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ÚVOD
PRAVDIVÉ HRDINSTVÍ A PRAVÁ MOUDROST
Při četbě životů mučedníků a svatých máme před sebou skutečné a pravdivé hrdiny, kteří dali svým současníkům i budoucím
pokolením příklad věrnosti Kristu a Jeho evangeliu. Postavili se do
boje proti kořenu zla v nás i proti duchu lži a smrti – ďáblu. Někdo
by snad mohl namítnout, že to už je dávná historie, a že to vlastně
ani není realitou a že možná si to životopisec, který prý po několika
staletích psal jejich životopisy, vymyslel, aby to bylo k zbožnému
povzbuzení lidí. Je třeba si však uvědomit, že podobný přístup záměrného zpochybňování reality zavedla ateistická tzv. historicko-kritická věda, která vnáší rozkladného ducha a takzvaně demytologizovala Písmo svaté. Ježíše dokonce rozdělila na Krista historického
a Krista víry, kterého si prý vymyslela první obec křesťanů. Tato lež
nazývaná vědou je v podstatě ateistická demagogie. Popírá všechno
nadpřirozené v Bibli, popírá i Kristovo reálné a historické vzkříšení,
popírá i božskou inspiraci Písma. Tzv. historicko-kritická věda má
jako základní princip všechno přirozené i nadpřirozené zpochybnit,
popřít a zesměšnit. Místo toho staví nejrůznější výmysly pseudohistorických kritiků jako axiomata. Například si vymysleli absurdum,
jako by list sv. apoštola Pavla Židům nenapsal sv. apoštol Pavel
apod. Ve své tzv. vědecké činnosti se pustili i do životopisů svatých
a došli k absurdním závěrům, že popřeli v životech svatých nejen
zázraky, ale dokonce i existenci některých svatých jako např. sv. Jiří,
sv. Kateřiny Alexandrijské a jiných. U některých sice přiznají, že se
snad narodili a zemřeli, ale zpochybní i rok jejich narození i rok i
způsob jejich smrti. Takže z takových životopisů vyjdou tři řádky,
které vnesou jenom jakousi pochybnost či podají formální informaci,
která nikoho ve víře nepovzbudí.
Bylo proto třeba vrátit se znovu k autentickým záznamům a
podat fakta ze skutečných historických dokumentů, na nichž jsou
životopisy svatých mučedníků postaveny. Musíme mít na zřeteli, že
akta o mučednících byla při římských soudech doslova a do písmene
písaři úředně zaznamenávána, a to s právnickou pečlivostí! Všimněme si, že většina uvedených životopisů svatých mučedníků pochází
z doby císaře Diokleciána (284–305) a Maximiána (286–305), který
v té době vládl nad západní polovinou říše. Roku 313 byla vyhlášena
náboženská svoboda. Křesťané mučedníky uctívali a jejich svaté
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ostatky s úctou pohřbívali. Nad jejich hroby se pak tajně scházeli
na modlitbách a po pronásledování nad nimi často stavěli kaple
či chrámy. Křesťané rovněž vykupovali soudní záznamy o mučení.
Po vyhlášení náboženské svobody měli všechny archivy k dispozici a hned je využili k sepisování životopisů. Navíc ještě žijící očití
svědkové zázraků, které se při soudních procesech spojených s mučením děly, přímo svědčili o těchto mimořádných jevech. Mnohé
zázraky rovněž zaznamenali přímo v soudních dokumentech, protože
proces trval i několik dní a mezitím císař či jiný soudce na zázraky
reagoval; proto zápis potvrzuje zázrak, který se s mučedníkem stal.
Například byl dobitý na smrt a na druhý den byl zcela zdráv, proto
se ho soudce přímo ptá, jak je to možné, a z toho vyplynul historický
dokument o zázraku. Někteří fanatičtí pohanští soudci například
tvrdili: „Vidíš, naši bohové tě uzdravili, pokloň se jim!“ A mučedník
znovu svědčil o moci Ježíše Krista, a znovu bylo vše zaznamenáno.
Mučedníků bylo velmi mnoho. V těchto knihách jsou zaznamenáni
především někteří z těch, při jejichž mučení se děly mimořádné
zásahy Boží moci. Byly použity zápisy ze soudních archivů, výroky
reálných lidí, kteří při krutém mučení před smrtí svědčili o své víře
v Ježíše Krista.
Mučedníci dosvědčují, že ve svém životě hledali a našli pravdu,
milovali ji a byli pak schopni pro ni i život obětovat. Tou živou Pravdou jim byl samotný Ježíš. On sám řekl: „Já jsem Cesta, Pravda a
Život.“ (J 14,6)
Když se díváme na ně, zní nám v uších slova pronesená sv. Augustinem: „Mohli jiní, mohli jiné, proč ne ty, Augustine?“ Ano, mohli
podstoupit nejkrutější muka pro Krista a spásu své duše slabé ženy,
starci, a dokonce i děti. A proč ne ty?
Před námi jsou mučedníci, kteří pro věčnou Pravdu, pro Ježíše,
rozdali své bohatství, opustili výnosné úřady, někteří šli na poušť,
kde žili desítky let v neustálém odříkání, v nočních bděních a na
modlitbách. Církev i národ potřebuje svaté muže a svaté ženy, svaté
lékaře, svaté učitele, svaté politiky. Mládež potřebuje pravdivý ideál,
ne falešný, jako jsou rockové hvězdy končící v sexuálních zvrácenostech, v alkoholismu, drogách a v okultním satanismu. Tyto bludné
hvězdy vedou do časné a věčné smrti.
Upřímný člověk hledá odpověď na základní otázku: Jaký je smysl
mého života? Smyslem života je hledat Boha, poznávat Ho, plnit
Jeho přikázání a po smrti získat věčný život. Poznávat Boha, Jeho
moudrost a všemohoucnost, máme z díla Jeho stvoření, ale i ve svém
osobním životě, také čtením Bible, a zvlášť Kristova evangelia. Listy
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apoštolů tyto evangelijní pravdy rozvíjejí. Starý Zákon je přípravou
na příchod Krista a Jeho učení spásy. Četba životů svatých je nám
zrcadlem, abychom i my, kteří jsme byli pokřtěni tak jako oni, začali rovněž realizovat tajemství křtu svatého a rozvíjeli Boží život
ve své duši. Toto je ale spojeno s postavením se proti svému egu,
proti ložisku zla v člověku — dědičnému hříchu neboli tzv. starému
člověku (Ř 6,3n).
Smyslem života je hledat Boha a milovat Ho zachováváním Božích přikázání. V takové duši bude Bůh přebývat (J 14,23). Apoštol
rozlišuje lidi tělesné (řec. sarkikos), duševní (řec. psychikos), a tyto
obojí staví do protikladu s lidmi duchovními (řec. pneumatikos)
(1Kor 2,14–3,1). Bůh v nás má žít jako žil ve svatých, proto byli
pro Něj ochotni přinášet i největší oběti a pro Něj ztratit i svou duši
(Mt 8,34). V hodině smrti pak přešli do věčného života.
