeho svaté jmé-
no, jak mi On sám řekl.“ Svatý Mina propustil lid a oznámil, že 
na druhý den přijde na náměstí a poví jim více o svaté víře a poučí 
je, co mají dělat. Germogen celou noc strávil v rozhovoru se sv. Mi-
nou, učil se od něj víře v Krista. Ráno, když Mina s Germogenem 
sestupovali na náměstí, shromáždilo se tolik Alexandrijců, že se tam 
nemohli ani všichni vejít. Veliké množství těch, co dříve byli poha-
né, hlasitě volalo na svatého: „My všichni věříme v Boha, kterého ty 
hlásáš!“ Mina řekl lidu: „Můžete se ptát na víru v pravého Boha.“ 
Soudce Germogen se vším lidem odpověděli: „Nemáme ani jednu 
pochybnost ohledně tvého Boha, skutečně jsme poznali, že Ježíš je 
Bůh a věříme všemu, co jsi řekl. Jen o jedno prosíme, abychom se 
mohli spojit s tvým Bohem křtem svatým.“ Potom biskupové pokřtili 
Germogena a velké množství alexandrijského lidu. V celém městě 
panovala veliká radost, věřící se veselili ve svém Bohu. Germogen 
byl za několik dní ustanoven biskupem v Alexandrii. Rozdal všechen 
svůj majetek a se všemi věřícími se svatou vírou mocně vyzbrojil 
proti ďáblu. Za krátký čas zbořil běsovská obětiště, na těch místech 
vybudoval chrámy a nesčíslné množství pohanů obrátil ke Kristu. 
Vzýváním Ježíšova jména a znamením svatého kříže uzdravoval 
všemožné nemoci a vyháněl z lidí zlé duchy. Učil lidi, jak mají žít 
křesťanským životem a sám jim v tom byl příkladem.

Tehdy přinesli císaři zprávu o Minovi a Germogenovi a o všem 
alexandrijském lidu, který je následoval. Císař Maximinus se rozzu-
řil, vzal s sebou desetitisícové vojsko a přitáhl do Alexandrie. Shro-
máždil všechen lid na náměstí, postavil před sebe Minu a Germogena 
a přede všemi jim začal hlasitě vytýkat, že neposlechli jeho příkaz. 
Když pyšný císař vyhrožoval a běsnil, svatým Minovi a Germogenovi 
se zjevili andělé a řekli jim, aby se nebáli císařského hněvu. Ger-
mogen odpověděl císaři: „Císaři, jestli mě chceš trpělivě vyslechnout, 
proč jsem odhodil to předešlé štěstí, jak ty to nazýváš, a nyní chci 
vypadat, jak tvrdíš, jako blázen a ubožák, povím ti to. Jen se vše 
snaž pochopit.“ Císař řekl: „Mluv, ale abys místo pravdy neříkal lež!“

Germogen promluvil: „Ty sám víš, jak jsem horlivě pronásle-
doval Krista a křesťany, protože jsem ctil dávné bohy a podři-
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zoval se tobě. Proto jsi mě také poslal do tohoto města, abych 
Minu, moudrého a laskavého muže, výhružkami vrátil k víře 
v bohy. Svědkem je mi všechen lid tohoto města, že zpočátku 
jsem ho přesvědčoval, káral, zastrašoval, hrozil mu a všemi 
způsoby jsem se snažil odvrátit ho od křesťanství. Nevěděl jsem 
však, na jakého člověka jsem narazil. Je natolik nebojácný a 
statečný, že mi svobodně odpovídal a jeho srdce bylo připra-
veno na muka a utrpení. Byl připraven přenést i to nejhorší, 
než by se odřekl Krista.“ Potom Germogen popsal císaři, jak Minu 
mučil, jak ho uvrhl do vězení a jak další den chtěl pochovat jeho tělo, 
protože myslel, že už je mrtvý. Vyprávěl, jak ho uviděl uzdraveného 
a živého, a že svědkem toho je všechen alexandrijský lid. Nakonec 
dodal: „Pověz mi, císaři, copak někdo něco takového viděl, co 
jsem viděl já, aby už téměř mrtvý člověk byl náhle uzdraven 
z takových ran? To není dílo nikoho jiného, než jen jediného 
Boha. Ten Bůh, který stvořil první lidi, slíbil těm, kdo v Něho 
věří, věčné království v nebi. Ten Bůh dává svým služebníkům 
dar uzdravovat nemoci. Kdyby to někdo poznal a na vlastní 
oči viděl, copak by odmítl či potupil takového Boha? Odmítl by 
snad takovou milost a sílu, kterou On dává svým služebníkům, 
aby mohli uzdravovat nemocné a křísit mrtvé? Kdo by tako-
vého Boha opustil? Proto jsem se i já odvrátil od pomíjivých, 
marných dober a vašich ohyzdných bohů a připojil jsem se 
ke Kristu Bohu. Kvůli Němu vám chci připadat jako blázem, 
jak jsi sám řekl, než být před vámi moudrým a vyvoleným. Za 
mého Spasitele jsem připraven vytrpět všechna muka. Můžeš 
to vyzkoušet skutkem.“ Proti tomu, co Germogen řekl, nemohl 
císař říci jediného slova. Bál se pokračovat v rozhovoru se svatým, 
aby nebyl zahanben a jeho bohové zesměšněni. Proto hned rozkázal 
useknout Germogenovi ruku až po rameno a nohy do kolen a hodit 
je před jeho očima do ohně. Když sluhové vykonali, co rozkázal, 
probodli mu ještě břicho a zbytek jeho těla, které ještě dýchalo, 
hodili na císařův rozkaz do řeky.

Se sv. Minou císař hovořit nechtěl, protože se bál, aby od něho 
nebyl při rozhovoru zahanben. Bál se také, aby Mina neudělal nějaký 
zázrak, a tím neodvrátil lidi od uctívání bohů. Rozkázal proto bez 
výslechu odvést svatého do vězení a tam ho svázaného pověsit za 
ruce a na nohy mu přivázat velký kámen. Svatý Mina velmi trpěl. V 
těchto mukách se modlil k Bohu a zůstával v Božím slově: „Soudím 
totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, 
která má být na nás zjevena.“ (Ř 8,18) Když se mu klouby vymknuly 
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ze svých míst a celé tělo se natáhlo jak struna, Mina zmlkl. Bůh 
však zachránil své služebníky. Když sv. Germogena, už ledva živé-
ho, hodili do řeky, Pán poslal anděly, kteří ho hned vytáhli, a Boží 
mocí byl uzdraven. V tu samu noc svatí andělé přivedli Germogena 
do temnice za sv. Minou. Ještě visel tažen kamenem a už téměř 
nedýchal. Uvolnili Minu z pout a Pán ho rovněž uzdravil. Andělé 
zůstávali se svatými až do rána a posilovali je. Zvěstovali jim, že na 
nebi už mají připravené koruny a že je Ježíš Kristus čeká, jen ještě 
musí zakončit svůj hrdinný boj.

Nastal den a Maximinus hned ráno shromáždil na náměstí vše-
chen lid. Zasedl na soudní stolici a začal lát lidem, že se všichni 
odvrátili od bohů a následovali dva čaroděje, jak lživě nazýval Minu 
a Germogena. Když to lid slyšel, začal se bouřit. Jen co nastalo ticho 
a císař chtěl znovu začít mluvit, najednou se objevili svatí Mina a 
Germogen a šli rovnou k císaři. Všechen lid se na ně s obdivem díval 
a začal volat: „Jeden je vpravdě Bůh, Bůh křesťanů!“ Když to císař 
viděl, polekal se a nevěděl, co dělat. Jeden písař z doby, kdy ještě 
sv. Mina řídil město, jménem Eugraf, když viděl takový zázrak, že 
jsou oba živí a zdraví, vzplál svatou horlivostí. Učinil znamení kříže, 
vyznal, že je křesťan, směle se postavil před císaře a neohroženě ho 
pokáral za modloslužbu a zlobu. Odhodlaně dodal, že se nejenže 
nebojí muk za Krista, ale i vroucně po nich touží. Když to císař usly-
šel, zlostí vybuchl a vrhl se na něj. Jednomu z vojáků vytrhl meč a 
vlastní rukou uprostřed náměstí sv. Eugrafa rozsekal. Pak znovu 
usedl na svůj trůn, obrátil se k svatým mučedníkům Minovi a Ge-
rmogenovi a řekl: „Přísahám při síle mých bohů, že jsem ještě nikdy 
neviděl takové čaroděje, jako jsou tito, a nedivím se, že je prostý lid 
poslouchá. Svým čarováním svádějí nevzdělance, odvádějí od bohů 
a radí zemřít za Ukřižovaného. Hned ukážu, kdo jste. Zda přízrak, 
který podvádí oči, nebo skutečné tělo.“ Svatí odpověděli: „Tvůj rozum 
je zatemněný a duše zaslepená, proto ti pravdivá věc připa-
dá jako sen. Jestli pochybuješ, sám se pozorně přesvědč, zda 
opravdu jsme. Jestli jsi dosud plný zlosti, znovu nás mukami 
a ranami vyzkoušej a poznáš, že jsme tělem, a ne přízrakem.“ 
Maximinus věděl, že svatí nejsou mámením, protože mnoho lidí se 
jich dotýkalo a žaslo nad jejich uzdravením. Tehdy rozkázal setnout 
jim mečem hlavy a sám odešel do svých pokojů zahanben, že ničím 
nemohl Kristovy bojovníky zdolat. Když svaté vedli na místo popravy, 
šel za nimi všechen lid. Pomodlili se k Bohu, sklonili své hlavy pod 
meč a tak vešli v radost svého Pána.
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SVATÝ DANIEL STYLITA

Ctihodný Daniel Stylita 
(Sloupovník) se narodil v Me-
zopotámii poblíž Samosaty ve 
vesnici Betara. Jeho rodiče se 
nazývali Eliáš a Marta. Dlou-
ho neměli děti, až Pán Bůh 
vyslyšel jejich modlitbu a dal 
jim syna, který měl svým ži-
votem oslavit Krista Spasite-
le. Ve dvanácti letech Daniel 
opustil domov i rodiče a šel 
do monastýru, který ležel 
jen několik mil od vesnice. 
Igumen ho nechtěl přijmout, 
protože se bál, že ještě ne-
bude s to vydržet námahu a 
duchovní boj spojený s mni-
šským životem. Chlapec mu 
na to řekl: „Přišel jsem sem, 
abych zemřel světu a žil pro Krista. Raději zemřu vyčerpáním, než 
bych se měl vrátit k marnému světskému životu.“ Igumen nemohl 
chlapci rozmluvit jeho úmysl. Když viděl jeho velkou touhu po Bohu 
a horlivou lásku k Němu, svolal bratry a radil se s nimi, zda chlap-
ce do monastýru přijmout. Bratři souhlasili, a tak igumen dovolil 
Danielovi do monastýru vstoupit.

Když se rodiče Daniela dozvěděli, kde je, zaradovali se, že se jejich 
syn odevzdal k službě Bohu. Přišli za ním a udělili mu své požeh-
nání. Na prosbu rodičů se igumen poradil s bratry, dal Danielovi 
mnišský hábit a přijal ho tak do mnišského stavu.
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Jednou se igumen spolu s bratry vydal do Antiochie a vzal s se-
bou i Daniela. Po cestě navštívili sv. Šimona Stylitu (Sloupovníka). 
Veliký Boží služebník pokynul Danielovi, aby vystoupil k němu na 
sloup, požehnal mu a prorokoval, že ho Bůh povolá k velkému hr-
dinství pro Krista. Za nějaký čas igumen monastýru zemřel a mniši 
začali Daniela prosit, aby se stal jejich igumenem. On však nechtěl. 
Tajně opustil monastýr a šel k ctihodnému Šimonovi. Zůstával 
pak u jeho sloupu 14 let. Potom se vydal do Jeruzaléma, aby se na 
svatých místech poklonil Pánu. Cesta byla tehdy velmi nebezpečná, 
protože Samařané přepadali poutníky a zabíjeli je. Po cestě se mu 
však ukázal starý mnich, ve tváři velmi podobný Šimonovi, a radil 
mu nejít do Jeruzaléma, ale vrátit se do Cařihradu, pomodlit se tam 
v chrámu a pak pro sebe hledat osamocené místo v okolí Thrácie 
nebo Pontu.

Daniel byl přesvědčen, že tím starcem byl ctihodný Šimon, kte-
rý se mu zázračným způsobem zjevil, a proto poslechl jeho radu. 
V Cařihradě zůstal sedm dní v severní části města u Pontu blízko 
chrámu sv. Michaela. Pak našel staré pohanské obětiště, o němž 
všichni říkali, že je to příbytek démonů a tam se usadil. Zamknul 
všechny dveře a okna, kromě jednoho, a cele se pohroužil do mod-
litby. Postil se tam a nepoddal se strachu, ale Boží silou mužně 
bojoval s démony, kteří ho chtěli zabít. Za krátký čas byla odtam-
tud vyhnaná všechna démonská síla. Našli se však lidé, kteří ho ze 
závisti obžalovali před patriarchou sv. Anatoliem, že je čarodějem. 
Patriarcha ho povolal k sobě a hned poznal, že před ním stojí svatý 
muž. Požehnal ho k dalším hrdinným skutkům a propustil v po-
koji. Tak sv. Daniel prožil na samotě devět let. Potom, když poznal 
vůli Boží, poprosil svého přítele Marka, aby mu vybudoval sloup. 
Vystoupil na něj a začal následovat život sv. Šimona Sloupovníka. 
Stalo se to v roce 459, právě tehdy, když tento velký hrdinný bo-
jovník odešel k Pánu.

Danielův sloup stál na území, jehož vlastníkem byl muž jménem 
Gelasius. Chtěl, aby Daniel to místo opustil, i když mu sloup vůbec 
nepřekážel. Svatý se podřídil jeho vůli a začal slézat. Když Gelasius 
uviděl opuchlé nohy ctihodného, pokryté ranami od neustálého stá-
ní, dotklo se to jeho srdce a poprosil svatého, aby na sloupu zůstal. 
Dokonce i sám pak vybudoval jiný, vyšší sloup, na který sluha Boží 
vystoupil v roce 463. Bůh požehnal hrdinný skutek sv. Daniela a 
obdaroval ho duchem jasného duchovního vidění a rovněž silou 
uzdravovat nemocné a vyhánět zlé duchy. Ze všech stran se k němu 
hrnuli věřící a on je učil a pomáhal jim v každé potřebě.
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Za vlády císaře Lva I. Velikého (457–474), který si svatého velmi 
vážil, ctihodný Daniel prorokoval obyvatelům Cařihradu, aby hněv 
Boží, který nad sebou nashromáždili, usmiřovali pokáním. Oni však 
jeho varování neposlechli a za krátký čas plameny ohně zachvátily 
téměř celé město a zničily ho.

Když král Vandalů Gaiserich zaútočil na Alexandrii, sv. Daniel 
předpověděl císaři, že Gaiserich neobsadí město, ale zahanbený se 
vrátí zpět. A tak se i stalo. Císař z vděčnosti rozkázal vybudovat 
vedle sloupu svatého chrám ke cti ctihodného Šimona Sloupovníka 
a cely pro Danielovy učedníky.

Když na trůn usedl císař Zenon (474–491), ctihodný Daniel mu 
předpověděl, že ho z trůnu svrhnou, ale že svůj úřad získá zpět. A 
skutečně, Basilisk (475–476), bratr Veriny, vdovy po Lvu Velikém, 
vyhnal Zenona a sám obsadil trůn. Otevřeně podporoval heretiky 
eutychiány (monofyzity)1 a nedával pokoj Boží církvi. Na prosbu 
patriarchy Akakia (471–488) se sv. Daniel vydal do Cařihradu, ale 
protože jeho nohy byly už samá rána, museli ho nést na nosít-
kách. Basilisk utekl z města na vesnici, protože věděl, že ho cti-
hodný bude veřejně kárat. Když se doslechl, že svatý prohlašuje, že 
nad samozvancem už visí Boží trest, sám přišel ke svatému a padl 
mu k nohám. Svatý Daniel s ním ale nechtěl ani mluvit, protože 
viděl, že Basilisk lítost jen předstírá. Ctihodný otec se pak vrátil na 
svůj sloup. Basiliska vyhnali a císař Zenon znovu usedl na trůn. 
Hned spěchal i se svou ženou Ariadnou za svatým, aby prosili o 
jeho požehnání.

Ctihodný Daniel stál na sloupu více než 30 let, a tak přinášel 
sám sebe v oběť Bohu za svou spásu i spásu mnoha lidí. Bůh mu 
zjevil den jeho smrti a svatý radostně čekal tu chvíli. Napsal pro 
své učedníky duchovní závěť, v níž jim dal mnoho rad a prosil, aby 
se především varovali heretiků a nikdy se neodloučili od Kristovy 
církve. 11. prosince roku 494 zbožně odevzdal svou duši do rukou 
Nebeského Otce.

1 Eutychius tvrdil, že v Ježíši Kristu je jen jedna přirozenost. Hereze mo-
nofyzitismu byla odsouzena na 4. všeobecném koncilu v Chalcedonu 
roku 541.
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SVATÝ NIKON SUCHÝ, PEČERSKÝ

Nikon pocházel z města Ky-
jeva. Přišel do pečerského mo-
nastýru a dobrovolně se stal 
vězněm Kristovým. Odevzdal Mu 
v poslušnost svůj rozum i sebe 
sama. Když monastýr přepadli 
Polovci1, zajali ho a odvedli s se-
bou do své země, kde ho drželi 
zakovaného v řetězech. Křesťan 
z Kyjeva přišel zajatce vykoupit, 
avšak Nikon se z toho neradoval. 
Myslel, že je to někdo z jeho bo-
hatých blízkých z Kyjeva. Když 
křesťan vykoupil mnoho zajat-
ců, vrátil se a vyprávěl o ctihod-
ném Nikonovi. Jeho příbuzní to 
uslyšeli a přišli s velikým bohat-
stvím, aby ho vykoupili. Nikon 
jim však řekl: „Neutrácejte zby-

tečně svůj majetek. Kdyby Pán chtěl, abych byl svobodný, nedal by 
mě do rukou Polovcům. On sám mě vydal do zajetí a dal vítězství 
nepřátelům. Když přijímáme z rukou Pánových dobro, neměli bychom 
trpělivě přijímat i zlo?“ Příbuzní mu vytýkali jeho postoj, ale se vším 
svým bohatstvím se museli vrátit zpět. Tehdy ten, kdo zajal ctihod-
ného a jiní Polovci, viděli, že se nenaplnilo jejich přání na obohacení, 
a proto začali Božího služebníka krutě mučit. Tak mu po tři léta den 
co den způsobovali velké utrpení. Svazovali a svírali mu v okovech 
ruce i nohy, kladli ho na oheň, řezali noži. Umíral z hladu a žízně, 
někdy celý den, někdy dva, někdy i tři nic nejedl. V létě ho pálilo 
slunce, v zimě mrzl na sněhu a v chladu. Tak ho Polovci týrali proto, 
aby zatoužil být vykoupený. Nikon však Bohu za všechno děkoval 
a ustavičně se k Němu modlil. Svým katům řekl: „Ježíš Kristus mě 
i bez vykoupení vysvobodí z vašich rukou. Ve vidění se mi zjevil můj 
spolubratr Eustracius a řekl, že třetího dne mám být v monastýru 
pro modlitby svatých otců Antonia a Teodosia i jiných ctihodných 
pečerských otců, kteří byli s nimi.“ Když to Polovec, který ho zajal, 
uslyšel, pomyslel si, že chce utéct. Podřezal mu proto lýtka a pilně 

1 staroruský název pro Kumány
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ho hlídal. Třetího dne o šesté hodině, když ho hlídali se zbraněmi 
v obklíčení, se najednou blahoslavený vězeň stal neviditelným a bylo 
slyšet jen hlas, který zvolal: „Chvalte Pána z nebes!“ Tak byl svatý 
neviditelně přenesen do pečerského chrámu Přesvaté Bohorodičky 
v tu chvíli, kdy na svaté liturgii začínali zpívat antifonu před svatým 
přijímáním. Bratři se seběhli a uviděli ho zakovaného do těžkých, 
železných řetězů, pokrytého zhnisanými ranami a s čerstvými ra-
nami na lýtkách. Užaslí se ho ptali, jak se tam dostal. Nechtěl jim 
nic vyprávět, ale nemohl utajit to, co se s ním stalo. Řekl jim proto 
celou pravdu. Když nedovolil, aby mu sundali z rukou a nohou 
železné okovy, igumen mu řekl: „Bratře, kdyby tě chtěl Pán nechat 
v bídě, nevyvedl by tě ze zajetí. Teď se podřiď naší vůli.“ Svatý hned 
poslechl představeného a dovolil, aby z něj sňali okovy.

Za nějaký čas nastal mír s Polovci a do Kyjeva přišel ten muž, 
který držel svatého Nikona v zajetí. Vešel do pečerského monastýru 
a uviděl tam ctihodného otce. Hned ho poznal, šel za igumenem a 
vše jemu i bratřím o ctihodném Nikonovi vyprávěl. Nechal se pak 
spolu s jinými Polovci, kteří přišli do Kyjeva, pokřtít. Přijal mnišský 
hábit a stal se mnichem. Svůj život završil v pokání a pracoval pro 
svého zajatce, sv. Nikona, v pečerském monastýru.

Když byl sv. Nikon ještě v zajetí, stalo se, že zajatci onemocněli 
z hladu a žízně a už byli při smrti. Ctihodný otec, který s nimi byl 
v okovech, jim řekl, aby z jídla pohanů nic nejedli, a za všechny se 
pomodlil k Pánu Ježíši Kristu. Po modlitbě se všichni uzdravili a 
neviditelně unikli z pout. Jednou Polovec, který držel ctihodného 
v zajetí, onemocněl a přikázal svým ženám i dětem, aby po jeho 
smrti zajatého Nikona ukřižovali nad jeho hrobem. Avšak Nikon, 
který nechtěl smrti hříšníka a v duchu viděl jeho budoucí obrácení, 
se za něj modlil k Bohu, a tak byl Polovec uzdraven.

Suchým nazývali ctihodného Nikona proto, že po tom, co byl vy-
svobozen ze zajetí, celý seschl z velké ztráty krve. Až do své smrti ho-
řel Boží láskou a jeho duše pak odešla k Pánu. Neporušené ostatky 
sv. Nikona spočívají v pečerách (jeskyních) Kyjevsko-pečerské lávry.
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SVATÝ SPYRIDON, BISKUP

Svatý Spyridon se narodil na ostrově Kypru v chudobné rodině. 
Od dětství pásl ovce. Neměl vzdělání, ale měl pokorné srdce a žil 
bohumile. Dospěl a oženil se. Za několik let mu však manželka 
zemřela. Tehdy začal Spyridon ještě horlivěji sloužit Pánu, dával 
almužnu a dělal dobré skutky. Podle některých církevních historiků 
byl Spyridon podroben mučení za císaře Maximiana Galeria, který 
mu rozkázal vypíchnout pravé oko a podřezat šlachy pod kolenem 
levé nohy. Zvěst o něm se rozšířila po celé zemi, protože dostal od 
Boha dar činění zázraků. Za vlády Konstantina Velikého (306–337) a 
jeho syna Konstancia (337–361) byl ustanoven biskupem Trimifunty. 
Přestože měl tak vysoké postavení, vůbec nezměnil chudobný způsob 
života a dále se živil prací svých rukou, obdělával zem a pásl ovce.

Jedné noci se do jeho ovčince dostali zloději. Boží síla však svá-
zala ruce a nohy ničemů, takže odtamtud nijak nemohli vyjít. Zrána 
Spyridon nešťastné muže uviděl. Modlitbou je osvobodil z nevidi-
telných pout a mnoho je poučoval, aby netoužili po cizím a živili se 
prací svých rukou. Nakonec s úsměvem řekl: „Aby vaše celonoční 
stráž v mém ovčinci nebyla nadarmo, vezměte si jednoho berana.“

K blahoslavenému Spyridonovi si přicházeli lidé půjčovat peníze. 
On sám nikdy zlato nebral do rukou, ale všechny posílal do poklad-
ny, aby si sami vzali, kolik potřebují. Když vraceli, co si vypůjčili, sva-
tý nepřepočítával vrácené, jen řekl, aby to položili znovu do poklad-
ny. Jeden kupec si často od svatého půjčoval peníze a jeho koupě 
byly požehnané. Jednou se osmělil zlato nevrátit. Zanedlouho zcela 
zchudl. Znovu proto přišel za Spyridonem pro peníze. Ten ho jako 
vždy poslal do pokladnice, ale ta byla prázdná. Spyridon řekl muži: 
„Bratře, kromě tebe tu až do tohoto času nikdo nebyl. Kdybys půjčené 
zlato vrátil zpět, zase bys ho tam našel.“ Zahanbený kupec přiznal 
svůj přestupek a poprosil za odpuštění. Svatý ho poučil, aby už více 
nelhal a řekl, že nespravedlivě nabytý majetek nepřináší žádný zisk.



371

Ve městě Trimifunta žil jeden boháč, prodavač obilí, který velmi 
miloval peníze a byl chamtivý. Když po celé zemi nastal hlad, zá-
měrně čekal na větší hladomor, aby mohl zrno prodávat ještě dráž. 
Přišel k němu jeden chudák, se slzami mu padl k nohám a prosil, 
aby mu dal trochu obilí, že mu pak zaplatí. Měl doma ženu a děti 
a bál se, aby nezemřely hladem. Boháč byl ale posedlý touhou po 
zlatě a nemilosrdně mu řekl: „Přines peníze a budeš mít tolik, kolik 
koupíš.“ Tehdy ubožák přišel za sv. Spyridonem a všechno mu vy-
právěl. Otec ho povzbudil a řekl: „Neplač, vrať se domů, neboť tak 
praví Duch svatý: zítra se naplní tvůj dům obilím a uvidíš toho bohá-
če, jak tě prosí, aby sis vzal zadarmo tolik zrna, kolik chceš.“ V noci 
padal silný déšť. Voda podemlela stodoly nemilosrdného kupce a 
všechna úroda mu odplavala. Chudí lidé začali sbírat roznesené zrno 
a naplnili si jím domy. Když nešťastný kupec, uviděl toho ubohého 
člověka, kterému den předtím odmítl pomoc, zvolal: „Vezmi si z obilí, 
kolik chceš, jen tě prosím, pomoz mi posbírat to, co zůstalo, abych 
úplně nezchudl.“ Tak se naplnilo proroctví sluhy Božího.

Spyridon měl od Boha dar duchovního zraku, takže viděl i skry-
té hříchy lidí. Jednou, když byl na cestách, nocoval jako host u 
neznámých lidí. Žena ze sebe dělala zbožnou, ale ve skutečnosti 
byla hříšnice. Přistoupila ke Spyridonovi, že mu chce umýt nohy. 
On jí řekl: „Nedotýkej se mě.“ Ctihodný otec to však řekl ne proto, 
že by pohrdal hříšnicí, chtěl ji tak dovést k tomu, aby si uvědomila 
svůj hřích. Ale ona se nevzpamatovala a snažila se znovu svatého 
dotknout. Spyridon nechtěl, aby tato duše zahynula, a proto jí z lás-
ky odhalil její skutky. Ženu naplnila bázeň a v upřímném pokání 
vyznala všechna svá provinění. Biskup ji přivedl na cestu pokání 
a nakonec ji potěšil slovy Spasitele: „Neboj se, dcero, odpouštějí se 
ti hříchy. Hle, jsi zdráva, více nehřeš.“ (Mt 9,2; J 5,14) Od té chvíle 
napravila svůj život a stala se pro mnohé příkladem.

Biskup Spyridon se účastnil 1. všeobecného koncilu v Nicei, 
který byl svolán proti heretikovi Ariovi. Tento kacíř popíral, že Ježíš 
Kristus je Bůh a rouhavě tvrdil, že je jen stvořením. Spyridon po 
cestě na koncil přenocoval v jakémsi útulku. Ariáni, plni nenávisti 
k pravověrnému biskupovi, v noci výstražně odřezali hlavy jeho 
dvěma koním. Když sluha svatého viděl, co se stalo, polekaně mu 
to běžel oznámit. Biskup se obrátil k Pánu s prosbou o pomoc. Pak 
nařídil sluhovi, aby přiložil odseknuté hlavy koní k jejich tělům. Ten 
spěšně přiložil hlavu bílého koně do černého a černého do bílého. 
Zvířata hned ožila a vyskočila na nohy. Když odpadlíci uviděli takový 
zázrak, naplnil je údiv, strach i velká hanba.
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Na koncilu došlo k hádce o tajemství Nejsvětější Trojice, a tehdy 
Pán učinil skrze Spyridona přeslavný zázrak, který dokazoval jed-
notu Přesvaté Trojice. Svatý vzal do rukou cihlu a pomodlil se. Po 
modlitbě se rozdělila na tři prvky — hlínu, oheň a vodu. Svatý řekl: 
„Vidíte, to jsou tři živly, ale jedna cihla. Tak i Přesvatá Trojice jsou 
tři osoby, ale jeden Bůh.“

Byli tam přítomni i pohanští fi losofové, kteří se snažili svými vy-
chytralými výroky pomoci heretikům. Mezi nimi byl i jeden nejprotře-
lejší, velmi pyšný, který se pravdám víry vysmíval nejvíc. Spyridon, 
ač nebyl učený, velmi toužil s ním soupeřit. Svatí otcové mu v tom 
bránili, ale on věděl, že slabý lidský rozum nemůže přemoci Boží 
moudrost, proto přistoupil k tomu muži a řekl: „Ve jménu Ježíše 
Krista poslouchej, co ti říkám: jeden je Bůh, který stvořil nebe, 
zemi, člověka i všechno ostatní viditelné i neviditelné. My věří-
me, že Jeho Slovo, Syn Boží, jedné podstaty s Otcem, zemřel pro 
naši spásu. Třetího dne vstal z mrtvých a spolu s Ním všechen 
lidský rod. Očekáváme, že přijde podruhé soudit živé i mrtvé a 
každému odplatí podle jeho zásluh. Nyní sedí po pravici Otce 
v nebeském království. To věrně vyznáváme bez všelijakého 
zvědavého přezkoumávání, ani se nesnažíme pochopit toto 
tajemství rozumem. Ani ty se nepokoušej ho zkoumat, protože 
dalece převyšuje tvůj rozum.“ Svatý se trošku odmlčel a pak se 
zeptal: „Nebo se ti to tak nezdá, fi losofe?“ Mudrlant stál mlčky a za 
nějaký čas řekl: „I já myslím, že je to tak, jak ty říkáš.“ Tehdy se sta-
řec usmál a zopakoval to samé: „I já myslím, že je to tak, jak ty říkáš.“ 
Filosof se obrátil ke svým učedníkům a řekl: „Když se mnou soupeřili 
slovy, lehce jsem popřel, co bylo řečeno. Teď však místo slov z úst 
tohoto starce vyšla jakási síla. Slova proti síle nic nezmůžou. Člověk 
se nemůže postavit proti Bohu, který promluvil ústy svého služebníka. 
Teď jsem všechno pochopil.“ Tak ten fi losof přijal křesťanskou víru a 
radoval se, že byl přemožen sv. Spyridonem k prospěchu své duše.

Po ukončení koncilu se svatý vrátil do své diecéze. Tehdy zemřela 
jeho dcera Irena, která zasvětila své panenství Kristu. Ke Spyridonovi 
přišla nějaká žena a s pláčem mu oznámila, že jeho dceři dala do 
úschovy jakousi zlatou ozdobu, a teď neví, kde ji má najít. Biskup 
Spyridon ji pilně hledal po celém domě, ale ztracený šperk nenašel. 
Přišel ke hrobu mrtvé a hlasitě se zeptal: „Dítě moje, ve jménu Ježíše 
Krista, řekni mi, kde je ta drahocenná věc, která ti byla svěřena?“ 
Irena, jako by se probrala z tvrdého spánku, nazvala místo, kde 
schovala zlato. Spyridon jí řekl: „Spi dále, dceruško, dokud tě ne-
probudí Pán při společném vzkříšení.“ Když všichni přítomní viděli 
takový zázrak, užasli a pochopili, že u Boha není nic nemožného.



373

Patriarcha města Alexandrie shromáždil všechny biskupy, kteří 
mu byli podřízení, protože chtěl jejich společnou modlitbou svrhnout 
a zničit všechny modly, které ve městě byly. Stalo se, že po dlou-
hých modlitbách všechny modly padly, kromě jedné. Patriarcha se 
proto velmi trápil. Pán ho ve vidění potěšil a přikázal mu zavolat z 
Kypru biskupa Spyridona, neboť jeho modlitbou bude tato modla 
rozdrcena. Když sv. Spyridon dorazil do města, bůžek hned spadl 
a rozbil se v prach.

V ty dny se stalo, že císař Konstancius těžce onemocněl a nikdo 
z lékařů mu nemohl pomoci. Obrátil se proto k Bohu a horlivě 
prosil za uzdravení. Ve vidění spatřil anděla, který mu ukázal sbor 
svatých biskupů. Mezi nimi byli dva, kteří se odlišovali od ostatních 
a vypadali jako jejich velitelé. „Jen tito dva tě mohou uzdravit,“ řekl 
Boží posel vládci. Císař nevěděl, co má dělat, protože neznal ty, 
které viděl. Začal k sobě svolávat biskupy z celé říše. Přišel k němu 
i sv. Spyridon se svým učedníkem Trifi liem. Konstancius hned po-
znal, že to jsou ti, které mu ukázal Pán. A opravdu, na modlitby 
ctihodného otce se uzdravil. Vladař se chtěl odvděčit a nabízel svému 
dobrodinci zlato. Ten odmítl se slovy: „Nesluší se, císaři, odplácet 
lásku nenávistí. To, co jsem udělal kvůli tobě, je láska, neboť jsem 
se musel velmi namáhat, abych sem mohl přijet. Copak za to mám 
přijmout od tebe zlato, které je příčinou všeho zla? Neboť skrze ně 
se lehce ničí všechna spravedlnost.“ Potom Spyridon poučil císaře, 
který už se klonil k ariánům, aby se držel pravdivého učení církve. 
Svého učedníka, jáhna, který se nemohl dost vynadivit vznešenosti 
císařských pokojů a všeho, co tam bylo, napomenul: „Bratře, co-
pak časná sláva a pýcha činí císaře spravedlivějším, než jsou 
jiní? Copak neumře stejně jako každý z chudobných a nebude 
stát před Božím soudem? K čemu ti je to, co brzy pomine, když 
ctíš, co nepomíjí? Vždyť je to ničím. Proč po tom toužíš, když 
víš, že více je třeba hledat nehmotné a věčné?“

Svatý Spyridon velmi dbal na to, aby se Boží slovo nijak nepře-
krucovalo. Jednou jeho učedník Trifi lius, tehdy už biskup, citoval 
v kázání Písmo svaté a použil ne slovo, které je v originálu, ale to, 
které se mu zdálo lepší. Biskup ho přede všemi napomenul: „Copak 
ty jsi lepší než Spasitel, že měníš jeho slovo?“

Když už sv. Spyridon předvídal brzkou smrt, vyzýval všechny 
milovat Boha a bližního. Několik dní poté spočinul v Pánu, jemuž 
celý život sloužil v pravdě. Stalo se to kolem roku 344. Byl pochován 
ve městě Trimifunta. U jeho hrobu Pán učinil mnoho zázraků ke 
slávě Přesvaté Trojice.



374

SVATÁ LUCIE, PANNA А MUČEDNICE
(viz 2. února)

SVATÝ MUČEDNÍK EUSTRACIUS
A SPOLUMUČEDNÍCI

Stalo se to za vlády římských 
císařů Diokleciána a Maximiána. 
Císaři vydali příkaz pro všechny ob-
čany říše, že se musí poklonit těm 
bohům, které uctívají oni, a přinést 
jim dary a oběti. Toho, kdo se bude 
protivit císařskému příkazu, roz-
kázali postavit před soud, a když 
se nepodrobí, vydat ho na muka 
a smrt.

V městě Satalion se význam-
ný vojevůdce jménem Eustracius, 
tajný křesťan, velmi trápil tím, že 
křesťany každým dnem stále více 
utlačují a pronásledují. Eustraci-
us v slzách a s bolestí volal k Pánu 
Ježíši Kristu, aby byl ke svým slu-
žebníkům milostivý. Chtěl i sám 

přijmout mučednickou smrt, ale když si představil různá muka a 
strašnou zlobu katanů, bál se. Nevěděl, jestli to Bůh od něj chce, 
a proto udělal toto: vzal svůj vojenský pás, dal ho svému věrnému 
sluhovi a požádal ho, aby ho zanesl do chrámu v Arauraku, odkud 
pocházel. V tom chrámu sloužil Boží služebník Auxencius. Eustra-
cius řekl sluhovi, aby položil pás na kraj oltáře, pak se schoval 
v chrámu a díval se, kdo z těch, co přijdou, první vezme pás. Jestli 
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ho vezme kněz Auxencius, ať mu neříká, aby ho vrátil. Když někdo 
jiný z kleriků, ať mu nedovolí odnést si pás, ale ať ho přinese zpět. 
Sluha vzal pás a udělal, co mu Eustracius přikázal. Eustracius řekl 
Bohu: „Když vezme pás Auxencius, bude to pro mě znakem, že už 
přišel čas, abych otevřeně vyznal svou víru před jinými a vydal se 
na muka pro Tvé jméno.“ Za několik dní se sluha vrátil a vyprávěl 
svému pánu, že v tu hodinu, kdy položil pás na oltář, přišel kněz 
Auxencius, vešel do kněžiště a pás vzal. Když to Eustracius uslyšel, 
velmi se zaradoval. V těch dnech Auxencia zajali císařští úředníci a 
uvrhli do věznice v Arauraku. Do města Satalion přišel jeden z cí-
sařských náměstků, kníže Lysiáš. Zajal mnoho křesťanů a uvrhl je 
do vězení do dne, kdy se měl konat soud. Když se o tom Eustracius 
dozvěděl, šel do temnice, padl před Kristovými mučedníky a prosil 
je, aby se za něj pomodlili, aby i on měl odvahu svědčit o Pánu. 
Všichni vězni poklekli, pomodlili se za něj a Eustracius s nimi zůstal 
ve vězení. Nastal den, kdy Lysiáš rozkázal přivést uvězněné před 
soud. Když Lysiáš uviděl mezi uvězněnými vojevůdce, podivil se a 
rozkázal ho jako prvního předvést k výslechu. Lysiáš se ho zeptal: 
„Řekni mi před mukami své jméno i vlast a oznam svou víru.“ Eustra-
cius odpověděl: „Narodil jsem se ve městě Araurak, mé jméno 
je Eustracius a věřím v jediného Boha, Pána Ježíše Krista.“ 
Lysiáš pokračoval: „Ať vojáci oznámí, kolik roků sloužil u vojska.“ 
Vojáci řekli: „Už 27 let, neboť už v mládí sloužil ve vojsku.“ Lysiáš 
řekl: „Eustracie, vidíš muka, která jsou pro tebe připravena. Čiň 
pokání ze svého bláznovství a moudře se zamysli. Nezanechávej po 
tolika letech a námahách dosaženou čest a vojenskou hodnost, ale 
pokloň se nesmrtelným bohům, abych byl k tobě milostivý.“ Svatý 
odpověděl: „Nikdo z těch, kdo má zdravý rozum, se nebude kla-
nět hanebným běsům a hluchým modlám, které udělali lidé. 
V našem Písmu je napsáno: bohové, kteří nestvořili nebe ani 
zem, ať zahynou.“ Náměstek řekl: „Copak ten má zdravý rozum, 
kdo se klaní ukřižovanému Bohu jako vy?“ Svatý odpověděl: „Kdybys 
upřímně hledal pravdu, ukázal bych ti, že tento Ukřižovaný je 
pravým Spasitelem a Pánem i Tvůrcem všeho živého. Od věků 
byl v Otci a svou smrtí nám otevřel vstup do nebe.“ Svatý chtěl 
ještě mluvit, ale Lysiáš ho přerušil: „Dost, hlupáku! Přivažte ho ke 
sloupu a podpalte mu u nohou oheň. Bijte ho holemi po zádech, aby 
se s námi mohl snáze mnohomluvně přít.“

V takových mukách sv. Eustracius nevydal ani hlásku, ani se 
mu nezměnila tvář a zdálo se, jako by trpěl v cizím těle, takže to i 
samotnému mučiteli bylo velmi divné. Když Lysiáš rozkázal odvázat 
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ho a zastavit mučení, podle se usmál a řekl mučedníkovi: „Na co 
myslíš Eustracie? Chceš, abych tvým ranám poskytl malou úlevu?“ 
Hned rozkázal přinést slanou vodu smíchanou s octem, polévat jeho 
rány a k tomu je i silně třít ostrými střepinami. I to však mučed-
ník statečně vytrpěl, jako by ho to vůbec nebolelo. Mučitel si začal 
myslet, že Eustracius se nějakými čáry stal necitlivým vůči bolesti. 
Eustracius však Lysiášovi řekl: „Služebníku ďáblův, dělej všech-
no, co ti on říká, vyzkoušej mě jako zlato v peci a uvidíš svou 
slabost, neboť tví bohové jsou démoni, kteří tě ovládli.“ Mučitel 
odpověděl: „Myslím, že jsi od velké bolesti ztratil rozum, proto říkáš 
mnoho hloupostí. Kdyby tě tvůj Bůh mohl učinit účastníkem věčného 
života, uzdravit tě z ran, které jsem ti zavdal. Opusť proto marnou 
naději na svého Boha a podřiď se mi, abych tě nechal naživu.“ Eu-
stracius řekl: „Chceš uvěřit, že pro mého Boha není nic nemožného? 
Podívej se na mě a pochop, že můj Pán má moc vyhojit rány, které jsi 
mi způsobil.“ Všichni přítomní se na něj pozorně zadívali a najednou 
se z jeho těla odlouply strupy jako slupka a svatý byl zcela zdráv. 
Dokonce ani stopy po ranách nezůstalo. Všichni viděli ten zázrak, 
který oslavil jediného pravého Boha. Lysiáš ale všechno znovu po-
krytecky připsal čarování a rozkázal uvrhnout Eustracia do temnice.