Každý z nás stojí před největší realitou, a tou je smrt. Dříve či
později zemřeš a čeká tě Boží soud a pak buď věčné nebe, anebo
věčné peklo — tedy buď věčná odměna, anebo věčný trest. Rozumný
člověk pamatuje na konec — na smrt, na Boží soud a na věčnost.
Ano, to je pravá moudrost! Proč? Protože moudrost je myslet na to
nejpodstatnější, na to, co zůstane navěky. Náš život je velká zkouška,
která se uzavírá v hodině smrti, ale skládá se z drobných rozhodnutí.
O smrti Ježíš řekl, že na ni máme být připraveni, a to stále, každý
den, protože nevíme dne ani hodiny, kdy přijde. Je jako zloděj, který
přichází v noci, kdy všichni spí. Do tohoto života jsi přišel nahý a
nahý z něho odejdeš. Do hrobu si nic neodneseš. Jen své dobré či zlé
činy, které se ukáží u Božího soudu. Proto musíme vědět, co dělat,
abychom byli spaseni, abychom zachránili ten nejcennější poklad,
kterým je život věčný. Člověk upřímně hledající pravdu ji nachází
v Tom, který je Pravda sama — v Ježíši, našem Spasiteli. On zemřel
za naše hříchy a dodnes a na věky platí: „Kdo má Syna, má život
věčný, kdo nemá Syna Božího, nemá života.“ (1J 5,12)
Chceme upřímně následovat Krista v těchto podmínkách, ve
kterých žijeme na začátku 3. tisíciletí, kdy systém lži a satanizace i
program tzv. redukce lidstva je vnucován malému i velkému, jak je o
tom zmínka v Apokalypse (Ap 13,16). Dnes jde skutečně o duchovní
boj s šelmou — systémem zla — za nímž je ďábel. Z dopuštění Božího
působí mimořádně úskočně. Naši dobu můžeme přirovnat k období
pronásledování křesťanů, o němž svědčí i tyto životy svatých a mučedníků. Jsou zde svědectví z doby císařů Trajána, Marca Aurelia,
Domitiana, Diokleciána, Maximiána a jiných. V této mimořádné,
apokalyptické době potřebujeme Boží světlo a sílu. Tu dostáváme
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především v pravidelné a vytrvalé modlitbě. Lidé denně komunikují
několik hodin mobilem, přes internet, v sociálních sítích a většinou
přijímají marné a škodlivé informace. To vše je komunikace v rovině
horizontální. Jaký je z toho užitek pro duši? Kolik času ale věnujeme
rozhovoru s Bohem, tedy komunikaci v rovině vertikální? Ježíš říká:
„Nemohli jste alespoň hodinu (denně) se mnou bdít? Bděte a modlete
se.“ (Mt 26 40–41)

10

DUCHOVNÍ POUČENÍ 1.
MODLÁŘSTVÍ — UCTÍVÁNÍ A SLUŽBA DÉMONŮM
Životopis sv. mučedníka Cypriána1 (3. století) odhaluje kořeny
démonického pohanství. Otcem Cypriána byl pohanský kněz, který
sloužil bůžku Apollonovi. Svého syna odmalička vedl k této falešné
úctě, za níž byl skryt démon. V sedmi letech ho poslal do Řecka na
horu Olymp, do centra tehdejšího modlářství spojeného s pohanskými praktikami a otvíráním se démonským silám a jejich vlivu.
Pak sloužil i démonům skrytým za úctou k různým bohyním, jako
byla například Artemida. Ve svých 20 letech přebíral zkušenosti
od okultistů zasvěcených démonům a ovládajících různé magické
praktiky. Z toho důvodu pobýval v Egyptě i v Babylonii. Ve 30 letech
se z něho stal velký čaroděj a satanista, který na smrt nenáviděl
křesťanství. Usídlil se v Antiochii v Pisidii (dnešní Turecko) a tam
praktikoval své černé řemeslo, spojené s travičstvím a obětováním
i lidských obětí démonům. Zásahem Boží milosti, když poznal moc
Ježíše Krista, před níž byli démoni bezmocní, se obrátil a přijal Ježíše
za svého Spasitele, Pána a Boha. Nakonec, v čase pronásledování
za císaře Diokleciána, umírá jako mučedník.
Za pohanstvím stojí samotný ďábel, který si vyžaduje božskou
úctu, oběti a podřízenost. Cynické mučení křesťanů za to, že odmítali přinést oběť démonům, ukazuje na nenávist ďábla ke Kristu
a Jeho věrným učedníkům. V tomto boji šlo, a i dnes jde, o věčný
život. Tohoto si byli věrní křesťané vědomi. Cílem satana v těchto
krutých pronásledováních bylo zničit křesťanství v kořeni. Stále
však platí Ježíšovo slovo: „Brány pekelné ji (Kristovu církev) nepřemohou.“ (Mt 16,18)
Písmo svaté varuje před pohanským modlářstvím.
1. přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh... Nebudeš mít jiného
boha mimo Mne... Nebudeš se ničemu takovému klanět, ani tomu
sloužit.“ (Dt 5,6n)
„Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a
celou svou silou… Nesmíte chodit za jinými bohy z božstev okolních
národů.“ (Dt 6,4–14)
1

Viz IV. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 2. října, str. 17
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První přikázání zahrnuje v sobě
všechna ostatní. Bez prvního přikázání všechna ostatní přikázání
nemají smysl! Tento vztah lásky k
Bohu je spojován s požehnáním a
jeho přestoupení s nejtěžšími tresty. „...Jestliže se tvé srdce odvrátí a
budeš se klanět jiným bohům a
jim sloužit, oznamuji vám dnes, že
úplně zaniknete!“ (Dt 30,15nn)
Dějiny Izraele se tvořily kolem
tohoto hlavního přikázání. Když se
národ přiklonil k modlářství, které má svou sílu v magii, věštění a
spiritismu (viz Dt 18,9–14), přicházely války, zajetí, nemoci… Jestliže
národ konal v této oblasti pokání,
Bůh zázračně zasahoval.
Všichni králové Judska i Izraele jsou hodnoceni podle jednoho
měřítka — zda byli modláři, anebo ctitelé Hospodina (viz 2Pa 11,36).
V Novém Zákoně k hlásání plného evangelia patřil Boží požadavek,
aby lidé nejen uvěřili v Krista, ale také aby se rozešli s duchem pohanství.
Z věštkyně ve Filipech sv. Pavel vyhnal tohoto ducha, a ona tak
svou tzv. schopnost ztratila. Reakce byla taková, že Pavla i Silu
zbičovali a uvrhli do vězení.
Když přišel apoštol Pavel, aby hlásal Krista na Kypru, místní
čaroděj se tvrdě postavil proti Pavlovi a nepřestával mu odporovat
(Sk 13,10–11). Kdyby sv. Pavel toleroval čaroděje, zůstal by celý
ostrov v temnotě pohanství.
V Efezu, lidé, kteří se obrátili, spálili okultní literaturu v hodnotě
50 000 denárů (srov. Sk 19,18–20).
Když apoštol Petr s Janem přišli do Samaří, působil tam Šimon
mág, který se zabýval bílou magií (viz Sk 8,9–24). Je napsáno, že
všechen lid, malí i velcí, byli přesvědčeni, že skrze něho působí
Boží moc. I dnes lidé nerozlišují, vyhledávají různé okultní léčitele
a tvrdí: „Hlavně, že to pomáhá!“ ale je otázka, jak dlouho, a hlavně,
za jakou cenu. Tady je ve hře věčný život!
Mnohé praktiky magie a věštění z neznalosti propagují i mnozí
řeholníci a kněží. Zde platí zásada: Jestliže je v nějaké praktice
skryta magie, věštění a spiritismus, potom už je církevně odsouzena
i její novodobá forma!
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V Dt 18,9–12 je vyjmenováno 9 oblastí okultismu:
1. Provedení ohněm — zasvěcení božstvům (démonům)
2. (hebrejsky: qosem) — věštění (asi 200 forem)
3. (me’ónen) — astrologie (horoskopy, znamení zvěrokruhu…)
4. (menaheš) — bílá magie (léčitel, mesmerista, psychotronik...)
5. (mekašef) — černá magie (čaroděj…)
6. (hóber haber) — lidová magie (vynášení kletby, tzv. zrušení
kletby, lití olova nebo vosku, věštění z ohně…)
7. (šó’el ob) — spiritismus jako věštění
8. (jid‘óni) — jasnovidectví
9. (dóreš ’el hammétím) — spiritismus jako magie
„Kdo tyto věci činí, dopouští se ohavnosti před Bohem.“ (v. 12)
Dnes nastala invaze cizích božstev skrze pohanská náboženství
a praktiky. I dnes platí:
a) Nebudeš mít obrazy pohanských božstev. Nebudeš proto
nosit ani znamení zvěrokruhu jako přívěšek na krku ani nebudeš
věřit horoskopům.
b) Nebudeš se tomu klanět: čili nedáš tomu svou víru ani srdce
(např. talismany).
c) Nebudeš tomu sloužit, neboť „… modláři a ti, kdo se zabývají
magií, mají svůj úděl v ohnivém jezeře…“ (Zj 21,8).

Duch pohanství maskovaný za sportem
Jóga
Jóga je skrytou pastí hinduistického náboženství. Satan stojí za
všemi modlami a bohy i za temnými hinduistickými naukami. Ježíš
přišel, aby ničil skutky ďáblovy (srov. 1J 3,8) a veškerou temnotu.
On je Pánem a Vítězem nad satanem a nad všemi démony. Nelze
kombinovat jógu s křesťanskou vírou! Totéž platí i o zenu.
Transcendentální meditace (TM)
TM vychází z hinduistického učení, je formou jógy. Kdo se chystá zúčastnit TM, musí se nejprve podrobit zasvěcující ceremonii,
ve které se vzývá duch guru Deva a hinduistických božstev a jsou
voláni na „pomoc“. Při úvodní ceremonii žák od svého učitele obdrží
tzv. mantru. Mantry jsou magické výroky, anebo čarovné formule.
Mantra bývá často jméno nějakého pohanského boha — démona —
anebo ducha, který je meditujícímu neznámý.
TM je hinduismus maskovaný vědeckou terminologií, aby na něj
západně orientovaný člověk naletěl. Kromě meditace je nutné uctívat
božského mistra (ne Pána Ježíše). Tu jde o jasné modlářství!
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Bojové umění
Křesťanství nemá nic proti sportu a zdravému pohybu. Východní
bojová umění však nejsou pouhým sportem. Tato realita je nám
Evropanům úmyslně zamlčována. Judo, aikido, taekwondo... jsou
cestou, životním stylem. Slovo „do“ znamená cesta. Je to ale cesta
duchovní apostaze, neboť tato bojová umění jsou neoddělitelná od
východních meditací napojených na východní pohanské systémy.
1) Karate — během tzv. velkých slibů adept karate slibuje: „Budu
vždy poslouchat Buddhu, Dharmu a Sanghu.“ Slibuje také „splnění
reinkarnace“. V reinkarnaci se popírá 1) nesmrtelná duše, 2) osobní
Bůh, 3) nebe či peklo, 4) je to ztráta víry v jednoho Boha Stvořitele
i víry v Krista, bez níž nikdo nemůže být spasen. Víra v reinkarnaci
je překážkou spásy. Jde o úplnou poslušnost Buddhovi, tedy jde o
falešnou cestu vedoucí do věčného zahynutí.
Budhismus hlásá panteismus, zbožšťuje stvoření a popírá Stvořitele.
2) Judo — začátečníkovi je judo představováno pouze jako sportovní umění. Později, když pozná, že bez meditace a otevření se
tzv. „energiím“ nebude schopen dosáhnout většího úspěchu, otevře
se plně celému náboženskému systému, z něhož judo vychází. Judo
se tak stává zákeřnou pastí pro tisíce mladých křesťanů, kteří myslí, že jdou za sportem, nenápadně a postupně odpadají od Krista
a ztrácejí věčný život.
3) Aikido — „Ai“ — znamená harmonii, spolupráci. Ale s kým?
S Duchem Svatým, který uvádí do tajemství spásy? Ne! Je tu prezentován jiný duch (démon). „Do“ — je cesta k sjednocení se s tímto
duchem temnoty. „Ki“ — znamená duchovní energii (démonskou).
Tu nejde o sport, ale o cestu sjednocení se s pohanským démonem.
4) Taj-či — taj-či je v současné době velmi moderní a rozšířené.
V každém větším městě jsou dnes kurzy cvičení taj-či. Do taj-či
chodí lidé toužící po duchovnu a myslí, že tam ho nalézají, zejména
ženy, které ho pokládají za jakýsi východní tanec. Člověk si připadá
duchovní a studuje dál — čakry, aury, meditace, všechna východní
náboženství… Dostává se tak do pasti, aniž to vůbec tuší.
V bojovém umění není prostor pro lásku, všechno je zaměřeno
na ego, na pýchu, na vlastní cestu k pseudo-spáse! Sebeláska vede
ke zbožšťování samého sebe.

Duch pohanství maskovaný za tzv. alternativní medicínou
Homeopatie
Homeopatie je propagována jako nový, neškodný a lepší léčebný
systém. Ve skutečnosti jde o zamaskovanou magii.
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Všechny homeopatické léky působí především na vůli a vědomí.