Následující noc Lysiáš vstal a rozkázal vojákům připravit se s ním 
na cestu. Měl kvůli státním záležitostem jet do Nikopole1. Rozkázal 
také, aby Eustracia vytáhli z věznice, obuli ho do železných holí-
nek, v nichž byly nabity ostré hřeby, a vedli ho do Nikopole. Tak 
mučedníka hnali a bili celou cestu. Po cestě se zastavili ve městě 
Araurak, odkud pocházel sv. Eustracius, protože Lysiáš i tam měl 
soudit křesťany. Když svatého hnali a táhli, všichni lidé toho města 
vyšli, aby Eustracia uviděli. Nikdo ze známých a přátel se ale ne-
odvažoval k němu přistoupit, protože se báli, aby nezajali i je. Byl 
tam jeden muž jménem Mardárius, jeden z obyčejných lidí. Uviděl 
Eustracia a řekl své manželce: „Vidíš knížete tohoto kraje, slavného 
vojevůdce, který vším pohrdl a jde, aby se dal v oběť Bohu?“ Žena 
mu odpověděla: „Můj milovaný muži, co brání i tobě jít s ním a stát 
se hodným mučednické koruny, abys mi byl přímluvcem před Bohem 
i těmto malým dětem i celému tvému rodu?“ Mardárius objal dva své 
syny, ještě malé děti, a pomodlil se k Bohu. „Pane Ježíši Kriste, 
smiluj se nade mnou hříšným! Buď ke mně milostivý a buď 
Ochráncem této Tvé služebnice a obou mých dětí. Já, Pane, 
s velkou radostí jdu k Tobě!“ Pak ještě políbil své děti a řekl 

1 dnešní Koyulhisar



377

manželce: „Neteskni a neplač, ale raduj se a vesel, tebe a naše 
děti i svou duši odevzdávám do rukou našeho všemohoucího 
Boha, který nás neopustí.“

Mardárius dohnal Eustracia a zavolal na něj: „Pane Eustracie, 
jako ovce běží za svým pastýřem, tak i já běžím za tebou. Chci 
ti být spolupoutníkem! Přijmi mě nehodného k mučednickému 
hrdinství, kéž i já se stanu svědkem Ježíše Krista!“ To řekl, 
a zvolal silným hlasem: „I já jsem křesťan, slyšte to, sluhové 
ďábla!“ Tehdy ho vojáci svázali a spolu s Eustraciem ho uvrhli 
do věznice v Arauraku, v níž už byl kněz Auxencius, a oznámili to 
Lysiášovi.

Následujícího dne Lysiáš začal soudit uvězněné křesťany. Vojáci 
jako vždy vyváděli vězně a přivedli i sv. Auxencia. Stáli tam i jiní 
křesťané a na vše se dívali. Soudce řekl Auxenciovi: „Auxencie, ulehči 
nám námahu a sobě muka a odřekni se své zhoubné neposlušnosti!“ 
Auxencius odpověděl: „Poslouchej mě chvíli, Lysiáši, svědčím 
před svým Bohem, že ani na mysl mi nepřišlo zradit Ho, třeba-
že mi i tisíce ran zasadíš.“ Lysiáš na to řekl: „Setněte Auxenciovi 
hlavu a tělo nechejte nepochované, a toho, kdo se odvážil přiblížit 
k Eustraciovi a vyznal, že je křesťan, ať přivedou sem doprostřed.“ 
Když už měli Mardária vést, řekl Eustraciovi: „Pane můj, Eustracie, 
pros za mě Boha a nauč mě, co mám odpovídat té šelmě, aby mě 
prostého a negramotného nemohl svést.“ Eustracius mu odpověděl: 
„Říkej, bratře, jen toto: Já jsem křesťan, Kristův služebník! A nic ji-
ného neodpovídej.“ Když byl předveden Mardárius, soudce rozkázal: 
„Řekni mi své jméno i řemeslo, kde ses narodil a jaké jsi víry.“ Mar-
dárius odpověděl: „Já jsem křesťan.“ Dlouho se ho ptal, ale on nic 
jiného neříkal, jen: „Já jsem křesťan, jsem Kristův služebník!“ 
Lysiáš rozkázal provrtat mu vrtákem oči, pověsit ho hlavou dolů a 
pálit ho rozžhaveným železem. Tak dlouho visel a byl mučený, pak 
vydechnul naposledy se slovy: „Pane, děkuji Ti, že jsi mě učinil 
hodným této blaženosti! Přijmi mou duši v pokoji.“ A odevzdal 
svého ducha.

Toho dne byl také umučen synovec Eustracia Eugenius a mladý 
voják Orest, kterého zajali proto, že mu z oděvu vyklouzl zlatý křížek. 
Orest na soudu odvážně vyznal, že je křesťan, za to ho položili na 
rozžhavenou mříž, na níž přijal mučednickou korunu.

Soudní proces nad vězni probíhal celý den a Eustraciovi určili 
jiný den soudu. Lysiášovi kvůli městským záležitostem, které měl 
řešit, nevycházel čas, aby Eustracia soudil, proto se rozhodl odeslat 
ho v ten den k Agrikolovi do Sebastie.
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Za několik dní přivedli Eustracia na soud ke krutému soudci 
Agrikolovi a předali mu list od Lysiáše s obviněním Eustracia. Ná-
sledujícího dne Agrikola rozkázal předvést Eustracia před svůj soud. 
Eustracius tak, jako dříve, i tentokrát mužně vyznal víru v Ježíše 
Krista a za to byl mnoho hodin Agrikolou trýzněn. Nakonec, když 
Agrikola viděl jeho nepohnutelnost v křesťanské víře a velikou horli-
vost pro Krista, dal rozkaz: „Eustracia, který se nepodřizuje císařově 
vůli a nechce přinést oběti bohům, přikazuji upálit.“

Cestou na místo upálení se Eustracius modlil: „Velebím tě, 
Pane, že jsi shlédl na mě poníženého a nezanechal mne v ru-
kou nepřátel, ale zachránil jsi z utrpení mou duši. Buď ke 
mně milostivý, můj Pane! Kéž má duše neuvidí zlé běsy, ale 
kéž ji přijmou tví jasní andělé. Smiluj se, Pane, nad mou duší, 
která se za života poskvrnila hříchem a přijmi ji očištěnou 
Tvou drahou krví, protože Ty jsi Požehnaný navěky. Amen.“ 
Po ukončení modlitby se svatý požehnal znamením svatého kříže 
a sám vešel do pece se zpěvem a slovy: „Pane Ježíši Kriste, do 
Tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Tak v pokoji předal své-
ho ducha Pánu. Oheň jeho svatému tělu neuškodil. Svatý mučedník 
Eustracius zemřel 13. den měsíce prosince.

Svatý Štěpán, prvomučedník
viz str. 441
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SVATÍ MUČEDNÍCI TYRSUS, LEUCIUS A DRUHOVÉ

Za dob krutého pronásledování křesťanů, kterého se dopouštěl 
Decius (249–251), přišel z Nikomédie do Bithýnského města Cesa-
reje mučitel Kumbrikius. Byl horlivým modloslužebníkem a staral 
se o pohanské obětiště a o všechno, co je příjemné démonům. Také 
obyvatele Cesareje nutil laskavými slovy, anebo krutými výhrůžkami 
přinášet oběti bohům. Stanul před ním křesťan Leucius a řekl mu: 
„Proč, Kumbrikie, ty sám přinášíš oběti bezduchým modlám 
vyrobeným z kamene či dřeva, a i jiné k tomu nutíš? Opravdu, 
když člověk nechce poznat pravého Boha Spasitele a nechce se 
obrátit od tmy ke světlu, je zatvrzelejší než dřevo či kámen.“ 
Když to Kumbrikius uslyšel, rozhněval se a hned bez výslechu roz-
kázal Leucia bít. V mukách se svatý modlil a hlasitě děkoval Bohu, 
čímž mučitele ještě více rozzuřil. Když se už služebníci, kteří svatého 
bili, vyčerpali, Kumbrikius rozkázal setnout mučedníka mečem. 
Vyvedli ho za město, kde přijal mučednickou korunu.

Zanedlouho přišel ke Kumbrikiovi muž jménem Tyrsus. Nebyl 
ještě pokřtěn, ale připravoval se na křest jako katechumen. Otázal 
se mučitele: „Je možné před vámi, kteří soudíte, říkat, co kdo chce, 
anebo je třeba se jen beze slova podřídit vašim příkazům?“ Mučitel, 
jako by zapomněl, co udělal se sv. Leuciem, odpověděl: „Je možné 
mluvit. Nikdo dodnes nebyl této svobody zbaven, a tím spíše, když 
chce někdo hovořit o tom, co je ke společnému užitku.“ Tehdy Tyrsus 
začal mluvit: „Co může být užitečnějšího, než to, co je ke spáse 
duše? Vidím, že mnohým křivdíš. Nutíš lidi, aby se poklonili 
bezduchým modlám. Chci s tebou směle promluvit a dozvědět 
se od tebe, z jakého důvodu jsi pod trestem smrti uzákonil 
klanět se démonům a říkat dřevu: ‚Ty jsi můj otec‘ a kameni: 
‚Ty jsi mě porodil.‘“ Kumbrikius řekl: „Tvá řeč ukazuje, že jsi cho-
rý na křesťanství. Své nesmyslné otázky ponech těm, kteří se učí ve 
školách. Teď se podřiď příkazu císaře a přines oběť bohům. Když ne, 
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obdržíš odplatu hodnou svých slov — velká muka a utrpení.“ Tyrsus 
řekl: „Není správné, aby rozumný člověk dělal něco nerozvážně 
a pošetile. Jestli však chceš plnit nerozumný příkaz císaře, tak 
to, co ti přikázali, dělej.“ Mučitel řekl: „Myslím, že naše tichost tě 
činí pyšným. Vidím však, že jsi člověk rozumný, a proto ti radím, aby 
ses podřídil dřív, než budeš mučen. Jdi, přines oběti bohům, a staneš 
se velkým přítelem císaře a celý svůj život prožiješ s námi zahrnut 
poctami.“ Svatý odpověděl: „Hodně jsem přemýšlel o věcech, které 
se dějí, a nemysli si, že jsi mě zastihl nepřipraveného a nepo-
učeného. Sám jsem dlouho vše zkoumal a poznal jsem, že vaši 
bohové jsou bezduché modly, proto jsem se rozhodl pro čistou 
pravdu křesťanské víry. Jestli ti císař přikázal mučit křesťany, 
čiň, co máš nařízeno.“ Po těchto slovech Kumbrikius rozkázal bít 
svatého přes tvář a pak vláčet po cestě. Dal také rozkaz vypíchnout 
Tyrsovi oči, zlámat mu čelist a vybít zuby. Během těchto muk ča-
rodějové stále pokoušeli svatého, aby se odřekl Ježíše Krista. Říkali 
mu: „Přines oběť bohům, vyhneš se mukám a budeš žít v blahobytu. 
Tvůj Bůh ti odpustí. On vidí tvou slabost a nebude se na tebe hněvat, 
protože je dobrý a milostivý, jak jsme slyšeli.“ Mučedník jim odpově-
děl: „Proto také trpím muka za mého Boha, který je laskavý a 
milostivý. Jistě jste také slyšeli o nekonečných mukách, které 
vás čekají za to, že se neobracíte z bludu na cestu pravdy a 
nevyhýbáte se záhubě. Proč já bych neměl statečně snést toto 
časné utrpení, za něž dostanu odměnu v království nebeském 
a spočinu v nekonečné a s ničím nesrovnatelné blaženosti, 
která nás, kteří vytrváme, čeká?“ Potom položili mučedníka 
na rozžhavené lože a vylili na něj rozpálené olovo, ale vůbec mu to 
neuškodilo. Olovo však popálilo a zabilo pohany, kteří stáli kolem.

Svatý Tyrsus byl zcela uzdraven ze všech ran. Když Kumbrikius 
uviděl taková znamení a zázraky, rozkázal uvrhnout svatého mu-
čedníka do věznice. Tyrsus se ve vězení naléhavě modlil, aby ho 
Pán učinil hodným přijmout křest svatý. Najednou se dveře temnice 
otevřely, jako kdysi apoštolu Petrovi, Tyrsus jimi vyšel a šel k míst-
nímu biskupovi, který se skrýval před pronásledováním. Biskup 
ho hned pokřtil. Když se mučedník vrátil do temnice, přišel prefekt 
města Silván a nutil ho, aby přinesl oběť bůžku Apollónovi. Svatý 
se pomodlil, modla padla na zem a rozsypala se na prach. Znovu 
začali svatého mučit. Rozdírali železnými háky jeho tělo a potom ho 
přivázaného za nohy spustili do kotle s vřící vodou. Kotel praskl, 
voda se rozlila a svatý zůstal bez újmy. Když to prefekt viděl, opět 
rozkázal uvrhnout Tyrsa do vězení.
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Potom Kumbrikius a Silván šli do přímořského města Apamie a 
rozkázali vést s sebou i svatého mučedníka. Po cestě oba mučitelé 
nečekaně onemocněli a zemřeli. Tyrsus zůstával v tom městě 23 dní 
v poutech, až do příchodu nového místodržitele.

Když přišel k vládě mučitel Baudus, rozkázal předvolat Tyrsa 
k výslechu. Viděl, že je v křesťanské víře nepohnutelný a že se jeho 
bezbožným příkazům nepodřidí. Rozkázal ho proto pevně zavázat 
do pytle a hodit do moře 30 stadií (5 550 metrů) od břehu. Stal se 
však zázrak. Pytel se roztrhl, pouta se uvolnila a anděl Boží vyve-
dl svatého mučedníka na břeh. Bezradný místodržitel nevěděl, co 
s ním dělat. Šel do Cesareje a rozkázal vést Tyrsa s sebou. Tam byl 
předhozen hladovým šelmám za to, že nechtěl přinést oběť Diovi a 
za to, že na jeho modlitbu modla spadla na zem a rozbila se. Šelmy 
se ale rozutekly a nijak mučedníkovi neublížily. Baudus rozkázal 
Tyrsa uvrhnout do vězení. Dalšího dne jel do Apolónie v Bithýnii a 
poručil, aby i mučedníka vedli do toho města. Když tam přišli, za-
vedli Tyrsa do modlářské svatyně a začali ho tam bít. Na modlitbu 
svatého modly s velkým rachotem popadaly na zem. Pohanský žrec 
Kalinik byl mocí Boží tak ohromen, že uvěřil v Krista Spasitele. Za 
to byl sťat mečem a obdržel věčnou odměnu v nebi. Nakonec byl 
vydán rozkaz, aby svatého Tyrsa přeřezali pilou. Pila ho však ne-
chtěla řezat. Tehdy se svatý mučedník pomodlil k Pánu a odevzdal 
svou duši do Jeho rukou.

Za panování císaře Diokleciána (284–305) vládl v provincii Theb-
aida Arian. Ve městě Antinea byli na jeho příkaz umučeni dva známí 
křesťané Askalon a Leonid. On pak rozkázal shromáždit všechny 
křesťany v tom městě, položil před ně mučicí nástroje a nutil je, 
aby přinesli oběti bohům. V odpověď na to vystoupilo 37 odvážných 
mužů, kteří zvolili raději trpět muka a zemřít, než přinést oběť mod-
lám. Když začal výslech, jeden z nich jménem Apolonius se zalekl 
utrpení a přemýšlel, jak by mohl i tělo uchránit před trýzněním i 
duši nezahubit zradou Krista. Rozhodl se, že přesvědčí hudební-
ka jménem Filemon, který obstarával místodržiteli zábavu, aby 
se převlékl do jeho oděvu, zakryl si tvář a místo něho přinesl oběť 
modlám. Filemon souhlasil. Když se však přiblížil k oltáři démonů, 
zazářilo v jeho srdci světlo Boží milosti, otevřelo jeho duchovní oči a 
on poznal pravdu. Požehnal se znamením svatého kříže, přede všemi 
vyznal, že je křesťanem a odmítl přinést oběť modlám. Když se Arian 
dozvěděl, že před ním stojí jeho muzikant Filemon v oděvu křesťa-
na Apolonia, myslel, že se ho Filemon rozhodl takovým způsobem 
bavit. Záhy však uslyšel jeho vyznání víry a odřeknutí se model a 
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rozkázal hned předvést Apolonia. Ten z Boží milosti odvážně vyznal, 
že je křesťan a odmítl přinést oběť běsům. Místodržitel se rozhně-
val, rozkázal svázat Apolonia i Filemona a bít je přes tvář. Potom 
přikázal, aby oběma provrtali lýtka, protáhnout otvory provazy a 
vláčet je po celém městě. Filemona pak pověsili na olivový strom a 
stříleli do něho z luku. Střely se ho však ani nedotkly. Jedna střela 
dokonce odskočila, zasáhla Ariana a vypíchla mu pravé oko. Filemon 
řekl místodržiteli, aby si po jeho smrti protřel zemí z jeho hrobu 
vypíchnuté oko, vzýval jméno Ježíše Krista a bude uzdraven. Arian 
rozkázal mučedníkům Apoloniovi a Filemonovi setnout hlavy. Jejich 
těla byla uložena poblíž svatých mučedníků Askalona a Leonida.

Ariana trápila silná bolest z rány v oku. Proti své vůli přišel na 
hrob svatých, vzal zem z hrobu, protřel zraněné oko a řekl: „Ve 
jménu Tvém, Ježíši Kriste, kladu zem na své oko. A jestli prohlédnu, 
sám vyznám, že není jiného Boha kromě Tebe.“ Když to řekl, hned 
byl uzdraven jak tělesně, tak duševně. To, že poznal pravdu, ho 
naplnilo takovou radostí, že začal volat: „Já jsem křesťan!“ Vyznal 
svou víru před mnoha svědky a s celým svým domem přijal křest 
svatý. Propustil na svobodu 36 křesťanů, které držel v poutech za 
Krista. Vzal plátna a drahocenné masti a s mnoha lidmi a dvěmi 
biskupy šel na hrob svatých mučedníků. S velkou úctou přenesl 
jejich těla do připraveného hrobu. Když se o tom dozvěděl císař 
Dioklecián, rozkázal, aby byl před něj předveden, aby zjistil, jestli 
je pravda to, co o něm říkají. Když Ariana přivedli před císaře, přijal 
ho laskavě a řekl, aby přinesl oběť Apollónovi. Arian mu odpověděl: 
„Jak mám přinést oběť bezduché modle po tolika zázracích, co 
učinil v mém životě pravý Bůh, Ježíš Kristus?!“ Když to Diokle-
cián uslyšel, rozhněval se a rozkázal zakovat jeho ruce do řetězů, 
k nohám mu přivázat velký kámen, hodit ho do hlubokého příko-
pu a zasypat zemí s kamením. Sám postavil trůn nad zasypaným 
příkopem, sedl si na něj a řekl: „Uvidíme, zda přijde Kristus, aby 
ho z příkopu vytáhl.“ Později odešel do svých pokojů. Tu uviděl nad 
svým lůžkem přivázané okovy a veliký kámen, a na lůžku Ariana. 
Dioklecián se z toho dlouho nemohl vzpamatovat, a když přišel k 
sobě, začal křičet jako šílený a všechno připisovat čarování. Zázrak 
viděli i čtyři služebníci císaře, kteří na jeho rozkaz přivedli Ariana 
z Théb. Začali neohroženě vyznávat, že i oni jsou křesťané. Jméno 
nejstaršího z nich bylo Teotych. Zavázali je proto spolu s Arianem 
do pytlů naplněných pískem a utopili je v moři. Delfíni vynesli jejich 
těla na alexandrijské pobřeží a křesťané je s úctou pochovali.
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SVATÝ MUČEDNÍK ELEUTERIUS, BISKUP

Svatý Eleuterius byl biskupem za vlády císaře Hadriána (117–
138). Pocházel z Říma. Jeho rodiče byli významného rodu. Po smrti 
otce vychovávala Eleuteria matka Antia sama. Osobně znala apo-
štola Pavla a skrze něj uvěřila v Ježíše Krista. Když se Eleuterius 
stal zralým mladíkem, matka ho odevzdala Bohu rukama římského 
biskupa Kléta. Ten když viděl, že Eleuterius je plný Božích ctností, 
ho po nějakém čase vysvětil na jáhna, později na kněze a pak na 
biskupa města Ilýrie. Přestože byl Eleuterius mladý, z Boží milosti 
dobře řídil Kristovo stádo a chránil ho jako věrný pastýř svými 
modlitbami i slovem. V té době nepřítel lidské spásy, ďábel, vložil 
do srdce císaře Hadriána nenávist ke křesťanům a on povstal proti 
poznání pravého Boha a začal Kristovu církev krutě pronásledovat. 
Nejprve rozkázal uvěznit pastýře církve, kněze a biskupy, a rozeslal 
proto své vojevůdce do různých měst.

Do Ilýrie přišel vojevůdce jménem Felix, aby uvěznil Eleuteria. 
Přišel do chrámu právě ve chvíli, kdy Eleuterius kázal věřícím. Felix 
nerozkázal vojákům zajmout Eleuteria hned, ale ze zvědavosti začal 
poslouchat, co v kázání říká. To, co se dozvěděl o Ježíši a Jeho evan-
geliu, mu vzalo dech. Duch Boží se skrze to, co slyšel, dotkl srdce 
vojevůdce a naplnil ho svou milostí. Jako by zapomenul, proč tam 
přišel, uvěřil v Pána Ježíše a z lotra se stal služebník toho, kterého 
pronásledoval. Padl k nohám svatého biskupa, kál se a vyznal svůj 
zločinný úmysl, kvůli kterému sem přišel. Od té chvíle se vojevůdce 
nevzdaloval od Eleuteria, jako učedník nespouští oči ze svého mistra 
a utvrzoval se jeho slovy v Kristu Ježíši. Felix se rozhodl nevracet se 
k tomu, kdo ho do Ilýrie poslal. Eleuterius však v srdci žíznil zemřít 
za Krista a sám se vydal na cestu do Říma. Spolu s ním šel i Felix 
a po cestě od Eleuteria přijal křest svatý.

Když přišli do Říma, věřící uviděli, že Felix se připojil ke Kristově 
církvi a on sám jim detailně vyprávěl událost s Eleuteriem. Císař 
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Hadrián rozkázal postavit Eleuteria před soud. Pohlédl na něj a 
řekl: „Proč jsi, Eleuterie, opustil víru tvého otce a bohy máš za nic? 
Ctíš jakéhosi nového boha, který nejenže zemřel, ale zemřel nejhorší 
smrtí na kříži.“ Eleuterius stál mlčky a nechtěl mu nijak odpovídat. 
Císař znovu řekl: „Odpověz mi, jak ses stal takovým bláznem a 
přijal jsi křesťanskou víru? Podřiď se mi a přines oběť nepřemožitel-
ným bohům! A jestli přijdeš k rozumu, poctím tě velikými výsadami. 
Jestli ne, podrobím tě těžkým mukám.“ V tu chvíli se Eleuteriovi 
připomenula slova Pánova: „Nestarejte se, jak a co máte říci, neboť 
já vám dám řeč i moudrost, kterou nedokáže přemoci ani vyvrátit 
žádný váš protivník.“ Eleuterius se s vírou spolehl na Slovo Boží a 
začal odpovídat: „Jak bych mohl sloužit takovým neschopným 
bohům, kteří nemohou ubránit ani sebe, ani ty, kteří se na ně 
spoléhají! Spíše já bych vám radil je odvrhnout. Protože ale 
nechcete poslouchat, je třeba plakat nad vaším bláznovstvím. 
Máte od Boha rozum, ale stáváte se horší než dřevo a kámen, a 
to natolik, že je pokládáte za bohy! Opustili jste pravého Boha, 
který všechno stvořil, a rozpoutáváte proti Němu boj, a ne proti 
těm, kdo jsou vpravdě vašimi nepřáteli. Ti, které vy nazýváte 
‚bohové‘, jsou ve skutečnosti démoni, kteří chtějí zahubit vaše 
duše v pekle. Pokládat je za bohy a přinášet jim oběti a pocty, 
to je největší bláznovství! Já jsem se obrátil k svému Pánu a 
vždy s Ním budu spojen a Jemu jedinému se budu klanět!“ 
Po takových slovech naplnil císaře hněv, rozkázal přinést měděné 
lože, nasypat pod něj mnoho rozžhaveného uhlí a na něj položit 
mučedníka. Když to vše připravili, Eleuterius sám sestoupil na lože 
a celým tělem se na něm rozprostřel. Lid, který se shromáždil, aby 
přihlížel utrpení mučedníka, vyčítal císaři takovou tyranii a volal: 
„Proč tento ušlechtilý muž hyne jako jeden ze zločinců?“ Císař po 
tomto mučení zkrotil svou zlost a rozkázal sejmout mučedníkovo 
tělo, protože myslel, že Eleuterius je už mrtvý. K údivu všech se 
mučedník sám zvedl z lůžka živý a zdravý. Veselý a plný radosti 
zazpíval: „Velebím tě, můj Bože, Králi můj, a chválím Tvé jmé-
no navěky!“ Mučedník pak ještě odvážněji stanul před mučitelem 
a řekl: „Podívej se ne mě, císaři, uvěř v Krista Boha, kterého 
hlásám, a poznej slabost svých bohů!“ Taková odvaha a taková 
Eleuteriova slova šokovala císaře, že nevěděl, co by odpověděl. Byl 
pokořen přede všemi a přemýšlel, jaká na něj vymyslet jiná muka. 
Přikázal přinést velkou pánev, naplnit ji voskem, smolou a tukem, 
podpálit velký oheň a svatého do ní položit. Když se pánev rozpálila 
a vřela, vojáci přivedli Eleuteria a postavili ho před ni. Císař mu řekl: 
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„Eleuterie, stojíš mezi životem a smrtí. Neodkládej a vyber si to, co je 
užitečné. Mám starost, abys zle nezahynul. Mám tě rád jako vlastního 
syna. Ani já, ani mí bohové nechceme, abys ty, muž tak šlechetný a 
dobrý, sebe samého bez uvážení vrhal do záhuby svou vzpurností a 
neposlušností.“ Mučedník mu na jeho falešnou lásku odpověděl: „Ať 
uděláš cokoliv, nepřesvědčíš mě, abych se odřekl mého Pána.“ 
Hadrián se rozhněval, přestal předstírat lásku a pustil se do díla. 
Rozkázal roztáhnout Eleuteria na pánvi. Nic však nemohl svatému 
udělat, protože ho chránila Boží síla. Oheň se přetvořil na rosu a 
žár uhlí na chlad. Hadrián nechápal, co se to děje. Seděl jako němý.

Císařovu bezradnost viděl městský prefekt jménem Korybus. 
Chtěl nějak Hadriánovi pomoci a poradil mu proto, jak Eleuteria 
mučit. Řekl, aby císař připravil měděnou pec, v níž budou železné 
bodce s ostrými hroty, rozpálil ji a hodil do ní mučedníka. Když měli 
Eleuteria do pece hodit, naplnila ho božská radost, zvedl oči k nebi 
a řekl: „Děkuji Ti, Pane Ježíši Kriste, Bože můj, že jsi mě učinil 
hodným tolikerého dobra, že jsi mě posílil svou mocí, abych 
mohl tolik trpět za Tvé svaté jméno! Shlédni nyní z nebes a po-
hleď, co na mě vymysleli ti, kteří Tě nenávidí, a vysvoboď mou 
duši z jejich zloby. Dotkni se jejich srdce, ó Vládce nekonečně 
milosrdný, a přiveď je k plnění Tvé svaté vůle, aby poznali 
Tebe, jediného pravého Boha a opustili zhoubné uctívání běsů, 
neboť Ty jsi požehnaný na věky. Amen.“

Mučedník se modlil a prefekt Korybus pozorně poslouchal jeho 
slova. Už dříve se zajímal o křesťanství a přijal do svého srdce drobná 
zrnka víry. Stále ještě však následoval pohanskou ohavnost, aby 
uspokojil císaře. Vzpomněl si také na vojevůdce Felixe, který uvěřil 
v Ježíše Krista, a tu přišel příhodný čas, aby Boží zrno přineslo plod 
i v jeho duši. Jakmile Eleuterius zakončil modlitbu, srdce Koryba se 
dotknula Boží láska. Jako vyměněný hned předstoupil před císaře, 
jako by to nebyl ten, který nejdřív vymýšlel nová muka, a řekl mu: 
„Proč nevinného Eleuteria vydáváš na taková muka jako nějakého 
zločince? Z jakého důvodu je odsouzen na tak krutou smrt?“ Císař, 
kterého by ani nenapadlo, že by taková slova mohl slyšet od Ko-
ryba, na něj zuřivě pohlédl a řekl: „Jsi ty ten Korybus, kterého my 
známe? Co se to s tebou děje? Copak tě svedlo zlato, které jsi vzal od 
jeho matky? To tě nečekaně změnilo? Nestačí ti mé dary, bohatství a 
sláva, čest a majetky, jimiž jsem tě učinil významným v celém Římě? 
Jestli chceš ode mne více, neodmítám ti to. Všechny mé poklady jsou 
před tebou otevřeny, hrabej oběma rukama, ale nenech se koupit za 
mizerný groš od nějaké ženy.“ Korybus, kterého skrze mučedníkovy 
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modlitby naplnil Duch svatý a který měl už rozum prozářený Božím 
světlem, zvolal: „Tvé zlato ať zahyne spolu s tebou, protože ono 
rozpaluje oheň věčný! Proč se tak dobrovolně zaslepuješ a sna-
žíš se přemoci nepřemožitelné? Dnes jsem se s jistotou přesvěd-
čil, že ten Bůh, kterého hlásá Eleuterius, ho učinil mocnějším 
než oheň a než všechna jiná muka! Ale ani jeden z tvých bohů 
nemůže žádného z těch, kteří stojí v ohni, zachránit!“ Pro tato 
slova se kat tak rozlítil, že rozkázal vojákům, aby se chopili prefekta 
a hodili ho do té pece, kterou on sám radil připravit pro Eleuteria. 
Když už byl Korybus blízko pece, hlasitě zvolal na mučedníka Ele-
uteria: „Modli se za mě a vyzbroj mě tou samou Kristovou zbraní, 
kterou jsi vyzbrojil vojevůdce Felixe!“ Eleuterius požehnal Koryba 
znamením kříže a on sám se vrhl do pece. Po nějakém čase z ní 
vyšel bez jakékoliv újmy. Císař, který už neměl sílu dále je mučit, 
rozkázal, aby Korybovi usekli hlavu. Tak Korybus přijal korunu 
mučednictví a v krátkém čase tak získal poklad věčného štěstí, po 
kterém touží mnoho křesťanů.

Hadrián pak rozkázal hodit Eleuteria do téže pece, ale oheň znovu 
jako předtím zhasl, pec ochladla a ostré železo se polámalo. Tako-
vými zázraky Bůh odhaloval duchovní slepotu císaře a přitahoval 
ty, kteří stáli kolem, k poznání pravdy. Začali volat: „Veliký je Bůh 
křesťanů, který činí tak přeslavné věci!“

Mučitel znovu stál ve velké bezradnosti a rozkázal mučedníka 
hodit do temnice. Sám shromáždil své rádce a celý den se radili, 
jak Eleuteria zahubit.

Za pár dní císař rozkázal přivést divoké koně a přivázat k nim 
Eleuteria, aby zemřel od vláčení, roztrhán na kusy. Anděl Páně 
však sestoupil z nebe a uvolnil svatého z provazů. Zaslepený císař 
odsoudil Eleuteria k předhození dravým šelmám. V aréně na něj 
vypustili nejprve lvici, pak lva, ale ti byli mírní jak ovce a lízali mu 
nohy. Když lidé viděli, co se děje, křičeli: „Veliký je Bůh křesťanů!“ 
Jiní naopak očerňovali Eleuteria a nazývali ho věštcem a čaroděj-
níkem, ale takové hned postihl Boží trest, protože oněměli. Hadrián 
nevěděl, co by měl ještě udělat, proto rozkázal useknout Eleuteriovi 
hlavu mečem. Když mrtvé tělo Eleuteria po stětí dopadlo na zem, 
jeho matka Antia, která se s radostí dívala na hrdinství svého syna, 
přiběhla, padla k jeho tělu, líbala ho a radovala se duchem. Pak i 
sama u syna padla mrtvá, zabitá mečem pohanů. Věřící z Ilýrie a 
z Říma vzali jejich svatá těla a s velkou úctou je pochovali. Chválili 
Boha, Jemuž náleží sláva navěky. Amen.
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SVATÝ PROROK AGEUS

Prorok Ageus byl rodem z pokolení Lévi, narodil se v babylonském 
zajetí, v němž židé trpěli dlouhých 70 let za svou neposlušnost Bohu. 
Roku 538 před Kristem se Pán dotkl srdce perského krále Kýra, 
který jim dal svobodu. Tehdy se více než 43 tisíc židů pod vedením 
Zerubábela, knížete z rodu krále Davida, a velekněze Jóšuy vydalo 
do Palestiny. Mezi nimi byl i mladý Ageus. Bylo Boží vůlí, aby Izrae-
lité vybudovali Boží chrám, ale práce stála, protože každý zpočátku 
myslel na své vlastní zabezpečení. Našli se i slaboduší, kteří odrazo-
vali jiné slovy, že nikdo nemůže vybudovat tak slavnou svatyni jako 
Šalamoun. Tehdy Pán povolal Agea, aby skrze něj napomínal židy. 
Prorok jim v Boží autoritě řekl: „Toto praví Hospodin zástupů: Tento 
lid říká: ‚Ještě nepřišel čas, čas k budování Hospodinova domu.‘ Je 
snad čas k tomu, abyste si bydleli v domech vykládaných dřevem, 
zatímco tento dům je v troskách? Nyní toto praví Hospodin zástupů: 
Vezměte si k srdci své cesty! Sejete mnoho, a sklízí se málo. Jen jezte, 
nenasytíte se; jen pijte, žízeň neuhasíte; jen se oblékejte, nezahřejete 
se. Kdo se dává najmout za mzdu, ukládá ji do děravého váčku. Toto 
praví Hospodin zástupů: Vezměte si k srdci své cesty. Vystupte na 
horu, přivezte dříví a budujte dům! V něm budu mít zalíbení, v něm se 
oslavím, praví Hospodin. Pachtíte se za mnoha věcmi a máte z toho 
málo. Co přinesete domů, já rozvěji. Proč se to děje? je výrok Hospo-
dina zástupů. Protože můj dům je v troskách, zatímco vy se staráte 
každý jen o svůj dům. Proto nebe nad vámi zadrželo rosu a země 
zadržela svoji úrodu. Přivolal jsem sucho na zemi i na hory, na obilí 
i na vinný mošt a na čerstvý olej, na všechno, co přináší role, také 
na lidi i na dobytek, na všechno, co se rukama vytěží.“ (Ag 1,2–11) 
Národ pak poslechl Boží hlas.

Hospodin probudil ducha judského místodržitele Zerubábela, 
syna Šealtíleova, a ducha velekněze Jóšuy, syna Jósadakova, i 
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ducha celého pozůstatku lidu. I přišli a dali se do díla na domě 
Hospodina zástupů, svého Boha (Ag 1,14).

Za to je Bůh brzy povzbudil i novým proroctvím: „Řekni judskému 
místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtíelovu, a veleknězi Jóšuovi, synu 
Jósadakovu, a pozůstatku lidu: Kdo zůstal mezi vámi z těch, kteří 
viděli tento dům v jeho prvotní slávě? A jaký jej vidíte nyní? Není ve va-
šich očích jen pouhé nic? Buď rozhodný, Zerubábeli, je výrok Hospodi-
nův, buď rozhodný, veleknězi Jóšuo, synu Jósadakův, buď rozhodný, 
všechen lide země, je výrok Hospodinův. Dejte se do díla, neboť jsem 
s vámi, je výrok Hospodina zástupů, podle slova, kterým jsem se vám 
zavázal, když jste vyšli z Egypta. Můj duch stojí uprostřed vás. Nebojte 
se! Toto praví Hospodin zástupů: Ještě jednou, a bude to brzy, otřesu 
nebem i zemí, mořem i souší. Otřesu všemi pronárody, a přijdou s tím 
nejvzácnějším, co mají; a naplním tento dům slávou, praví Hospodin 
zástupů. Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví 
Hospodin zástupů, a na tomto místě budu udílet pokoj.“ (Ag 2,2–9)

Tato slova se naplnila právě tehdy, kdy do nově postaveného chrámu 
přišel Spasitel, který všem přinesl pokoj s Bohem. Kromě toho zde prorok 
předpovídá i budoucí slávu církve, založené Ježíšem Kristem. Proroc-
tví sv. Agea má dvě kapitoly. Jeho současníkem byl prorok Zachariáš.

SVATÁ CÍSAŘOVNA TEOFANIE

Svatá Teofanie pocházela z císař-
ského rodu a byla příbuznou třech řec-
kých císařů. Její otec byl šlechtic, jme-
noval se Konstantin, a matka Anna. 
Byli neplodní a velmi tím trpěli. Vrouc-
ně si přáli mít děti, a proto se znovu 
a znovu utíkali k Přesvaté Panně, aby 
se skrze její milosrdnou přímluvu před 
Stvořitelem stali hodnými toho velké-
ho Božího daru. S vírou prosili, a tak 
obdrželi vytoužené. Děťátko, které se 
narodilo, nazvali Teofania. Už z dětství 
bylo vidět, že ji Pán obdařil zvláštními 
milostmi, neboť převyšovala ctností a 
rozumem své vrstevníky. Konstantin 
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a Anna měli upřímnou radost ze zbožnosti jejich dcerušky, a když 
dozrála do odpovídajícího věku, začali jí hledat podobně zbožného 
mladíka, za kterého by se provdala. Boží prozřetelnost se postarala 
o všechno.

Císař Basileios I. Makedonec (867–886) se doslechl o blahosla-
vené Teofanii a vybral ji za manželku pro svého syna, spoluvládce 
Lva VI. (886–912). Byla slavná svatba a všichni se radovali z Božího 
požehnání. Za nějaký čas závistivý ďábel, který vždy seje plevel mezi 
pšenici, vyvolal nepřátelství mezi otcem a synem. Použil k tomu 
svého služebníka, věštce Teodora, který byl biskupem v Euchaitě a 
držel se manichejské hereze. Císař Basileios si ho velmi vážil, neboť 
když mu nečekaně zemřel nejstarší syn Konstantin, ničemný čaro-
děj svými čarami vladaři ukázal jeho mrtvého syna jakoby živého. 
Žalem zatemněný císař nepochopil, že to byl jen přízrak, za kterým 
se kryl ďábelský klam. Myslel, že skutečně viděl Konstantina a od té 
doby ve všem poslouchal rady Teodora a měl ho za svatého. Avšak 
Lev, který měl bázeň Boží a neměl čarodějníka rád, se mu vyhýbal 
jako Božímu nepříteli. Podlý čaroděj ho za to nenáviděl a vymyslel, 
jak se mu pomstít.

V příhodný čas přišel za Lvem a jakoby z dobrosrdečnosti ho va-
roval: „Nezapomínej, že jsi nástupcem svého otce a často s ním jezdíš 
na lov, kde na vás číhá různé nebezpečí. Proto je třeba, abys měl u 
sebe vždy pro každý případ malý nůž. Můžeš ho použít proti šelmě 
či proti nějakému tajnému nepříteli, kdyby se nečekaně vrhl na tvého 
otce. Tvůj otec jich nemá málo.“ Mladý císař poslechl radu věštce a 
nevšiml si lsti ukryté v jeho slovech. Tehdy Teodor plný zloby šel za 
císařem Basileiem, aby naplnil svůj ďábelský plán. „Nehněvej se na 
mne, ó velký císaři,“ řekl čarodějník podlézavým tónem „musím ti 
říct zlou zprávu. Dělám to jen proto, že ti nepřeji smrt. Tvůj syn Lev, 
kterého jsi poctil tím, že jsi ho posadil vedle sebe na svůj trůn, se 
rozhodl tě zabít. Důkazem ti bude toto: když jdete spolu na lov, nosí 
v obuvi schovanou dýku, aby tě v příhodnou chvíli smrtelně bodl. Sám 
se přesvědč o tom, co ti říkám, a uvidíš, že to tak je.“

Basileios hned vzal svého syna na lov, a když byli na poli, přikázal 
mu ukázat, co má v obuvi. Když císař uviděl malý nůž, vzplál hně-
vem a začal obviňovat Lva, že ho chce zbavit života. Mladý vládce se 
nadarmo snažil otci vysvětlit, že ne na smrt, ale naopak, kvůli jeho 
ochraně nosí nůž. Rozhněvaný císař Basileios, obelhaný čarodějem, 
zamknul syna i s jeho manželkou v temné komoře a postavil k nim 
silnou stráž. Chtěl Lvovi vypíchnout oči. To by se skutečně stalo, 
kdyby v tom patriarcha a celý sbor biskupů císaři nezabránil.
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Více než tři roky přebývali nevinní v temném vězení. Dny i noce-
mi zůstávali na modlitbách a v půstech a každý den vydávali svou 
bezmocnost vševědoucímu Bohu. Mnoho z těch, kteří byli císaři Ba-
sileiovi blízko, chtěli vyprosit uvězněným milost, ale neměli k tomu 
vhodnou příležitost. Jednou vládce připravil hostinu ke cti proroka 
Eliáše a svolal všechny své velmože, aby se poveselili spolu s ním. 
V královském pokoji byl pták — papoušek, který uměl říkat některá 
slova. Není jasné, jak se to pták naučil, ale často opakoval „Běda, 
běda, pane Lve!“ Když to hosté uslyšeli, velmi zesmutněli a přesta-
li jíst. Císař uviděl jejich zármutek a zeptal se, co se stalo. Řekli 
mu: „Jestliže pták, který nemá rozum, teskní za svým pánem, který 
nevinně trpí, jak my, rozumní, se máme veselit, když jasně vidíme, 
že tvůj syn a náš pán trpí kvůli lidské zlobě. Copak se tím nemáme 
trápit?“ Tato slova se dotkla srdce starého imperátora. Rozkázal, 
aby k němu přivedli císaře Lva. Objal ho a políbil a dlouho plakal 
a prosil ho o odpuštění. Zanedlouho potom Basileios onemocněl a 
zemřel. Všechnu svou vládu předal synovi. Ten rozkázal zajmout 
Teodora a poslat do vyhnanství v Aténách.

Ctihodná Teofanie se ukázala jako skutečně křesťanská vládkyně. 
Nectila časnou slávu, ale měla ji za smetí. I když vnějškově byla odě-
na do drahého oděvu, nosila pod ním drsnou žíněnou košili. Vybraná 
jídla odmítala a živila se prostým pokrmem. Místo pyšného lože si 
svatá ustlala na zemi na rohožce. Často ji v čase nočních modliteb 
kropila slzami upřímné lítosti. Svá bohatství rozdávala chudým, 
sirotkům a vdovám. Zbožná císařovna také pečovala o monastýry. 
Většinu času trávila v modlitbách za sebe, svého manžela a celou 
říši. Sluhy a otroky pokládala za své bratry a sestry a každého na-
zývala jeho vlastním jménem. Teofanie se jako pravá matka skláněla 
dobrotivě ke všem — ukřivděným pomáhala, smutné těšila, plačícím 
utírala slzy. Žila ve světě, ale vším světským pohrdala. Zamilovala 
si Kristův kříž, vzala ho na ramena a tak se stala milou Bohu. Vy-
cítila blízký konec svého života, rozloučila se se svými drahými a 
ozdobena dobrými skutky přešla do věčného království. Císař Lev 
už za života pokládal svou manželku za svatou, a proto ještě před 
smrtí Teofanie chtěl jejím jménem posvětit chrám. Když se o tom 
Teofanie dozvěděla, přísně mu zakázala něco takového dělat. Chrám 
byl přejmenován k poctě všech svatých. Vládař si totiž řekl: Teofanie 
je svatá, tak ať se tedy se všemi spravedlivými světí její památka. 
Kromě toho byl na návrh Lva Moudrého ustanoven zvláštní svátek 
všech svatých, který se slaví první neděli po Letnicích.
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SVATÝ PROROK DANIEL A TŘI MLÁDENCI

V 6. století před na-
rozením Krista král Ne-
búkadnesar (Nabucho-
donosor) zaútočil na 
Jeruzalém. Ještě mladý 
prorok Daniel a s ním 
Chananjáš, Azarjáš a 
Míšael byli spolu s jinými 
Izraelity zajati a odvedeni 
do Babylónu. Daniel mi-
loval Boha a zachovával 
Jeho přikázání. Už od mládí od Něj dostal dar moudrosti. V baby-
lónském zajetí odhalil spiknutí nespravedlivých a zločinných soudců 
a nevinnou Zuzanu tím zachránil před úkladnou smrtí (Dan 13). Po 
tomto případu byl Daniel ctěn od všeho lidu. Jméno Daniel znamená 
„Bůh je můj Soudce“.

Král Nebúkadnesar rozkázal svému služebníku Ašpenazovi, aby 
ze zajatých izraelských chlapců vybral ty, kteří jsou z významného 
rodu, šlechetné tváře, statní tělem a rozumní. Ti, aby byli postaveni 
ke službě králi. Nebúkadnesar přikázal, aby je tři roky učili chaldej-
skému jazyku i písmu a dávali jim jídlo a pití z královského stolu. 
Vybrali proto z izraelských synů čtyři chlapce vysokého rodu — Da-
niela, který pocházel z pokolení Judy a s ním Chananjáše, Azarjáše 
a Míšaela. Dali jim jména: Danielovi — Beltšasar, Chananjášovi — 
Šadrak, Míšaelovi — Méšak a Azarjášovi — Abed-nego. Daniel se 
svými třemi druhy se ale nechtěli poskvrnit královským pokrmem 
ani pitím jeho vína, a proto poprosili jejich dozorce Ašpenaza, který 
si Daniela oblíbil, aby jim určený pokrm nedával. Ašpenaz odpověděl 
Danielovi: „Bojím se krále, svého pána, který vám sám určil pokrm a 
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nápoj. Když uvidí, že jsou vaše tváře chudší než u mládenců z vašich 
řad, obviní mě za to.“

Daniel proto šel za opatrovníkem, který byl nad nimi po Ašpena-
zovi, a řekl mu: „Zkus to se svými služebníky po deset dní. Ať nám 
dávají k jídlu jen zeleninu a k pití vodu. Potom porovnáš vzhled náš a 
vzhled jinochů, kteří jedli královský pokrm, a učiň se svými služebníky 
podle toho, co uvidíš.“ Opatrovník ho poslechl a po uplynutí deseti 
dní se ukázalo, že jejich vzhled je lepší; byli statnější než ostatní 
jinoši, kteří jedli královské lahůdky. Od té doby si opatrovník Abíe-
zer bral jídlo i víno od krále pro sebe a svatým mládencům dával 
zeleninu. Bůh daroval svým věrným otrokům moudrost i rozumnost. 
Po uplynutí třech let Daniel, Chananjáš, Azarjáš a Míšael byli před-
vedeni před Nebúkadnesara. Moudře odpovídali na všechny jeho 
otázky. Král viděl, že jsou desetkrát moudřejší než všichni mudrci 
v jeho království a od té doby začal Daniel, Chananjáš, Azarjáš a 
Míšael sloužit před králem.

Nebúkadnesar měl zvláštní sen. Viděl obrovskou sochu a padl 
na něj strach. Zavolal chaldejské věštce, mágy a čaroděje, aby mu 
řekli, co se mu zdálo a sen mu vyložili. Když to nemohli udělat, král 
rozkázal zabít je a také i všechny mudrce ve svém království, když 
mu neřeknou sen a jeho význam. Přišla řada na Daniela. Poprosil 
krále, aby mu dal čas. Daniel šel za Chananjášem, Azarjášem a 
Míšaelem a pověděl jim o tom. Horlivě se modlili k Bohu, aby jim 
ukázal, co se králi zdálo a dal jim i výklad, aby nezahynuli. Pán 
vyslyšel prosbu svých služebníků a v nočním vidění rozjasnil Dani-
elovi tajemství. Daniel odhalil Nebúkadnesarovi sen i jeho význam. 
Tehdy král oslavil Boha, kterému slouží Daniel, dal mu mnoho darů 
a postavil ho nad celou babylónskou říší. Také Danielovy přátele, 
Šadraka, Méšaka a Abed-nega, král velmi uctil.

O několik let později nechal Nebúkadnesar udělat velikou zlatou 
sochu a svolal všechna knížata svého království k jejímu slavnost-
nímu odhalení. Král dal příkaz, aby když zazní hudební nástroje, se 
všichni lidé poklonili soše. Kdo to neudělá, bude potrestán smrtí. 
Všichni lidé se poklonili, ale potom žalovali králi, že Chananjáš, Aza-
rjáš a Míšael porušili královský příkaz. Nebúkadnesar si je zavolal a 
zeptal se jich, zda je to pravda. Odpověděli králi: „Nebúkadnesare, 
my se o to nestaráme, co bychom ti měli odpovědět. Jestliže náš Bůh, 
jehož uctíváme, nás bude chtít vysvobodit z rozpálené ohnivé pece i 
z tvých rukou, králi, vysvobodí nás, ale i kdyby ne, věz, králi, že tvé 
bohy uctívat nebudeme a před zlatou sochou, kterou jsi postavil, se 
nepokloníme.“ Král vzplál hněvem a rozkázal rozpálit velikou pec, 
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svázat Chananjáše, Azarjáše i Míšaela a hodit je do ní. Služebníci 
vykonali králův rozkaz. Na králův rozkaz byla pec rozpálená sedm-
krát silněji, proto plamen z pece vyšlehl a spálil ty muže, kteří do 
ní házeli mučedníky. K Chananjášovi, Azarjášovi a Míšaelovi ale do 
pece sestoupil Pánův anděl, sňal jim okovy a učinil tak, že uprostřed 
pece vál chladný vánek. Plameny vůbec Boží služebníky nepopálily, 
chodili uprostřed pece a slavili Boha. Když král uviděl tak velký zá-
zrak a ještě i anděla, který byl s nimi v peci, rozkázal Chananjáši, 
Azarjáši a Míšaelovi vyjít z pece. Když vyšli, Nebúkadnesar se přede 
všemi poklonil pravému Bohu. Tři vyznavače uctil pak ještě většími 
poctami než předtím.

Nebúkadnesar ve svém kralování velmi zpyšněl a zanedlouho 
měl sen, který ukazoval na jeho pád a opětovné povstání. Král snu 
nerozuměl ani nikdo z těch, komu ho vyprávěl. Zavolal proto Da-
niela a on mu z Boží milosti vysvětlil význam snu, který se pak ve 
svůj čas naplnil. Nebúkadnesar kraloval 43 let a zemřel. Králem 
se stal jeho vnuk Belšasar. Bůh ukázal proroku Danielovi mnoho 
budoucích událostí. Popsal je ve své knize, která patří do Starého 
zákona. Daniel vysvětlil Belšasarovi nápis, který byl před jeho očima 
napsán prsty lidské ruky. Podle proroctví Daniela krále zabili v tu 
samu noc a království převzali Dareios médský a jeho zeť Kýros.

Král Dareios, aby se sám nemusel zabývat mnoha záležitostmi, 
určil v celém království 120 knížat a nad nimi tři vysoké úřední-
ky, mezi nimiž byl Daniel třetí. Daniel se mnoho modlil a každého 
dne hledal Boha a Jeho vůli. Duch svatý v něm proto přebýval a 
moudře řídil záležitosti království. Král viděl, že Daniel je ve svých 
povinnostech zodpovědnější než jiní a také moudřejší, a proto ho 
chtěl postavit za vládce nad celým svým královstvím. Když se o tom 
dozvěděli další dva úředníci a knížata, záviděli Danielovi a hledali 
důvod, pro který by ho mohli před králem pomluvit. Nemohli ale 
na něm najít ani nejmenší provinění. Proto si řekli: „Nenajdeme na 
Danielovi jiné provinění, než jedině to, co se týká zákonů jeho Boha.“ 
Stanuli před králem a úlisně ho prosili, ať vydá takový příkaz, aby 
se nikdo po třicet dní nesměl obracet v modlitbě na kteréhokoli boha 
nebo člověka, ale jen na samotného krále. Kdo tento příkaz poruší, 
bude hozen do lví jámy. Král si neuvědomil, jaká podlost se za tím 
skrývá, a rozkázal, ať je to tak, jak chtějí. Daniel nedodržoval tento 
nespravedlivý zákon a jako vždy se modlil k Bohu ve svém domě. 
Nepřátelé, kteří ho sledovali, žalovali králi, že Daniel znevažuje krá-
lovský rozkaz. Když to král uslyšel, velmi zesmutněl a chtěl Daniela 
zachránit. Hádal se s pomlouvači do večera, ale nemohl je přemoci. 
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Král zavolal Daniela a řekl mu: „Bůh, kterému vždy sloužíš, tě za-
chrání.“ Pak hodili Daniela do jámy, kde byli hladoví lvi, a vchod 
zakryli kamenem. Zarmoucený král odešel do svých pokojů a ulehl 
spát bez večeře. Nemohl však usnout. Bůh, který nikdy neopouští 
ty, kteří Ho milují, zavřel lvům tlamy a Danielovi neuškodili. Král 
vstal brzy ráno, spěchal ke lví jámě a volal silným hlasem: „Danie-
li, služebníku živého Boha, mohl tě tvůj Bůh, kterému vždy sloužíš, 
zachránit z tlam lvů?“ Daniel odpověděl: „Žij, králi, navěky! Můj Bůh 
poslal svého anděla a on zavřel tlamy lvům a neroztrhali mě. Neboť 
Bůh viděl mou spravedlnost před Ním a ani před tebou, králi, jsem se 
nijak neprohřešil.“ Král se velmi zaradoval a rozkázal vytáhnout Da-
niela z jámy. Viděl, že mu lvi skutečně nijak neuškodili. V rozhorlení 
hned rozkázal hodit do jámy lvové ty muže, kteří chtěli Danielovu 
smrt. Nedopadli ještě na dno a už je lvi roztrhali.

Král Dareios napsal všem lidem svého království, aby se báli 
Danielova Boha, protože On zachránil Daniela před lvy. Král velmi 
ctil Daniela a měl ho za svého nejlepšího přítele. Ctil také jeho tři 
druhy, Chananjáše, Azarjáše a Míšaele.

Když v Babylóně zasedl na trůn Kýros, perský král, rovněž měl 
Daniela ve velké úctě. Babylóňané měli bůžka jménem Bél, které-
mu každý den přinášeli 320 kilogramů pšeničné mouky, 40 ovcí a 
6 džbánů vína.

Král Kýros se Daniela zeptal: „Proč se neklaníš Bélovi?“ Daniel 
odpověděl: „Já se neklaním modlám, které jsou udělány rukama, ale 
živému Bohu.“ Král řekl: „Copak Bél není živý Bůh, copak nevidíš, 
kolik každý den sní a vypije?“ Daniel se usmál a řekl: „Neklam sám 
sebe, králi, ta modla, uvnitř hliněná a svrchu měděná, nikdy nejedla 
ani nepila.“ Král se rozhněval, zavolal žrece Béla a řekl jim: „Jestli mi 
neřeknete, kdo to jídlo jí, zemřete. Když dokážete, že to jí Bél, umře 
Daniel, protože nectil Béla.“ Žreců Béla bylo sedmdesát. Všichni 
s králem přišli do chrámu Béla. Na radu žreců král postavil jídlo 
před Béla a dveře chrámu zapečetil svou pečetí, aby se přesvědčil, 
když zítra přijde, že Bél potraviny snědl. Předtím ale, než dveře 
zapečetil, Daniel jen v přítomnosti samotného krále posypal celou 
podlahu chrámu popelem. Žreci měli tajný vchod, kterým každé noci 
přicházeli do chrámu a všechno jedli. Podle svého zvyku to udělali 
i tenkrát a s nimi i jejich ženy a děti. Když zrána otevřeli zapečetě-
né dveře, král se podíval na stůl a vykřikl silným hlasem: „Veliký 
jsi, Béle, a není v tobě klamu!“ Daniel se zasmál, zadržel krále, aby 
nevešel dovnitř a řekl: „Podívej se na podlahu a poznej, čí to jsou 
stopy.“ Král řekl: „Vidím stopy mužů, žen i dětí.“ Král se rozhněval 
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a rozkázal přivést před sebe žrece Béla, a když ukázali tajné dveře, 
kterými vždy přicházeli, rozkázal je zabít. Béla dal Danielovi a ten 
ho rozbil a zničil jeho chrám.

Daniel pak zabil velikého hada, kterého měli Babylóňané rovněž 
za boha. Pohanský národ se tehdy vzbouřil, přišel ke králi a řekl: 
„Vydej nám Daniela! Když ho nevydáš, zabijeme tebe i tvůj dům.“ 
Král nechtěl Daniela vydat, ale protože se velmi bouřili, byl k tomu 
donucen. Vzali ho a hodili do jámy lvové. Bůh ale tak jako tenkrát, 
i teď zavřel lvům tlamy. Šest dní byl Daniel v jámě se lvy jako s po-
kornými ovečkami. Právě tehdy v Judsku nesl prorok Abakuk oběd 
žencům na pole. Pánův anděl ho vzal za vlasy a přenesl z Judska 
do Babylónu, postavil ho nad jámou, kde byl Daniel, a Abakuk 
zvolal: „Danieli, Danieli, vezmi si oběd, který ti poslal Bůh!“ Daniel 
řekl: „Vzpomněl sis na mne, můj Bože, a neopustil jsi toho, kdo tě 
miluje!“ Daniel vstal a jedl. Boží anděl vrátil Abakuka na místo, kde 
byl předtím. Vzdálenost mezi Babylónem a Judskem je 900 kilome-
trů. Sedmého dne král přišel k jámě, aby nad Danielem plakal, ale 
uviděl, že je živý. Zvolal silným hlasem: „Veliký jsi Ty, Pane, Bože 
Danielův, a není jiného kromě Tebe!“ Král vyvedl Daniela z jámy a 
ty, kdo ho chtěli zabít, do jámy hodil. Lvi je hned snědli.

Po smrti králů, kteří měli Daniela i tři jeho přátele v úctě, přišel 
jiný král jménem Attikus. Rozkázal už starcům Danielovi, Chananjá-
šovi, Azarjášovi a Míšaelovi za jejich víru useknout hlavy. Po popravě 
jejich hlavy, každá znovu přirostla ke svému tělu. Po 400 letech, 
jak svědčí Tradice, po vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, vstali 
z mrtvých, zjevili se mnohým a znovu odešli do věčného pokoje.
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SVATÝ MUČEDNÍK ŠEBESTIÁN A JINÍ

Svatý Šebestián se narodil 
ve městě Narbonne, ale žil a stu-
doval v Miláně. Pro jeho odvahu, 
čestnost a rozumnost si ho velmi 
oblíbil císař Dioklecián. Učinil ho 
proto velitelem nad oddílem vojska, 
který ochraňoval vládce. Šebestián 
každý den věnoval čas modlitbě, 
dodržoval Boží přikázání a snaživě 
pracoval pro Pána. Dělal to však 
tajně, ne ze strachu, ale proto, aby 
mohl pomáhat křesťanům, protože 
v té době zuřilo po celé říši kruté 
pronásledování. Ty, které nemohl 
Šebestián zachránit před mukami, 
posiloval a povzbuzoval slovy, aby 
se nebáli ztratit svůj život pro Krista 
Spasitele, který z lásky k nim prolil 
svou krev. Přitom sám hořel tou-
hou po mučednictví a prosil Boha, 
aby ho učinil hodným té milosti.

V ty dny se stalo, že dva rodní bratři Marcelián a Marek byli 
uvrženi do vězení za Krista. Šebestián za nimi často přicházel a 
posiloval je ve víře. Věrně snášeli utrpení a už jim měly být sťaty 
hlavy, ale jejich rodiče, vážený Tranquilin a matka Marcia, vyprosili 
odložení rozsudku na třicet dní. Tehdy předali mučedníky úředníkovi 
Nikostratovi, aby je přiměl k odpadu. Pro bratry nastala nejtěžší 
zkouška, protože k nim přišli jejich nevěřící rodiče, manželky a děti. 
Obstoupili vyznavače a prosili je, aby se nevydávali dobrovolně na 
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smrt. Rodiče se odvolávali na synovskou úctu, ženy prosily, aby je 
neponechali ve vdovském zármutku, a děti s pláčem natahovaly ke 
svatým ručky a objímaly mučedníkům nohy. Pokušení přirozené 
lásky k blízkým zasáhlo srdce Marceliána i Marka a jejich víra začala 
ochabovat. Téměř už souhlasili s jejich prosbou poklonit se bůžkům, 
kdyby tam v tu chvíli nepřišel sv. Šebestián. Viděl, že jejich duším 
hrozí smrt, a začal k nim promlouvat z Ducha: „Ó silní Kristovi 
bojovníci, nenechte se přemoci prosbami rodičů ani ženskými 
a dětskými slzami. Vzpomeňte na Pánova slova: ‚Nepřátelé 
člověka budou členové jeho domácnosti.‘ (Mt 10,36) Neboť ti, 
kteří nás odlučují od Boha, nejsou našimi přáteli, ale nepřáteli. 
Jejich láska není pravdivá, protože nám bere pravé dobro, věč-
né štěstí v nebi. Nenechte si vzít odměnu, pro kterou jste tolik 
trpěli. Vždyť už téměř stojíte u nebeských příbytků a Kristus 
vás korunuje vítěznou korunou. Jen pomyslete, jaký je užitek 
z tohoto zemského života. I kdyby tu někdo žil 100 let, stejně 
přijde poslední den, kdy se každému bude zdát, jako by ani 
nebylo těch pár let krátce trvajících požitků.“ Když ještě mluvil, 
najednou ho ozářilo nebeské světlo a přítomní uviděli Ježíše Krista, 
který řekl Šebestiánovi: „Ty budeš vždy se mnou.“ To všechno se 
stalo v domě Nikostrata. Jeho žena Zoe před šesti lety ztratila hlas 
kvůli silné nemoci. Boží milost se dotkla jejího srdce a ona uvěřila 
v Pána. Padla k nohám Božího služebníka a prosila za uzdravení. 
Šebestián se pomodlil a požehnal ji znamením kříže. Hned začala 
mluvit a zvolala: „Blahoslavení ti, kteří věří všemu, co jsi řekl! Prokletí 
ti, co nevěří třeba jen jednomu slovu z toho, co slyšeli. Světlo tvých 
slov odehnalo ode mne všechnu nevědomost a slepotu a má ústa, šest 
let zamčená, otevřela se k slávě Boží!“ Když všichni přítomní uviděli 
zázrak, obrátili se. Nikostratus, manžel Zoe, prosil za odpuštění, že 
držel Marceliána a Marka v poutech a chtěl bratry pustit na svobodu. 
Oni však nechtěli. Na všechny novoobrácené sestoupil duch pokání, 
takže upřímně litovali svého dřívějšího hříšného života. Nikostratus 
přivedl vězně, kteří byli pod jeho dozorem, a sv. Šebestián je obrátil k 
víře v Krista. Marek všechny povzbuzoval: „Pán dnes udělal zázrak, 
neboť z vás, kteří jste byli nevěřící a jeho nepřáteli, udělal své věrné 
přátele. Kvůli vašemu obrácení celé peklo pláče a naříká. Andělé se 
však radují. Pamatujte, že vy jste už obdrželi vítězství nad ďáblem, 
protože jste z celého srdce uvěřili v Pána Ježíše a jste připraveni za 
Něj zemřít. Půstem a pokáním se připravujte k přijetí křtu svatého.“ 
Potom zavolali kněze Polykarpa, aby večer novoobrácené pokřtil.
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Nikostrát svědčil o uzdravení své manželky náčelníkovi nad věz-
nicemi, Klaudiovi. Také mu řekl, že vězni jsou teď už křesťany a 
vyprávěl mu vše, co od Šebestiána slyšel o Spasiteli. Klaudius měl 
dva malé těžce nemocné syny. Jeden trpěl vodnatelností a druhý 
měl rány po celém těle. Vzal chlapce, padl před Polykarpem a Še-
bestiánem na kolena a řekl: „Věřím bez jakékoliv pochybnosti, že 
Kristus, kterého vy uctíváte, je pravý Bůh. Přinesl jsem své dvě děti, 
aby byly skrze vás zachráněny od smrti.“ Boží muži mu odpověděli: 
„Všichni, co mají nějakou nemoc, dnes obdrží uzdravení ve chvíli, 
kdy vejdou do svaté koupele.“ Toho dne bylo pokřtěno 64 duší. Dva 
synové Klaudia byli hned uzdraveni a také Trankquilin, který trpěl 
dnou tak silnou, že sám nemohl ani chodit, ani jíst. Na otázku, zda 
věří, že Ježíš má sílu ho uzdravit, odpověděl: „Věřím, že Kristus, 
Syn Boží, může všechno. Ale já od Něho žádám jen jedno — aby mi 
odpustil všechny mé hříchy, a o tělesnou chorobu se nestarám.“ Ti, 
kteří stáli kolem, z radosti zaplakali a modlili se za něj k Pánu, aby 
bylo zjeveno ovoce jeho víry. Na počátku křtu se Tranquilina zeptali: 
„Věříš v Otce, Syna a Ducha svatého?“ Jen co řekl „věřím“, nemoc 
zmizela a on hned zvolal: „Ježíši, Ty jsi jediný pravý Bůh, kterého 
tento zlý svět nezná!“ Potom věřící zůstávali šestnáct dní pohromadě, 
utvrzovali se a připravovali k hrdinnému mučednictví.

Když uplynulo třicet dní, Agrescius Chromacius , římský prefekt, 
zavolal k sobě Tranquilina, aby se dozvěděl, zda jeho synové odstou-
pili od křesťanství. Když viděl, že je zdravý, podivil se. Ještě více 
ho však zasáhlo, když Tranquilin vyznal, že je křesťanem. Prefekt 
se zpočátku snažil odvrátit ho od víry, ale Tranquilinova slova se 
dotkla i jeho srdce. Když slyšel o jeho uzdravení z dny, kterou sám 
trpěl, zatoužil stát se křesťanem. Tranquilin hned zavolal Polykarpa 
a Šebestiána, kteří naučili prefekta a jeho syna Tiburcia základním 
pravdám víry. Tehdy prefekt zničil více než 200 model, které byly v 
jeho domě. Když se to dělo, zjevil se mu anděl a oznámil mu uzdrave-
ní. Chromacius byl ihned zcela zdráv a spolu s Tiburciem oslavoval 
Ježíše Krista. Věřící se radovali z jejich obrácení a radili mu opustit 
úřad, aby neměl podíl na mučení křesťanů a na pohanských svát-
cích. Zařídil se podle jejich rady. Během křtu se ho ptali: „Věříš v je-
diného Boha?“ „Věřím,“ odpověděl. „Zříkáš se model?“ — „Zříkám!“ 
A na otázku: „Zříkáš se všech svých hříchů?“ Chromacius naplněn 
upřímnou lítostí odpověděl: „To jste se mě měli zeptat na začátku. 
Nepřijmu křest svatý, dokud nenapravím svůj život! S těmi, s kým 
jsem v nepřátelství, se usmířím, těm, na koho se hněvám, projevím 
lásku. Dlužníkům odpustím dluhy, a komu jsem násilně něco vzal, 
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vrátím dvojnásobek. Po smrti mé manželky jsem měl dvě milenky. 
Slibuji, že je vdám a dám jim věno. Otroky pustím na svobodu. Až 
tehdy směle vyznám — zříkám se svých hříchů!“ Ta slova se všem 
líbila a křest byl odložen, dokud Chromacius neuskutečnil všechno, 
co řekl. Pak se nechal pokřtít s celým svým domem, bylo to kolem 
1 400 osob.

Postupně pronásledování tak zesílilo, že si křesťané nemohli 
dokonce ani nic kupovat k jídlu či čerpat vodu. Na všech trzích a 
u každé studny pohané postavili malé modly, kterým musel každý 
nejprve hodit malé zrnko kadidla, a až potom kupovat anebo čer-
pat. Věřící ale volili raději trpět hladem než zradit svého Spasitele. 
Chromacius byl velmi bohatý, a proto mohl živit všechny římské 
křesťany. V jeho domě se shromažďovala církev a papež Gaius, 
Diokleciánův příbuzný, tam sloužil svatou liturgii. Později vysvětil 
Tranquilina na presbytera a Marka s Marceliánem na jáhny. Za 
nějaký čas se Chromacius rozhodl odjet do Kampánie, kde mohl 
žít pokojně ve své vile. Odešli s ním i všichni, kteří se báli muk. Ti, 
co zůstali v Římě, přebývali u jednoho úředníka, tajného křesťana 
Kastula. Zákony proti křesťanům se nevztahovaly na ty, kteří žili 
na císařském dvoře, protože by nikoho ani ve snu nenapadlo, že by 
tam mohli být křesťané. Přesto nadešel čas i jejich pronásledování. 
První, kdo prolil svou krev za Ježíše, byla Zoe, Nikostratova žena. 
Když se modlila u hrobu apoštola Petra, pohané ji chytili a vlekli před 
soud, kde ji nutili přinést kadidlo bůžku Martovi. Zoe se nepodřídila. 
Šest dní byla ve vězení mořena hladem a pak ji pověsili za vlasy nad 
zapáleným hnojem. Visela tak nad páchnoucím dýmem několik dní, 
až nakonec vydala svého ducha Bohu. Ostatky sv. Zoe pohané hodili 
do Tibery. Podobně završil život i Tranquilin. Modláři ho poblíž hrobu 
apoštola Pavla ukamenovali k smrti. Posléze byl Nikostratus a jeho 
bratr Kastor, Klaudius se svým bratrem Viktorínem a jeho synem 
Symforiánem, odvedeni k městskému prefektovi Fabiánovi, neboť 
na břehu řeky Tibery hledali těla mučedníků. Prefekt je deset dní 
nutil, aby se poklonili modlám, nejprve laskavě, pak pod hrozbou 
mučení. Když ničeho nedosáhl, rozkázal mučedníky utopit v moři. 
Svatého Tiburcia jeden falešný křesťan Torkvát udal a vydal tak do 
rukou ničemných pohanů. Mladík vyznal, že je Kristovým otrokem. 
Postavili ho tedy před rozžhavené uhlí a řekli: „Bud hoď kadidlo na 
uhlí, anebo na něj staň bosýma nohama.“ Tiburcius se přežehnal a 
začal chodit po uhlí jak po orosené trávě. Mučitel ho pak odsoudil 
ke stětí mečem. Zrádce víry Torkvát udal pohanům i Kastula, Mar-
celiána a Marka. Kastula zaživa pochovali a Marceliána s Markem 
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Fabián rozkázal postavit na špalek a přibít jim k němu nohy. Na 
druhý den zrána bratry probodli oštěpy.

Nakonec byl nalezen i sv. Šebestián, jehož soudil sám císař 
Dioklecián. Na jeho příkaz mučedníka přivázali ke stromu a stří-
leli do něj šípy. Lukostřelci mysleli, že už zemřel a odešli. V noci 
přišla Kastulova manželka Irena pochovat tělo Božího služebníka. 
Uviděla však, že je živý. Donesla mučedníka do svého domu, kde 
se za několik dní uzdravil. Věřící ho prosili, aby opustil Řím, ale on 
se pomodlil a vnímal, že to není Boží vůle. Jednoho dne se postavil 
císaři do cesty a hlasitě na něj zavolal: „Císaři, tví žreci tě pod-
vádějí a dávají ti nepravdivé informace o křesťanech, jako by 
škodili Římské říši. Všechno je zcela naopak, my přinášíme 
říši mnoho užitku, neboť se nepřestáváme denně modlit za tvé 
zdraví a požehnání pro všechen lid.“

Dioklecián nemohl uvěřit svým očím, a když se vzpamatoval, roz-
kázal vést Šebestiána do cirku a tam mučedníka ubít k smrti kyji. 
Aby věřící nevzali jeho ostatky, ničemníci v noci hodili jeho tělo do 
hluboké stoky. Zázrakem se však zachytilo za hák. Svatý se zjevil 
jedné křesťance Lucině a řekl jí, kde se nachází jeho ostatky. Žena 
tam hned i se svými služebníky šla, vzali mučedníkovo tělo a důstoj-
ně je pochovali v katakombách při vchodu do podzemního chrámu.

Svatého Šebestiána věřící ctí jako přímluvce za odvrácení pohrom. 
Tak byla na jeho přímluvu v roce 680 zastavena epidemie v Římě, 
v roce 1575 v Miláně a v roce 1599 v Lisabonu.
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SVATÝ MUČEDNÍK BONIFÁC

Koncem 3. století žila v Římě 
bohatá žena jménem Aglaida. 
Správcem jejího majetku byl 
mladý muž, který se jmenoval 
Bonifác. Přestože byli křesťany, 
vůbec nežili křesťansky. Boni-
fác byl piják a smilník, žil spo-
lu s Aglaidou v těžkém hříchu. 
Přes to všechno měl dobré srdce 
a upřímně pomáhal chudým.