• Prvním a základním principem je pravidlo simile — podobné
se léčí podobným.
Totiž homeopatie je formou bílé magie. Z hlediska vědy je pravidlo
simile iracionálním výmyslem.
• Druhým principem je zákon o ředění.
Základní látka na přípravu homeopatického léku se ředí. V ředění
D 30 už není ani jedna molekula základní látky. Existuje ředění
D 100, D 200, D 1000 a vyšší. Je třeba si uvědomit, že to, co má léčit
není léčebná látka, ale jakási nehmotná energie, tedy duchovno!
Každému musí být jasné, že tady jsme v alchymii a magii!
• Třetím principem je zákon o protřepávání.
Prý v procesu protřepávání se chytá do homeopatického přípravku kosmická energie.
• Čtvrtým principem je tzv. homeopatická typologie. Je obdobou astrologických horoskopů! Podstata homeopatie je založena na magii a věštění. Obě tyto formy jsou odsouzeny Božím
slovem v Starém i Novém Zákoně.
Akupunktura
Akupunktura je součástí pohanské okultní čínské medicíny
(nebo spíše lidového léčitelství). Zakládá se na pohanském chápání
tzv. světové energie a světového ducha Tao anebo Chi (Či). Vychází
z teorie o jinu a jangu, která je neslučitelná s křesťanstvím!
V akupunktuře a homeopatii nejsou využity přírodní síly, ale
duchovní bytosti. Kdo se podrobí takovým terapiím, otevírá dveře
těmto temným bytostem.
Silvova metoda
Metoda je založena na autosugesci během „relaxace“ („sestoupení
do hladiny alfa“). Jde o spiritismus.
„Bůh nechce, abyste byli společníky zlých duchů.“ (srov. 1Kor 10,20)
Reiki
Reiki je v podstatě magie a zasvěcení se démonům. Démoni
se schovávají za nevinný pojem, a to univerzální kosmická (uzdravující) energie reiki (Ki)!
V reiki jde především o magicko-spiritistický rituál, otevírání
se na „pomoc“ démonů. Situace je analogická jako v případě TM
(transcendentální meditace), kde zdrojem síly a podmínkou všech
nadpřirozených skutků je vstupní akt idolatrie a volání duchů
(démonů) na pomoc... Reiki nemá nic společného s křesťanstvím. Co má dělat ten, kdo se už zasvětil? Zříci se tohoto ducha,
a požádat o modlitbu za osvobození.
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Hypnóza
Hypnóza je metoda založená na sugesci, což nutně znamená,
že při ní dochází, alespoň do určité míry, k podmanění si jednoho
člověka druhým. Takový stav může, a často se tak i stává, způsobit
duševní poranění a někdy může vyvolat pomatenost. Co se týče
provádění hypnózy v souvislosti s okultismem anebo parapsychologií, následky bývají v takových případech strašné a ďábelská moc je
obrovská. Hypnóza totiž tím, že přechodně oslabuje vůli, ulehčuje
proces pronikání ďábelského vlivu do lidské bytosti. Lékař, který
používá tuto metodu, je neschopný pro Boží dílo! Staré pohanské
démonické umění sugesce a hypnózy se znovu objevilo pod
nevinným pláštíkem tzv. moderní vědy. Pravoslavná církev v
současném Rusku nedovoluje svým věřícím žádné použití hypnózy!
Mesmerismus, biomagnetismus
Biomagnetismus je spojený s magií a spiritismem. Proto není
možné posuzovat ho izolovaně od ostatních okultních praktik.

Současná psychologie a okultismus
Současná psychologie se dělí na mnoho směrů. Základem všech
je učení dvou „otců moderní psychologie“ S. Freuda a C. G. Junga.
Jung v době, kdy byl na pokraji psychického zhroucení „získal“
duchovního vůdce — „Filemona“ (démona). Až na konci života
Jung přiznal, že celá jeho práce a díla měly původ v strašných zážitcích s duchy, kteří ho často napadali a dovedli téměř k šílenství. Jung zmytologizoval své duchovní zkušenosti a označil je
za „exteriorizaci“ potlačených tužeb, vzpomínek, obav a archetypů
pocházejících z mýtického kolektivního vědomí.
S. Freud kromě pokusů s hypnózou dělal též pokusy s drogami.
Freud též předepisoval drogy (kokain).
Vidíme, že samotný kořen moderní psychologie je jedovatý a
shnilý. Celá současná psychologie je přímo prosáknutá okultismem a falešným mysticismem (především Orientu).
C. Rogers, zakladatel humanistické psychologie, se netají svou
účastí na spiritistických seancích.
Mnozí současní psychologové získávají zkušenosti u indických
guruů a někteří se jimi dokonce i stali.
Co to je „channeling“? Tzv. přenášení informací z neviditelného
světa skrze média. Je spojen se zakázaným spiritismem.
Co to je „rebirthing“? Je to uvádění do údajných minulých životů skrze hypnózu. Praktika je nejen církví zakázaná, ale i pro
lidskou psychiku škodlivá! Jde o propojení se závadným učením o
reinkarnaci.
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Radiestezie, proutkařství
Je rovněž formou věštění, proutek či kyvadlo odpovídá na konkrétní otázky. Podobně se to děje ve spiritismu.

Invaze pohanství v křesťanském světě
od II. vatikánského koncilu (1962–65)
Hereze modernismu připravily půdu pro invazi pohanství. Za
modernismem stojí filosofie ateismu. Filosofové 19. století propagovali Darwinovu teorii o vzniku člověka, kterou vyřadili pravdu o
stvoření vesmíru a člověka Stvořitelem — Bohem (inteligentní design). Ateismus neboli bezbožectví, je založen na lidské pýše, která
odmítá Boha. Proč? Protože člověk sám sebe činí bohem a nechce se
podřídit moudrým zákonům, zvláště v oblasti morálky. Tento duch
ateismu, prosazovaný liberálními teology (modernisty), se projevil
tzv. demytologizací Bible. Vyškrtl z Písma všechno nadpřirozené,
tedy všechny zázraky i samotné Kristovo vzkříšení. Duch lži a smrti
II. Vatikána (1962–1965) otevřel dveře všem herezím a postupně je
normalizoval jako nové učení církve. Především však otevřel dveře
pohanství, které je spojeno se všemi formami okultismu (spiritismus,
magie, věštění) i s morální nečistotou (sodomie). Deklarací Nostra
aetate vyhlásil nekritickou úctu k pohanství, a tím i k démonům,
které pohané uctívají místo pravého Boha.
Celý systém internáboženského dialogu, který je ovocem
II. vatikánského koncilu, je založen na lži:
1. Musí se falešně předpokládat, že pohané mají stejně hodnotnou cestu ke spáse — a to je lež.
2. Nesmí se jim zvěstovat v plnosti a moci evangelium, aby se
mohli obrátit a být spaseni — to je zločin.