Když Dioklecián a Maximi-
án začali na východě říše krutě 
pronásledovat křesťany, zpráva o 
tisících svatých mučedníků, kteří 
za Krista rádi podstupovali smrt, 
zasáhla srdce Aglaidy i Bonifáce. 
Bůh jim otevřel oči a poznali svou 
hříšnost. Činili pokání a snažili se k hříchu nevracet. Aglaida toužila 
mít ve svém domě ostatky nějakého svatého mučedníka, neboť ta-
kový poklad, jak říkala, by ji chránil před vší ďábelskou úskočností. 
Jednoho dne k sobě zavolala Bonifáce a řekla mu: „Dobře víš, do 
jaké propasti hříchu jsme padli, protože jsme nemysleli na Boží soud 
a věčnost. Slyšela jsem, že kdo prosí o přímluvu svaté mučedníky a 
uctívá jejich ostatky, soudného dne se stane účastníkem jejich slá-
vy. My dva potřebujeme mnoho přímluvců před Bohem. Běž proto do 
východních zemí, kde pronásledují křesťany, a přines odtamtud tělo 
svatého mučedníka. K jeho cti vybudujeme chrám a budeme doufat, 
že pro jeho přímluvu obdržíme od Boha úplné odpuštění našich hří-
chů.“ Když to Bonifác uslyšel, s radostí se jal vykonat, co mu bylo 
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poručeno. Aglaida mu dala mnoho zlata, drahocennou myrhu a 
plátna k zabalení ostatků. Bonifác vzal s sebou otroky své paní a 
vydal se na cestu. Když z domu odcházel, žertem řekl Aglaidě: „A co 
když nebudu moci najít mučedníka? A přinesou-li ti mé tělo umučené 
za Krista, přijmeš ho s úctou?“ Odpověděla mu: „Mučednický věnec 
nemůže náležet hříšníkovi. Jdi a pamatuj, že máš poskytnout službu 
svatým ostatkům. My nejenže nejsme hodní se jich dotknout, ale ani 
se na ně podívat.“

Po cestě Bonifác přemýšlel o smrti svatých mučedníků a připo-
mínal si svůj hříšný život. Padla na něj bázeň a začal se pravdivě 
kát za všechno, co zlého ve svém životě udělal. Obzvlášť litoval, že 
se dopustil hříchu nečistoty. Za pokání se začal postit, nejedl maso 
a nepil víno. Neustále se po cestě modlil a odprošoval Ježíše za to, 
že Ho tak dlouho urážel. Tak se Bonifác dostal do Tarsu, hlavního 
města Kilíkie, kde prokonsul Simplicius krutě mučil křesťany. Když 
vešel do města, nechal otroky v útulku pro pocestné a sám se hned 
vydal na náměstí. Právě tam všemožně mučili dvacet křesťanů. 
Když Bonifác viděl, jak trpělivě a s radostí snášejí všechna muka, 
jeho srdce se rozhořelo velkou láskou k Bohu. Začal líbat okovy 
svatých mučedníků a hlasitě je povzbuzoval k vytrvalosti: „Odvážně 
bojujte dále, vytrvejte v tomto boji! Už je pro vás připravena 
věčná odměna.“ V srdci se Bonifác modlil i za sebe a prosil Boha, 
aby mu dal milost k mučednictví. Když prokonsul uviděl Bonifáce, 
jak povzbuzuje mučedníky, rozkázal postavit ho před sebe. Zeptal 
se ho: „Kdo jsi?“ Bonifác odpověděl: „Jsem křesťan a přišel jsem 
z Říma. Jestli se chceš dozvědět jméno, kterým mě pojmeno-
vali rodiče, jmenuji se Bonifác.“ Prokonsul Simplicius mu řekl: 
„Přistup a přines oběti bohům, abys mohl uniknout krutým mukám.“ 
Svatý odpověděl: „Ani odpovídat ti na taková slova nechci, ale 
znovu ti říkám, jsem křesťan a modlám se nepokloním! Jen 
to ode mne uslyšíš! Jestli to nechceš slyšet, dělej se mnou, co 
chceš. Mám velikou touhu zemřít za Krista!“ Když to Simplicius 
uslyšel, rozkázal pověsit Bonifáce hlavou dolů a silně ho bít. Svatý 
měl však bolest za nic, obracel své oči k mučedníkům, kteří tam stáli, 
a radoval se, že může spolu s nimi trpět za Krista. Když ho bili, řekl 
mučitel Bonifácovi: „To je jen začátek tvých muk. Smiluj se nad sebou 
a přines oběť našim bohům, jinak budeš ještě více mučen!“ Mučedník 
odpověděl: „Proč mi přikazuješ takové bláznovství? Ani slyšet 
nemůžu, když vzpomínáš své bohy, a ty mi říkáš, abych jim 
přinesl oběť?“ Prokonsul se rozhněval a rozkázal vrážet mu pod 
nehty na rukou a nohou ostré třísky. Pak přikázal roztopit olovo a 
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vlít ho Bonifácovi do úst. Když se olovo topilo, mučedník pozvedl své 
ruce vzhůru a modlil se: „Pane můj, Ježíši Kriste, Tys mi pomo-
hl přenést všechna tato muka. Prosím Tě, buď i teď se mnou 
a zmírni mou bolest. Otevřeně ukaž, že mi pomáháš přemoci 
ďábla.“ To řekl, a prosil mučedníky, aby mu svými modlitbami po-
mohli přetrpět ta strašná muka. Katané k němu přistoupili, otevřeli 
mu ústa a vlili olovo. Zázrakem mu však neuškodilo. Lidé, kteří se 
na to dívali, začali volat: „Velký jsi, Bože křesťanů! Velký jsi, Kriste 
Králi! Všichni v Tebe věříme, Pane!“ Pak začali křičet na Simplicia a 
házet po něm kamení. Zahanbený prokonsul utekl do svého domu 
a Bonifáce rozkázal přísně střežit. Zrána, když nepokoj ve městě 
utichl, Simplicius znovu zasedl na soudné stolici a postavil před 
sebe sv. Bonifáce. Rouhal se Kristovu jménu a vysmíval se tomu, že 
byl Ježíš ukřižován. Mučedník nemohl poslouchat takové rouhání a 
začal se vysmívat bezduchým modlám a hrozit slepotou těm, kteří 
se jim klanějí. Tím prokonsula tak rozhněval, že přikázal rozpálit 
kotel s pryskyřicí. Když se smola roztopila, hodili do ní svatého 
mučedníka. Pán však svého služebníka neopustil, hned sestoupil 
anděl a Bonifáce v kotli ovlažil. Potom se horká pryskyřice rozlila, 
vzplanul velký oheň a spálil ty, kteří stáli kolem. Svatý mučedník 
však vyšel živý a zdravý. Když to Simplicius viděl, dostal strach a 
hned rozkázal useknout Bonifácovi hlavu. Vojíni vzali svatého a 
odvedli ho ke stětí. Poprosil ještě o čas a modlil se: „Pane a Bože, 
nechť na mne sestoupí Tvá milost, buď mi pomocníkem, aby 
mi pro mé hříchy ďábel nepřehradil cestu do nebe. Přijmi mou 
duši do svých rukou. Prosím Tě, otevři oči pohanům, aby se 
odvrátili od modloslužby a poznali Tě!“ Když se takto pomodlil, 
sklonil hlavu a byl sťat. Pohané, kteří viděli, jak snášel muka za 
Krista a zázraky, které Bůh konal, obrátili se k Pánu Ježíši Kristu, 
plivli na modly a přidali se ke křesťanům. Bylo jich 550.

Otroci, kteří přišli spolu s Bonifácem hledat ostatky, zůstávali 
v útulku. Nevěděli nic z toho, co se stalo a čekali na jeho návrat. Když 
uplynuly dva dny a Bonifác se nevracel, dostali obavu, co se stalo, 
a začali ho hledat. Ptali se po něm v celém městě. Z Boží prozřetel-
nosti se setkali s bratrem písaře, který zapisoval na soudu výslechy 
křesťanů, a zeptali se ho, jestli neviděl člověka, který přicestoval 
z Říma. Řekl jim, že včera byl jeden takový přicestovalec umučený 
na náměstí a pak sťatý mečem. Sluhové mu popsali Bonifáce a on 
řekl: „Ano, to byl ten, kterého hledáte.“ Oni mu však nevěřili a řekli: 
„Copak piják a smilník může být umučen za Krista?“ Tehdy je zavedl 
na místo popravy a ukázal jim jeho tělo. Když ho otroci uviděli, hned 
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ho poznali. Zaplatili stráži 500 zlatých a vzali svaté ostatky. Pak je 
namastili myrhou, zavinuli do pláten a zbožně je s úctou vezli do 
Říma. Když už se blížili, Pánův anděl se zjevil Aglaidě a řekl: „Přijmi 
toho, který kdysi byl tvým sluhou, a nyní je naším bratrem a spoluslu-
žebníkem. Přijmi toho, který kdysi byl tvým otrokem, a dnes je tvým 
pánem.“ Ona se polekala, vstala a požádala presbytera z církevního 
kléru, aby šel s ní naproti svatému mučedníkovi. Vzala svaté ostatky 
a pochovala je za městem u silnice Via Latina. Vybudovala tam ke 
cti svatého mučedníka Bonifáce chrám. Pak sama rozdala chudým 
všechen svůj majetek, otroky propustila na svobodu a s několika 
služkami, které s ní dobrovolně zůstaly, se zřekla světa a začala žít 
v hlubokém pokání. Tak prožila 15 let a pak zbožně zemřela. Za 
nějaký čas byl v Římě na Aventinu vybudován chrám ke cti sv. Bo-
nifáce a sv. Alexeje, kam přenesli ostatky svatého mučedníka. Bůh 
oslavil ostatky sv. Bonifáce mnohými zázraky.

SVATÝ GREGENTIUS, ARCIBISKUP HOMERITSKÝ

Gregentius1 se narodil v Milánu v Itálii. Po rozhovoru s jedním 
Božím mužem se rozhodl jít uctít hroby svatých apoštolů do Říma 
a odtamtud chtěl cestovat do Alexandrie. Po mnoha modlitbách se 
však Božím řízením stalo, že nejprve přicestoval do Kartága. Tam 
zvěstoval evangelium a byl vysvěcen na jáhna. Pak teprve přišel do 
Alexandrie, kde rovněž vedl věřící k duchovnímu prohloubení víry 
a bojoval proti herezím.

V té době poslal vládce Habeše2 prosbu k alexandrijskému patri-
archovi, aby poslal do Habeše člověka, který dobře zná Starý i Nový 
zákon a je schopen vést duchovní spory s židy, kteří se staví proti 
křesťanskému učení. Totiž předtím v homeritském městě Negran, 
vládce, žid Dunaan, vymordoval všechny křesťany, když lstí dobyl 
toto křesťanské město. Nechal usmrtit stařešinu města Aretase i 
celé vedení města i všechny mnichy a křesťany, protože nechtěli 
přijmout židovskou víru a zradit Krista. Když byl Dunaan přemo-
žen, bylo nutné znovu konat misii. Nejvíce jí překáželi židé. Bylo 
třeba jim ukázat na Ježíše Krista, Božího Syna, který je naplněním 

1 zřídka též nazývaný Řehoř
2 Etiopie
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předpovědí proroků i Písma. Patriarcha dlouho hledal, koho by měl 
za tímto účelem vysvětit na arcibiskupa, až nakonec z Božího vnuk-
nutí vybral jáhna Gregentia. Byl vysvěcen a poslán do Habeše. Vedl 
zde několik dní napjatý veřejný spor s židovským představitelem 
jménem Herban, který zastupoval celou židovskou obec. Nakonec 
byl už Herban téměř ochoten přijmout křesťanství, protože byl Pís-
mem svatým usvědčen, že Ježíš Kristus je pravý Mesiáš, řekl ale, 
že chce živého Krista vidět. Toho se chytla židovská obec, a jeden 
přes druhého naléhavě s křikem vyžadovali od sv. Gregentia, aby 
jim ukázal Krista, aby se sami mohli svými smysly přesvědčit, že je 
po ukřižování a smrti živý. Pak židé mezi sebou hovořili: „Když nám 
ale arcibiskup svého Krista ukáže, co potom? Běda nám! Budeme 
se muset stát křesťany, ač nechceme.“ Někteří odpovídali: „Jestliže 
nám ho ukáže, proč bychom v Něj neměli uvěřit?“ A ještě jiní říkali: 
„Jak by nám mohl ukázat toho, který byl jako člověk zabit a od jehož 
smrti už uplynulo tolik let? Kde by se našlo jeho tělo a duch? Jeho 
kosti se už dávno v hrobě rozsypaly.“

Arcibiskup přemýšlel nad tím, jak velký je to znak, který požadují, 
a jak velké je množství protivníků, a když viděl jejich neústupné na-
léhání, nezbývalo mu, než se v tom zcela spolehnout na Pána. Říkal 
si: „Pokud u Pána Ježíše Krista nevyprosím, aby takovým způsobem 
splnil jejich prosbu, bude strana protivníků velmi triumfovat. Židé 
zvítězí a křesťané budou jakoby poražení. Nepřátelé se jim budou 
vysmívat a pokořovat je.“ Židovskému shromáždění řekl: „Jestliže 
tak bude chtít můj Kristus, ukáži vám Ho. Ale buďte si vědomi, že 
když vám Ho ukáži a vy v Něj nebudete chtít uvěřit, budete všichni 
bez prodlení vyhubeni mečem. A když vám pro svou nehodnost nebu-
du moci svého Pána ukázat, pak žijte dál podle své svobodné vůle.“ 
Když to slyšeli, byli smutní i radostní. Smutní, protože když jim 
Krista ukáže, budou v Něho muset věřit, i když nechtějí, a radostní, 
protože měli naději, že jim Krista neukáže a budou smět ve svém 
bludu svobodně zůstávat.

Arcibiskupova slova se líbila Herbanovi i těm, kteří byli s ním, 
nejmoudřejším zákoníkům. Říkali si: „Je zcela nemožné, aby člověk, 
kterého zabili naši otcové, který zemřel a byl zapečetěn v hrobě a pak 
byl ukraden svými učedník, mohl být po 500 letech naživu.“

Arcibiskup Gregentius dobře znal Pánova slova, která řekl v evan-
geliu: „Kdybyste měli víru jako zrnko hořčičné a řekli té hoře: ‚Přejdi 
odsud tam,‘ přejde; a nic vám nebude nemožné.“ Měl tato slova na 
paměti a v srdci zároveň neotřesitelnou víru v Boha. Plně v Něj dů-
věřoval. Vstal ze svého stolce a kousek poodešel na místo příhodné 
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k modlitbě. Král se vším věřícím lidem ho obdivoval za jeho mimo-
řádnou odvahu i za jeho víru, že směle přistoupil na takovou bázeň 
vzbuzující věc. Se strachem se dívali, co bude dál. Gregentius se 
požehnal svatým křížem a začal se modlit. Poníženě sklonil kolena, 
pozvedl ruce a modlil se dlouho a hlasitě, aby to slyšeli všichni pří-
tomní. V modlitbě vzpomínal všechna tajemství víry — vtělení Boha 
Slova i celý Kristův život prožitý mezi lidmi od narození až po dobro-
volné utrpení, kříž a smrt i vzkříšení třetího dne a nanebevstoupení. 
Nakonec řekl: „Ukaž se, Mistře, aby se tito zatvrzelí lidé oslepe-
ní zlobou přesvědčili svými smysly, ukaž se kvůli slávě svého 
svatého jména, aby tělesnýma očima uviděli Tvé životodárné 
lidství, které jsi poníženě vzal na sebe kvůli nám a s nímž jsi 
vystoupil na nebesa. Ať, když Tě uvidí, uvěří v Tebe, pravého 
Boha, i v pravého Otce, který Tě poslal, i v Ducha svatého.“

Když ukončil modlitbu a všichni se na něj soustředěně dívali, na-
jednou se země začala třást a od východu se ozvalo strašné hřmění, 
že až všichni ze strachu padli na zem. Když se trochu vzpamatovali a 
začali vstávat, pozvedli své oči k východu. Tu uviděli, že se otevřelo 
nebe a jasný mrak s ohnivým plamenem a slunečními paprsky od-
tamtud sestupoval na zem. Uprostřed mraku bylo vidět muže, krás-
nějšího nad všechny lidské syny. Náš Pán Ježíš Kristus nevýslovně 
zářil, tvář se Mu skvěla a Jeho oděv byl svým jasem podobný bles-
ku. Sestupoval po oblacích stále blíže a blíže k těm, co byli dole, až 
stanul na oblaku nad arcibiskupem. Svým překrásným vzezřením, 
které žádný jazyk nemůže popsat, k sobě přitáhl oči i srdce všech. 
Ze strachu z Jeho velebnosti, na niž není možné hledět, padl král, 
velmoži i všechen lid, od malého po velikého, tváří k zemi tak jako 
kdysi učedníci na hoře Tábor. Židé zachváceni velikým strachem se 
rozhlíželi na všechny strany a hledali, kudy utéci, neboť je spalovala 
záře božské svatosti a sláva Pánova, na niž nemohli patřit, a třásli 
se hrůzou. Nemohli však ani utéci ani ustoupit dozadu, protože je 
držela na místě neviditelná síla. Arcibiskup, posílen Duchem, zvolal 
velkým hlasem: „To je, Herbane, Ten, o Němž jsi mnoho slyšel. Pohleď 
na Něj a přesvědč se, že Jeden je Svatý, Jeden je Pán, Ježíš Kristus, 
na slávu Boha Otce. Amen.“ Herban stál jako zmrazený a nemohl 
promluvit ani slova. Tu se ozval hlas z velkolepé Pánovy slávy: „Na 
biskupovy modlitby vás uzdravuje Ten, kterého vaši otcové ukřižo-
vali.“ Jak tento hlas uslyšeli, ještě více lidí bylo otřeseno a padali 
k zemi plní strachu. A jako kdysi Saula po cestě do Damašku osvítilo 
světlo z nebes a uslyšev hlas shůry, padl na zem a i s otevřenýma 
očima nikoho neviděl, tak i tito oslepli, a přestože měli otevřené oči, 
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nikoho neviděli. Byli zasaženi v srdci a hořce plakali. Když se to stalo, 
nastal před Pánovou tváří jakýsi božský šum a světlý oblak, co byl 
pod Ním, Ho skryl jejich očím a stoupal s Ním nahoru. Vystupoval 
na nebesa, dokud se všechna Pánova sláva znovu nevrátila do nebe 
a všechno se znovu skrylo lidským očím.

Král i všichni křesťané se osmělili a silně a dlouho k Pánu volali: 
„Pane, smiluj se!“ Arcibiskup ležel tváří k zemi a modlil se k Pánu 
se slzami za lid. Král i jeho synklit i všechen lid se dívali na svatého 
arcibiskupa Gregentia s velkou bázní a úctou. Divili se jeho veliké 
svatosti a síle modlitby. Židé se jeden druhého ptali: „Vidíš něco, 
bratře?“ a jeden druhému odpovídali, že ani trochu nevidí. Zvolali 
k Herbanovi: „Běda nám, učiteli náš, co teď budeš dělat?“ Herban se 
zeptal: „To jen my jsme oslepli, když jsme uviděli křesťanského Boha, 
anebo i křesťané jsou stiženi slepotou?“ Když to křesťané uslyšeli, 
řekli: „My z milosti našeho Pána vidíme dobře, naše oči jsou zdravé, 
vidí ještě lépe, než předtím.“ Tehdy Herban se všemi židy prosil se 
slzami arcibiskupa, aby otevřel jejich oslepené oči a udělil jim křest 
svatý. Arcibiskup se jich zeptal, zda skutečně věří v našeho Pána 
Ježíše Krista. Všichni vyznali, že věří bez pochybností. Sám arci-
biskup i s těmi, kteří byli s ním, biskupové a presbyteři, vysluhoval 
svátost křtu. Když židé sestupovali do svaté koupele, hned z jejich 
očí odpadla jakoby šupina a znovu začali vidět tělesnýma, a zároveň 
i duchovníma očima. Srdcem uvěřili pravdě a svými ústy vyznávali 
Pána Ježíše Krista ke své spáse. Byli pokřtěni ve jménu Otce i Syna 
i Ducha svatého počínaje Herbanem, jehož z křestní koupele přijal 
sám král a dostal jméno Lev. Král ho přijal mezi šlechtice a učinil 
z něj člena královské rady, neboť byl člověk moudrý a hodný cti. 
Herban činil hluboké pokání za svůj dřívější blud, s hrůzou a údivem 
měl stále před svým duchovním zrakem zjevení Pánovo. Vyznával: 
„Živý je Pán Ježíš Kristus na nebesích, jehož naši otcové ukřižovali 
a pochovali a mysleli, že je mrtvý.“ A se slzami dodával: „Pane Ježíši 
Kriste, Synu živého Boha, odpusť mi, protože jsem zhřešil před Tebou 
ve své nevědomosti.“ Arcibiskupa Gregentia velmi ctil jako anděla 
Božího a nechtěl se od něho vzdalovat.

Tak byla celá homeritská zem ve všech městech a vesnicích ne-
jen židovských, ale i řeckých, prozářena světlem svaté víry. Nastala 
velká radost po celé té zemi, ale i andělé na nebesích se radovali nad 
tolika obrácenými dušemi, které činily pokání a oslavovaly Boha, 
že chtěl darovat spásu všem lidem.

Po mnohé požehnané pastýřské práci arcibiskup Gregentius 
odešel z tohoto života k Pánu 19. prosince 552.
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SVATÝ MUČEDNÍK IGNÁC, BISKUP ANTIOCHIJSKÝ

Ignác byl učedníkem apoštolů Pet-
ra a Jana. Stal se biskupem Antiochie 
po sv. Evodiovi, který byl nástupce 
apoštola Petra. Byl nazván Bohonos-
cem (Theoforos), protože podle tra-
dice právě on byl tím dítětem, které 
Pán Ježíš objal, vzal do náruče a řekl: 
„Amen, pravím vám, jestliže se neob-
rátíte a nebudete jako děti, nevejdete 
do království nebeského.“ (Mt 18,3) 
„Kdo přijme jedno z takových dětí v 
mém jménu, mne přijímá; a kdo mne 
přijímá, nepřijímá mne, ale toho, kte-
rý mě poslal.“ (Mk 9,37) A ještě více 
sv. Ignáce nazývali Bohonoscem 
proto, že nosil Ježíše ve svém srdci.

Ignác přijal úřad biskupa a 40 let se tento věrný sluha Boží peč-
livě staral o svěřené stádo, obzvlášť když nastalo druhé velké pro-
následování křesťanů za císaře Trajána (98–117). Ten tehdy dosáhl 
velkého vítězství nad Skyty a všem přikázal přinášet oběti modlám.

Učedníci svatého svědčí o jeho službě takto: „Ignác byl dobrým kor-
midelníkem. Modlitbami, půstem, neúnavnou horlivostí ve vyučování i 
silou Ducha, kterou měl od Boha, se stavěl na odpor vlnám pronásledo-
vání, aby náhodou někdo z malodušných nebo nezkušených neutonul.“

Traján vytáhl do války proti Peršanům a zastavil se v Antiochii. 
Když se dozvěděl o místním biskupovi, rozkázal přivést ho k sobě 
a zeptal se: „To ty jsi ten zlobný ďábel, který pohrdá mými naříze-
ními, učí to i celou Antiochii a vede je za svým Kristem?“ Ignác mu 
odpověděl klidně, ale rozhodně: „Nikdo nesmí nazývat Bohonosce 
ďáblem, protože démoni jsou daleko od Božího služebníka. A 
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jestli mě nazýváš zlobným proto, že se stavím na odpor běsům, 
pak z takového důvodu si tento titul zasloužím, neboť skutečně 
ničím všechny ďábelské úmysly, protože v sobě nosím Ježíše 
Krista, velkého Krále, povzneseného nad nebesa.“ „To ty si my-
slíš, že my nenosíme ve svých srdcích naše bohy, kteří jsou našimi 
pomocníky proti nepřátelům?“, otázal se císař. Svatý odpověděl: „Je 
to velký podvod nazývat bohy zlé a zločinné lidi, kteří špatně 
skončili tento život a teď jsou vydáni věčné smrti. Zeus, první 
z vašich bůžků, je pochován na Krétě. Hrob Venuše je v Páfu. 
Eskulap zahynul po úderu blesku a Herkules byl zaživa upálen. 
My však ctíme jediného pravého Boha, který stvořil nebe, zemi 
i vše, co je na nich, a jeho jednorozeného Syna Ježíše Krista.“ 
Císař se zeptal: „To mluvíš o tom, koho za Pontia Piláta přibili na 
kříž?“ „Ano,“ odvětil svatý, „to mluvím o Ježíši, který ukřižoval 
hřích a na kříži zničil všechnu sílu jeho původce, ďábla.“ Traján 
řekl: „Poslechni raději mou radu. Jestli přineseš oběť bohům, staneš 
se mým přítelem a ustanovím tě hlavním žrecem boha Dia.“ Světec 
odpověděl: „Na co mi bude být prvním žrecem Dia, když už jsem 
knězem mého Krista? Jemu každý den přináším oběť chvály a 
i sebe celého se snažím Mu přinést v oběť. Nebojím se smrti ani 
nehledám časná dobra, ale všemožně se snažím, abych přešel 
ke Kristu, který za mě zemřel. I když mě předhodíš šelmám 
nebo mě ukřižuješ na kříži anebo mě vydáš meči či mě spálíš 
ohněm, nikdy nepřinesu oběť běsům!“

Tehdy Traján odsoudil Ignáce k předhození šelmám, protože to 
pokládal za nejkrutější způsob smrti. Rozkázal však vést svatého do 
Říma, aby se nestal mezi obyvateli Antiochie ještě slavnějším, když 
by tam zemřel jako mučedník. Když Bohonosec slyšel takový rozsu-
dek, naplnila ho nevýslovná radost a zvolal: „Děkuji Ti, Ježíši, že 
jsi mě učinil hodným stát se účastníkem nejdokonalejší lásky!“ 
Sám si nasadil okovy, políbil je jako neocenitelný poklad, rozloučil se 
se svým stádem a vydal se na cestu. Sám Ignác to písemně zazna-
menal takto: „Od Sýrie až do Říma, na zemi i na moři, ve dne i 
v noci bojuji se zvěří, neboť jsem připoután k deseti leopardům, 
k oddílu vojáků, kteří se za dobro jim projevené stávají ještě 
zuřivějšími1.“ (List Římanům 5,1) Kromě nemilosrdných katů ho 
provázeli ještě dva učedníci, jáhen Filón a Agatopod. Během celého 
pochodu se ke ctihodnému otci hrnuli věřící i duchovenstvo a on 
všechny povzbuzoval, aby se drželi pravé víry a jednoty s Kristovou 

1 jeden ze sedmi dopisů mučedníka a biskupa sv. Ignáce Antiochijského
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církví. Během cesty byly zastávky, které Ignác využíval k psaní listů. 
Ze Smyrny napsal Římanům, Efezanům, Magnesijským i Tralles-
kým. Z Troady napsal Filadelfským, Smyrnenským a svému příteli, 
učedníkovi evangelisty Jana, sv. Polykarpovi, biskupu Smyrny, se 
kterým se po cestě na smrt osobně setkal. Díky sv. Polykarpovi 
se zachovalo těchto sedm listů až do současnosti. Jsou naplněny 
apoštolskou horlivostí v boji proti heretikům, obzvlášť doketistům, 
kteří podobně jako současní liberální teologové, popírali hlavní zá-
klady křesťanství jako smrt a vzkříšení Pána Ježíše i jeho reálnou 
přítomnost v Nejsvětější Svátosti. Bohonosec píše: „To všechno Ježíš 
vytrpěl kvůli nám, abychom byli spaseni. A opravdu trpěl i opravdu 
vstal z mrtvých, ne jak někteří nevěřící tvrdí, že trpěl zdánlivě. Sami 
jsou zdáním! Kdo toto nevyznává, úplně se zřekl Krista a nosí 
v sobě smrt. Milovaní, připomínáme vám to, ač vím, že smýšlíte stejně 
jako já. Jen vás varuji před zvířaty v lidské podobě. Nejen je mezi sebe 
nepřijímejte, nýbrž, je-li to možné, ani se s nimi nestýkejte. Modlete 
se za jejich obrácení, které je obtížné. Ježíš Kristus, náš pravý život, 
má však moc, aby je obrátil. Vzdalují se od Eucharistie a modlitby, 
protože nevyznávají, že Eucharistie je Tělo a Krev našeho Spasitele, 
který zemřel za naše hříchy, ale Otec ho vzkřísil ve své dobrotivosti.“ 
(Smyrnenským 2–7) A Efezany varoval: „Jestliže někdo zlým uče-
ním rozkládá Boží církev, za niž byl ukřižován Ježíš Kristus, 
takový člověk, poněvadž se poskvrnil, půjde do neuhasitelného 
ohně. Stejně tak se stane i tomu, kdo jej poslouchá.“  Svatý Ignác 
byl i prvním křesťanským spisovatelem, který užil výraz katolická 
církev: „Kde je biskup, tam ať je i lid, a stejně tak, kde je Ježíš Kris-
tus, tam je i katolická církev.“ (Smyrnenským 8)

Kromě toho je první, kdo přesně dělí církevní hierarchii na biskupy, 
presbytery a jáhny: „Všichni nechť mají v úctě jáhny jako přikázání Je-
žíše Krista, biskupa jako samého Ježíše Krista a presbytery jako shro-
máždění Boží, jako sbor apoštolů. Bez nich není církev.“ (Tralleským 3)

A na jiném místě svatý povzbuzuje křesťany, aby se co možná 
nejčastěji setkávali ve společenství: „Snažte se co nejčastěji se schá-
zet k eucharistii a Boží oslavě. Když se spolu často scházíte, satano-
vy síly jsou zbavovány moci a jednota vaší víry maří jeho zhoubné 
skutky.“ (Efezanům 13)

Nejsilnějším je však list biskupa Ignáce Římanům, v němž uka-
zuje svou hlubokou vnitřní touhu zemřít za svého Spasitele. Bál 
se, aby věřící v Římě nezajistili, že bude osvobozen. „Bojím se vaší 
lásky, aby mi neuškodila. Vám se snadno podaří, co zamýšlíte, pro 
mne však bude obtížné dosáhnout Boha, budete-li mě litovat. Prosím 
vás neprokazujte mi nevhodnou dobrotivost. Nechte mne stát se po-
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travou šelem. Jsem pšenice Boží, a když mne rozemelou zuby šelem, 
budu shledán čistým chlebem Kristovým. Ó, kéž nepřijdu o šelmy na 
mě připravené. Modlím se, aby se na mě žádostivě vrhly. A kdyby 
nechtěly, přinutím je. Odpusťte mi, ale já vím, co je pro mě užitečné. 
Teprve teď začínám být skutečným učedníkem Kristovým, když už po 
ničem jiném netoužím, jen přijít k Ježíši. Světské radosti ani království 
světa mi nic neprospějí. Pro mne je lepší zemřít za Ježíše Krista, než 
vládnout nad celým světem. Dovolte, abych uzřel jasné světlo. Nechte 
mne, abych napodobil utrpení svého Boha. Voda živá, která je v mém 
nitru, volá: Jdi k Otci! Bratři, nebraňte mi žít, nechtějte, abych zemřel. 
Chci být Božím, nevydávejte mě světu!“

Po dlouhé plavbě loď nakonec přistála u břehů Itálie poblíž Ostie. 
Vojáci spěchali, a proto vedli Ignáce přímo do arény. Když uslyšel řev 
lvů, jen tiše řekl: „Jsem pšenice Boží, mají mě rozemlít zuby šelem“ 
a opakoval Ježíšovo jméno. Ničemníci se ho ptali, proč ustavičně 
opakuje to jméno. Svatý odpověděl, že ústy vyznává toho, jehož 
jméno má napsané ve svém srdci. Po těch slovech Ignáce vyvedli a 
ihned se na něj vrhli dva lvi. Jeho duše se tak vrátila k jeho Tvůrci. 
Stalo se to 20. prosince 107. roku. Z těla mučedníka zůstalo jen 
několik velkých kostí a srdce. Když ho pohané našli, vzpomenuli 
si na Ignácova slova, rozřezali je uprostřed a na obou polovinách 
uviděli výrazný nápis: „IC XC“ (Ježíš Kristus)1. Věřící vzali zbytky 
ostatků svatého a pochovali je za městem. O tom, co bylo dál, sami 
svědčí takto: „Celou noc jsme proplakali a vyprošovali jsme si u 
Pána útěchu. Když jsme potom na chvíli usnuli, někteří z nás uviděli 
biskupa Ignáce a jiní viděli, jak se s námi modlí. Tehdy jsme vzdali 
chválu Bohu a čest svatému mučedníkovi. Zapsali jsme datum jeho 
smrti, abychom si ji každého roku připomínali, scházeli se k modlitbě 
a duchem se spojovali s Kristovým mučedníkem.“

Po nějakém čase byly svaté ostatky přeneseny do Antiochie a po-
chovány na předměstí nazvaném Dafné. Památka přenesení svatých 
ostatků je ustanovena na 29. ledna. Kolem roku 450 byly přeneseny 
do nově vybudovaného chrámu v Antiochii a v polovině 7. století byly 
svaté ostatky přeneseny do Říma, kde spočívají v chrámu svatého 
mučedníka papeže Klementa.

Z života sv. Ignáce je známo, že ve zvláštním vidění byl hoden 
vidět nebeskou bohoslužbu a slyšet andělské zpěvy, podle nichž 
sluha Boží zavedl v Antiochii zpívání žalmů (antifon) střídavě na 
dva chóry. To se pak rozšířilo po celé církvi.

1 iniciály IC XC pocházejí z řeckého Iησους Χριστός
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SVATÁ MUČEDNICE JULIÁNA A SPOLUMUČEDNÍCI

Za vlády pohanských římských císařů Diokleciána a Maximiána 
panovalo v byzantském městě Nikomedii modlářství. Žil tam bohatý 
a věhlasný muž jménem Africanus, který se velmi horlivě držel po-
hanství. Měl dceru Juliánu. Když začala dorůstat, jeden z císařských 
úředníků jménem Eleusius, který pocházel z bohatého a slavného 
rodu, předběhl jiné ženichy a už dlouho dopředu se s ní zasnoubil. 
Tehdy jí bylo teprve devět let. Sňatek byl odložen do doby, kdy děvče 
bude plnoleté. Mezitím Juliána obdivovala nebe, zem, ovzduší, moře, 
oheň... a hledala jejich Tvůrce. Ze stvoření se Ho naučila poznávat. 
Toužila po pravdě a byly jí odporné nečisté vášně, o kterých četla v 
pohanských báchorkách. Když uslyšela evangelijní kázání o Ježíši 
Kristu, tajně v Něho uvěřila a v duši chovala přesvědčení: „Jeden je 
pravý Bůh, kterému se sluší klanět. Bezduché modly nejsou bohové, 
ale příbytky běsů.“

Od té doby se začala upřímně a horlivě modlit a číst křesťanské 
knihy. Učila se následovat Ježíše Krista. Snažila se stále chodit ve 
víře a i v malých věcech hledat Boží vůli. Juliána přijala křest svatý 
a stala se horlivou křesťankou. Udělala to však tajně, aby o tom 
nevěděl její otec, zanícený pohan, zarytý nepřítel křesťanů a oddaný 
sluha model — běsů. Matka děvčete, i když byla také pohankou, 
neodmítala křesťanskou víru, ale k obojímu byla lhostejná. Ani 
modlám horlivě nesloužila, ani Krista nectila, a proto nedbala na 
to, jaké víry se drží její dcera. Svatá panna proto mohla lehce utajit 
před rodiči svou víru v Ježíše Krista a věnovat se modlitbě a četbě 
křesťanských písem. V srdci hořela láskou k Bohu, byla rozhodná 
ve ctnosti a jen myslela na to, jak se zbavit toho, s kým byla zasnou-
bena, a tak uniknout sňatku s pohanem a zachovat své panenství.

Když se přibližoval čas sňatku, Juliána poslala vzkaz svému ženi-
chovi Eleusiovi: „Nechystej se nadarmo k sňatku, ale ať je ti známo, 
že jestli se nejdříve nestaneš prefektem tohoto města, nemíním se 



413

za tebe vdát.“ Svatá tak učinila, protože se domnívala, že Eleusius 
nebude moci dosáhnout takového postavení a tak sňatku s ním 
unikne. Eleusius však začal všemi silami usilovat o dosažení posta-
vení prefekta, a to jak naléhavými prosbami, tak velikými dary, a 
rovněž skrze silné přímluvce, kteří prosili císaře, aby ho poctil tímto 
postavením. Za dlouhou dobu, ač kvůli tomu přišel o mnoho majet-
ku, Eleusius s běsovskou pomocí dosáhl toho, po čem toužil, neboť 
ďábel chtěl zničit dobrý úmysl svaté panny, a tak Eleusiovi pomáhal. 
Stal se městským prefektem a hned poslal své nevěstě vzkaz: „Raduj 
se, Juliáno, že mě máš za ženicha. Jsem hodný slávy, neboť jsem 
se stal prefektem. Připrav se tedy ke sňatku.“ Juliána pochopila, že 
svým vymyšleným důvodem se nezachránila před sítěmi Eleusia a 
vyjevila to, co dlouho tajila ve svém srdci. Poslala mu takovou od-
pověď: „Dobře, že ses stal hodným stát se prefektem, ale jestliže se 
nepokloníš mému živému a věčnému Bohu a nebudeš sloužit Pánu 
Ježíši Kristu, kterému i já sloužím, pak si hledej jinou nevěstu. Nechci 
mít za muže toho, kdo spolu se mnou nevyznává stejnou víru.“ Když 
to Eleusius uslyšel, podivil se, jak se jeho nevěsta změnila a velmi 
se rozhněval. Zavolal si jejího otce Africana a ptal se ho: „Proč tvá 
dcera odmítá naše bohy a mnou pohrdá?“ a pověděl mu všechna její 
slova, která mu poslové vyřídili. Když to Africanus uslyšel, ztuhnul. 
Ne méně než Eleusius se rozhněval na Juliánu, protože i sám byl 
horlivým sluhou svých hnusných model. Rychle se vrátil domů a 
nejprve se laskavě, otcovsky, začal své dcery vyptávat: „Pověz mi, 
milovaná dceruško, proč se odvracíš od sňatku a odmítáš prefekta 
Eleusia?“ Juliána, planouc horlivostí pro Krista, o tom nechtěla ani 
slyšet a odpověděla: „Dost! Otče, říkám ti, že pokud Eleusius 
nejdříve nepřijme mou křesťanskou víru, nikdy se se mnou 
neožení. Jak bych mohla spojit svůj život s životem člověka, 
který v otázkách víry, které se týkají mého ducha i srdce, má 
protikladné pohledy? Náš život by byl neustálým bojem jednoho 
s druhým. Rozdělení ve víře by nás vedlo k neporozuměním. 
Jen v Ježíši Kristu je manželství posvěcené a plné milosti.“

Tehdy se otec Juliány nechal strhnout tak velkou zlostí, že vy-
křikl: „Ty ses zbláznila, nebo miluješ muka?!“ Odpověděla: „Muka 
za Ježíše Krista já miluji!“ Otec zvolal: „Zaklínám se velkými 
bohy Apollónem a Artemidou, že předhodím tvé tělo šelmám a psům 
za pokrm!“ Svaté děvče odpovědělo: „Proč čekáš? Ať přijdou psi! 
Ať přijdou šelmy!“ Když otec viděl její rozhodnost, pokoušel se 
sklonit ji k plnění své vůle úskočností. Odložil hněv a začal s ní 
mluvit laskavě. Prosil ji a přemlouval, aby ho poslechla. Ona byla 
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však naplněna Boží milostí a beze strachu řekla: „Snad nejsi i ty 
podobný svým hluchým bohům, kteří mají uši a neslyší! Copak 
jsem ti už neřekla, že se nikdy za Eleusia neprovdám, pokud 
se nepokloní mému Kristu?!“ Když to otec uslyšel, zamknul ji 
v pokoji. Potom ji znovu odtud vyvedl a dobrými a laskavými slovy 
začal dceru se slzami sklánět k uctívání bohů a k sňatku s Eleusi-
em. Avšak statečná dívka znovu zvolala: „Nepřinesu oběť bohům, 
nepokloním se modlám, nezamiluji si Eleusia! Jedinému Ježíši 
Kristu se budu klanět, Ježíše ctím, Ježíše miluji!“

Tehdy se otec tak rozzuřil, že chytil Juliánu a začal ji bez milosti 
bít. Hodil ji na zem, vláčel ji za vlasy, kopal do ní... Choval se už ne 
jako otec, ale jako mučitel. Byl vzteky jako šílený. Bil ji tak dlouho, 
dokud se sám neunavil, takže blažená panna sotva zůstala živá. 
Potom ji odeslal k jejímu snoubenci, prefektovi Eleusiovi, aby s ní 
dělal, co chce. Ten, protože se cítil potupen, byl plný zlosti. Pokládal 
za velké ponížení, že jím pohrdla a odmítla jeho lásku. Velmi se proto 
zaradoval, že byla dána do jeho rukou a že nad ní dostal vládu. Hned 
si usmyslel, že ji bude soudit veřejně, jakoby za zneuctění bohů, a ve 
skutečnosti se pomstí za to, že ho pokořila. Zasedl na soudné stolici 
a rozkázal Kristovu pannu přivést k výslechu. Když byla přivedena, 
všichni na ni upřeli svůj zrak a viděli, že její tvář je jako tvář anděla. 
Jen co se Eleusius na ni podíval, hned se stal laskavým. Zpočátku 
jí nebyl schopen říci žádnou hrozbu, ale začal rozmlouvat mírně a 
přívětivě: „Uvěř mi, děvče, když si mě zvolíš za svého muže, budeš 
osvobozena od všech těžkých muk, které na tebe čekají. I kdybys 
nechtěla přinést oběti bohům, nebudeme tě k tomu nutit. Jen dej svůj 
souhlas ke sňatku se mnou.“ Na to Kristova nevěsta odpověděla: 
„Ani žádná slova, ani muka, ani sama smrt mě nepřinutí vzít 
si tě za manžela, dokud se nestaneš křesťanem a nepřijmeš 
křest svatý.“ Eleusius jí řekl: „I to bych udělal, kdybych se nebál 
císařského hněvu. Kdyby se o tom císař dozvěděl, zbavil by mě nejen 
tohoto vysokého postavení, ale i života.“ Svatá odpověděla: „Když 
ty se tak bojíš svého smrtelného a dočasného císaře, který 
má vládu jen nad tělem, a ne nad duší, jak já se nemám bát 
nesmrtelného Krále, který má vládu nad všemi králi a vládne 
nad vším i nad duší? Jak bych se mohla spojit manželským 
svazkem s jeho nepřítelem? Kdyby se někdo z tvých otroků 
oženil s otrokyní tvého nepřítele, bylo by ti to příjemné, anebo 
by ses za to na svého otroka rozhněval? Neklam sám sebe ani 
nedoufej, že mě přesvědčíš. Jestli chceš, obrať se i ty k mému 
Bohu, jestli ne, tak mě zabij, hoď mě do ohně, pokryj rana-
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mi, vydej šelmám! Podrob mě mukám, jakým chceš, já se ti 
nepodřídím! Jsi mi odporný a sňatek s tebou je to samé jako 
smradlavý hrob otevřený před mýma očima.“

Když to Eleusius uslyšel, hned ho opanoval hněv, protože tak 
se projevuje nečistá láska, když je potupena a odmítnuta. Velel 
roztáhnout Juliánu, přivázat ji provazy za ruce a za nohy a potom 
ji krutě bít býkovci a pruty. Bilo ji šest vojáků tak dlouho, dokud 
se sami neunavili. Ona, ač přirozeností jen slabá žena, trpěla muka 
mužně. Prefekt rozkázal vojákům zastavit bičování a řekl Juliáně: 
„To je, Juliáno, jen počátek tvých muk. Nesrovnatelně větší na tebe 
čekají, když nepřineseš oběti bohům.“ Mučednice však pokládala za 
lepší trpět muka, než poslouchat Eleusia, který dosud doufal, že ji 
nakloní k plnění jeho vůle. Juliána mu řekla: „Opravdu jsi bláz-
nivý a nerozumný. Proč mě dále nemučíš? V co ještě doufáš? 
Jsem více odhodlaná trpět muka, než ty mě mučit!“ Tehdy byla 
svatá pověšena za vlasy a tak dlouho visela, až se kůže na její hlavě 
oddělila od těla. Eleusius se ji znovu snažil laskavými slovy uprosit, 
aby ho poslechla, ale když viděl, že ničeho nemůže dosáhnout, ještě 
více se rozzuřil. Rozkázal ji silně rozžhaveným železem opalovat boky 
a pálit ji. Potom jí svázal ruce za zády, probodl jí ostrým železem 
stehna a sotva živou ji uvrhl do věznice.

Svatá Juliána ležela na zemi v temnici a vzývala Boha: „Pane 
Ježíši, Bože můj všemohoucí, nepřemožitelný ve své síle a mo-
hutný ve skutcích, odejmi ode mne toto utrpení, a vysvoboď mě 
z nemocí, které mě zachvátily. Tak jako jsi Teklu zachránil 
před ohněm a šelmami, zachraň prosím i mě. Můj otec a matka 
mě opustili, Ty však, Pane, se ode mne nevzdaluj, ale pomoz 
mi a zachovej mě! Děkuji Ti za všechno utrpení, které na mě 
dopouštíš, přijmi je jako oběť za spasení lidí. A Eleusia, který 
povstal proti mně, a s ním i satana, který chce překážet mé 
spáse, přemož, ó nepřemožitelný Králi!“ Když se svatá dívka 
tak modlila, ďábel vzal na sebe podobu jasného anděla, zjevil se jí 
a řekl: „Hle, Juliáno, trpíš těžká muka a Elesius ti připravil muka 
ještě těžší a skutečně nesnesitelná. Když tě vyvedou z věznice, hned 
přines oběť bohům, protože nemůžeš více trpět tak strašná muka.“ 
Svatá se zeptala: „Kdo jsi?“ Ďábel odpověděl: „Já jsem anděl Boží, a 
protože Bůh o tebe nesmírně dbá, poslal mě k tobě. On chce, aby ses 
podřídila prefektovi a tvoje tělo nezahynulo v tolika mukách, Pán je 
dobrý a všechno ti odpustí pro velkou slabost tvého zraněného těla.“ 
Když to mučednice slyšela, velmi se podivila a znepokojila, protože 
viděla, že ten, kdo se jí zjevil, vypadá jako anděl, ale radí jí jako 
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nepřítel. Proto vzdechla z hlubiny srdce a se slzami v očích zvolala: 
„Pane můj, Tvůrce všeho, Tebe jediného chválí nebeské síly a 
třese se před Tebou všechna síla běsů. Nepohrdni mnou, která 
trpím z lásky k Tobě, aby mě ďábel nepodvedl polopravdou, 
a nesvedl mě. Ale zjev mi, kým je ten, který mi říká taková 
slova.“ Když se takto pomodlila, nebeská útěcha naplnila její srdce 
a uslyšela z nebe hlas: „Buď odvážná, Juliáno, já jsem s tebou! 
S tím, kdo přišel k tobě, jednej, jak chceš, dávám ti nad ním 
vládu i sílu a od něho samého se dozvíš, kdo je a proč k tobě 
přišel.“ Hned potom se stal zázrak: V tu chvíli se roztrhly okovy a 
z jejich stehen spadlo železo. Svatá panna vstala ze země zdravá a 
při síle. Ďábel, udržovaný Boží silou a svázaný neviditelnými oko-
vy, stál nepohnutě a nemohl utéci. Svatá mučednice ho uchopila 
jako nepotřebného otroka a ptala se ho jako na výslechu, kdo je a 
odkud a kdo ho poslal. On, ač sám naplněn lží, byl proti své vůli 
donucen Boží silou, která ho mučila, říkat pravdu: „Já“, řekl, „jsem 
ďábel, jeden z prvních knížat temnoty. Byl jsem poslán svým otcem, 
satanem, abych tě svedl a obelhal, protože jsi nám zavdala veliká 
muka svými modlitbami, svou cudností i mužným utrpením.“ Když 
to sv. Juliána slyšela, vložila na něj viditelné okovy, svázala ho a 
začala bít. To byl zázrak, protože beztělesného a nehmotného ducha 
svázat hmotnými okovy a bít je jinak nemožné. Síla Boží, která ho 
držela v okovech, mu nedovolila utéct, a tak ho potrestala, třebaže 
neviditelně, ale skutečnou bolestí. Tak trpěl běs bolest z rukou 
děvčete jako z rukou Božích, neboť kromě hmotného bičování trpěl 
i neviditelná muka, která vpravdě běsy trýzní. Tehdy ďábel začal 
volat a naříkat: „Běda mi, co mám teď dělat a jak utéct? Mnohé jsem 
svedl a oklamal i do soužení uvrhnul, a teď jsem sám byl sveden a 
ocitl jsem se v soužení! Vládce tmy, proč jsi mě sem posílal? Copak 
jsi nevěděl, že není nic silnějšího než panenství a nic mocnějšího než 
modlitby mučedníků?“ Tak sv. Juliána celou noc mučila běsa.

Ráno Eleusius rozkázal, vyvést ji z věznice, je-li ještě naživu. 
Svatá vyšla a vlekla za sebou i ďábla. Boží moc mu pak přikázala 
vrhnout se do propasti pekelné, kde byl předtím. Svatá Juliána 
stanula před Eleusiem zdravá, jako by ani nikdy nebyla mučena. 
Mučitel se velmi podivil a zeptal se jí: „Pověz mi, Juliáno, kdy a jak 
ses naučila takovým čárám? Jakými kouzly ses tak rychle zotavila 
z ran?“ Svatá odpověděla: „Žádnými čarodějnickými kejklemi 
jsem se nezotavila. Uzdravila mě nevýslovná a všemohoucí 
Boží síla, která nejen tebe, ale i tvého otce, satana, zahanbila 
a mě učinila mnohem silnější, než jste vy dva. Ty i tvůj pán, 
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ďábel, jste pod mýma nohama. Svázala jsem tvého vládce, pro 
kterého pracuješ a sloužíš mu, a tvá muka mám za nic! Můj 
Kristus zničil vaši sílu a tobě, tvému otci i vašim služebníkům 
je připraven věčný oheň a strašné peklo, temnota a místo plné 
neumírajících červů. To vše bude brzy tvým dědictvím.“ Když 
mučitel uslyšel z úst svaté o věčném ohni, hned rozkázal připravit 
velké ohniště, silně rozpálit pec a svatou do ní hodit. Stála bez újmy 
v plameni ohně, prolévala slzy za nesmrtelné duše, které nepoznaly 
pravdu o Boží lásce, a modlila se k svému Pánu Ježíši. Najednou 
byl Boží mocí plamen uhašen. Všechen nikomédský lid byl velmi 
udiven a zasažen tímto Božím zázrakem. 500 mužů a 130 žen uvěřilo 
v Ježíše Krista. Ti všichni jako jedněmi ústy volali: „Jeden je Bůh, 
jeden je Ten, kterého oslavuje mučednice Juliána! My v Něj věříme 
a zříkáme se pohanského modlářství! Jsme křesťané! Ať nás stihne 
meč, ať nás stihne oheň, ať nás stihne jakákoliv nejkrutější smrt, 
jsme připraveni s Juliánou zemřít za jediného pravého Boha!“ Když 
tak hlasitě provolávali, Eleusius rozkázal oddělit nově obrácené od 
ostatního lidu, který se tam shromáždil, a do jednoho je setnout. 
Všichni s radostí skláněli své hlavy pod meč a umírali za Krista, 
přijímajíce křest ve své vlastní krvi.

Mučitel hořel neovladatelnou zlobou a rozkázal svatou dívku 
hodit do kotle s vřící vodou a dlouho ji tam vařit jako nějaký po-
krm. Kotel však byl pro svatou jen jako teplá lázeň a ani trošku jí 
neuškodil, neboť do něj vešel Pánův anděl a zachoval ji bez újmy. 
Nicméně oheň vyšlehl na ty, kteří stáli poblíž, a všechny, k nimž 
dosáhl, spálil na popel. Kotel nakonec praskl a mučednice z něj 
vyšla zdravá. Když to všechno mučitel viděl, nevěděl, co dále dělat, 
protože všechna muka, která vymyslel, byla zbytečná a nedosáhl 
svého cíle. Viděl, že je děvčetem zahanben a zesměšněn. Začal si 
rvát vlasy z hlavy, trhat oděv a z šílené zuřivosti hanit své bohy a 
zlořečit jim, že přestože jim sloužil, nemohl přemoci ani obyčejné 
děvče. Tehdy Eleusius odsoudil svatou mučednici Juliánu ke stětí 
mečem. Vojáci ji vedli na popravu a ona šla s radostí a útěchou 
v srdci. Pomodlila se a sklonila pod meč svou svatou hlavu. Tak 
dobrovolně a s vděčností přijala mučednickou smrt za svého milo-
vaného Spasitele Ježíše Krista v roce 304.

Eleusia brzy zasáhl Boží trest. Když se plavil po moři, strhla se 
bouře, loď ztroskotala a všichni, kteří na ní byli, utonuli. Sám Eleusi-
us k svému většímu neštěstí a utrpení unikl utonutí a připlaval k ja-
kémusi ostrovu, kde ho hned na břehu roztrhali psi. Tak hanebně za-
hynul ničemný bezbožník a přijal spravedlivou odplatu za své skutky.
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SVATÁ MUČEDNICE ANASTÁZIE ŘÍMSKÁ

Anastázie se narodila v Římě. Byla dcerou velmože Praetextata, 
člena senátu, a jeho ženy Flávie. Její otec byl pohan, ale matka 
věrná křesťanka. Flávia svěřila výchovu svého dítěte zbožnému a 
zkušenému knězi Chrysogonovi. Pod jeho vedením se děvče učilo 
Pánovu zákonu. Četl jí Písmo svaté a jiné křesťanské knihy. Tak se 
srdcem utvrdila ve víře a vřelé lásce k Bohu. Mezi svými vrstevni-
cemi vynikala hlubokou moudrostí a zdravými životními principy.

Po matčině smrti otec Anastázii proti její vůli provdal za šlechtice, 
pohana Publia, zlého a krutého člověka. Jak sama později v dopise 
svědčila svému učiteli, s Boží pomocí se jí podařilo uchovat panen-
ství neporušené, protože se přetvařovala, že je nemocná. Vytrpěla 
proto od manžela mnoho muk a urážek. Anastázie se často převlé-
kala do roztrhaných hadrů a tajně vycházela z domu, aby navště-
vovala mučedníky ve vězení. Sloužila jim slovy povzbuzení i skutky 
lásky. Služebnice Boží nejednou musela omývat těla mučedníků od 
zaschlé krve, špíny a prachu a čistit už páchnoucí hnisavé rány či 
vlasy plné vší. Jedna otrokyně, která znala tajemství své paní, o tom 
řekla jejímu muži. Publius se rozlítil a začal svou ženu ještě více ne-
návidět. Rozhodl se, že ji zahubí, a všechen majetek, který Anastázie 
zdědila po rodičích, si přivlastní. Držel proto svatou doma jako ve 
vězení. Díky jedné stařence se jí však podařilo předat dopis knězi 
Chrysogonovi a popsat mu svou těžkou situaci. Chrysogon, i když 
už sám trpěl za Krista ve vězení, povzbudil Anastázii, aby se nebála, 
ale plně spoléhala na Pána a pamatovala, že Bůh působí vše k na-
šemu užitku. Křivdy a těžkosti, které dopouští, nás vedou k pokoře, 
protože v nich poznáváme, že bez Něj nemůžeme nic dobrého udělat.

Stalo se, že Publius musel odjet do Perské říše jako vyslanec 
císaře Diokleciána a v bouři na moři zahynul. Tak se Anastázie 
stala svobodnou.

Brzy nato císaři oznámili, že uvěznění křesťané se nechtějí od-
řeknout Pána Ježíše, protože je Chrysogon posiluje. Ničemný vlád-
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ce rozkázal všechny umučit a jen samotného Chrysogona přivést 
k sobě. Zpočátku se snažil služebníka Božího laskavými slovy sklo-
nit k modlářství, a dokonce mu sliboval, že z něj udělá římského 
prefekta. Ctihodný otec však vyznal, že Ježíš je pro něj cennější 
než všechny pocty a poklady. Dioklecián nemohl více poslouchat 
slova svatého a rozkázal mu uříznout hlavu. Jeden kněz, který se 
nazýval Zoilus, se z Božího zjevení dozvěděl, kde se nachází tělo 
mučedníka, a vzal je do svého domu. Anastázie, vedená Duchem 
svatým, přišla za Zoilem, aby uctila ostatky svého učitele. Dostala 
zde také od Boha úkol povzbuzovat tři panny, které žily nedaleko, 
neboť brzy měly přijmout mučednickou korunu. Svatá úkol plnila, 
a i když byly mučednice uvězněny, dále je navštěvovala až do je-
jich slavné smrti. Jmenovaly se Agapia, Chionia a Irena (památka 
16. dubna). Anastázie pak také pochovala jejich svatá těla. Tak 
znovu začala její několikaletá služba mučedníkům. Chodila z kraje 
do kraje, pomáhala uvězněným za Krista a jiné vykupovala z pout, 
za což byla i nazvána „osvoboditelka z pout“. Svou ženskou slabost 
přemáhala velkodušností, statečností, a hlavně myšlenkou, že slouží 
samotnému Kristu. Tak se jí tato služba stala jediným skutečným 
štěstím a radostí. Služebnice Boží se dokonce naučila lékařskému 
umění, aby mohla zmírňovat velká utrpení mučedníků. Díky ní bylo 
mnoho z nich nejen fyzicky uzdraveno, ale také duchovně posíleno 
k dalším hrdinským skutkům.

Když byla Anastázie v Makedonii, seznámila se s jednou vdovou 
jménem Teodota, která byla křesťankou a pocházela z města Nicea. 
Měla tři malé děti, chlapce. Svatá ráda přicházela do jejich domu a 
rozmlouvaly spolu o Božích věcech. Za nějaký čas však Teodotu ob-
žalovali, že je křesťanka a přivedli k soudu před císaře. Když mladou 
vdovu uviděl jeden z císařových velmožů jménem Leukadius, zatou-
žil vzít si ji za ženu a hned to řekl vládci. Ten souhlasil. Pohan se 
snažil ze všech sil, dobrotou i přísností, aby se svatá zřekla Krista a 
provdala se za něj. Všechno ale bylo marné. Služebnice Boží zůstala 
nepohnutelná. Leukadius byl nucen odjet s císařem na cesty a delší 
čas se tam zdržel. Teodotě se ulehčilo a spolu s Anastázií pečovala 
o uvězněné křesťany. Diokleciánovi však bylo oznámeno, že už není 
kde věznit věřící, protože věznice jsou přeplněné. Ten ničema proto 
rozkázal, aby jedné noci byli všichni popraveni. Nebesa otevřela 
bránu pro takové množství nových svatých! Anastázie ráno našla 
vězení zcela prázdné. Dozvěděla se příčinu a začala hořce plakat. 
Stráž pochopila, že je křesťanka a zavedla ji k prefektu Florovi. Když 
se dozvěděl, z jak významného rodu Anastázie je, zeptal se jí, proč 
opustila slavný Řím a potlouká se po světě. Svatá mu odpověděla: 
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„Vskutku, jen Boží hlas mě vedl, abych všechno ztratila a pl-
nila vůli Boží. Jsem křesťanka, následuji svého Pána Ježíše 
Krista a nesu svůj kříž. To, co se ti zdá odpudivé, to mně je 
vpravdě milé.“ Prefekt se jí zeptal: „Kde je Kristus, o kterém mluvíš?“ 
„Není místo,“ odpověděla svatá, „kde by nebyl. Je na nebesích, 
v moři, na zemi, a vůbec se všemi, kteří Ho vzývají; s nimi 
Kristus přebývá stále.“ Tehdy poslal prefekt mučednici k císaři.

Dioklecián věděl o rodině Anastázie i to, že je velmi bohatá. Toužil 
zmocnit se jejího majetku a ptal se jí proto, kde ukryla své dědictví. 
Svatá odpověděla: „Kdyby mi ještě něco zůstalo, nedala bych se 
do rukou těm, kteří vyhledávají křesťanskou krev, ale pokra-
čovala bych ve službě svým bratřím a sestrám ve víře. Všechno 
jsem už utratila. Mám už jen své tělo, a i to se snažím přinést 
v oběť mému Kristu.“ Císař s ní dále nechtěl rozmlouvat, protože 
se bál, že bude zahanben, a poslal ji k místodržiteli. Ten Anastázii 
všemožně přesvědčoval, aby se poklonila modlám, ale ona mu řek-
la: „Můj manžel byl pohan. Měli jsme doma zlaté, stříbrné a 
měděné bůžky,“ mírně se usmála a pokračovala trochu ironickým 
hlasem: „viděla jsem, že stojí nečinně, jen ptáci na ně sedají, a 
abych je uchránila před zneuctěním od ptáků, much a pavou-
ků, hodila jsem je do ohně. Peníze získané za zlato a stříbro 
jsem rozdala chudým.“ Když místodržící uslyšel takovou odpověď, 
oznámil to Diokleciánovi. Císař se velmi rozhněval a přemýšlel, co 
s ní udělat. Jeden z rádců mu navrhl, aby předal Anastázii hlavnímu 
žreci Ulpiánovi, aby se její případ už s konečnou platností vyřešil. 
Císařovi se ta myšlenka líbila a hned ji uskutečnil. Ulpián zavedl 
Anastázii do svého domu, kde se ji zpočátku snažil přemluvit las-
kavostí. Po dlouhém rozhovoru před Anastázii položil z jedné strany 
různé drahocenné šperky a ozdoby a z druhé strany nástroje muk. 
Tehdy mučednici řekl: „Vyber si, co chceš.“ S pohrdáním se podívala 
na světské šperky a řekla: „Toto je tvoje, ďáble, a těch, co pro 
tebe pracují. Vás čeká věčná záhuba.“ Pak se podívala na druhou 
stranu a pokračovala: „Toto si volím, toto hledám, toto miluji 
kvůli mému Pánu Ježíši, protože vím, že se Mu stanu nejpří-
jemnější, když vytrpím muka. Marnost tohoto světa odmítám 
a nenávidím!“ Věrolomný žrec ještě doufal, že svatá změní svůj 
názor, a proto ji dal tři dny na rozmyšlenou, víra mučednice však 
zůstala pevná. Žrec proto rozhodl vydat Anastázii na muka. Předtím 
ale Ulpián chtěl čistou Kristovu nevěstu poskvrnit. Když se jí chtěl 
dotknout, náhle oslepl a pronikla ho silná bolest. Jako bláznivý 
křičel ke svým bohům a prosil je o pomoc. Místo úlevy mu však bylo 
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ještě hůř. Zle vypustil svou duši. Anastázie se stala svobodnou a šla 
zpět k Teodotě, která stále ještě přebývala v domě Leukadia. Právě 
v tom čase se vrátil z cesty. Když viděl, že se mu nepodaří Teodotu 
přemluvit k odpadu, a zároveň se dozvěděl o Anastázii, rozhněval 
se a obě ženy předal soudu. Teodotu s dětmi poslal k bithýnskému 
místodržícímu Nicetovi, který přikázal hodit matku s třemi syny 
do ohnivé pece. Tak ukončili svůj pozemský život. A osvoboditelka 
z pout, Anastázie, byla opět odeslána k prefektu Florovi.

Florus byl velkým milovníkem peněz a řekl jí: „Ty jsi křesťanka, 
tak vykonej přikázání svého Krista, který vám přikazuje být chudob-
nými a pohrdat vším bohatstvím a dej to, co máš, mně. Vždyť tak 
prokážeš službu svému Bohu a i od nás dostaneš svobodu.“ Anastázii 
naplnila Boží moudrost a odpověděla: „Ale v evangeliu Ježíš pře-
ce říká: prodej co máš a rozdej chudým a budeš mít poklad v 
nebi (Mt 19,21). Ty jsi bohatý. Kdo by byl natolik hloupý, aby 
odevzdal to, co náleží chudobným, tobě? Kdybych tě uviděla 
hladového, žíznivého, nahého nebo nemocného, tehdy bych 
ti učinila to, co přikazuje Kristus, a dala bych ti všechno po-
třebné.“ Rozzuřený mučitel rozkázal zamknout svatou do ponurého 
vězení a třicet dní ji mučit hladem. Sám Pán však posiloval svoji 
služebnici. Po těchto dnech Florus shledal, že mučednice neutrpěla 
žádnou újmu. Uvrhl ji proto do přísnějšího vězení a zapečetil dveře 
svou pečetí, protože myslel, že jí stráž dávala jídlo. Ani to mu však 
nepomohlo. Tehdy rozkázal, aby Anastázii utopili v moři spolu s 
odsouzenci potrestanými za zločiny. Mezi nimi byl ještě jeden křes-
ťan jménem Eutychián. Vojáci všechny posadili na loď a zavezli na 
otevřené moře. Člun s vězni na mnoha místech proděravěli a odpluli 
na jiném člunu k břehu. Najednou se Anastázii zjevila mučednice 
Teodota a na její přímluvu se proděravěný člun zázračně dostal 
k pobřeží. Takový zázrak obrátil ke Kristu všechny odsouzence 
v počtu 120 duší. Eutychián a Anastázie je naučili pravdám víry a 
oni pak přijali křest svatý. Když se o tom dozvěděl prefekt, rozkázal 
všechny zahubit a Anastázii roztáhnout mezi čtyřmi sloupy a upá-
lit. Tak dovršila svůj hrdinný život. Stalo se to v roce 304. Jejímu 
svatému tělu však oheň neuškodil. Jedna zbožná žena, Apolinárie, 
pochovala tělo mučednice ve své zahradě.

Když utichlo pronásledování, křesťané vybudovali nad hrobem 
Anastázie krásný chrám a v 2. polovině 5. století přenesli její svaté 
ostatky do Cařihradu.

(Její svátek se v západní církvi slaví 25. prosince.)
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SVATÍ KRÉTŠTÍ MUČEDNÍCI

Za vlády Decia (249–251) byli křesťané krutě pronásledováni. Na 
ostrově Kréta zajali deset křesťanů a přivedli je před soud. Jmenovali 
se Teodul, Saturnin, Eupor, Gelasius, Eunicián, Zotik, Poncius, 
Agatop, Basilides a Evarist. Na soudu tito Kristovi služebníci projevili 
velikou odvahu a jasně svědčili o Ježíši Kristu. Byli za to vláčeni 
po zemi, biti kamením, zesměšňováni a tupeni. Přijímali pohrdání 
z lásky k svému Spasiteli a třicet dní oddaně trpěli. Soudce je pak 
zastrašoval dalšími mukami a snažil se je přinutit k modloslužbě, 
oni mu ale odpověděli: „Ani trochu se nebojíme tvých muk, na-
opak, děkujeme ti, protože muka, která přijímáme za Krista, 
jsou pro nás jako duchovní hostina, kterou jsi nám připravil 
a nabízíš.“ Svatí pak odhalili hanbu nečistých, pohanských bohů 
s takovou jasností, že to modláře rozzuřilo. Vrhli se na svaté a chtě-
li je roztrhat. Soudce zadržel rozlícený dav a poručil mučit svaté 
mnoha mukami. Jednoho z nich pověsili a rozdírali mu tělo želez-
nými háky. Druhého bili kamením a bodali ostrými kolíky. Jiné bili 
těžkým olovem. Svatí to všechno přijímali z lásky k Tomu, který si 
je zamiloval první a uprostřed tak velikého utrpení děkovali Bohu. 
Věřící, kteří tam stáli, obdivovali trpělivost mučedníků a sami se 
ještě více utvrzovali ve víře. Ohlašovatel provolával: „Ušetřete sami 
sebe, podřiďte se knížatům a přineste oběť bohům.“ Svatí uprostřed 
muk zvolali: „My jsme křesťané díky Kristově oběti a Kristovu 
ukřižování, i kdyby ještě tisíckrát bylo třeba umřít za Ježíše, 
ochotně zemřeme!“ Po těchto slovech je mučitel odsoudil k smrti. 
Když svatí přišli na místo popravy, pomodlili se: „Odpusť nám, 
Pane, naše hříchy a přijmi prolití naší krve za nás, za naše 
příbuzné, přátele a za celou vlast. Ať jsou duše osvobozeny z 
temnoty a obrátí se k Tobě, pravému Světlu, a poznají Tebe, ó 
Věčný Králi!“ Potom jeden za druhým přistupovali k popravčímu a 
on jim stínal hlavy. Křesťané vzali jejich těla a důstojně je pohřbili.
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SVATÝ NIFONT, BISKUP KYPRU

Svatý Nifont byl rodem z Pafl ago-
nie. Když byl ještě mladíkem, otec 
ho poslal na studia do Cařihradu. 
Nifont byl nadaný a učil se rychle. 
Měl dobrou povahu, byl tichý i po-
korný a vždy chodil na bohoslužby 
do chrámu. Později se však vlivem 
svých rozmařilých přátel začal po-
malu kazit. Podle jejich špatného 
příkladu lenošil a zahálel. Od nich 
se také naučil špatným slovům a vy-
hledávání zábav, při kterých s nimi 
celé noci prohýřil v nepravostech a 
nečistotě. Pak začal i krást, hádat 
se a bít. Také i mnoho jiných sváděl 
na cestu hříchu a dával jim zlý pří-
klad. Jeden známý Nifonta, Basil, 
mu říkával: „Jak chceš skončit, Nifonte? Tělem jsi živý, ale duší už 
jsi zemřel. Jen tvůj stín chodí mezi lidmi.“ Nifont těmi slovy pohrdal, 
ale přišly chvíle, kdy plakal a trápil se kvůli svým hříchům. Tažen 
démonem a svými vášněmi topil se v nečistých skutcích a zcela 
ztratil naději na svou spásu. Říkal: „Už jsem zahynul a nemohu se 
vrátit k pokání, tak ať se aspoň nasytím pozemskými rozkošemi.“ 
Ďábel natolik zatvrdil jeho srdce, že se nemohl modlit.

Nifont měl jednoho přítele jménem Nikodém. Jednou k němu 
přišel, a když na něj Nikodém pohlédl, zděsil se. Nifont se ho zeptal: 
„Proč se na mě díváš, jako bys mě neznal?“ Nikodém odpověděl: „Věř 
mi, bratře, že nikdy jsem tě neviděl takového jako dnes. Máš velmi 
strašnou a černou tvář.“ Jakmile to mladík uslyšel, lekl se a sou-
časně zastyděl a odešel smutný. Když šel tak zachmuřen po cestě, 
Boží milost se začala dotýkat jeho srdce a vést ho k pokání. Ale jiná 
myšlenka, kterou mu podstrkoval démon, ho zastrašovala: „Jak se 
začneš modlit, projeví se tvá posedlost a všichni se ti budou posmívat 
a dívat se na tebe jako na blázna, protože takoví hříšníci jako ty se 
modlit nemohou.“ Touto myšlenkou mu démon naháněl strach a 
silně ho znepokojoval. Nifont se vrátil domů, trochu se posilnil a řekl 
si: „Když jsem žil v nečistotě, démon na mě otevřeně neútočil, a když 
se dnes chci modlit k Bohu, proč by se mi mělo stát něco zlého?“ Začal 
plakat a kát se: „Zpočátku jsem žil křesťansky a teď jsem pro své 
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hříchy duší zemřel. Ale doufám v Tebe, Pane, odpusť mi mé hříchy a 
očisti mě svou krví! Spas mě, aby ďábel neukradl mou hříšnou duši!“ 
Když se tak modlil, přišel na něj démonský útok, pronikla ho bolest 
a velký strach. Polekaný Nifont padl na lůžko a plakal nad svými 
hříchy. Zrána přišel do chrámu a před obrazem Přesvaté Bohorodič-
ky činil upřímné pokání. Když se tak kajícně modlil, vnímal, že se 
k němu Panna Maria sklonila a její tvář se rozzářila. Z toho Nifont 
porozuměl, že pro mocnou přímluvu Matky Boží mu Bůh odpouští 
hříchy. Zaradoval se a jeho srdce zaplesalo. Potom se dlouho modlil, 
s láskou políbil ikonu Bohorodičky a odešel. Po tomto zážitku se 
každý den až do konce svého života nepřestával modlit k Přesvaté 
Bohorodičce. Velmi ji ctil a miloval. Začal jít po cestě obrácení a 
vždy nad sebou vnímal ochranný plášť Matky Boží. Když někdy 
někoho odsoudil nebo vedl prázdné řeči či se dopustil nějakého 
jiného hříchu, na ikoně viděl, jak se od něj Přesvatá Bohorodička 
odvrací. Uvědomoval si v té chvíli, jak ji svým hříchem zarmoutil a 
hned se před Bohem a před svou nebeskou Orodovnicí kál. Když to 
tak dělal, vnímal, jak se na tváři Bohorodičky znovu objevil úsměv.

Za nějaký čas se Nifont z Boží milosti odřekl světa a vstoupil do 
kláštera. Vedl kající život a modlil se. Ve všem počítal s Bohem a vše 
dobré, co mohl udělat, nepřipisoval sobě, ale Boží milosti. Často ho 
pokoušel ďábel, ale v takových chvílích Nifont říkal: „Ne já nad te-
bou vítězím, ale síla mého Boha, který chrání své služebníky.“

Jako se zlato očišťuje ohněm, tak i Bůh, aby očistil svého slu-
žebníka a učinil z něj věrného a pokorného dělníka na své vinici, 
dopustil na něj zkoušku. Nifont po čtyři roky zažíval tak těžké dé-
monické útoky, že byl jakoby bez rozumu. Ďábel zatemňoval Nifon-
tovi mysl a stále mu vnucoval myšlenku, že Bůh není. V tomto boji 
Nifont statečně bojoval a nutil se k modlitbě. Pak se však do jeho 
srdce začaly vkrádat jiné pochybnosti, jestli když Bůh je, je to sku-
tečně ten Bůh, v kterého on věří, nebo je možná nějaký jiný. Tehdy 
se Nifont modlil ještě s větší důvěrou, až dokud od něj Boží milost 
pokušitele neodehnala. Pak jeho srdce naplnila radost, do rozumu 
přišlo světlo a pokušení zcela odešlo. Děkoval Bohu a kál se před 
Ním za své pochybnosti. Hlasitě řekl: „Kde jsou ti, kteří říkají: ‚Bůh 
není‘?“ a potom promluvil sám k sobě: „Pojď, hříšný Nifonte, do 
chrámu a ve zpovědi vyznej své hříchy Pánu, protože tam na 
tebe čeká štědrý Otec.“ Když přišel do chrámu a vyzpovídal se, 
uslyšel z nebe hlas, který mu říkal: „Dobře že jsi sem přišel, moje 
dítě, měl jsem o tebe velkou starost a velmi se mi po tobě stýskalo. 
Jak mé srdce bolelo, když jsem musel čekat na tvé obrácení! Dnes se 
z tebe raduji a veselím, že se ke mně celým srdcem obracíš.“
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Za nějaký čas Bůh dal Nifontovi dar uzdravování a také osvítil jeho 
oči, takže znal tajemství lidských srdcí a viděl duchovní svět. Jednou 
Nifont uviděl muže zahloubaného do práce. Znenadání k němu přišel 
démon a začal mu něco šeptat do ucha. Nedaleko od něj byl jiný muž, 
k němu také přistoupil běs a též mu cosi šeptal do ucha. V tu chvíli 
ti muži nechali svou práci a začali se hádat. Když to Nifont viděl, 
zarmoutil se a řekl: „To ty, démone, zaséváš nepřátelství mezi lidmi!“ 

Jindy Nifont viděl mnicha, který šel a modlil se. Z jeho úst vy-
cházel oheň, který sahal až do nebe. Za ním šel jeho anděl a nesl 
v ruce ohnivý oštěp, kterým od mnicha odháněl běsy.

Jednou večer, na Bílou sobotu, Nifont viděl Přečistou Pannu 
Marii, jak přišla do chrámu spolu s apoštoly a mnoha svatými. Dí-
vala se na lidi a velmi se radovala, když viděla, že se modlí a horlivě 
slouží Bohu. Když viděla vlažné křesťany, plakala. Potom nad všemi 
rozprostřela ruce a modlila se, aby byli všichni spaseni. Když to 
Nifont viděl, naplnila ho vděčná radost, že se Přečistá Bohorodička 
od hříšných lidí neodvrací, ale vždy jim pomáhá.

Matka Boží, které se Nifont svěřil do ochrany a často se na ni 
obracel, mu věrně pomáhala a přimlouvala se za něj. Jednoho dne 
odpočíval, a tu k němu nečekaně přišel ďábel a v ruce držel du-
chovní zbraň. Vrhl se na Nifonta a chtěl ho donutit ke hříchu, a tak 
duchovně zabít. Boží silou byl však zadržen. Když démon odcházel, 
skřehotal zuby a řekl: „Maria, ty mě vždy vyháníš!“

Když byl už Nifont starší, Bůh mu zjevil, že přijme biskupské 
svěcení. Ctihodný otec se toho začal bát a svévolně utekl. Spolu se 
svým učedníkem nastoupil na loď a odpluli do Alexandrie. Právě 
tehdy tam však přišli lidé z města Konstancie na Kypru a prosi-
li alexandrijského biskupa Alexandra, aby jim vysvětil biskupa. 
Alexandr lidem řekl: „Mějte chvíli strpení, než mi Bůh ukáže člověka, 
který má být vaším biskupem.“ Poznal, že tím člověkem je Nifont. 
Alexandrijský arcibiskup ho pak vysvětil na biskupa Konstancie. 
Svatý byl skutečným otcem pro své věřící, vedl je k pravdivému 
pokání a všichni ho milovali a ctili.

Tři dny před smrtí Nifontovi Bůh zjevil, že už brzy zemře. Celou 
noc před svou smrtí se svatý horlivě modlil za sebe i za své věřící. 
Ukázal se mu Pánův anděl a oznámil mu, že je mu připraven pří-
bytek ve věčném pokoji. Při utreni — ranních chválách — už Nifont 
nemohl stát, musel si lehnout. Pak řekl: „Buď zdráva moje Pomoc-
nice, a moje Tvrzi! Blahořečím ti, Laskavá, protože nezapomínám na 
tvou milost.“ Když se tak Nifont pomodlil ke své Orodovnici, Přečisté 
Panně Marii, vydal svou duši do Božích rukou.



426

PŘEDVEČER KRISTOVA NAROZENÍ

Zítra nastane ten svatý den, v němž slavíme, že se Kristus narodil 
z Panny Marie. Snažme se dnešní den zůstávat v modlitbě a čtení 
Božího slova. Ať v předvečer Kristova narození není pro nás hlavní 
slavnostní večeře. Pamatujme, že dnešní den je počátkem velkého 
svátku. Ať v tento večer nikdo neurazí Pána, našeho Boha, hříchem 
nebo hádkou. Dnes očistěme svědomí, aby se v našem srdci mohlo 
narodit Dítě Ježíš, které nám daruje štěstí a mír.