3. Nesmí se ohlašovat, že Ježíš Kristus je jediným Spasitelem —
to je zrada Krista a církve.
4. Musí se tvrdit, že pohanské praktiky a buddhistické meditace
nás obohacují — to je velký podvod.
V podstatě je celý internáboženský dialog zradou Krista a zradou církve. Srovnáme-li pohanský buddhismus a hinduismus
s Kristovým evangeliem, pak evangelium je cesta do nebe, a
pohanství je cesta do pekla.
„Co má společného spravedlnost s nepravostí a jaké spolužití světla s tmou? Jaký souzvuk Krista s Beliálem? ...Jaké spojení
chrámu Božího s modlami? ... my jsme přece chrám Boha živého.“
(2Kor 6,14–15)
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Ovocem falešného koncilu je i arciheretik a modlář na Petrově
stolci František Bergoglio.
• On intronizoval ve Vatikánu pohanského démona Pačamamu (2019).
• On prosazuje legalizaci soužití (pseudomanželství) sodomitů
a pro ně tzv. adopci dětí, ukradených rodičům (2020).
• On prosazuje nebezpečnou mRNA vakcínu, která mění lidský genom a obsahuje tkáň, která je při umělém potratu ještě
zaživa vytržena z nenarozeného dítěte před jeho usmrcením.
To je satanismus! Vakcinace směřuje i k povinnému čipování
lidstva a Bergoglio místo toho, aby se postavil do čela radikálního odporu, pomocí lži a manipulace tvrdí, že tato vakcína musí
být pro všechny! Ten, kdo ji nepřijme, prý ohrožuje ostatní a
dopouští se těžkého hříchu. Tento postoj je postojem satanisty,
který se postavil proti Bohu! Zároveň jde o zločin proti lidstvu
a lidskosti!
Co se týče sodomie, Boží slovo před ní naléhavě varuje časným
(2Pt 2,6) i věčným (Juda 7) ohněm.
Před čipizací Písmo varuje věčným trestem: „A dým jejich muk
bude vystupovat na věky věků. A ti, kteří se klanějí šelmě a jejímu
obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí.” (Zj 14,11)

Východní kánony (pravoslavné církve)
Pravidlo 61 (VI. všeobecného sněmu): „Ti, kdo vyhledávají čarodějníky nebo jim podobné… spadají pod pravidlo šestileté epitimie.
Ty, kdo v tom setrvávají a neobrátí se, aniž se vyhnou těmto zhoubným a pohanským výmyslům, přikazujeme úplně vyloučit z církve.“
Pravidlo 65 (sv. Bazila Velkého): „Kdo učinil pokání z čarodějnictví
nebo z travičství, nechť stráví v pokání lhůtu stanovenou pro vrahy.“
Pravidlo 83 (sv. Bazila Velkého): „Ti, kdo se zabývali kouzly a
následovali pohanské obyčeje nebo uváděli někoho do svého domu
k čarování nebo očišťování (srov. geopatogenní zóny), podléhají pravidlu šestiletého pokání.“
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OBŘEZÁNÍ PÁNĚ
Poté, co se náš Spasitel narodil v Betlémě, byl dle Mojžíšova zákona osmého dne obřezán. Bylo mu dáno jméno Ježíš, hebrejsky
Jehošua, což vyjadřuje „Hospodin je (naše) spása.“ To jméno je svaté
a vztahuje se i na Trojjediného Boha. Písmo svědčí: „Kdo by vzýval
jméno Boží, bude spasen.“ (Ř 10,13) A dále: „V nikom jiném není spásy.“ (Sk 4,12) „Proto Ho vyvýšil nad vše a dal mu jméno nad každé
jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno na nebi,
na zemi i v podsvětí a každý jazyk aby vyznal, že Ježíš Kristus je
Pán (Bůh).“ (Fp 2,9–11) V tomto jménu apoštolové vyháněli démony,
uzdravovali nemocné a křísili mrtvé. V jednotě s tímto jménem, tedy
v jednotě s Ježíšem, také trpěli a jako mučedníci umírali. V tomto
máme apoštoly, mučedníky a svaté následovat.

12/21012/21
SVATÝ BASIL VELIKÝ,
ARCIBISKUP CAESAREJE, CÍRKEVNÍ UČITEL
Největší ozdobou v církevních dějinách je „rodina svatých“ z Caesareje v Kappadokii, z níž pocházel sv. Basil. Jeho otec, sv. Basil starší,
a matka, sv. Emmelie, měli deset dětí. Kromě sv. Basila vynikli i další
synové — sv. Řehoř, biskup Nysský, a sv. Petr, biskup v Sebaste, i
dcera sv. Makrina. Tři rodní bratří, svatí synové svatých rodičů, se
stali biskupy. Je to vzácný zjev, který se nikdy v dějinách neopakoval.
Basil se narodil koncem roku 329 v Caesareji kappadocké. O
jeho zdárnou výchovu pečovaly jeho matka sv. Emmelie a později
babička sv. Makrina starší, odchovanka sv. Řehoře Divotvůrce, která
bydlela na svém statku v Pontu. Ty vštípily do jeho duše už za nejútlejšího mládí nábožnost, pokoru a lásku k čistotě. Basil i v pozdním
věku s úctou a vděčností vzpomínal zejména na babičku Makrinu,
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napsal: „Moje blahoslavená babička
Makrina mě vychovávala a vyučila mě
i slovům blahoslaveného Řehoře, která
si věrně uchovala v paměti a vštípila
je i mně.“ „Honosím se tím, že jsem v
sobě uchoval a rozmnožil nauku o Bohu,
kterou jsem přijal od své blahoslavené
matky Emmelie a od své babičky Makriny.“ Také ctnostná sestra Makrina, na
kterou po smrti otce dolehla starost o
mladší bratry a sestry, protože matka
Emmílie byla nemocná, měla na Basilově duchovním vzrůstu velkou zásluhu.
První základy vědeckého vzdělání
dal Basilovi otec, Basil starší, proslulý
právník a učitel řečnictví v Caesareji.