SVATÁ MUČEDNICE EUGENIE

Za panování císaře Commoda (180–192) byl vládcem nad celým 
Egyptem Filip. Byl poslán do Alexandrie z Říma a přišel i s ženou a 
dětmi. Měl dva syny, Avita a Sergia, a jednu dceru jménem Eugenia. 
Filip byl ke křesťanům laskavý, a i když je musel vyhnat z města, 
dovolil jim žít na předměstí, protože si jich vážil pro jejich dokonalý 
život. Svou dceru Eugenii vychoval v pohanské fi losofi i, učil ji kraso-
řečnictví a rétorice. Eugenie byla rozumná, snaživá v učení, vše lehce 
chápala. I když byla pohankou, měla od Boha touhu vést čistý život 
a nevstupovat do manželství. Když ji chtěl jeden významný Říman 
zasnoubit svému synu, rodiče se Eugenie zeptali, zda se chce za 
tohoto vznešeného mladíka provdat. Dívka jim odpověděla: „Muže 
je třeba si vybírat podle toho, zda žije dobrým životem, a ne pro jeho 
původ, protože bude třeba žít s ním a ne s jeho rodem.“

Jednou se Eugenii z Boží prozřetelnosti dostala do rukou kniha 
listů svatého apoštola Pavla. Když ji pozorně pročetla, dozvěděla 
se o existenci jediného pravého Boha, který všechno stvořil. V tu 
chvíli nebeské Světlo osvítilo její mysl, stala se čistou a připravenou 
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pro přijetí Ducha svatého. Pevně uvěřila v Ježíše Krista, ale neod-
vážila se Jej otevřeně vyznat ústy, protože se bála hněvu rodičů. 
Křesťané žili jen na předměstí a Eugenie si v touze slyšet jejich 
učení, vyprosila u rodičů svolení jet na jeden z rodinných statků 
pod rouškou odpočinku na venkově. Když jela kolem monastýru, 
který se nacházel v jedné z křesťanských osad, slyšela, jak mniši 
zpívají žalm: „Neboť všichni bohové pohanů jsou běsi, Hospodin však 
stvořil nebe.“ (Ž 96,5)

Když to Eugenie uslyšela, zastyděla se za svůj pohanský život i 
za život svých rodičů. Povzdechla si a řekla svým dvěma eunuchům, 
kteří se jmenovali Protus a Hyacint: „Vy jste se se mnou věnovali 
studiu mnoha různých spisů. Víte, co řekl Sokrates, Aristote-
lés, Platón, znáte mylné představy stoiků i Epikúra. Nezapo-
mínejte, že to všechno jsou jen báchorky. Neobsahují nic jiného 
jen jakési zdání pravdy, které může oklamat mnohé. Křesťané 
vítězí nad všemi jedním slovem: Všichni bohové pohanů jsou 
běsi. Víra v pohanské bohy je skutečným bláznovstvím a vede 
do záhuby. Učení křesťanů otevřeně vyznává jediného Boha a 
ukazuje nám pravý cíl našeho života. Nedávno jsem četla listy 
křesťanského apoštola Pavla a věřím v ta slova, neboť ona zakládají 
víru na skutcích. Apoštol ve svých listech jasně ukazuje na cestu spá-
sy a vy, jestli chcete, můžete se řídit jeho pokyny a dosáhnete spásy. 
Slyšela jsem, že křesťanský biskup Elius tady vybudoval mužský 
monastýr. Také říkají, že do tohoto monastýru není dovolen přístup 
ženám. Proto mi ostříhejte vlasy, oblečte mě do mužského oděvu, a 
v noci mě tam zaveďte. Čas našeho návratu do města stanovíme na 
pozdní večer. Všichni otroci ať jdou před vozem a vy dva jděte vzadu. 
Já potichu sestoupím z vozu, takže se domů vrátí prázdný, a půjde-
me společně k Božím služebníkům.“ Taková slova a úmysl Eugenie 
zapadl do srdce oběma eunuchům, a když nastala noc, udělali, jak 
bylo domluveno. Když se blížili k monastýru, uviděli dav lidí. Přidali 
se k lidu a spatřili mezi lidmi starce, který jel na oslátku. Zeptali se 
jednoho muže: „Kdo je ten stařec?“ Odpověděl, že to je biskup Elius, 
který vyrostl v monastýru. Eugenie řekla muži: „Prosím tě, pověz o 
nás svatému biskupovi, protože se chceme odvrátit od model k Ježíši 
Kristu. Jsme bratři a se společným souhlasem jsme se rozhodli všichni 
tři vstoupit do tohoto monastýru.“ Muž splnil jejich prosbu. Když to 
biskup uslyšel, byl rád a řekl, aby je k němu přivedli. Přišli a on se 
za ně nejprve pomodlil. Bůh mu ukázal, že před ním stojí dva eu-
nuchové a jedna žena. On však všechny tři požehnal k mnišskému 
životu a úplné vydanosti Bohu a pokřtil je.
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V ten samý čas se prázdný vůz blížil k domu Eugenie. Otroky, 
co šli vpředu, vůbec ani nenapadlo, co se stalo. Když domácí slu-
žebnictvo našlo vůz prázdný, všichni se velmi polekali, co se jen 
mohlo stát, a běželi to oznámit svému pánu Filipovi. Když uslyšel, 
že se jeho dcera nevrátila, velmi se zarmoutil. Neutěšitelně pro ni 
spolu se svou ženou Klaudií a oběma syny plakal a rozkázal ji všude 
hledat. Nikde ji však nenašli.

Eugenie žila v monastýru, sloužila Bohu a byla poslušná svému 
představenému. Ve všem se sebe zříkala a hodně se modlila. Za ně-
jaký čas ji Bůh obdaroval darem uzdravování. Dva její eunuchové 
Protus i Hyacint ji následovali v odříkavém životě a byli jí věrnými 
služebníky a přáteli. Tři roky po vstupu Eugenie do monastýru, ze-
mřel igumen a bratři se shromáždili, aby zvolili nového. Začali prosit 
Eugenii, aby se stala jejich igumenem, protože neznali tajemství, 
které Bůh chránil, že Eugenie není z přirozenosti muž, ale žena. 
Eugenie nechtěla přijmout úřad, ale z Boží vůle se nakonec podřídila.

V Alexandrii žila jedna bohatá žena jménem Melantie. Těžce 
onemocněla a trpěla nemocí víc než rok. Když uslyšela o mnichu 
Eugeniovi, který uzdravuje různé nemoci, spěšně se vydala za ním a 
prosila ho, aby ji uzdravil. Eugenie ji pomazala svatým olejem a žena 
byla hned uzdravena. Z toho času Melantie často navštěvovala mo-
nastýr, v němž svatá panna žila. Ďábel vložil do jejího srdce nečistou 
žádostivost k mnichu Eugeniovi a ona zatoužila svést ho k hříchu. 
Jednoho dne, když byla na svém panství, se rozhodla předstírat 
nemoc a přikázala zavolat k sobě mnicha Eugenia. Když k ní svatá 
přišla, žena ji začala svádět k hříchu. Eugenie se odvrátila s odporem 
vůči nestoudnosti této smilnice, přísně a stroze jí lála a hned utekla 
do svého monastýru. Melantii naplnila nevýslovná hanba a hněv 
a hned se vydala do města. Chtěla se mnichu Eugeniovi pomstít, 
a proto ho očernila před prefektem Filipem. Se strojeným pláčem 
hořekovala: „Jeden křesťanský mladík, který se vydává za lékaře a 
žije v monastýru nedaleko mého panství, přišel do mého domu. Do-
volila jsem mu vejít do mého pokoje kvůli léčbě. On mě však pokládal 
za jednu z nestydatých žen a začal mě svádět k hříchu. Kdybych 
nezačala křičet a mé otrokyně by nepřiběhly, poskvrnil by mě!“ Tato 
slova Melantie vyvolala u prefekta veliký hněv. Hned poslal vojáky, 
aby přivedli nejenom Eugenia, ale i všechny, co s ním v monastýru 
žijí. Vojáci zajali všechny mnichy, zakovali je do řetězů a uvrhli do 
věznice. Zpráva o této události se rozšířila po celém kraji a křesťané 
museli vytrpět od pohanů mnoho urážek a bezpráví.

Nastal den soudu, shromáždilo se mnoho lidí a prefekt Filip spolu 
se svými syny zasedl na soudním stolci. Rozkázal přivést mnicha Eu-
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genia spolu s dalšími mnichy. Lid hlasitě křičel: „Ať zahynou nečistí 
ničemové!“ Tehdy vládce začal s hněvem vyslýchat Eugenii: „Pověz 
nám, zločinný křesťane, to vám přikázal váš Ježíš Kristus, abyste 
páchali takové věci? Pověz nám, ničemo, jak ses mohl odvážit vejít 
do domu Melantie a nutit ji k takovým věcem?“ Eugenia tu stála před 
svým otcem a bratry, nevinná, žádného zla se nedopustila, skrytá 
pod mužským mnišským oděvem, a přívětivě odpověděla: „Můj Pán 
Ježíš Kristus, kterému sloužím, učí čistotě a slibuje věčný život těm, 
kdo v Něho věří, a zvláštní odměnu svým věrným, kteří kvůli Němu 
zachovávají neposkvrněné panenství. My můžeme hned dokázat, že 
Melantie nás očerňuje. Ať sem přivede své otrokyně, abychom jejich 
ústy odhalili nepravdu a pravda se stala zjevnou.“

Tehdy přivedli otrokyně Melantie, ale ony, aby se zalíbily své paní, 
rovněž lhaly. Když Eugenie uslyšela jejich slova, řekla: „Chtěl jsem 
zachovat mé tajemství do konce života, ale odhalím vám pravdu, aby 
nezapanovala lež a bezpráví a aby se mezi pohany nešířily lživé po-
mluvy na křesťany a nevysmívali se cudnému, křesťanskému životu. 
Ve skutečnosti nejsem muž, ale od přirozenosti žena. Moje jméno je 
Eugenie, a ty, prefekte, jsi můj otec, Klaudie je má matka a Avitus 
a Sergius mí bratři. Z lásky k Ježíši Kristu jsem se odřekla světa a 
všech jeho rozkoší a vstoupila jsem do monastýru.“

Ještě nestihla domluvit, když otec a bratři poznali, že to je sku-
tečně Eugenie! V tu chvíli se k ní s nevýslovnou radostí a se slzami 
vrhli a objímali ji. Rychle oznámili její matce Klaudii, že její dcera 
Eugenie se našla. Klaudie okamžitě přiběhla, a když uviděla svou 
milovanou dceru Eugenii, objímala ji a z velké radosti plakala. Když 
lidé viděli, co se to děje, velmi se divili a hlasitě provolávali: „Jediným 
Bohem je Ježíš Kristus! Jediným pravým Bohem je Bůh křesťanů!“ 
Pro všechny křesťany v Alexandrii i v celém Egyptě nastala velká 
radost, a obzvlášť tehdy, když se nechal pokřtít a uvěřil v našeho 
Pána Ježíše Krista sám prefekt Filip s manželkou, svými syny a 
s celým domem. Tehdy i mnoho pohanů přijalo křest svatý.

Zanedlouho po těchto událostech někteří pohané z Alexandrie 
donesli císaři Severovi (193–211) zprávu, že prefekt Filip se stal 
křesťanem. Císař napsal Filipovi dopis, tohoto znění: „Přikazuji ti, 
aby ses buď vrátil k dřívějšímu uctívání římských bohů, a pak můžeš 
jako dříve žít v rozkoších s poctami a slávou, anebo jestli nepřestaneš 
odmítat bohy, hned opusť své postavení a vzdej se všeho svého ma-
jetku.“ Když Filip přečetl císařský dopis, předstíral, že je nemocný, 
a za ten čas všechny své majetky prodal. Peníze rozdal chudým 
a věnoval chrámům a pak se zřekl svého postavení. Alexandrijští 
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křesťané si ho hned zvolili za biskupa. Filip měl dar krasořečnictví a 
svými kázáními obrátil ke křesťanství mnoho významných pohanů. 
Za nějaký čas přišel na jeho místo z Říma jiný prefekt. Ten tajně 
najal vrahy, kteří Filipa probodli mečem, když ho zastihli během 
modlitby o samotě. Za tři dny Filip zemřel a Pán ho tak učinil hod-
ným mučednické koruny.

Po smrti otce sv. Eugenie shromáždila kolem sebe křesťanské 
panny a pokračovala spolu s nimi v horlivé službě Bohu. Klau-
die vybudovala velký dům pro poutníky a nemocné a posvětila se 
této službě. Za nějaký čas se vrátila do svého domu do Říma a vzala 
s sebou oba syny i dceru Eugenii. Svatá Eugenie v Římě tajně zís-
kávala pro Ježíše Krista mnoho děvčat, dcer vznešených patriciů, 
a učila je zachovávat čistotu.

Tehdy žila v Římě jedna mladá dívka císařského rodu jménem 
Basilea. Byla sirotek. Do doby, než dosáhne plnoletosti, byla svěře-
na svému strýci Elinovi. Zasnoubili ji bohatému mladíkovi jménem 
Pompeius. Sňatek však odložili o několik let, protože Basilea byla 
po smrti rodičů ještě příliš mladá. Často slyšela o Ježíši Kristu a o 
Eugenii i o jejím bezúhonném životě a zahořela duchem, protože Pán 
se dotknul jejího srdce. Měla dvě přání: dozvědět se pravdu o Ježíši 
a uvidět Eugenii. Jít za ní a mluvit s ní nemohla, aby se o tom ne-
dozvěděl její snoubenec, a také proto, že tehdy byli v Římě křesťané 
pronásledováni. Basilea proto poslala Eugenii prosbu, aby jí aspoň 
písemně sdělila pravdu o Kristu a naučila ji, jak je třeba v Něho věřit.

Svatá Eugenie však vnímala, že dopis nemůže naučit víře tak 
jako slova, a proto rozkázala eunuchům Protovi a Hyacintovi, aby 
se připravili, a poslala je, jako by šlo o dárek, Basilei. Basilea s ra-
dostí tento jakoby dárek — otroky eunuchy — přijala, a oni s ní 
rozmlouvali ve dne i v noci a učili ji svaté víře. Basilea celým srdcem 
uvěřila v Ježíše Krista. Když to oznámili papeži římskému, sv. Korné-
liovi (251–253), tajně k ní přišel a pokřtil ji. Zároveň i její strýc Elin 
uvěřil v Krista, takže se Basilea mohla bez překážek vídávat s Euge-
nií. Za nějaký čas Eugenie spolu s Basileou obrátily k Bohu mnoho 
děvčat, sv. Klaudie žen a eunuchové Protus a Hyacint mladíků.

Když se císařem stal Valerián (253–260), pronásledování křes-
ťanů zesílilo. Vydal příkaz zabít všechny křesťanské učitele. Bůh 
zjevil sv. Eugenii a Basilei, že je čeká mučednická smrt. Eugenie 
shromáždila mnoho děvčat, které se zasvětily Bohu, a řekla jim: „Mé 
duchovní dcery, buďte v tomto čase připraveny z lásky k Ježíši obě-
tovat i svůj život a zachovat si čistotu. Čistota nás přibližuje k Bohu, 
čistota nás činí podobné andělům, ona je matkou věčného života, 
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bezpečnou cestou do nebe, hospodyní radosti. Po ničem nemáme 
tak toužit, o nic se tak snažit, jak o to, abychom přebývaly v nepo-
skvrněném panenství. Ještě slavnějším je však za čistotu zemřít. Co 
je marná a lživá rozkoš tohoto světa, která, když se objeví, 
přináší dočasnou radost, a když mizí, věčné utrpení. Přináší 
krátce trvající smích, aby skončila věčným pláčem. Ukazuje 
květ uspokojení, který rychle vadne, aby zplodila věčný žal. 
Slibuje šťastný život v tomto čase, aby v budoucím vydala na 
věčná muka. Nepřestávejte proto milovat našeho Spasitele. 
Odevzdávám vás Duchu svatému a věřím, že On vás zachová čistými 
a neposkvrněnými.“ Když to Eugenie řekla, všechny se společně po-
modlily, odevzdaly se ochraně Přesvaté Bohorodičky a tak se rozešly.

Toho dne jedna z otrokyň sv. Basiley šla za Pompeiem a řekla 
mu, že jeho snoubenka je křesťankou, že se teď celým srdcem drží 
křesťanské víry a pohrdá nejen jím, ale i celým světem. Jak to Po-
mpeius uslyšel, rozhněval se, běžel do domu Basiley a začal silně 
tlouct na dveře. Basilei pověděli o jeho příchodu, ale ona ho nepus-
tila a řekla: „Nesluší se, aby mladík mluvil o samotě s dívkou, a už 
vůbec se nesluší, aby dívka hleděla na mužskou tvář.“ Zahanbený 
Pompeius hned běžel za císařem Galienem (260–268) a žaloval na 
svou snoubenku i na Eugenii. Císař ho vyslechl a hned vydal roz-
kaz, aby panna Basilea buď uzavřela sňatek se svým snoubencem, 
anebo byla sťata mečem. Ohledně Eugenie rozkázal, aby přinesla 
oběť bohům, anebo zahyne v mukách. Když císařův rozkaz došel 
k sv. Basilei, nebojácně řekla: „Můj ženich je Král králů, Kristus, Syn 
Boží, a kromě Něho nechci znát jiného, nechci žádného smrtelného 
muže.“ Po těchto slovech ji sťali mečem. Zajali rovněž sv. Prota a 
Hyacinta, zatáhli je do modlářského obětiště a tam jim usekli hlavy.

Tehdy k sobě městský prefekt Nicetus zavolal sv. Eugenii. Za to, 
že nechtěla přinést oběti bohům, jí rozkázal přivázat na krk kámen 
a hodit do Tibery. Když to bylo vykonáno, kámen se v tu chvíli sám 
odvázal a svatá šla po vodě jako po souši. Tehdy ji znovu zajali a 
hodili do rozpálené pece. Pán ji ale i tam ochránil. Pak ji hodili do 
velmi hlubokého příkopu a deset dní ji tam mořili hladem, Bůh jí 
však posílal pokrm z nebe. V příkopu se Eugenii ukázal Ježíš Kristus 
a povzbuzoval ji k mučednictví. V samotný den Kristova narození 
byl za ní do příkopu poslán kat, který ji zabil mečem. Klaudia vzala 
svaté tělo své dcery a pochovala je na rodinném pozemku. Za nějaký 
čas se jí sv. Eugenie zjevila a oznámila jí, že Bůh i ji vezme do věčné 
radosti. Stalo se to v roce 262.



432

KRISTOVO NAROZENÍ

„Panna dnes Nadpřirozeného rodí a země skýtá Nedostupnému 
jeskyni. Andělé s pastýři Ho oslavují a mudrci vedeni hvězdou putují, 

neboť se pro nás narodilo Děťátko malé, předvěčný Bůh.“
(Kondak svátku Narození Páně)
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Tak svatá církev opěvuje dnešní velký svátek. A skutečně, dnes je 
na místě se radovat! Abychom však mohli prožít tuto radost plně, je 
potřebné pochopit, co se v tento den stalo. Co je podstatou Kristova 
narození? Všemohoucí Bůh, Stvořitel všeho, se stal bezbranným Dí-
tětem, aby ses ty stal Božím synem, dědicem Božího království. Uvě-
dom si: Bůh tě miluje a dal Ti největší Dar — svého vlastního Syna! 
Ježíš přijal lidskou přirozenost z Panny Marie, aby tak naplnil vůli 
nebeského Otce a vysvobodil nás z krutého otroctví hříchu a ďábla. 
V Písmu svatém je napsáno: „Kdo hřeší, je otrokem hříchu.“ (J 8,34) 
Ano, já i ty, my všichni jsme otroky hříchu. Sami se z tohoto otroctví 
nemůžeme vysvobodit. Lidstvo je podobné nemocnému, který potře-
buje lékaře, anebo člověku, který spadl do jámy a potřebuje pomoc, 
neboť sám není schopen z jámy vylézt. Potřebujeme vysvobození!

Jak jsme se dostali do takového stavu? První lidé byli vystaveni 
zkoušce víry a poslušnosti Božímu slovu. Ďábel je podvedl, oni mu 
uvěřili, a tím ztratili pro sebe i pro nás věčný život a duchovní dary, 
které jim Bůh dal. Do světa vstoupil hřích, utrpení a smrt. V člověku 
nastala tragická disharmonie. Vynahradit Boží spravedlnosti hřích 
prvních lidí nemůže žádný člověk. Spasit nás mohl jen Boží Syn a 
stálo Ho to všechno! Cena mého i tvého vykoupení je Ježíšova krev 
prolitá až do poslední kapky.

K lepšímu pochopení tohoto tajemství nám pomůže i tento příběh: 
Byli dva přátelé, jednoho z nich nepřítel zasáhl mečem namočeným 
v jedu. Lékaři řekli jeho příteli, že není žádná šance na uzdravení, 
jedině kdyby mu někdo vysál jed z rány. To je pro nemocného je-
diná naděje. Tento šlechetný skutek však stojí dobrodince nejvyšší 
oběť — zemře. Když to uslyšel skutečný přítel, neváhal ani sekundu, 
přiložil svá ústa ke zraněnému místu a vysál jed.

My jsme po našich prarodičích zdědili hříchem porušenou při-
rozenost, do níž ďábel v momentu hříšného pádu Adama a Evy 
vstříknul infekci zla. Toto ložisko zla je v nás a nazývá se starý 
člověk. Pán Ježíš však vrátil do našeho nitra dokonalou harmonii.

Nebeský Otec mnohokrát oznamoval lidstvu, že přijde Mesiáš, 
Kristus. Hned v ráji řekl hadovi — satanovi: „Mezi tebe a ženu polo-
žím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty 
mu zasáhneš patu.“ (Gen 3,15) Pak Hospodin často obnovoval své 
zaslíbení ohledně příchodu Spasitele, jak to čteme na různých mís-
tech Starého zákona. Abrahámovi řekl: „Učiním tě velkým národem, 
požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním! Požehnám 
těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požeh-
nání veškeré čeledi země.“ (Gen 12,2–3) Potom Bůh zopakoval totéž 
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Izákovi, Jákobovi i králi Davidovi. Prorok Nátan Davidovi oznámil, že 
Mesiáš bude z jeho rodu. „Já dám po tobě povstat tvému potomku, 
který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje 
dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky. Já mu 
budu Otcem a on mi bude synem.“ (2Sam 7,12–14) A Jeremiáš říká: 
„Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy Davidovi vzbudím vý-
honek spravedlivý. Kralovat bude jako král a bude prozíravý a bude 
v zemi uplatňovat právo a spravedlnost. V jeho dnech dojde Judsko 
spásy a Izrael bude přebývat v bezpečí. A nazvou ho tímto jménem: 
‚Hospodin — naše spravedlnost.‘“ (Jer 23,5–6)

Prorok Micheáš předpověděl, že se Kristus narodí v Betlémě, 
nedaleko Jeruzaléma: „A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší 
mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, 
jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.“ (Mich 5,1) Betlém 
znamená „místo chleba“. To je podle slov svatého Jeronýma znak, 
že Ježíš je naším nebeským chlebem. Svatý Cyprián říká: „Proto se 
položil do jeslí, abychom změnili svůj zvířecí život a živili se ne senem 
(požitků), ale nebeským chlebem.“

„Když tam byli, naplnily se dny a přišla její hodina. I porodila 
svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, 
protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.“ (Lk 2,6–7) Syn Boží se 
narodil v chlévě pro zvířata. Naše duše je často horší než ten chlév, 
a přesto Kristus přichází, aby nás spasil od hříchu. On říká: „Hle, 
stojím u Tvých dveří a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, 
vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“ (Zj 3,20) Pověz 
dnes i ty: „Přijď, Pane Ježíši, marana tha!“ On vážně počítá s tvým 
pozváním. Teď se na tebe vztahuje: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc 
stát se Božími dětmi.“ (J 1,12)

O narození Mesiáše z Panny prorokuje Izaiáš: „Proto vám dá zna-
mení sám Panovník: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno 
Immanuel (to je ‚S námi Bůh‘).“ (Iz 7,14) Svatý Řehoř Nysský podává 
učení církve ohledně neposkvrněnosti Přesvaté Bohorodičky slovy: 
„Panna počala, panna nosila, panna porodila, pannou zůstala. Ani 
jeden takový zázrak na zemi ještě nebyl.“ Předobrazem neporušené-
ho panenství Matky Boží byl ve Starém zákoně keř, který neshořel 
a Rudé Moře, které po přechodu Izraelců zůstalo neprůchodným.

V žalmu 72 David předpovídá poklonění třech mudrců novona-
rozenému Spasiteli těmito slovy: „Králové Taršíše a ostrovů přinesou 
dary, budou odvádět daň králové Šeby a Seby. Všichni králové se mu 
budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.“ (Ž 72,10–11) Boží 
slovo říká: „Když se narodil Ježíš v Judském Betlémě za dnů krále 
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Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se: 
‚Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho 
hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.‘ Když to uslyšel Herodes, zne-
pokojil se a s ním celý Jeruzalém; svolal proto všechny velekněze a 
zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Oni mu 
odpověděli: ‚V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka: A ty 
Betléme v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, 
neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.‘ 
Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, 
kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl: ‚Jděte a 
pátrejte důkladně po tom dítěti; a jakmile je naleznete, oznamte mi, 
abych se mu i já šel poklonit.‘ Oni krále vyslechli a dali se na cestu. 
A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zasta-
vila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali 
se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; 
padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary — zlato, 
kadidlo a myrhu. Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Hero-
dovi, jinudy odcestovali do své země.“ (Mt 2,1–12)

Mudrci, i když byli pohané, přišli se poklonit novonarozenému 
Spasiteli. Podle tradice pocházeli z různých zemí. Jeden z Perské 
říše, druhý z Arábie a třetí z Etiopie. Jejich jména byla Melichar, kte-
rý přinesl zlato, Kašpar přinesl myrhu a Baltazar obětoval kadidlo. 
Nebylo to tak náhodou. Neboť zlato Ježíš obdržel jako Král, kadidlo 
jako Bůh a myrhu jako člověk. Svatý papež Lev I. vysvětluje, že dary 
přinesené Králi ukazují, že v Kristu jsou dvě přirozenosti — Boží a 
lidská. O narození odvěkého Boha se mudrci dozvěděli z úkazu na 
nebi, neboť se objevila neobyčejná hvězda. Někteří církevní spiso-
vatelé, především sv. Ignác z Antiochie (Bohonosec) i Órigenés tvr-
dí, že byla stvořena, aby oznámila tuto slavnou událost. A sv. Jan 
Zlatoústý a Theofylakt jsou dokonce toho názoru, že to byl anděl 
v podobě hvězdy. Faktem je, že lidé ze všech končin země ji viděli, 
o čemž svědčí dávné knihy. Existují svědectví, podle nichž dokonce 
v Číně zaznamenali toto zvláštní nebeské těleso.

„Vše dnes naplnila radost, Kristus se narodil z Panny!“ Radujme 
se i my, neboť jak říká sv. Jan Zlatoústý: „Dnešní den je počátkem 
a podstatou všech svátků. Kdyby se Kristus nenarodil a nedal se 
pokřtít, nebyl by svátek zjevení Páně. Pak by za nás ani nezemřel, 
ani by nevstal z mrtvých a neposlal by nám Ducha svatého.“

„‚Nebojte se,‘ řekl anděl pastýřům ‚hle, zvěstuji vám velikou radost, 
která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus 
Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko 
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v plenkách, položené do jeslí.‘ A hned tu bylo s andělem množství 
nebeských zástupů a takto chválili Boha: ‚Sláva na výsosti Bohu a 
na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.‘“ (Lk 2,10–14). Tato 
velká vánoční radost je pro všechny lidi dobré vůle, tedy i pro tebe. 
Kristovo narození si proto chceme připomínat nejen jako historickou 
událost, ale toužíme, aby se uskutečnilo i v nás. Chceme, aby se 
Kristus skrze víru narodil a přebýval v našich srdcích. Kdyby Ježíš 
i tisíckrát přišel na svět a tisíckrát se narodil, pokud se nenarodí ve 
tvé duši, pak to pro tebe bude nadarmo. V Ježíši máš věčný život, 
v Něm máš i pravé štěstí na této zemi. Aby se však narodil i v tobě, 
je třeba splnit jednu podmínku: přiznat před Bohem svůj hřích a 
přijmout Ježíše. Udělej tento krok víry.

Nestačí však jen jednorázově přijmout Ježíše. Ve svém životě 
se s Ním musíme stále znovu spojovat. A abychom se s Ním mohli 
spojovat, musíme Ho ve všednosti dne hledat. „Spěchali tam a na-
lezli Marii a Josefa i to děťátko položené do jeslí.“ (Lk 2,16) Kde mám 
hledat Ježíše, abych Ho našel? Především v modlitbě. Tady se učíme 
bdít a prožívat přítomný okamžik: teď a tady, s Tebou, Ježíši! Teď 
chce Ježíš být s tebou, mluvit k tobě a v tobě a skrze tebe působit. 
To je podstata spojení duše s Bohem v čase.

Svatému Jeronýmovi se jednou zjevilo Dítě Ježíš. Světec mu 
v nadšení nabízel jako dar vše, co měl. Zdraví, talenty, čas k plodné 
práci, svoji celoživotní námahu — překlad Písma svatého do šesti 
jazyků — a nakonec i život. Syn Boží ale řekl: „To vše máš ode mne.“ 
Jeroným se smutně zeptal: „A co ti tedy mohu dát?“ Ježíš odpověděl: 
„Jeronýme, dej mi svůj hřích, kvůli tomu jsem přišel.“ To dnes chce 
Spasitel i od tebe. Dej Mu svůj hřích a také strach, bolest, utrpení. 
On ti dá pokoj, který svět dát nemůže.

O každých dalších Vánocích, které tu ještě v tomto životě budeš 
slavit, se zastav a několikrát si zopakuj a zároveň uvědom pravdu: 
„Dnes a mně se narodil Spasitel!“
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SLAVNOST PŘESVATÉ BOHORODIČKY

Druhý den po Kristově narození církev uctívá matku našeho 
Spasitele. Panna Maria obdržela mimořádný úkol — pomoci nám, 
abychom skrze ni a Ducha svatého byli přetvořeni v Krista. Na Bo-
horodičku se v plné míře vztahují slova Písma svatého: „Ó děti moje, 
které znovu v bolestech rodím, dokud nebudete přetvořeni v Krista“ 
(Gal 4,19) Ježíš nám dal Marii za matku. Jestli o tom víme nebo ne, 
to na tom nic nemění. Nemůžeme si vybrat svou pozemskou matku. 
Byla nám dána a naší povinností je ji přijmout a ctít, jak nám přika-
zuje Bůh čtvrtým přikázáním. Jestliže to neděláme, hřešíme. Svou 
pozemskou matku můžeme urazit, ale ona i nadále zůstává naší mat-
kou. Podobně je to i s Bohorodičkou, ona je naše duchovní matka, 
ale mnoho křesťanů ji nejen odmítá, ale i uráží a pokládá ji za pře-
kážku sjednocení s Ježíšem. Boží vůle je však jiná. Ježíš říká i tobě: 
„Hle, tvá matka!“ Přijal jsi ji? Ti, kteří přijmou Pannu Marii za matku, 
budou schopni plně přijmout Boží slovo, které v nich zapustí kořeny 
a projeví se v síle. Ve svátky Ježíšova narození máme prožít setkání 
s Ježíšem. Obzvlášť během svatého přijímání si uvědomujeme Boží 
slovo: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, přebývá ve mně a já v něm.“ 
Naše duše se má stát živým Betlémem, jeskyní, do níž přichází sám 
Bůh. Máme být podobni Přesvaté Bohorodičce, která nosila Krista 
a která ho dala světu. I my Ho máme nosit ve svém srdci, přebývat 
v Něm, být v Kristu zakořeněni a také máme dávat Ježíše jiným.

Dnes si také připomínáme útěk svaté rodiny do Egypta. Prorok 
Izaiáš předpověděl tuto událost slovy: „Výnos o Egyptu: Hle, Hos-
podin jede na rychlém oblaku a vjíždí do Egypta. Egyptské modly se 
před ním kymácejí, Egypt svou odvahu nadobro ztratil.“ Svatý Jan 
Zlatoústý se ptá: „Za co Přečistá Panna trpí všechny ty těžkosti a 
nouzi? Za to, že porodila Spasitele světa! I my proto nebuďme malo-
myslní, jestli nás pronásledují. Neboť příklad Přesvaté Bohorodičky 
nás učí, že utrpení je neoddělitelným druhem každé ctnosti.“
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SVATÝ JOSEF, PĚSTOUN JEŽÍŠE KRISTA

Evangelista Matouš a Lukáš 
uvádějí rodokmen našeho Spasi-
tele a dosvědčují, že sv. Josef po-
cházel z rodu krále Davida. Jeho 
významný původ však vnějškově 
nebyl patrným. V té době se rod 
slavného izraelského krále stal 
bezvýznamným a zchudl. Josef 
byl prostým tesařem. Před Bohem 
však byl vyvolencem, který měl při-
jmout mimořádný úkol — stát se 
pěstounem Ježíše Krista a snou-
bencem Přesvaté Panny Marie. To 
vše řídil Duch svatý, ale zásluhou 
Josefa bylo, že věrně spolupra-
coval s Boží milostí a vykonával 
Jeho vnuknutí. Vidíme to v růz-
ných momentech Josefova života.

První zkouškou bylo, když viděl, 
že Panna Maria čeká dítě. Z lidského pohledu to vypadalo, jako by se 
dopustila smilstva. Podle Mojžíšova zákona ji měli ukamenovat. Sva-
tý Josef zpočátku nechápal, jak se to mohlo stát, byl zcela zmaten. 
Pán ale nikdy neopouští své služebníky, a obzvlášť ne v těžkých chví-
lích. Poslal anděla, který Josefovi oznámil, že se nemusí bát přijmout 
Marii, neboť počaté v ní je z Ducha svatého (Mt 1,20). Svatý Josef byl 
tímto způsobem uveden do tajemství Vtělení Božího Slova a pochopil, 
jakou roli má v této zvláštní rodině. Má být ochráncem Bohorodičky 
i Spasitele. Přijímá toto povolání a hned přichází další zkouška.

Najednou do malého města Nazareta přijíždí královský posel, 
zatroubí, všichni lidé se shromáždí, on vytáhne listinu a čte: „Podle 
nařízení císaře Augusta je v celé říši vyhlášeno sčítání obyvatel. Kaž-
dý musí jít do města, odkud pochází jeho rod.“ Představme si, že Pře-
svatá Bohorodička má za několik dní porodit dítě, a tu je najednou 
potřeba jít sto kilometrů hornatou krajinou z Nazaretu do Betléma. 
Mohlo to být období dešťů nebo chladna... Ne každý kilometr, ale 
každý metr byl utrpením. Možná bylo bláto, možná foukal studený 
vítr. A otázka nocování? Vždyť cesta trvala asi pět dní. Nebylo to 
tak jednoduché. Co mohli s sebou vzít? Jen to nejpotřebnější. Jak 
muselo být v této situaci těžké putovat...
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Jak tedy na situaci asi reagoval sv. Josef a Přesvatá Bohoro-
dička? Uvědomovali si utrpení spojené s cestováním, ale Přesvatá 
Bohorodička dokázala vždy ve víře povědět: „ANO“. Ona děkovala 
za všechno, i za to, že se v celém městečku pro ně nenašlo místo 
a museli proto jít do stáje za městem. Svatý Josef se také naučil 
přijímat vůli Boží: „Buď Tvá vůle. Máme jít, půjdeme! To sčítání si 
nevymyslel císař August nebo Tiberius, ale dopustil ho Bůh.“

Jak my reagujeme v podobných situacích? Když je nám těžko, 
často klademe otázku: „Proč je to tak? Proč zrovna teď? To je jako 
naschvál. Mohlo to být jindy a byl by klid, a teď jsou problémy...“ „Proč 
zrovna já?“ Když však člověk přijme kříž a vůli Boží a místo vzpoury 
začne Bohu děkovat, Bůh mu otevře na danou situaci oči. Pochopí, 
proč se to stalo, uvidí, že právě to je pro něj to nejlepší a že za tímto 
utrpením se skrývá Boží láska. Zřejmě, když sv. Josef dokázal po-
vědět: „Buď Tvá vůle! Já Ti důvěřuji Bože, Ty se postaráš!“ možná 
hned mu pak Bůh připomněl: Spasitel se má narodit v Betlémě.

Písmo svaté nazývá Josefa mužem spravedlivým (Mt 1,19). Co 
to znamená v životě? Především to, že sv. Josef žil hlavním Božím 
přikázáním: „Miluj Pána, svého Boha celým svým srdcem, celou svou 
duší celou svou silou a bližního jako sebe samého.“ (viz Mt 22,37) 
V každodenním životě, ve starostech a povinnostech hledal nejprve 
Boží království (viz Mt 6,33). Můžeme směle říct, že pěstoun Božího 
Syna se vyznačoval všemi ctnostmi, a obzvlášť pokorou, čistotou a 
trpělivostí. To dokazují těžké kříže, které na něj dolehly. Jeho věr-
nost se jasně projevila obzvlášť tehdy, když na život malého Ježíše 
číhalo smrtelné nebezpečí. V kritické chvíli se Josefovi zjevil anděl 
a přikázal: „‚Vstaň, vezmi děťátko a jeho matku a utíkej do Egypta, 
a buď tam, dokud ti nepovím, protože Herodes bude hledat dítě, 
aby ho zabil.‘ Josef vstal, vzal v noci děťátko a jeho matku a šel do 
Egypta.“ (Mt 2,13–15) Od sv. Josefa se máme učit poslušnosti víry. 
On věděl, že to říká Bůh ústy anděla, proto poslechl, vstal a šel. 
Josef nediskutoval: „Ale už je tma, půjdu až ráno. Ještě se vyspím, 
uvidíme, co bude zítra...“ Kdyby takto otálel, Ježíše by zabili spolu 
s jinými nemluvňátky. Svatý Josef byl ale poslušný.

Svatý Josef je rovněž ochráncem církve1. Každá rodina je malou 
církví. Proto obzvlášť muži jsou povinni, aby byli ve svých rodinách 
takovými ochránci jako sv. Josef. Každý den si musí uvědomovat 
tento úkol a snažit se o to, aby nepřeslechli Boží hlas. Muž má být 

1 Papež sv. Pius IX. prohlásil sv. Josefa Nebeským ochráncem katolické 
církve 8. prosince 1870.
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poslušný Bohu a má chránit Ježíše v jemu svěřených duších. Dnes, 
kdy se nepřátelé pravdy snaží zničit instituci rodiny a vytvořit pseu-
dorodiny, které jsou nástrojem neštěstí a peklem na zemi, musíme 
obzvlášť horlivě prosit sv. Josefa, aby nám vyprosil sílu postavit se 
k obraně našich nejbližších.

Svatý Josef byl především mužem hluboké modlitby, stále pře-
býval v těsném spojení s Bohem. Jeho svatost byla nenápadná. A 
právě v tom spočívá velikost sv. Josefa. Představme si, jaké štěstí 
mohl každý den prožívat, když přebýval stále blízko Ježíše a Matky 
Boží. Společně se modlili, pracovali, ve víře nesli všední starosti a 
různé útrapy, a tak Marie s Josefem spolupracovali na vykoupení 
lidského rodu. Marie připravovala jídlo, prala, šila, Josef pracoval 
ve své tesařské dílně nad objednanou prací. Když Ježíš trochu vy-
rostl, pracovali už spolu. Tak prostý, ukrytý život se nám zdá něčím 
pokořujícím, nedůstojným Svaté rodiny. Ale právě toto mělo velký 
smysl v Božích očích, neboť Bůh se nedívá na velikost díla či na jeho 
výsledek, ale jen na lásku. Nejdrobnější práce vykonaná z čisté lásky 
k Bohu má větší význam než největší skutky, které však nejsou uči-
něny s tímto úmyslem. Poznání Ježíše a láska k Němu byly vnitřním 
zaměstnáním, pokojem a radostí sv. Josefa — jedním slovem: celým 
smyslem jeho života. Proto se můžeme k němu směle obracet jako 
k Bohem určenému pěstounovi našeho vnitřního života s Ježíšem. 
A právě spojení s Ježíšem je cíl každého křesťana v tomto životě.

Písmo svaté neříká nic o místu nebo času Josefovy smrti. Podle 
tradice zemřel ještě před počátkem Ježíšovy veřejné činnosti. Mů-
žeme s jistotou říct, že sv. Josef zemřel šťastnou smrtí, protože měl 
kolem sebe Ježíše a Bohorodičku. Co víc je možné si přát? Proto 
se věřící odpradávna obracejí na sv. Josefa a prosí ho o přímluvu 
v hodině své smrti.

Je třeba vzpomenout i otázku nevinnosti sv. Josefa, protože se 
často zpochybňuje. Fakt, že sv. Josef zůstal panicem, dokázalo 
mnoho teologů a učitelů církve, například sv. Jan Damašský. Velký 
Augustin říká: „Josef měl s Přečistou Pannou, jemu zasnoubenou, 
jednotu panenství.“

Nakonec slova sv. Terezie z Avily: „Nepamatuji si, že bych někdy 
nebyla vyslyšena, když jsem něco prosila od sv. Josefa. Zkušenost 
ukazuje, že nás zachraňuje v každém nebezpečí. Nepřeji si nic jiného, 
než povzbudit celý svět k vřelé úctě k sv. Josefovi. Už po několik let 
v den jeho svátku prosím Boha na jeho přímluvu o nějakou milost a 
vždy jsem vyslyšena. Kdo mi nevěří, ať se sám přesvědčí.“
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SVATÝ ŠTĚPÁN, PRVOMUČEDNÍK

Svatý Augustin říká: „Jestli se mučedníci něčím mezi sebou odlišují, 
pak nejznamenitějším bude ten, kdo vydal svůj život za Krista první.“

„V té době, kdy učedníků stále přibývalo, začali si ti z nich, kteří 
vyrostli mezi Řeky, stěžovat na bratry z židovského prostředí, že se 
jejich vdovám nedává každodenně spravedlivý díl. A tak apoštolové 
svolali všechny učedníky a řekli: ‚Bohu se nebude líbit, jestliže my 
přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při stolech. Bratří, vy-
berte si proto mezi sebou sedm mužů, o nichž se ví, že jsou plni Ducha 
a moudrosti, a pověříme je touto službou. My pak budeme i nadále 
věnovat všechen svůj čas modlitbě a kázání slova.‘ Celé shromáždě-
ní s tímto návrhem rádo souhlasilo, a tak zvolili Štěpána, který byl 
plný víry a Ducha svatého, dále Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, 
Parména a Mikuláše z Antiochie, původem pohana, který přistoupil 
k židovství. Přivedli je před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně 
ruce. Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. 
Také mnoho kněží přijalo víru.“ (Sk 6,1–7)

Svatý Štěpán věrně vykonával povinnosti jáhna a také veřejně 
svědčil o Spasiteli. Tak přivedl duše k poznání pravdy. Boží síla byla 
s ním a to se projevovalo mnoha zázraky, které činil mezi lidem.

„Tu proti němu vystoupili někteří židé, patřící k synagóze, zvané 
synagóga propuštěnců, a k synagóze Kyrénských a Alexandrijských, 
a společně se židy z Kilikie a z Asie se začali se Štěpánem přít. Ne-
byli však schopni čelit Duchu moudrosti, v jehož moci Štěpán mluvil. 
Navedli tedy několik mužů, aby prohlašovali: ‚My jsme slyšeli, jak 
mluví rouhavě proti Mojžíšovi a proti Bohu.‘ Tím pobouřili lid a starší 
se zákoníky; pak si pro Štěpána přišli, odvedli ho a postavili před 
radu. Přivedli křivé svědky a ti vypovídali: ‚Tenhle člověk znovu a 
znovu mluví proti tomuto svatému místu i proti Mojžíšovu zákonu. 
Na vlastní uši jsme slyšeli, jak řekl, že Ježíš Nazaretský zboří tento 
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chrám a změní ustanovení, která nám dal Mojžíš.‘ Všichni, kteří v 
radě zasedali, pohlédli na Štěpána a viděli, že jeho tvář je jako tvář 
anděla.“ (Sk 6,9–15)

„Velekněz se Štěpána otázal: ‚Je tomu tak?‘“ (Sk 7,1)
Jako odpověď sv. Štěpán začal vyprávět historii vyvoleného ná-

roda. Přes všechny projevy Boží lásky a péče stále odvraceli srdce 
od Pána. Na konci jasně odhalil bezbožnost židovské církevní hie-
rarchie a řekl:

„‚Jste tvrdošíjní a máte neobřezané srdce i uši! Nepřestáváte 
odporovat Duchu svatému, jako to dělali vaši otcové. Byl kdy 
nějaký prorok, aby ho vaši otcové nepronásledovali? Zabili ty, 
kteří předpověděli příchod Spravedlivého, a toho vy jste nyní 
zradili a zavraždili. Přijali jste Boží zákon z rukou andělů, 
ale sami jste jej nezachovali!‘ Když to členové rady slyšeli, začali 
na Štěpána v duchu zuřit a zlostí zatínali zuby. Ale on, plný Ducha 
svatého, pohleděl k nebi a uzřel Boží slávu i Ježíše, jak stojí po pra-
vici Boží, a řekl: ‚Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka, 
stojícího po pravici Boží.‘ Tu začali hrozně křičet a zacpávat si 
uši; všichni se na něho vrhli a hnali ho za město, aby ho kamenovali. 
Svědkové dali své pláště hlídat mládenci, který se jmenoval Saul. 
Když Štěpána kamenovali, on se modlil: ‚Pane Ježíši, přijmi mého 
ducha!‘ Pak klesl na kolena a zvolal mocným hlasem: ‚Pane, odpusť 
jim tento hřích!‘ To řekl a zemřel.“ (Sk 7,51–60)

Svatý Štěpán se po příkladu našeho Spasitele modlil před svou 
smrtí za své vrahy. Svatý Řehoř Naziánský říká, že „touto modlitbou 
přinesl Bohu větší oběť, než samotnou smrtí“. Toho dne začalo všeo-
becné pronásledování věřících. Slunce ještě ani nestihlo zapadnout a 
vězeňské cely už byly přeplněny křesťany. Zbytek věřících se rozutekl 
po světě. Díky tomu se však křesťanství všude rozšířilo a mučednická 
krev prvního mučedníka přinesla bohaté plody. Štěpán zemřel a za ně-
kolik měsíců na jeho místo nastoupil jeho největší nepřítel Saul — po 
obrácení pojmenován Pavel. Jak říká sv. Augustin: „Církev by nemě-
la Pavla, kdyby pro něj Štěpán nevyprosil u Boha milost odpuštění.“

Svatý Štěpán byl první, kdo přijal mučednickou smrt za Ježíše. 
Historie církve dosvědčuje, že pak miliony mužů, žen a dětí následo-
valy jeho příklad. Když člověk přijme Ježíše a začne Ho následovat, 
hned přichází pronásledování, různá napětí, psychologický tlak i 
očerňování. Svět nemá nic proti obřadům či zbožnému farizejství, 
živého Ježíše však neústupně odmítá. Tento duch nutí ty, kteří 
mají Ježíše, aby se ho zřekli, a jestli to neudělají, tak je zabíjí. Ale 
my nemáme co ztratit. Stejně zemřeme. Jestli můžeme zemřít za 
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svědectví o Pánu Ježíši, je to pro nás největší čest a sláva. On ze-
mřel za každého z nás. Kolik utrpení a ponížení zakusil! On se za 
nás nestyděl. My jsme také povinni nestydět se za Něj. Když přijde 
čas postavit se za Ježíše, vzpomeň si, že nikdo na světě tě nemiluje 
tak, jako On.

SVATÍ MUČEDNÍCI TEODOR A TEOFAN

Svatí Teodor a Teofan byli syny presbytera sv. Jonáše (památ-
ka 5. 10.) a pocházeli z Palestiny. Už od mladého věku trávili mnoho 
času na modlitbách a v chrámu. Světských zábav se bratři stranili a 
nejvíce si oblíbili cvičení v ctnostech, do něhož vkládali svůj jinošský 
zápal. Když dorostli, rodiče je svěřili v monastýru sv. Sávy jednomu 
zbožnému otci, aby je učil. Kromě studia Božího slova a jiných věd 
se učili také dobročinnému životu. Teodor, který byl starší, rychle 
získal náležité vzdělání a zatoužil po hlubším poznání duchovního 
života. Připojil se proto k jednomu ctihodnému starci. Po nějakém 
čase se vrátil do monastýru a přijal mnišský hábit. Spolupracoval 
s Boží milostí a zanedlouho své spolubratry převýšil v ctnostech. 
Za to byl vysvěcen na kněze.

V té době na trůn Byzantského císařství usedl Lev V. Armén-
ský (813–820). Zpočátku byl pravověrným, ale později obnovil herezi 
obrazoborectví, odsouzenou VII. všeobecným koncilem (787). Stalo 
se to tak: Císař si vzpomněl na jednoho mnicha, který mu proro-
koval, že se má stát císařem. Poslal za ním sluhu, aby mu předal 
dary. Ten mnich už však nežil a v jeho cele místo něj přebýval jeho 
učedník. Ten, nejenže dary odmítl, ale i pokáral Lva za to, že uctívá 
ikony. Posel vše vladaři vyřídil. Ten k sobě zavolal svého nejvěrněj-
šího rádce Teodota a ptal se ho, co dělat. Teodot už byl nakažen 
obrazoboreckou herezí a jen čekal na vhodnou příležitost, jak ji 
nastolit. Hned poradil císaři, aby navštívil mnicha, tzv. divotvůrce. 
V noci Teodot sám šel k tomu mnichovi, který byl také heretikem, 
a spolu vymysleli plán, jak přiklonit císaře k herezi. Když druhého 
dne Lev, oděn do prostého oděvu, přišel za mnichem, ten, jako by 
měl dar proroctví, odhalil, kdo ve skutečnosti Lev je. Když to císař 
uslyšel, užasl a uvěřil všemu, co mu falešný prorok řekl. Tak za-
čalo pronásledování pravověrných. Nicefora, tehdejšího patriarchu 
Cařihradu, i sv. Teodora Studitu a jiné duchovní poslal do vyhnan-
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ství. Jako odpověď na to Pán dopustil na Byzanc nájezdy muslimů. 
Když jeruzalémský patriarcha viděl Boží trest, poslal sv. Teodora a 
Teofana do Cařihradu, aby tam hlásali pravou víru. Svatí odvážně 
usvědčovali heretiky i Teodota, císařova rádce, který už v té době 
zaujímal úřad patriarchy, a usvědčili i samotného císaře. Říkali: 
„Člověk by se neměl ostýchat a mít strach před císařem, který 
rozhněval Boha.“ Tehdy Lev, který měl vpravdě charakter šelmy, 
rozkázal krutě bít vyznavače a poslal je do vyhnanství.

Zanedlouho dopadla na krutého kata Boží spravedlnost. Vévoda 
Michael II. „Psellos“, zvaný též Amorijský (820–829), spolu s jinými 
spiklenci zabili krvežíznivého císaře právě v předvečer Kristova na-
rození. Nový vládce, i když byl heretikem, nepronásledoval věřící. 
Ctihodní Teodor a Teofan se vrátili do hlavního města, pokračovali 
ve svém úkolu a obraceli mnoho duší k pravdě. Po smrti Michaela II. 
začal nad říší vládnout jeho syn Teofi l (829–842), zatvrzelý obrazo-
borec. Znovu začali výslechy, mučení a vyhnanství. Tehdy i Teodor 
a Teofan byli podruhé podrobeni mučení. Dlouho je bili tlustými 
býkovci a pak je poslali do vyhnanství na ostrov Ofi usa (Chios). Po 
mnoha letech bratry znovu přivedli na příkaz císaře do Cařihradu. 
O svých mukách, která tenkrát museli vytrpět, sami napsali kyzic-
kému biskupu Janovi. Bratry umučili téměř k smrti a zlý císař se 
toho dokonce osobně účastnil. Potom mučedníkům na jejich tvářích 
vytetovali tato slova: „Tito lidé se objevili v Jeruzalémě — ve městě, 
kde stály přečisté nohy Boha Slova, jenž dal světu útěchu — jako 
ničemné nádoby hereze. Když tam spáchali mnoho hanebných věcí, 
byli za nevěru a zlovolnosti odtamtud vyhnáni jako odpadlíci; ale i 
když se uchýlili do carského města, ani zde neopustili své zběsilé 
řádění. Proto jim bylo jak zločincům do tváří vyraženo toto znamení 
a byli odsouzeni a znovu vyhnáni.“

Takového barbarství se dopustil císař, který se nazýval křesťa-
nem. Svatého Teodora zavřeli ve věznici města Apamea v Bithýnii, 
kde zemřel na následky těžkého mučení ve svátek svatého mučed-
níka Štěpána v roce 833.

Když císařské žezlo obdržel Michael III. (842–867), propustil 
sv. Teofana na svobodu. Později ho cařihradský patriarcha, sv. Me-
toděj, vysvětil na metropolitu města Nicea. Ctihodný Teofan složil 
mnoho kánonů, mezi nimiž je i jeden ke cti svatých ikon. Tak po 
120 letech Kristova církev z Boží milosti zcela přemohla obrazobo-
reckou herezi. Ostatky mučedníka Teodora byly po dlouhém čase 
přeneseny do Chalcedonu, kde spočívají v monastýru, který byl 
postaven k jeho cti.
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20 000 MUČEDNÍKŮ V NIKOMÉDII

Druhého roku vlády císaře Maximiána (286–305) učitelé a pas-
týři církve otevřeně hlásali Ježíše Krista a křesťanská víra se všude 
šířila. Mezi církevními pastýři byl tehdy i sv. Cyril, biskup Niko-
médské církve. Díky jeho kázáním se víra v Ježíše Krista rozšiřovala 
rychle a začala už pronikat i na císařský dvůr. Mnoho z nejbližších 
císařských služebníků se odvracelo od model a obracelo ke Kristu. 
Maximián se to dozvěděl a hned začal Kristovu církev pronásledovat. 
Byl však nucen odtáhnout do války s barbary.

V Nikomédii žila panna jménem Domna. Byla vychovávána u cí-
sařského dvora a Maximián ji vybral k zachování panenství, aby tak 
sloužila modlám, a učinil z ní hlavní modlářskou kněžku při svém 
paláci. Z Boží prozřetelnosti se jí do rukou dostala kniha Skutků 
apoštolských a listy svatého apoštola Pavla. Když je četla, Pán se 
dotýkal jejího srdce. Domna se radovala, že našla takový duchovní 
poklad a bylo jí líto, že až dosud přebývala v temnotě lži. Toužila 
se dokonaleji seznámit s křesťanskou vírou, proto k sobě zavolala 
jednu křesťanskou pannu, dceru vysokého císařského úředníka. 
Dostala od ní poučení a v noci, když o tom nikdo nevěděl, šla za 
svatým biskupem Cyrilem. Ten ji dokonale poučil a připojil ke kate-
chumenům. Svěřil ji jednomu z jáhnů, aby se pod jeho duchovním 
vedením připravila modlitbou a postem na křest svatý. Domna svě-
domitě dělala všechno, co jí přikázali, ale tajně. Nikdo o tom nevěděl, 
kromě eunucha jménem Indis, který se obrátil spolu s ní a také se 
připravoval na křest. Když nadešel den určený biskupem, Domna 
a Indis byli pokřtěni. Tehdy bylo Domně 14 let. Když se vrátila do 
paláce, ničím jiným se nezabývala než modlitbou, postem a čtením 
Božího slova. Všechen svůj majetek, zlato, stříbro, perly, drahé 
kamení, drahocenný oděv a všechny šperky tajně odnesla sv. Cyri-
lovi. Položila to k jeho nohám a prosila, aby to rozdal chudým. Brzy 
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potom sv. Cyril zemřel. Domna všechna jeho poučení zachovávala 
hluboko ve svém srdci, protože k němu měla velkou úctu a důvěru 
a byla mu ve všem poslušná. Domna i Indis se často postili a jídlo, 
které jim přinášeli, tajně rozdávali chudým. Dozvěděl se o tom ale 
velitel nad eunuchy, který řídil palác i císařské stravování. Jeden 
z eunuchů mu navíc prozradil, že Domna všechny své šperky roz-
dala chudým. Velitel vzal klíče a šel si prohlédnout pokoj Domny 
a také pokoj Indisa. Když otevřel jejich pokladnice, nenašel v nich 
nic jiného než kříž, knihy Nového zákona, hliněnou kadidelnici, 
svíčky a malou dřevěnou nádobu s Nejsvětější Svátostí. Zeptal se 
jich: „Kde je zlato, drahocenný oděv a jiné vzácné věci a šperky?“ 
Když nedostal odpověď, začal Domnu i Indise mučit, ale oni mu 
nic neřekli. Náčelník rozkázal odvést je na jiné místo a držet je pod 
stráží, dokud záležitost nepřednese císaři. Oba je zamkli a mořili 
hladem, takže po delším čase bez jídla Domna onemocněla. Už se 
připravovali na smrt, ale Bůh, který se stará o své služebníky, jim 
jedné noci poslal nebeskou stravu. Posilnili se, naplnila je radost a 
zpívali žalmy. Brzy nato přišel náčelník eunuchů, aby se podíval, 
zda jsou přemoženi hladem, neboť myslel, že je tímto způsobem 
podrobí své vůli. Když je však uviděl radostné a veselé, změnil svůj 
hněv na falešnou laskavost a přikázal jim znovu se nastěhovat do 
jejich dřívějších pokojů. Znovu jim dal mnoho jídla, oděv, zlato, 
stříbro a různé šperky. Svatá Domna ale znovu vše tajně rozdala 
chudým. Pak přemýšlela, jak uniknout z paláce. Vzpomněla si na 
krále Davida, který utekl od Saula a dělal ze sebe před Akíšem 
blázna. (1Sam 21,13–16) Domna tedy ze sebe také udělala blázni-
vou, padla na zem, začala se třást, pouštěla sliny a křičela. Když se 
o tom náčelník eunuchů dozvěděl, zesmutněl, protože nevěděl, co 
dělat. Slyšel, že křesťané takové choroby uzdravují, a proto zavolal 
křesťanského biskupa, sv. Antima, nástupce sv. Cyrila. Svěřil mu 
Domnu, aby ji uzdravil. Také ji dal do péče eunuchovi Indisovi, aby jí 
přisluhoval. Biskup hned duchem pochopil úmysl Domny a ochotně 
ji přijal a nechal ji odvést do ženského monastýru.

Za nějaký čas se Maximián vítězně vrátil z války. Připisoval své 
vítězství modlám a chtěl se jim odvděčit přinesením obětí a sou-
časně začít pronásledování křesťanů. Rozkázal svolat všechen lid a 
připravil na náměstí místo k přinášení obětí. Když on sám přinášel 
oběti, rozkázal kropit obětovanou krví lid, který stál kolem. Křesťané 
hned začali odcházet, aby nebyli poskvrněni modlářskou krví. Když 
to císař uviděl, začal hlasitě urážet pravého Boha, Ježíše Krista. 
Pán však nedopustil, aby bylo tupeno Jeho svaté jméno a hned se 
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uprostřed jasného dne ozval strašný hrom. Nebe se zachmuřilo a 
spustil se silný déšť s blesky, velkými kroupami a mocným větrem. 
Všichni lidé propadli panice, utíkali, padali jeden přes druhého, 
šlapali po sobě a mnoho lidí v tom zmatku zahynulo. Tak bylo toto 
divadlo přerušeno a skončilo neslavně.

Brzy nato se Maximián začal vyptávat po Domně a Indisovi, ne-
boť je nikde nenacházel. Když se dozvěděl, že se Domna zbláznila a 
nachází se u těch, kdo takové nemoci léčí, a že Indis byl určen, aby 
jí sloužil, velmi se rozhněval a rozkázal, aby Indise hned vrátili do 
paláce. Indis, i když byl donucen přijít zpět, pokračoval ve službě 
jen jednomu pravému Bohu.

Císař začal už otevřeně pronásledovat Kristovu církev, bořil svaté 
chrámy a krutě mučil křesťany. Usilovně hledal biskupa Antima, ale 
nenacházel. Jednou vešel spolu s vojáky do křesťanského chrámu a 
snažil se laskavými slovy a pak výhružkami přinutit lid k modlářství. 
Tehdy se presbyter, sv. Glykerius, mužně postavil císaři na odpor: 
„Dary, které nám slibuješ, nechceme a tvých hrozeb se nebojí-
me. Všechno, co je ve světě, pokládáme za rychle minoucí sen. 
Ty se honosíš vítězstvím nad barbary, ale jsi přemožen křes-
ťanskými ženami a dětmi. Stavíme se proti tobě v nezlomné 
naději na zázračné vítězství, protože i když nás bijí, my jsme 
vítězi, a i když padáme, víme, že vítězíme!“ Přestože se Maxi-
mián velmi rozhněval, opustil chrám a nikomu neudělal nic zlého. 
Rozkázal však zajmout sv. Glykeria a přivést ho k němu. Když se 
tak stalo, okamžitě nařídil, aby byl bez soudu krutě zbit. Mučedník v 
bolestech opakoval: „Jsem křesťan, otrok Ježíše Krista, jediného 
pravého Boha, jen On je mým Pánem, jen On je mým Králem!“ 
Když to císař slyšel, rozkázal Glykeria upálit za městem.

Za nějaký čas byl modlářský svátek a Maximián si znovu vzpo-
mněl na Domnu a Indise, protože je neviděl mezi modlářskými žreci, 
a zeptal se, kde jsou. Indis se oblékl do žínice a zavřel se ve svém 
pokoji. Trápil se a plakal nad věčnou záhubou pohanů. Když to císaři 
oznámili, hned pochopil, že Indis se stal křesťanem, proto okamžitě 
rozkázal vsadit ho do okovů a uvrhnout do věznice. Pak dal rozkaz 
hledat Domnu. Když se tato zpráva dostala do monastýru, kde žila 
svatá, igumenie Agapie Domnu ostříhala, oblékla ji do mužského 
oděvu a propustila z monastýru, aby se skrývala mezi muži. Ti, 
kteří Domnu hledali, ji nemohli nikde najít, a proto císař rozkázal 
rozbořit všechny monastýry a zneuctít všechny panny. Celé měs-
to bylo zpustošeno a naplněno soužením. Některé z panen utekly 
do hor a ty, které nemohly utéci, byly zajaty. Jedny postavili před 
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soud a vydali na muka, jiné táhli do nevěstinců. Ježíš Kristus však 
ochraňoval své služebnice a jejich čistotu zachoval neporušenou.

Nastal svátek Kristova narození roku 303. Všichni křesťané se 
shromáždili v chrámu. Císařští přisluhovači, zaprodaní běsům, 
přistoupili k Maximiánovi a řekli: „Dnes je velký křesťanský svátek 
a všichni se shromáždili v chrámu. Rozkaž vojákům, aby se postavili 
před vchodem do chrámu a ať je tam vybudováno obětiště našim 
bohům. Pak přikaž křesťanům, aby vyšli z chrámu a přinesli našim 
bohům oběti. Když to nebudou chtít udělat, dej rozkaz, aby vojáci 
obstoupili jejich chrám a zapálili ho, aby všichni křesťané zahynuli.“ 
Císař souhlasil s jejich slovy a hned rozkázal svým hlavním vojevůd-
cům, aby šli s velkým vojskem ke křesťanskému chrámu, obložili ho 
dřevem a pilně střežili jeho východy. Když to vše bylo vykonáno, do 
chrámu vešel císařský posel a hlasitě ohlásil: „Císař Maximián mě 
k vám poslal a dává vám na vybranou: Buď vyjdete z chrámu, hned 
přinesete oběť bohům a zůstanete naživu, anebo pokud neposlech-
nete, zahynete tu všichni společně. Oheň už je připraven a chrám je 
dokola obložen dřevem, proto si rychle vyberte, co chcete.“ Jak to 
řekl, arcijáhen, který stál u oltáře a jehož srdce hořelo horlivostí pro 
Ježíše Krista, se obrátil k lidu slovy: „Bratři a sestry, neztraťme 
tento čas, je to chvíle, která nás volá k hrdinství a je pro nás 
velkým ziskem! Kvůli Bohu pohrdněte časným životem! Vždyť 
Pán nás stvořil a kvůli nám vydal na smrt svého Syna. Když 
nedosvědčíme svou víru smrtí, bude to pro nás hanba. Měli 
bychom zemřít pro Ježíše, i kdyby nám za to neslíbil odměnu. 
Bezvýznamné utrpení tohoto času je v porovnání s odměnou, 
která je pro nás připravena, ničím. Copak chceme žít tady? 
Copak nechceme zakusit to lepší? Využijme dobrou příležitost, 
abychom co nejrychleji dosáhli věčného života smrtí pro Kris-
ta. Pohleďte na oltář a pochopte, že dnes na něm byl za nás 
obětován náš pravý Pán! Nepoložíme i my za Něj naše duše na 
tomto svatém místě? Nepřineseme Mu naše duše jako celopal?“

Když tak mluvil, všichni lidé zahořeli touhou zemřít za Krista a 
jako jedněmi ústy zvolali: „Jsme křesťané! Jsme křesťané! Nebu-
deme se klanět tvým falešným bohům, císaři!“

Když to Maximiánovi oznámili, rozkázal spálit chrám se všemi 
křesťany. Mezitím už v chrámě dělili všechny katechumeny na čtyři 
skupiny, aby je co nejrychleji pokřtili, a po křtu a biřmování všichni 
věřící přijali svaté svátosti. To už vojáci podpálili dříví kolem chrámu, 
oheň rychle pronikal dovnitř a všechno spaloval. V plamenech se 
křesťané hlasitě modlili k Bohu a tak vydali své duše do Jeho rukou. 



449

Ze spálených těl nevycházel zápach; dým, který z nich vycházel, měl 
neobvyklou a příjemnou vůni, která naplňovala ovzduší.

V tom čase seděl ve vězení eunuch Indis spolu s Dorotheem, Mar-
doniem, Migdoniem, Gorgoniem a Petrem, kteří byli rovněž křesťané. 
Biskup Antim je často povzbuzoval svými listy, které předával pro-
střednictvím jáhna Teofi la. Jednou však pohané jáhna chytili, vzali 
list, který nesl, a předvedli ho před císaře. Císař rozkázal předvést 
před něj všechny vězně. Přečetl biskupův list přede všemi a nutil 
jáhna, aby řekl, kde se biskup nachází. Jáhen se nejprve v srdci 
pomodlil k Bohu a pak začal císaře kárat. Maximián nemohl jeho 
slova poslouchat, proto rozkázal, aby mu vyřízli jazyk a pak ho za 
městem usmrtili kamením a šípy. Potom různými mukami usmrtil i 
další mučedníky. Dorotheovi sťal hlavu, Mardonia upálil, Migdonia 
zaživa zasypal v příkopu, Gorgonia, Indisa a Petra hodil do moře.

Svatá Domna se schovávala v jeskyni na hoře za městem. Když 
uslyšela o smrti svatých mučedníků, zaradovala se a v modlitbách 
se připravovala k mučednickému hrdinství. Sestoupila z hory a 
vešla do města v mužském oděvu. Když nenalezla igumenii Agapii, 
pochopila, že shořela v chrámu spolu s jinými a zaplakala, že nebyla 
shledána hodnou umřít spolu s ní. Pak svatá panna našla těla třech 
mučedníků — Gorgonia, Indisa a Petra a pochvala je. Ve dne i v noci 
přebývala vedle hrobů mučedníků, obětovala kadidlo a se slzami 
se modlila. Uviděli ji tam pohané a oznámili to císaři, který hned 
rozkázal setnout tomu mladíkovi hlavu. Tak u hrobů Kristových 
mučedníků sťali mečem sv. Domnu a její svaté tělo spálili ohněm.

Takto během krátké doby pronásledování v Nikomédii zahynulo 
20 000 mučedníků.
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SVATÁ NEVIŇÁTKA,
KTERÁ HERODES ZABIL V BETLÉMĚ

„Když Herodes poznal, že 
ho mudrci oklamali, rozlítil se a 
dal povraždit všechny chlapce v 
Betlémě a v celém okolí ve stá-
ří do dvou let, podle času, který 
vyzvěděl od mudrců.“ (Mt 2,16) 
Bezbožný král spáchal tak straš-
ný skutek, protože doufal, že za-
hubí Mesiáše, jehož pokládal za 
svého konkurenta, který by ho 

mohl připravit o trůn. Svatý Jan Zlatoústý a Eutymius píší, že roz-
kázal zabíjet nemluvňátka ve věku do dvou let, aby měl jistotu, že 
mezi nimi určitě bude i Pán Ježíš.

Církev svatá uctívá památku těchto nevinných dětí odpradávna 
(přinejmenším od 5. století). Tyto děti se v nebi radují stejnou radostí 
jako jiní mučedníci pro Krista. První, kdo složil pochvalné slovo k je-
jich cti, byl sv. Irenej, pak sv. Jan Zlatoústý, Cyprián Kartaginský a 
jiní. Svatý Augustin je nazývá šťastnými, protože jsou „prvním květem 
mučedníků. Dostali odměnu věčného života dříve, než poznali život 
časný.“ Svatý Petr Chrysolog říká: „Matky byly pokřtěny slzami a děti 
krví.“ Prorok Jeremiáš prorokoval o této události slovy: „Toto praví 
Hospodin: ‚V Rámě je slyšet hlasité bědování, přehořký pláč. Ráchel 
oplakává své syny, odmítá útěchu, protože její synové už nejsou.‘“ 
(Jer 31,15). V městečku Betlémě spočívalo tělo manželky praotce Já-
kuba — Ráchel, proto se lidově nazývalo jejím jménem. Ráma je místo, 
které leží nedaleko Betléma. Až sem doléhal nářek ubohých matek.

Děti byly zabíjeny různým způsobem — některé rozťali mečem, 
jiné usmrtili úderem o zem anebo je udusili.
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Krvelačný kat, který prolil dokonce i krev vlastní manželky a třech 
synů, rok po tomto zločinu sám zemřel sužován výčitkami svědomí 
a v nevýslovných tělesných bolestech. Nikdo z jeho poddaných ho 
však neoplakával. Ještě před svou smrtí zabil velekněze Hyrkána a 
všechny zákoníky, kteří si také přáli smrt novorozeného Mesiáše. 
Anděl proto řekl Josefovi ve snu: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a 
jdi do země izraelské; neboť již zemřeli ti, kteří ukládali dítěti o život.“

SVATÝ MNICH MARCEL

Svatý Marcel, velmi ctěný mezi východními mnichy, se narodil 
roku 486 v syrské Apamei. V raném mládí osiřel a vydal se do An-
tiochie, aby získal vzdělání. Dobrý student se zanedlouho naučil 
všemu potřebnému, ale to ho neuspokojilo. Srdce mladíka toužilo po 
vyšší duchovní moudrosti. Proto rozdal dědictví chudým a přebýval 
v Efezu, kde se pod vedením Božího služebníka Promota i jiných učil 
bohumilému životu a pomalu rostl ve ctnostech. Celé noci Marcel 
trávil na modlitbách a ve dne přepisoval knihy. Tím jednak vydělával 
sobě na živobytí a jednak rozdával potřebným.

V té době jiný Syřan, otec Alexandr, založil poblíž Cařihradu mo-
nastýr „neusínajících“. Takový název dostal monastýr proto, že mniši 
neustále zůstávali na modlitbách. Byli rozděleni do skupin, aby 
obsadili 24 hodin dne i noci. Tak naplnili slovo apoštola 1Sol 5,17: 
„V modlitbách neustávejte!” i nabádání samotného Spasitele, který 
vypravoval podobenství „aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a 
neochabovat… Což teprve Bůh! Nezjedná On právo svým vyvoleným, 
kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji 
vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, 
až přijde?“ (Lk 18,1.7–8)

Když se o tomto monastýru Marcel dozvěděl, hned vnímal, že Pán 
ho volá tam. Igumen ho bez překážek přijal a tak se zařadil mezi 
mnichy. Po delším čase Alexandr odešel na věčnost a bratři chtěli 
na jeho místo jmenovat Marcela. Byl však ještě mladý a nechtěl 
vládnout nad staršími, proto na čas z monastýru utekl. Vrátil se až 
tehdy, když se dozvěděl, že se představeným stal ctihodný stařec 
Jan. Ten rozhodl přestěhovat monastýr do Bithýnie naproti Soste-
nionu (dnešní Istinye).
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Svatý Marcel byl igumenova pravá ruka. Protože byl spolehlivý, 
byla mu svěřena péče o potřeby všech bratří. Po smrti Jana sv. Mar-
cel přijal jeho službu duchovního vůdce svěřených duší. Počet těch, 
kteří toužili vést zasvěcený život, se stále zvětšoval a brzy bylo třeba 
postavit prostornější budovu a zabezpečit větší množství jídla. Milo-
srdný Pán, v Něhož ctihodný vložil svou naději, nikdy neopouští ty, 
kteří pro Něj pracují, a o všechno se stará. Muž jménem Faretrius, 
který měl velké úspory, se rozhodl stát mnichem. Přišel spolu se 
svými dvěma malými syny ke ctihodnému otci a prosil, aby je přijal. 
Tak se i stalo. Své bohatství Faretrius odevzdal k užitku monastýru. 
Tehdy vystavěli velký kamenný chrám, nové cely, nemocnici a útulek 
pro poutníky. Pověst o ctihodném Marcelovi a jeho řádu ustavičné 
modlitby k slávě Boží se roznesla široko daleko. Mnoho monastýrů 
pak rovněž zavádělo tuto praxi nepřetržité modlitby, takže téměř 
v každém řeholním domě bylo vidět igumena, který vyšel z Marcelova 
monastýru. On sám je všechny řídil jako archimandrita a zákono-
dárce. Když nebe slyšelo ustavičné prosby tolika mnichů, nemohlo je 
zanechat bez plodu. Nastalo duchovní vzkříšení celých oblastí. Mno-
ho pohanů a heretiků se obracelo a přidávali se k věřícím v Krista.

Pán obdařil Marcela darem činění divů, ale i darem proroctví a 
duchovního zraku. Krátkou modlitbou byli lidé uzdravováni z nemo-
cí. Bratr Elpidius byl tak uzdraven z bolestné rány, kterou měl na 
ústech. Jiný mnich, Štěpán, se zázračně zbavil problému s trávicím 
ústrojím. Stal se i tento případ: Jeden žid zasažený hroznými ra-
nami po celém těle nenašel pomoc u lékařů, a proto nakonec přišel 
za tímto Božím služebníkem. Marcel, když se dozvěděl, jaké je víry, 
požadoval od něj obrácení ke Kristu. On slíbil, že tak učiní, a hned 
byl na modlitbu starce uzdraven. Za pár dní se však vrátil k dřívější 
nevěře a znovu onemocněl. Podruhé proto přišel ke ctihodnému otci 
a všechno se zopakovalo. Tak se stalo ještě několikrát. Nakonec 
svatý stařec tomuto nevěrci řekl: „Buď si vědom, že ne mě, ale 
Krista podvádíš. To On tě uzdravuje, ne já. Před Jeho vševi-
doucím okem neutajíš svou úskočnost. Obrať se celým srdcem 
ke svému Spasiteli a hned budeš zdráv nejen na těle, ale i na 
duši.“ Žid odpověděl: „Budu snášet vše, co se se mnou stane, ale 
otcovské víry se nezřeknu.“ Když to svatý slyšel, mlčky odešel. A tento 
nešťastník nedaleko od monastýru náhle padl na zem a byl mrtvý.

Jeden bratr, který se jmenoval Pavel, onemocněl a zemřel. Všechno 
už připravili k pohřbu a tu se najednou objevil ctihodný Marcel, položil 
na zesnulého ruku, pozvedl oči k nebi a pomodlil se. Někteří ho za to po-
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suzovali: „Copak nevěří, že mrtvý skutečně zemřel?“ Najednou se Pavel 
zvedl a začal mluvit. Přítomní užasli a oslavovali Trojjediného Boha.

Ctihodný otec pečlivě dbal o chudé a vždy jim pomáhal. Jednou 
nastal v těch krajích velký hlad. Správce sýpky Malchus přišel za 
svatým a oznámil mu, že už končí zásoby obilí. Marcel ho poslal 
zpět do práce a řekl mu, aby plnil své denní povinnosti. Bratr se 
uklidnil, protože myslel, že někdo daruje potřebné zásoby a pokra-
čoval v rozdávání chleba hladovým. Uběhlo několik dní a obilí už 
nestačilo ani pro bratry. Rozrušený Malchus o tom znovu pověděl 
igumenovi. Ten vstal a šel s mnichem do komory. Řekl mu, ať ji ote-
vře, ale malověrný mnich odpověděl, že není proč ji otvírat. Poslechl 
však a najednou uviděl, že uvnitř je plno obilí. Od té chvíle obilí ze 
sýpky neubývalo, dokud nepominul hladomor. To, co se jednoho 
dne odebralo, následujícího dne se obnovilo.

Jednou ke ctihodnému starci přivedli čtyři posedlé. Démoni na 
svatého zakřičeli: „Rozkaž nám vyjít, neboť máš nad námi moc!“ Mar-
cel se jen mlčky modlil: „Smiluj se, Pane, nad svým stvořením. 
Ty vidíš tu nepřátelskou úskočnost, jakými zlými slovy mě 
chce uvrhnout do pyšného sebevědomí.“ Zlí duchové, přemoženi 
takovou pokorou, hned vyšli.

V roce 465 v Cařihradě vypukl velký požár. Město se nacházelo 
v nebezpečí totálního zničení. Když se o tom Boží služebník dozvěděl, 
zvedl ruce k nebi a se slzami se modlil. Nespadla ani jedna kapka deště, 
ale plamen se najednou zastavil, jako by byl uhašen množstvím vody.

Marcel říkával, že nejlepší a nejplodonosnější pole je Boží pro-
zřetelnost. Stalo se, že tři biskupové se vraceli z barbarského zajetí 
a navštívili monastýr svatého. Když odcházeli, sluha Boží přikázal 
monastýrskému hospodáři Juliánovi, aby jim dal posledních deset 
stříbrňáků, které zůstaly v pokladně. On však jeden zadržel s dob-
rým úmyslem — pro chudobné. Potom nějaký bohumilý člověk 
věnoval monastýru 90 talentů zlata. Igumen Marcel zavolal Juli-
ána, napomenul ho a řekl: „Kristus nám chtěl poslat rukou tohoto 
dobrodince sto talentů, ale protože jsi neposlechl můj příkaz, zbavil 
jsi nás deseti.“ Hospodář se zastyděl a prosil za odpuštění.

Ctihodný otec byl také horlivým obráncem pravé víry před hereze-
mi arianismu a monofyzitismu. Když císař Lev I. zasnoubil svou dce-
ru Ariadnu odpadlíkovi Patriciovi a chtěl, aby po něm usedl na trůn, 
sv. Marcel proti tomu směle vystoupil. Nakonec se okolnosti vyvinuly ve 
prospěch pravověrných. Patricius byl poslán do vyhnanství a Ariadna 
se vdala za pravověrného šlechtice Zenona, který se ujal vlády po Lvovi.