Po takové výchově v otcovském domě,
Basil odešel na vysoké školy do Cařihradu. Tam poslouchal přednášky
nejslavnějšího učitele řečnictví té doby
Libania. Brzy si získal jeho úctu a náklonnost svou mužnou vážností a láskou k vědám. Odtud Basil odešel do Athén, sídla řecké
vzdělanosti a předního centra vědychtivé mládeže z Evropy i Asie,
aby dovršil své vzdělání. Na studiích se tu sešel s přítelem Řehořem
Nazianským, kterého znal už z domova. Oba šlechetní mladíci žili v
Athénách v nejvěrnějším přátelském svazku. Bydleli spolu a navzájem se povzbuzovali ke zbožnosti, bohabojnosti a pilnosti. Vyhýbali
se světu, takže znali ve městě jen dvě ulice: tu, kterou chodili do
chrámu, a druhou do školy. Zakládali svou dobrou pověst na tom,
aby se nejen o nich říkalo, ale aby skutečně byli dokonalými křesťany. Tehdy s nimi v Athénách studoval i Julián Odpadlík. Basil
dělal ve studiu znamenité pokroky, a když je asi po čtyřech letech
dokončil, vrátil se roku 355 do vlasti. Octl se však na rozpacích,
jaký si má zvolit stav. Srdce ho pudilo k sebezapíravému životu, ale
jeho snaživý duch toužil po veřejné činnosti. Zanedlouho se vydal
na právnickou dráhu a brzy se osvědčil jako věhlasný řečník. Z toho
měl velkou čest a slávu, ale časem se nepokojného a vzrušujícího
zaměstnání v soudních síních nabažil. Kromě toho mu jeho zbožná
sestra Makrina nepřestávala domlouvat, aby své vzácné schopnosti
věnoval vznešenějšímu povolání a vyššímu cíli.
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Mladší bratr Naukracius se rozhodl pro poustevnický život. Jednou se s ním ale převrhla loďka a utonul. Když matka se sourozenci
stáli v slzách nad jeho rakví, Makrina využila této bolestné příležitosti a řekla Basilovi: „Co by bylo s tvou duší, kdybys teď byl na
jeho místě?“ Tato slova se mladého Basila hluboce dotkla. Obrátil se
celým srdcem k Pánu a přijal křest svatý.1 Začal studovat posvátné
vědy s takovou pílí, s jakou se v Cařihradě a v Athénách věnoval
světským vědám. Oblíbil si tichý, zbožný a sebezapíravý život. Potom se vydal na cesty po Egyptě, Palestině a Sýrii, kde navštěvoval
poustevníky i mnišské kláštery, aby se od nich naučil prostotě a
moudrosti bohabojného křesťanského života. Putoval také na posvátná místa v Palestině a modlil se tam.
Odříkavý život mnichů a poustevníků, jejich přísné půsty, bdění,
horlivost v modlitbě a rozjímání, pokora, apoštolská chudoba, bratrská láska a dětinná radostnost v Bohu, dojaly Basila tak mocně,
že se stal novým člověkem. Bylo mu, jako by procitl z tvrdého spánku. Hořce litoval těch let, která obětoval dychtění po světské moudrosti. Když se vrátil do vlasti, přemýšlel o nabytých zkušenostech
a začal plnit, co na jiných obdivoval. Zatím se jeho nemocná matka
Emmelie s dcerou Makrinou odstěhovaly na rodinný statek v Pontu u
řeky Iris, nedaleko Neocaesareje. Tu založila Makrina ženský klášter
a žila v něm s matkou a svými družkami ve zbožnosti, sebeodříkání
a dobročinnosti.
Svatý Basil se usadil nedaleko tohoto kláštera; v rozkošném údolí
na druhém břehu řeky Iris si zřídil poustevnu. Zanedlouho přivábil
k sobě na pustinu milého přítele Řehoře Nazianského, a oba tu žili
blaženě jako bratři v tuhé kázni. Sloužili Bohu modlitbami, čtením
Písma svatého, rozjímáním a zpěvem žalmů. Řehoř ještě v pozdním
věku s radostí vzpomínal na tu šťastnou dobu, kterou strávil se
sv. Basilem v pustině, a napsal: „Kdo mi vrátí ty šťastné dny, kdy s
tebou zaměstnán společnou prací, prožíval jsem duchovní blaženost!
Kdo mi vrátí to prozpěvování žalmů, noční bdění a ty modlitby, které
nás vzdalovaly od země a povznášely k nebesům do onoho života,
který nemá nic společného s tímto světem!“
Časem Basil shromáždil kolem sebe množství poustevníků z
okolních krajin ke společnému životu a zřídil jim klášter. Svým bratřím byl nedostižným vzorem v sebeodříkání. Jedl jen chléb, byliny
a pil vodu. Spal na tvrdém lůžku a umrtvoval se tělesnou prací i
nočním bděním na modlitbách až tak, že se dle svědectví Řehoře
1

v tehdejší době křesťané přijímali křest až ve zralém věku
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Nazianského podobal mrtvole. Podle jeho příkladu se mniši modlili,
rozjímali, četli Písmo svaté i církevní Otce, skládali spisy a posvátné
zpěvy, obdělávali půdu a zřizovali v okolí cesty. Basil čerpal ze své
bohaté zkušenosti a složil pro mnichy důmyslná klášterní pravidla — obšírná i krátká — a stal se tak zákonodárcem mnišství na
Východě.
Basil byl na poušti nevýslovně šťastný, ale Bůh ho volal jinam.
Jeho velké ctnosti, hluboká vzdělanost a neúnavná horlivost neměly
zůstat ukryty v ústraní, ale měly svítit na vysokém svícnu v církvi.
Roku 364 ho povolal biskup Caesareje Eusebius k sobě a ustanovil
ho lektorem (předčitatelem Písma svatého) svého sídelního chrámu.
Po dvou letech byl Basil tímto biskupem proti své vůli vysvěcen na
kněze.
V té době začal císař Valens rozšiřovat a utvrzovat ve své říši
ariánské bludařství. Také v Kappadokii hrozilo víře velké nebezpečí, obzvlášť proto, že caesarejský biskup Eusebius byl jen krátkou
dobu v úřadě, a navíc byl dosazen ze stavu nekněžského. Sám
viděl, že je naprosto neschopen hájit pravověrné učení proti bludařům. V této nebezpečné době byl Basil stařičkému a slabému
biskupovi výborným pomocníkem, rádcem a duší jeho pastýřské
činnosti. Kázal neúnavně slovo Boží, potíral bludy, posiloval víru
a učinil z Caesareje mocnou tvrz na obranu pravdy Boží proti útokům ariánů.
V letech 367 a 368 byla v Kappadokii neúroda a nastal hlad.
Zvlášť Caesarea trpěla nedostatkem potravy. Lichváři zavírali své
naplněné sýpky a způsobili tak velkou drahotu obilí. Basil je donutil, aby své obilnice zase otevřeli a obilí nezdražovali. Neustával
z kazatelny napomínat chudé lidi k trpělivosti a boháče k štědrosti,
aby byla všeobecná bída zmírněna. Sám pak předcházel dobrým příkladem, každodenně sytil velké množství hladových lidí, a to nejen
křesťanů, ale i židů, kteří se k němu hrnuli z města i okolí. Touto
dobročinností si Basil získal všeobecnou vážnost a lásku v lidu.
Roku 370 zemřel stařičký caesarejský biskup Eusebius a jeho
nástupcem byl zvolen sv. Basil. Ariáni chtěli volbu překazit, ale
nepodařilo se jim to. I v této vysoké církevní hodnosti žil Basil nadále přísně, chudě a prostě, jak si zvykl na poušti. Velké příjmy
z rozsáhlých arcibiskupských statků užíval ku prospěchu církve
svaté a na všeobecně dobré účely. Nejskvělejším pomníkem jeho
dobročinnosti byl obrovský ústav křesťanského milosrdenství, který
byl podle něho nazván „Basilias“. Byla to rozsáhlá skupina domů za
městskou branou, kam Basil přijímal bez rozdílu lidi chudé, zestárlé,
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k práci neschopné, nemocné i malomocné, pocestné, opuštěné a
sirotky a prokazoval jim tu milosrdenství. Byly tu také školy, dílny
a byty pro kněze, lékaře a opatrovníky. „Basilias“ tehdy platil za
div světa.
Svatý Basil se také snažně věnoval výchově i vzdělání duchovenstva, zvelebení náboženského života a potlačení nepořádků, které
se vinou ariánů mezi lidem rozmohly. Procházel neúnavně rozsáhlé
oblasti svého arcibiskupství v Kappadokii i v Pontu, vedl duchovenstvo k bedlivému konání pastýřských povinností a k bohabojnému
životu, utvrzoval své stádce v pravé víře, vedl je na cestu svatosti
a snažil se svedené bludaře poučit a obrátit. I jako arcibiskup měl
stále na paměti rozvoj mnišského života a založil množství nových
klášterů.
Basil byl v důvěrném písemném styku s papežem sv. Damasem
i s arcibiskupem alexandrijským sv. Athanasiem Velikým. Společně
s nimi pracoval na obranu Boží pravdy proti ariánům a byl po smrti
sv. Athanasia (373) na Východě hlavní ochrannou zdí proti návalu
těchto kacířů. Založil několik nových biskupství, přiměl i přítele
Řehoře Nazianského, takže, ač nerad, přijal biskupské svěcení a
nastoupil na nově zřízený biskupský stolec v Sasimě. Také svého
bratra Řehoře Basil pohnul, aby se věnoval církevní službě a zaujal
pastýřský úřad biskupa Nysského.
Posvátná horlivost vedla Basila i za hranice caesarejské arcidiecéze a jeho úsilím se podařilo přivést zpět do církve množství
bludařů macedoniánů, kteří popírali Božství Ducha svatého. Rovněž pohnul mnoho ariánů, že se odřekli bludů a vrátili se kajícně
do lůna církve.
O tomto požehnaném působení arcibiskupa Basila uslyšel císař
Valens, rozhněval se a rozkázal, aby věhlasný obránce víry byl buď
donucen přidat se k ariánům, anebo aby byl vyhnán z Caesareje. Za
tímto účelem byl do Caesareje poslán velitel císařské stráže Modest.
Povolal Basila k sobě a domlouval mu, aby císaře poslechl, jinak že
ho stihne trest. Řekl mu: „Jak se opovažuješ sám, jediný, vzdorovat císaři a mít jinou víru, než on?“ Hrozil mu zabavením majetku,
vyhnanstvím, ba i smrtí. Basil se nad touto výhrůžkou usmál a
klidně odpověděl: „Co mi může císař vzít? Kdo nic nemá, tomu se
nedá nic vzít. Nepotřebuji kromě několika knih, skývy chleba
a chatrného oděvu na tomto světě nic. Vyhnanství ze země se
mne nedotkne, nejsem na žádné místo tohoto světa připoután,
Bůh bude se mnou a já budu všude jeho hostem. Muka se mne
nedotknou, protože takřka žádné tělo nemám. Smrt mi bude
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vítána, neboť mě přivede dříve k Bohu. Pro Něho žiji a Jemu
sloužím. Řekni proto císaři, že se ho nebojím!“ Nad touto odpovědí Modest užasl a řekl: „Tak se mnou nemluvil ještě nikdo.“ Basil
odvětil: „Jistě s tebou ještě nikdy nemluvil katolický biskup!“
Když císař Valens brzy potom přijel do Caesareje, Modest mu
popsal rozhovor s Basilem. Nezlomná statečnost, vážná důstojnost
i hluboká moudrost svatého arcibiskupa dojaly císaře a vzbudily v něm takovou úctu k němu, že se neodvážil provést příkaz k
jeho vypovězení, který byl už podepsán. Císař zakázal arcibiskupa
znepokojovat, poslal mu mnoho darů k rozdání chudým, a přišel
dokonce o vánočních svátcích do sídelního chrámu na liturgii. Zde
se stal očitým svědkem vroucí zbožnosti věřícího lidu, který přeplnil
svatyni. Když císař slyšel velebné církevní zpěvy a hleděl na svatého
arcipastýře, s jakou vážností slaví svatou liturgii, zachvěl se a téměř
omdlel. Šel nejistým krokem k oltáři s obětními dary, ale nikdo je z
rukou tohoto zjevného kacíře nepřijal.
Po nějakém čase se ariánům podařilo donutit císaře k opětovnému vydání rozkazu, aby byl Basil poslán do vyhnanství. V noci před
dnem, kdy měl být arcibiskup odvezen, náhle onemocněl císařův
šestiletý synek a císařovna se trápila velkým zármutkem. Císař v
tom viděl trest Boží a narychlo povolal Basila k sobě. Jakmile k
němu arcibiskup přišel, nemocnému chlapečkovi se ulehčilo. Basil
z vnuknutí Božího řekl, že synáček zůstane naživu, bude-li pokřtěn
v pravověrné víře. Císař však nesouhlasil a dal jej pokřtít u ariánů.
Hošík znovu onemocněl a zemřel. Císař pak chtěl znovu podepsat
rozkaz, aby byl Basil odvezen do vyhnanství, když se ale posadil,
třásla se mu ruka, pero se mu zlomilo, a tak roztrhl listinu a upustil
od dalšího pronásledování horlivého arcibiskupa.
Basil usilovně a neúnavně pracoval ve prospěch církve. Bojoval
za šíření pravé víry a mocně ji obhajoval před heretiky. Snažil se o
zvelebení náboženského života a věčnou spásu i časné blaho svých
svěřenců. A to všecko konal, přestože byl téměř ustavičně nemocný.
Jeho tělo zesláblo půsty, bděním a chorobou. Vysvětil ještě několik kněží na biskupy, hned potom byl nucen ulehnout a očekával
blízkou smrt. Poslední jeho modlitbou bylo: „V ruce tvé, ó Pane,
poroučím svého ducha“ a skonal v Pánu dne 1. ledna 379, ve svých
necelých 50 letech života. Na jeho pohřeb se seběhly statisíce lidí
z města i celé Kappadokie. Všechna prostranství, kudy se průvod
ubíral, byla přeplněna zástupy plačícího lidu. Věřící se hrnuli k
rakvi svatého arcibiskupa, aby se ještě dotkli jeho oděvu, anebo na
ně aspoň dopadl stín jeho těla.