Svatý Marcel žil 60 let mnišským životem a z nich 45 byl igumenem 
monastýru „neusínajících“. Zesnul v Pánu 29. prosince roku 485.
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SVATÁ MUČEDNICE ANÝSIE

Za vlády mučitele Maximiána se v slavném městě Soluň na-
rodila bohatým křesťanským rodičům dcera Anýsie. Rodiče ji od 
dětství učili bázni Boží, takže více rostla ctnostmi než roky. Dětská 
léta minula a Anýsie zazářila krásou ctností. Rodiče ji poučovali ze 
svatých knih a ona vše přijímala v prostotě a pak skutky přinášela 
plody milé Bohu. Když se stala mladou dívkou, zřídka vycházela 
z domu a často si zamyšleně říkala: „Ó jaké mámení je mladý život! 
Buď ubližuješ druhým, nebo ti ubližují oni. Stáří je dobré, ale běda 
mi, mé srdce je smutné, protože ještě na ně musím dlouho čekat.“ 
Tak si dívenka často posteskla v upřímné starostlivosti, aby ji klam 
světských lákadel nezakalil zřídlo živé vody, prýštící v jejím nitru. 
Když ji zvědavost táhla do světa, Anýsie nepřestávala volat na pomoc 
Pána Ježíše a ještě více se modlila.

Rodiče Anýsie brzy odešli k Pánu a ona tak zdědila všechen maje-
tek a přemýšlela, co s ním dělat. Rodiče byli velmi bohatí. Měli zlaté 
a stříbrné poklady, prostorné domy, mnoho stád dobytka, bezpočet 
otroků a otrokyň, drahocenné šaty, zlaté šperky a drahokamy. Když 
se na to vše Anýsie dívala, říkala si: „Jak se zachráníme v takovém 
pozemském bohatství? Jak pošlapeme hadovu hlavu a zbavíme 
se jeho pokušení? Vím, co udělám — proti hadovi využiji jeho 
vychytralost. On se každoročně zbavuje staré kůže. Zbavím 
se i já veškerého tohoto bohatství, protože škodí těm, kdo je 
špatně používají, a toho, kdo je hromadí, zabíjí jedem. Lakomé 
obmotávají svými sítěmi a spoutávají je. Drahocenné šaty vedou 
k marnivosti a pokoušejí k hříchu. Ti, kdo nosí zlaté šperky, 
hrdě zvedají šíji a chtějí, aby je všichni viděli a ctili. Co s tím 
vším udělám? Podmaním si marnost dříve, než si podmaní 
ona mně. Vpravdě jí budu vládnout, jestliže vše dobře utratím. 
Najdu pro bohatství bezpečnou skrýš. Rozdám ho chudobným, 
sirotkům a žebrákům. Pán je věrný! Nejen dvojnásobně, ale 
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stonásobně odplácí a odměnou dává věčný život. Když všechno 
rozdám, budu moci snadno následovat Krista.“ Když si to tak 
ujasnila, naplnila ji radost a modlila se slovy: „Pane Ježíši Kriste, mé 
Světlo, Zřídlo nesmrtelnosti, nedovol, abych byla zbavena společenství 
s pannami a odloučena od tvého příbytku, ale zahrň mě mezi moudré 
panny a dopřej mi, abych se mohla s Tebou setkat s neuhašenou 
svící, abych neposkvrněně uskutečnila hrdinský čin a byla účastnicí 
Tvé slávy.“ Po modlitbě rychle šla a všechno prodala. Peníze, které 
Anýsie dostala, rozdávala žebrákům a chudobným. Vcházela do 
věznic a pečovala o uvězněné křesťany. Nejvíce sloužila těm, kteří 
si po zavdaných mukách a ranách nemohli sami posloužit. Léčila 
je, omývala rány a potěšovala zarmoucené. Navštěvovala všechny 
nemocné, kteří byli připoutáni na lůžko, a pomáhala jim z peněz, 
které ještě měla. Obcházela cesty za městem a kde našla nemocné 
a žebráky, štědře jim pomáhala a těšila je. Říkala si: „Nehledej, 
Anýsie, v bohatství rozkoše a útěchu, neboť ti ničím nepomohou v den 
soudný!“ Rozdala všechny peníze až do posledního haléře a nic si 
nenechala. Zamknula se v jedné chatrči a jídlo potřebné pro své tělo 
získávala v potu tváře prací vlastních rukou. Činila tak, jak říká 
apoštol: „Kdo nepracuje, ať nejí.“ (2Sol 3,10)

Dodržovala řád v modlitbách i půstu a tak se naučila kázni a zdr-
ženlivosti. Ve dne četla Písmo svaté a pracovala a v noci se modlila 
a zpívala Bohu. Místo měkké postele měla hrubou plátěnou látku, 
místo teplé přikrývky roztrhanou pytlovinu. Když skláněla kolena 
k modlitbě, prolévala mnoho slz a tak byla uchvácena láskou k Je-
žíši, že se jí zdálo, jako by padla k nohám Spasitelovým, líbala je a 
otírala svými vlasy. Její jedinou touhou bylo opustit pozemský život 
a žít s Kristem. Kajícně v modlitbě volala: „Tvá hříšná služebnice, 
Pane, k Tobě volá z celého srdce. Ty, který znáš myšlenky všech 
srdcí, zapal v mém srdci ten oheň, který Tvůj Jednorozený Syn 
přinesl na zem, a proměň ve mně jiskru víry v zářící pochodeň 
lásky. Přijď, abys spasil mě, Tvou nehodnou služebnici, neboť 
po Tobě toužím, Tebe hledám a Tebe se držím vší svou silou. 
Pane, přijmi mou modlitbu, kterou Ti přináším se zkroušeným 
srdcem a poníženým duchem. Nepohrdni mnou, kvůli níž jsi 
trpěl údery do tváře, kvůli níž jsi pil ocet smíchaný se žlučí, 
byl přibitý na kříž a okusil hořkou smrt. Na třetí den jsi vstal 
z mrtvých, vstoupil jsi na nebesa a sedíš po pravici Otce. Nestyď 
se za mne ani mě neodlučuj od svých věrných služebnic, ale 
učiň mě účastnicí Tvého utrpení, abych byla hodna se ukázat 
před Tvou tváří. Zachovej si mě pro sebe. Odvrať mé oči, aby 
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neviděly marnost a více je otevři, abych rozuměla slovům Tvých 
přikázání. K Tobě jsem připoutána z lůna mé matky, Ty jsi můj 
Pán. Můj otec i má matka mě zanechali. Ty, Pane, přijmi mě a 
splň mou prosbu, neboť před Tebou jsou všechny mé touhy a mé 
vzdechy Ti nejsou utajeny. Znovu se k Tobě modlím, Bože Otče, 
pomož mi, své služebnici, pravdivě činit pokání, aby na mně 
nezůstal žádný z mých hříchů, neboť za ně tekla krev Tvého 
milovaného Syna a Tobě samu sebe přináším a kladu na Tvůj 
oltář. Ať je má oběť před Tebou jako celopalná ovečka. Učiň 
mě hodnou jít za Tvým Beránkem, Neposkvrněným Ježíšem 
Kristem, neboť Tobě i s Ním i s Duchem svatým náleží sláva i 
čest i moc navěky věků. Amen.“

Když ďábel viděl tak svatý život mladé panny, skřehotal zuby a 
snažil se svést ji ze zvolené cesty, ale nijak nemohl zviklat tu, pro niž 
utrpení pro Ježíše Krista bylo cennější, než všechny radosti tohoto 
světa. Někdy se ji pokoušel svést aspoň k lenosti a smutku. Ona 
ničila jeho nástrahy a zahrazovala se vůči jeho pokušením neustálou 
modlitbou. Ďábel křičel: „Běda mně, prokletému! Anděly z nebes 
jsem za sebou stáhl, a nyní jsem zesměšněn mladíky a děvčaty. 
Smrt milují jako život a jí korunováni spěchají do nebe. Těší mě krev 
mučedníků, které moji služebníci zabíjejí, ale jejich víra a boj i to, co 
hlásají, mění celá města i národy. Mé chrámy se rozpadají, přinášení 
oběti je odvrhováno, mí žreci, ti, kteří se předtím veselili, zesmutněli. 
A k mé záhubě se všude staví kříže a mé království už padá, protože 
ti, kteří jsou v mukách radostní, mě pálí, bijí a odevšad vyhánějí. Co 
jsem na ně vymyslel, to vše se obrátilo na větší škodu pro mě. Ale 
vím, co udělám! Našel jsem na ně jednu zbraň.“

Závistivec a vrah duší chtěl slávu svatých mučedníků nechat bez 
písemného záznamu a tak ji uvrhnout v zapomnění, aby na ně až 
do posledního pokolení nikdo nepamatoval. Učinil tak, že křesťany 
zabíjeli bez soudu a bez výslechu, a to ne králové či místodržitelé, 
ale prostí lidé, kdykoliv a všude. Ďábel vykonal svůj zlostný úmysl 
skrze císaře Maximiána, který už byl přesycen vraždami a zvěrstvem, 
které na křesťanech páchal. Už ho nebavilo soudit je a vyslýchat, 
proto vydal takový císařský rozkaz: „Křesťané nejsou hodni, aby 
byli zabíjeni před očima císaře, neboť jaká je potřeba je vyslýchat 
a zaznamenávat jejich slova a skutky do soudních dokumentů? Po-
tom je budou uctívat z pokolení do pokolení a budou o nich vyprávět 
mezi těmi, kteří jsou nakaženi stejnou křesťanskou vírou a budou 
stále vzpomínat na jejich odvahu. Proto přikazuji, aby je probodávali 
jak dobytek bez soudu a záznamu, aby jejich smrt byla neznámá a 
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památka na ně padla v zapomnění.“ Tento rozkaz se hned rozšířil 
do všech zemí, a kdo jen chtěl, mohl beztrestně a bez jakékoliv 
odpovědnosti zabít kteréhokoli křesťana. Zabitých křesťanů tehdy 
bylo bezpočet. Zabíjeli je každý den a každé hodiny, na jakémkoliv 
místě, ve všech krajích, městech a vesnicích, na náměstích, na ces-
tách i v domech a na tržištích. Každý záštiplný pohan, který potkal 
křesťana a poznal, že jím je, hned, aniž by cokoliv řekl, začal ho bít 
kamením nebo čímkoliv, co měl zrovna po ruce, anebo ho podřezal 
nožem či ťal mečem či jinou zbraní jako zvěř či dobytek. Tehdy se 
vskutku naplnila slova žalmu: „Kvůli tobě jsme vražděni denně, mají 
nás za ovce na zabití.“ (Ž 44,23)

V této kruté době srdce svaté panny Anýsie hořelo touhou umřít 
pro Krista. Vedená Duchem Božím vyšla ze svého domu a chtěla 
jít do Pánova chrámu. Když vcházela do brány zvané Kassandra, 
bylo slyšet hluk. Pohané ten den slavili svátek slunce s přinášením 
nečistých obětí. Proti ní zrovna šel jeden z císařových vojáků. Uviděl 
mladou dívku a puzen ďáblem ji zastavil a řekl: „Děvče, pověz mi, 
kam jdeš.“ Anýsie viděla jeho nestoudnost, nic neodpověděla, jen se 
před jeho očima požehnala znakem svatého kříže. Vojáka nezasta-
vilo její cudné mlčení, ale jako divoká šelma ji chytil a s hrůzným 
pohledem v očích ji vyslýchal, kdo je a kam jde. Kristova služebnice 
se chtěla osvobodit z jeho rukou a zlostného pohledu a doufala, že 
krátkou odpovědí se ho zbaví: „Jsem Kristova služebnice. Jdu 
do chrámu.“ Zaryčel na ni a vzkřikl: „Nepustím tě tam, ale přivedu 
tě k našim bohům, neboť dnes slavíme svátek slunce.“ Potom se 
nestoudník snažil násilně ji strhnout z hlavy závoj. Statečně se 
bránila, plivnula mu do tváře a zvolala: „Ať tě zastaví můj Ježíš 
Kristus, ďáble!“ V tu chvíli ho naplnila taková nenávist, že vytasil 
meč, který nosil, a probodl ji naskrz. Svatá panna padla na zem a 
spolu s prolitou krví odevzdala svou duši do rukou Pána, kterého 
milovala a pro kterého horlivě toužila zemřít. Lidé, kteří byli nablíz-
ku, uviděli, že tam leží v krvi a obstoupili ji. Plakali nad ní a reptali 
na bezbožný císařský rozkaz, který nespravedlivě hubí lidi. Její svaté 
ostatky věřící vzali a důstojně pochovali. Za nějaký čas nad jejím 
hrobem vybudovali kapličku.
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SVATÁ ADÉLA

Do rybářova domku u Gardského jezera vstoupil žebrák a prosil 
o chléb a nocleh. Když mu rybář vyhověl, žebrák řekl: „Jsem Martin, 
dvorní kaplan nešťastné královny Adély. Víte, že Berengar z Ivrey 
odstranil jejího manžela Lotara. Asi ale nevíte, že uvěznil královnu na 
hradě u Gardského jezera a chce ji přinutit, aby se stala manželkou 
jeho syna Adalberta. Zbožná královna s odporem odmítla vdát se za 
syna vraha svého manžela, proto ji na hradě ukrutně týrají. S tvou 
pomocí chci královnu vysvobodit, přeplavíme se v tmavé noci přes 
jezero, vykopeme pod zdí chodbu až do jejího vězení a odvedeme ji.“

Ještě téže noci oba začali toto dílo. Celý týden pracovali noc co 
noc, až se jim to podařilo. Tento čin nezůstal dlouho utajen, hned 
začalo divoké pronásledování. Adéla se skrývala v jeskyních a v obilí. 
Konečně hrabě Albert Azzo přijal královnu na svůj hrad Canossa. 
Ani tam však královna nebyla v úplném bezpečí, proto napsala králi 
Otovi I., aby ji a celou zemi vysvobodil od Berengarových násilností.

Ota neprodléval, porazil Berengara u Pavie, osvobodil Adélu, a 
když poznal její zbožnost a ctnosti, neváhal jí nabídnout sňatek. 
Tak se stala Adéla manželkou krále Oty I. a roku 962 byla se svým 
manželem v Římě korunována za císařovnu. Ani ve dnech slávy a 
radosti nezapomněla na svého milovaného Pána a Boha. To je její 
velká zásluha — ve štěstí nezpyšněla. Stala se však světicí utrpením. 
Její dva nejstarší synové jí zemřeli. Třetí syn, Ota II., se oženil s 
řeckou princeznou Teofanií. Ta však byla ženou svárlivou. Ovládala 
mladého císaře tak, že svou vlastní matku od sebe zapudil. To byla 
Adélina největší bolest, ne kvůli své vlastní osobě, ale proto, že se 
dal mladý císař od manželky svést k mnohým přehmatům ve vládě, 
a tím velice trpěl lid. Tehdy Adéla prolévala snad nejvíce slz a z je-
jího srdce se vznášelo nejvíce modliteb k Bohu. A Bůh ji skutečně 
vyslyšel, za dva roky zažila radost, že se s ní její syn kajícně smířil 
a věnoval jí veškerou důvěru. Roku 983 však císař Ota II. v Itálii 
zemřel a na trůn nastoupil jeho mladistvý syn Ota III. Místo něho 
vládla jeho matka Teofanie. Tím Adéle začala nová doba utrpení. 
Rána za ranou dopadala na její srdce. Také manžel její dcery Emy 
zemřel a Ema, pronásledovaná svým vlastním synem, prosila Adélu 
o pomoc. Roku 990 zemřela Teofanie a Adéla musela převzít vládu. 
O rok později zemřel její bratr Konrád Burgundský. Všechny své 
životní zkoušky Adéla prožila v hrdinné víře a v úplné odevzdanosti 
Pánu. Světice ještě na sklonku svého života musela pochovat i svou 
vlastní dceru, abatyši Matyldu, a téhož roku 999 zemřela v Pánu.

(Její svátek se slaví 16. prosince.)
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SVATÝ PAPEŽ SILVESTR

Svatý Silvestr se narodil v Římě v křesťanské rodině. Byl učed-
níkem presbytera Rufi na a od něj převzal Boží moudrost i zásady 
svatého života. Obzvláštní ctností mladíka byla pohostinnost. Z lás-
ky k Bohu i k bližním přijímal do svého domu poutníky, umýval jim 
nohy, dával jim najíst a postaral se, aby si mohli po cestě odpoči-
nout. Jednou přišel z Antiochie do Říma Kristův vyznavač biskup 
Timoteus a hlásal tam evangelium. Timoteus přebýval v Silvestrově 
domě rok a několik měsíců. Během té doby obrátil k Ježíši Kristu 
mnoho Římanů. Městský prefekt Tarquinius ho proto nechal za-
jmout a uvrhnout do temnice. Timotea několikrát bičovali a nutili 
ho přinést oběť římským bohům. Nepodřídil se jim a raději přijal 
za hlásání evangelia mučednickou smrt. Když se Silvestr dozvěděl, 
že Timoteovi sťali hlavu, tajně v noci přišel, vzal jeho svaté ostat-
ky a pochoval ve svém domě. Dozvěděl se to prefekt Tarquinius a 
rozkázal přivést Silvestra k němu. Nutil ho přinést oběti modlám 
s pohrůžkou, že jinak ho čeká tentýž osud jako Timotea. Silvestr 
se jeho pohrůžek nezalekl, ale předpověděl mu blízkou smrt, jak 
mu to Pán ukázal: „Tuto noc vezmou od tebe tvou duši a to, čím se 
chlubíš, že se mnou uděláš, se nestane.“ Ta slova prefekta velmi 
rozhněvala. Rozkázal sv. Silvestra uvrhnout do temnice a sám šel 
obědvat. Jedl rybu a v hltanu mu uvízla kost, kterou však nemohl 
vytáhnout. Od oběda do pozdních nočních hodin se tak prefekt 
trápil a nad ránem zemřel podle Božího proroctví. Zrána příbuzní 
Tarquinia s pláčem pochovali. Když služebníci prefekta viděli, co se 
stalo, byli tak vylekaní, že vyvedli Silvestra z vězení a pustili ho na 
svobodu. Bratři a sestry v Kristu se nevýslovně radovali ze Silves-
trova osvobození. Některé z prefektových sluhů událost tak zasáhla, 
že se obrátili ke Kristu.

Když bylo Silvestrovi třicet let, svatý papež Miltiades ho vysvětil 
na jáhna. Když Miltiades zemřel, na jeho místo jednohlasně vybrali 
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Silvestra jako nástupce apoštola Petra. Stalo se to roku 314, tehdy 
mu bylo 33 let.

Po Milánském ediktu (313), vyhlášeném císařem Konstantinem 
Velikým, se pronásledování křesťanů zastavilo. Pro všechny křes-
ťany nastaly časy Božího míru. Prohlášení tohoto ediktu předchá-
zelo vítězství Konstantina nad Maxentiem. V noci před rozhodnou 
bitvou se Konstantinovi zjevil Ježíš Kristus se zářivým křížem. Bylo 
na něm napsáno: „V tomto znamení zvítězíš!“ Ráno Konstantinova 
vojska namalovala na svých štítech svatý kříž a toho dne získala 
slavné vítězství. Císař Konstantin uvěřil, že Ježíš Kristus je jediným 
pravým Bohem.

Radost pro křesťany nastala nejen v Římě, ale i po celém světě. 
Kristovi vyznavači se vraceli z vyhnanství, prosté křesťany propustili 
z věznic. Ti, kteří se ze strachu před mučiteli skrývali v horách a na 
pouštích, se pokojně vraceli domů. Všude utichlo pronásledování a 
mučení. Toto ďábel nemohl snést a vzbudil závist židů. Přistoupili 
k Heleně, císařově matce, která tehdy byla v Bithýnii, a řekli jí: „Tvůj 
syn dobře udělal, že opustil pohanství a zbořil modlářské chrámy. 
Avšak zle udělal, že uvěřil v Krista a ctí ho jako Božího Syna a jako 
pravého Boha — toho, který byl člověkem a židem. Sváděl lidi a Pilát 
ho ukřižoval jako zločince. Proto je tvou povinností, císařovno, abys 
svého syna z takového bludu vyvedla, aby se Všemohoucí Bůh ne-
rozhněval a něco zlého se s císařem nestalo.“

Helena, která dobře znala lstivost židů, napsala svému synu Kon-
stantinovi dopis a modlila se, aby v této záležitosti byl oslaven Pán. 
Konstantin si dopis přečetl a odepsal své matce, ať židé přijdou do 
Říma a tam ať s křesťanskými biskupy přede všemi vedou učenou 
polemiku o víře. Která strana zvítězí, té víra je ta pravá. Helena ozná-
mila odpověď svého syna židům a sama se rozhodla, že co nejdříve 
odjede za svým synem do Říma. Židé souhlasili, shromáždili mnoho 
moudrých židů, zkušených v zákoně, kteří znali slova proroků a 
vydali se do Říma. Mezi nimi byl i rabín jménem Zambrius, který 
byl velkým čarodějem. Všichni židovští starší na něj spoléhali, že 
pokud nepřemůže křesťany slovy, přemůže je magickými znameními.

Nastal den disputace židů s křesťany. Císař seděl na trůnu ob-
stoupen svým synklitem a předstoupil před něj sv. Silvestr s několi-
ka biskupy. Vešli i židé, kterých bylo velmi mnoho, a začala diskuze. 
Císař se svou radou posuzoval, co obě strany říkají. Zpočátku židé 
požadovali, aby z křesťanské strany vstalo dvacet nejmoudřejších, 
kteří by s nimi soupeřili. Silvestr, který s sebou vzal jen několik 
biskupů, jim odpověděl: „My se nespoléháme na množství, ale 
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doufáme v Boha, který všechny posiluje. Protože důvěřujeme 
v Jeho pomoc, říkáme slovy Písma svatého: ‚Vstaň, Bože, a 
rozsuď spor o Tobě!‘“ Židé na to řekli: „Ta slova pocházejí z našich 
knih, to náš prorok napsal tato slova! Ty bys měl citovat svá Písma, 
ne naše!“ Silvestr odpověděl: „Ano, k vám Bůh promlouval jako 
prvním skrze proroky, ale tato Písma náleží i nám, protože 
se v nich mnoho hovoří o Kristu, našem Pánu. A dnes se patří 
právě z nich čerpat při sporu s vámi, neboť vaše knihy se pro 
nás staly vlastními, ale pro vás jsou naše knihy cizí, a raději 
uvěříte svým knihám než našim. Proto vám prostřednictvím 
vašich knih ukážeme pravdu, které se protivíte.“ Císař řekl: 
„Správná jsou Silvestrova slova, neboť jestli vám židům z vašich Pí-
sem křesťané dosvědčí pravdu o svém Ježíši Kristu, pak v každém 
případě pravda bude na jejich straně.“

Tehdy židé začali křesťanům namítat: „Náš Pán Bůh v druhé 
knize zákona říká: ‚Pohleďte, já jsem Bůh a není jiného boha kromě 
mě.‘ Jak to tedy, že nazýváte Bohem Ježíše, který byl člověkem a 
kterého naši otcové ukřižovali?“

Silvestr na to odpověděl: „Jestliže budete důkladně zkoumat vaše 
Písma, zjistíte, že my nic nového neuvádíme, když říkáme, že Kristus 
je Syn Boží. Neboť sám Pán to oznamuje skrze Davida: ‚Přednesu Hos-
podinovo ustanovení. On mi řekl: Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplo-
dil.‘ (Ž 2,7) Z těchto slov odlišujeme Toho, kdo porodil, od toho, kdo se 
z Něj narodil. Narození to bylo ve věčnosti, v níž není čas. Proto i Syn 
Boží je předvěčný, stejně tak jako je předvěčný a bez počátku Otec, ne-
boť se narodil z Otce ve věčnosti. A to, že se Kristus měl stát člověkem, 
aby nás osvobodil a vykoupil nás z otroctví ďábla a věčné smrti, před-
povídá váš prorok Izaiáš: ‚Hle, panna počne a porodí syna a dají mu 
jméno Emanuel.‘ Toto jméno, jak i vy říkáte, znamená ‚S námi Bůh‘.“

Když židé řekli: „Proč by měl Bůh potřebu se narodit v lidském 
těle, copak nemohl lidský rod spasit jinak?“ Svatý odpověděl: „Ježíš 
Kristus přišel, aby nás vysvobodil z prokletí, které na lidstvo 
přešlo skrze hřích Adama. Žádný člověk není schopen spraved-
livě vynahradit takovou urážku způsobenou Přesvatému Bohu. 
Bůh je spravedlivý a na hřích nemlčí. Neodpouští provinění 
jen tak. Bůh, který je také milosrdný, se smiloval nad svým 
stvořením a poslal na svět svého jednorozeného Syna, který 
nás svou smrtí na kříži vykoupil z věčné záhuby. Vírou v Něho 
dostáváme odpuštění hříchů a věčný život v Boží slávě.“

I mnoho jiného říkal svatý a dokazoval ze Starého zákona, že Ježíš 
je Bůh i Pán a slíbený Mesiáš, který již přišel na svět. Císař a celá 
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jeho rada ho pochválili a přiřkli mu vítězství, neboť židé už neměli co 
Silvestrovi namítat. Tehdy mág Zambrius, řekl císaři: „Třebaže nás 
Silvestr přemohl svými slovy, ale kvůli tomu neodstoupíme od našeho 
otcovského zákona a neuvěříme v Ježíše, kterého naši otcové vydali 
na smrt. A aby vám všem bylo jasné, že je jen jeden Bůh, kterého 
uctíváme my, a žádný jiný není, dokáži vám to ne slovem jako Silvestr, 
ale skutkem. Rozkaž, císaři, aby sem přivedli velkého, divokého vola 
a hned se tvé veličenstvo a všichni, co tu stojí, dozví, že není jiný Bůh 
kromě našeho.“ Kdosi z císařových vojevůdců řekl: „V mém stádu je 
takový vůl, že nikdo ho nemůže zapřáhnout do jařma, ani ho pohladit 
či se ho jen dotknout.“ Císař hned poručil, aby toho vola přivedli. 
Zambrius řekl papeži Silvestrovi: „Máš na vybranou: buď ty zabiješ 
vola vzýváním jména svého Nazaretského, abychom v Něho uvěřili, 
anebo já řeknu volovi do ucha jméno našeho Boha, a on padne mrt-
vý. A tak tě přinutíme uvěřit v našeho Boha.“ Celý synklit pochválil 
Zambria za pohotové řešení. Císař řekl Zambriovi: „Bude správné, 
abys ty jako první vykonal slib, protože tys slíbil jen jedním slovem 
vola zabít.“ Mág odpověděl: „Když mi rozkážeš to udělat, ó císaři, 
učiním to a uvidíš sílu mého Boha.“ Zambrius se přiblížil k volovi, 
pošeptal mu cosi do ucha a vůl hned silně zařval, zatřásl se a padl 
mrtvý. Všichni, co to viděli, se velmi divili a židé tleskali rukama a 
volali: „My jsme zvítězili! My jsme zvítězili!“

Svatý Silvestr požádal císaře, aby rozkázal, aby všichni utichli. 
Když nastalo ticho, papež řekl židům: „Není ve vašich knihách na-
psáno, že Všemohoucí Bůh říká: ‚Já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem 
a zase zhojím‘?“ (Dt 32,39) Odpověděli: „Tak je psáno.“ Silvestr řekl: 
„Jestliže Zambrius jménem Božím zabil vola, nechť ho tím samým 
jménem vzkřísí, neboť Bůh činí dobro, a ne zlo, taková je Jeho přiro-
zenost — činit dobro. A činit zlo je v rozporu s Jeho přirozeností a Jeho 
vůle je vždy dobrá. Někdy se stane, že dopustí určité zlo k našemu 
užitku, ale pokud tak činí, činí tak jen nuceně. Jestliže Zambrius tak 
lehce učinil to, co neodpovídá Boží přirozenosti, tím snadněji učiní to, 
co je pro Boha přirozené. Ať oživí vola tím samým jménem, kterým ho 
zabil, a já se pak stanu jeho souvěrcem.“

Zambrius řekl císaři: „Domnívám se, ó císaři, že již není potřebné 
soupeřit slovy, jak to činí Silvestr, když se stal zázračný skutek.“ 
A Silvestrovi řekl: „Jestli máš, Silvestře, takovou moc, tak udělej 
ty takový zázrak jménem svého Ježíše.“ Papež odpověděl: „Jestli 
chceš, ukáži ti moc mého Pána.“ Zambrius řekl: „Marně se chvástáš, 
Silvestře, nemůže se stát, aby vůl ožil.“ Tehdy Silvestr pozvedl ruce 
k nebi a začal se hlasitě modlit: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží 
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a Bože, pro Tebe je lehké usmrtit i oživit, zranit i zahojit. Dej, 
aby vzýváním Tvého svatého jména ožil vůl, kterého Zambrius 
přivoláním běsů zabil. Nyní je čas, aby se zjevily Tvé zázra-
ky pro spásu mnohých.“ Po modlitbě přistoupil svatý k volovi a 
hlasitě řekl: „Jestli je pravý Bůh, kterého já hlásám, Ježíš Kristus, 
narozený z Panny Marie, vstaň a postav se na nohy, odlož všechnu 
zuřivost a buď pokorný!“ Když to svatý řekl, vůl hned ožil, vstal a 
klidně stál. Svatý rozkázal odvázat mu z rohů provazy a řekl: „Jdi 
tam, odkud jsi přišel, a nikomu neškoď, ale buď pokorný. Tak ti to 
přikazuje Ježíš Kristus, náš Bůh.“ Tehdy všichni jako jedněmi ústy 
zvolali: „Veliký je Bůh, kterého hlásá Silvestr!“ Židé i se Zambriem 
přiběhli ke svatému, objali jeho nohy, prosili, aby se za ně pomodlil 
k Bohu a aby je přijal do společenství věřících. Tak byli pokřtěni 
židé, Zambrius i bezpočet lidí, kteří přistoupili k Bohu a připojili se 
ke Kristově církvi.

Papež Silvestr poslal dva své zástupce na církevní sněm do Niceje 
(rok 325). Tam byla odsouzena hereze arianismu, která popírala 
základní pravdu týkající se Kristova božství.

Svatý papež Silvestr zemřel ve velké svatosti 31. prosince 335. 
Jeho pontifi kát trval 21 let, byl třetím papežem, který zemřel přiro-
zenou smrtí. Třicet papežů před ním, kteří usedli na stolec sv. Petra, 
zemřeli jako mučedníci.

SVATÁ MELÁNIE MLADŠÍ

Svatá Melánie Mladší se narodila kolem roku 381 v Římě. Její 
otec se jmenoval Publicola, matka Albína. Melánie si přála žít v usta-
vičném panenství, ale z vůle svých rodičů se provdala za bohatého 
muže Piniána, syna dřívějšího afrického vladaře. Měla několik dětí, 
ty však zemřely. Manželé se odstěhovali na svůj venkovský statek 
nedaleko Říma a žili tam bohabojně. V té době přišla z Jeruzaléma 
do Říma sv. Melánie starší, babička Melánie mladší, která třicet 
sedm let žila v Egyptě a v Jeruzalémě jako poustevnice a řeholnice.

Melánie mladší a Melánie starší rozprodaly své rozsáhlé statky v Itá-
lii i v cizích zemích a výtěžek věnovaly na církevní a dobročinné účely.

Rodiče Melánie byli tak bohatí, že kromě císaře nebylo nikoho 
bohatšího než oni. Náležely jim celá města i vesnice a různé majetky 
nejen v Itálii, ale i na Sicílii, ve Španělsku, ve Francii i v Británii.



464

Ďábel zkoušel vtáhnout Piniána a Melá-
nii do pokušení láskou k penězům. Jednou, 
když jim přinesli mnoho zlata za prodané 
majetky, začal jim vkládat do duše lásku 
ke zlatu. Ale oni se začali společně mod-
lit a bojovat s tímto pokušením na modlit-
bě. Mysleli na věčnou odměnu v nebi i na 
marnost tohoto světa. Vzpomněli si na Boží 
slovo: „Blahoslavení chudí, neboť vaše je 
království Boží. Běda vám bohatým, neboť 
vám se již potěšení dostalo.“ (Lk 6,20.24) Po 
modlitbě začali ještě horlivěji vše rozdávat 
chudobným.

Svatá Melánie vyprávěla: „Měla jsem je-
den dům na vysokém, překrásném místě. 
Byl krásnější než všechny ostatní majetky. 
Z jedné jeho strany bylo moře a shora bylo 
vidět, jak po něm plavou lodě a rybáři loví 
ryby. Z druhé strany se zvedaly vysoké stro-
my, vlnila se pole, krásné sady a vinohra-

dy. Byla tam také vodní zřídla, od nichž zazníval zpěv rozmanitých 
ptáků. V ohradách tam žila různá zvířata. Nepřítel mi dal myšlenku, 
aby mi bylo líto tohoto majetku a neprodala jsem ho kvůli jeho krá-
se, ale nechala si ho pro sebe, abych v něm žila. Z Boží milosti jsem 
pochopila, že je to ďáblova úskočnost, a když jsem si vzpomněla na 
nebeské příbytky, hned jsem tento majetek prodala a utržené peníze 
jsem odevzdala mému Ježíši.“

Z majetku, který prodali v Itálii, manželé posílali velké almužny 
na všechny strany země — do Mezopotámie, Fénicie, Sýrie, Egyptu 
i Palestiny, chrámům i klášterům, útulkům pro putující a nemocni-
cím, sirotkům i vdovám, těm, co byli v okovech ve vězeních, a také 
na vykoupení zajatců.

Pak se odebrali k sv. Augustinovi, usadili se v Tagastě a tam 
založili mužský klášter a ženský klášter.

Po sedmi letech strávených v Tagastě se odebral Pinián, manžel 
Melánie mladší, a její matka Albína do Jeruzaléma. Melánie mladší 
žila na hoře Olivetské v chýšce jako poustevnice, v přísné samotě 
a v odříkání. Ráda četla Písmo svaté a jeho nejkrásnější výroky si 
vštěpovala do paměti, opisovala nábožné knihy a opisy rozdávala 
chudým. Trestávala se za každé neužitečné slovo, za každý hlasitý 
smích, za každý neuvážený skutek.
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Pověst o jejích ctnostech přivábila do Jeruzaléma značný počet 
zbožných panen, které si přály, aby byla jejich učitelkou a vedla je na 
cestě dokonalosti. Tak opustila Melánie samotu a zbudovala těmto 
pannám v Jeruzalémě klášter. Dala jim moudrá pravidla a byla jim 
matkou, rádkyní a služebnicí. Nepřevzala úřad představené kláštera, 
jakkoliv ji o to vroucně žádaly, ale ustanovila jim jinou zbožnou a 
zkušenou představenou a sama ji poslouchala.

Bratr její zesnulé matky Volusián zůstával v pohanství a žil roz-
mařile. Když ho však císař Valentinián III. vyslal s důležitým posel-
stvím na dvůr císaře Teodosia II. do Cařihradu, těžce onemocněl. 
Tu si vzpomněl na Melánii a napsal jí, aby ho navštívila. Melánie 
se vydala na cestu, aby zachránila duši svého strýce. Když vstou-
pila do světnice nemocného, nemohl ji poznat — tak byla zmořena 
půstem — a zvolal: „Jaká změna se s tebou stala, Melánie!“ Ona 
mu odpověděla: „Řeknu ti, co si myslím o budoucím životě a o 
věčných hodnotách. Opravdu bych nepohrdla slávou, nádhe-
rou, bohatstvím a rozkošemi tohoto světa a své tělo bych tak 
přísně nezapírala, kdybych s určitostí nevěděla, že zanedlouho 
budu obdařena statky a radostmi neskonale většími.“ Zatvrzelý 
Volusián byl dokonalostí své neteře tak zasažen, že konečně milost 
Boží přemohla jeho odpor ke křesťanství. Litoval svých hříchů, uvěřil 
a dal se pokřtít.

Během svého pobytu v Cařihradě Melánie obrátila k pravověr-
nosti mnohé stoupence Nestoriovy hereze, která tenkrát vyvolávala 
velký zmatek v církvi. Pán daroval svaté velkou moudrost, kterou 
dosáhla na kolenou a čtením Božího slova.

Z Cařihradu se Melánie vrátila do Jeruzaléma.
V neděli 31. prosince roku 439 jeruzalémský biskup přinesl Me-

lánii svaté přijímání. Večer toho dne svatá odevzdala svého ducha 
do rukou Božích. Bylo jí 56 let.
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DUCHOVNÍ POUČENÍ 13.

ZACHOVÁVÁNÍ BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ

Cílem askeze není zničit si zdraví, ale podřídit náš život duchov-
nímu řádu. Tím, že člověk zachovává Boží přikázání, slouží nejen 
Bohu, ale i sám sobě. Zapřením sebe je duše v tu chvíli znovu aktivně 
připravena přijmout Ježíše. On pak dává sílu k boji proti skrytým 
silám temnoty, lži, bludu a různým pastím, které vycházejí z naší 
neočištěné přirozenosti, ze světa i od ďábla.

Jak sloužit Bohu v manželství? Tak, jak sloužili naši zbožní před-
kové. Snažili se zachovávat Boží zákon, nepožívali antikoncepční 
preparáty, nedopouštěli se potratů a žili v manželské věrnosti až 
do smrti. Milovali své děti a děti pak milovaly je a do žádných do-
movů důchodců své rodiče nedávaly. Obětavě se o ně staraly až do 
smrti. Děti zachovávaly čtvrté Boží přikázání „Cti otce svého i matku 
svou,“ a skutečně Bůh jim pak dával požehnání i sílu a nakonec i 
tu největší odměnu v nebi.

Když naši prarodiče zachovávali Boží přikázání, žádné rozvody 
neexistovaly. Manželé si byli plně vědomi slov: „Co Bůh spojil, člověk 
nerozlučuj.“ Jistě to bylo mnohdy spojeno i s velkými oběťmi, ale 
zdravá křesťanská rodina pak byla pevným základem církve i národa.

Současné šílenství genderové ideologie, spojené s kradením dětí 
rodičům, přeoperováváním pohlaví, transsexualismem a progra-
mem sebezničení, nastoluje anti-zákony a lidstvo si tak připravuje 
masovou genocidu. Toto šílenství je ovocem odpadu jedince i spo-
lečnosti od Boha a od Jeho přikázání. Je to tragická cesta návratu 
ke krutému pohanství, které uctívá ďábla a jeho bůžky, démony, 
kteří si žádají i lidské oběti. V dnešní době musíme počítat s proná-
sledováním za víru, a nakonec i s mučednickou smrtí kvůli věrnosti 
Bohu a Jeho zákonu.

Odpad od Boha zasáhl i vedení církve, které hlásá hereze a pro-
sazuje antizákony. Tento zlom nastal už na II. vatikánském koncilu.

Je třeba začít s pravdivým pokáním: herezi nazvat herezí, zločin 
zločinem, pravdu pravdou, a na první místo postavit Boha, Jeho 
přikázání a spásu duše. Příkladem radikálnosti evangelia jsou nám 
svatí mučedníci a světci. Následujme je v jejich horlivosti a pravé 
moudrosti!
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