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Hlavu tohoto světce získal Karel IV. a daroval ji pražskému velechrámu sv. Víta.
Vděčné křesťanstvo dalo sv. Basilovi právem přívlastek „Veliký“.
Církev se honosí tímto světcem jako věhlasným obhájcem pravověrného učení proti ariánům, horlivým pastýřem lidu a jeho vůdcem na cestě spásy. Tento slavný církevní učitel po sobě zanechal
znamenité spisy: Patero knih o Božství Kristově a o Božství Ducha
svatého, výklady na první knihu Mojžíšovu a na žalmy, různé duchovní rozpravy, dvoje řeholní pravidla a mnoho listů, z nichž se
zachovalo 366, kde je vylíčen věrný obraz duchovního boje tehdejší
neklidné doby. Všecky tyto spisy vynikají hlubokou moudrostí a
jasností myšlenek. Těmito spisy je sv. Basil až podnes obhájcem
víry i proti novověkým bludařům.
Vzácnou památkou po sv. Basilovi je i jeho liturgie (obřady a modlitby mše svaté), které dodnes užívá řecká církev, a všichni Slované
řeckého obřadu ji mají ve staroslověnském překladu.
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SVATÁ JENOVÉFA
Svatá Jenovéfa zvaná Pařížská
se narodila roku 421 v Nanterre
blízko Paříže. Jenovéfini rodiče
měli římská jména: Severus a Gerontia. Když byla ještě dítě, zastavili se u nich na cestě do Anglie
dva misijní biskupové German a
Lupus. Když German spatřil malou Jenovéfu, jak jí září z očí nevinnost, řekl rodičům: „Vychovejte
děvčátko pro Boha.“ Na rozloučenou jí dal měděný peníz s obrazem
Ukřižovaného.
Když bylo Jenovéfě 15 let, složila ještě s dvěma družkami slib
panenské čistoty do rukou pařížského biskupa. Její srdce hořelo
láskou k Bohu a kdykoliv uslyšela, že někdo svými hříchy urazil
Boha, hořce plakávala.
Po smrti rodičů se Jenovéfa
přestěhovala do Paříže, kde žila velmi kajícně v domě své kmotry.
Od patnácti do padesáti let jídala jen dvakrát týdně. Jejím pokrmem
byl ječný chléb a med. Teprve ve stáří jedla z nařízení lékařů také
ryby a mléko. Víno a opojné nápoje nepila nikdy. V noc ze soboty
na neděli vždy bděla na modlitbách a jak v zimě, tak v létě byla vždy
první na bohoslužbách. Její ctnost byla příliš velká, než aby byla
pochopena světsky smýšlejícími lidmi. Není divu, že se o ní šířily
pomluvy. Obviňovali ji u biskupa z pokrytectví a výstřednosti. Biskup byl těmito řečmi nemile dotčen. Aby se přesvědčil, vstoupil bez
ohlášení do jejího bytu. Byl ale dojat pokornou kajícností a mlčen-
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livou trpělivostí Jenovéfy, což zaplašilo poslední stopu podezření.
Světici pak ohnivými slovy obhájil před vším lidem. Její utrpení,
tělesná i duševní, byla přípravou pro budoucí úlohu svaté panny k
záchraně národa i města.
Roku 451 zaplavil surový král pohanských Hunů Attila svým
vojskem Francii a blížil se k Paříži. Lid se chvěl hrůzou, neboť kam
přišli Hunové, tam loupili, pálili a vraždili. Celá Paříž byla zděšená.
Obyvatelé se usnesli, že opustí město a utečou do oblastí, které by
byly před vpádem nepřátel bezpečnější. Tu vyšla Jenovéfa ze své
klášterní samoty a svolala pařížské ženy. Vyzvala je, aby se vroucně
modlily, postily a činily pokání, aby Pán Bůh odvrátil od města neštěstí. Ženy uposlechly. Také mužům domlouvala, aby neopouštěli
město, protože budou zpustošeny právě ty kraje, do kterých chtějí
utéci, ale Paříž že bude Spasitelovou milostí zachráněna.
Skutečně se stalo, jak svatá panna předpověděla. Attila se zastavil před Paříží a hnal se jiným směrem. Později byl v bitvě poražen.
Obyvatelé města poznali, že je Jenovéfa svou modlitbou a radou
zachránila od zkázy a velice si jí vážili.
Velkou úctu měl k svaté panně král Childerich, a přestože byl
pohan, na její přímluvu daroval život několika odsouzencům na
smrt. Jednou však nechtěl dát odsouzencům v žádném případě
milost. Aby za ně nepřišla Jenovéfa prosit, dal zamknout bránu,
kterou svatá panna přicházela na popraviště. Sotvaže to Jenovéfa
uslyšela, spěchala, aby opět prosila krále o milost pro ubohé hříšníky. Přišla k uzamčené bráně, ale ta se k údivu všech přítomných
ihned sama otevřela. Prosila u krále za odsouzence tak vroucně, že
se i tentokrát obměkčil a daroval jim život.
Legenda vypravuje, že jednou v noci, když šla světice do kostela
na noční hodinky, a služka jí svítila, zhasla svíce. Jakmile Jenovéfa
vzala svíci do ruky, zase vzplála, rozsvícena andělskou rukou. Světice se proto zobrazuje se svící v ruce. Svíce je symbol oběti, hoří
a shoří ve službě pro druhé. Je to symbol naší světice, která se po
celé noci modlila za hříšné velkoměsto.
(Její památka se slaví 3. ledna.)

12/21012/21
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SVATÁ PANNA A MUČEDNICE EUFRASIE
Eufrasie pocházela z města Nikomedie.
Žila za vlády císaře Maximiána. Byla věrnou
služebnicí Ježíše Krista. Modláři ji ale začali
nutit, aby přinesla oběť běsům. Když se jim
nepodřídila, krutě ji bili. Ona však statečně
trpěla. Nakonec ji vydali k zneuctění jednomu
pohanovi. Vzal ji a vedl do svého domu.
Neustále se v duchu modlila k svému neposkvrněnému, přečistému Ženichovi, Ježíši
Kristu, aby jí dal milost završit do konce své
mučednictví a zachoval její panenství neporušené. Pak jí přišla myšlenka, co udělat. Nečistý
pohan už za sebou zamknul dveře a svatá ho
hned prosila, aby ji ještě vyslechnul, protože
mu chce vyjevit velké tajemství. Řekla, že zná
byliny, které když bude nosit při sobě, žádná
zbraň nepřátel se ho nedotkne, a slíbila, že
mu je dá. Pohan jí odpověděl: „Potom mi dáš
ty byliny.“ Moudrá panna mu odpověděla: „Je
však nemožné, aby ty byliny natrhala žena,
která není pannou. Musí je trhat jen panna,
jinak by byliny vůbec nepůsobily.“ Pohan ji tedy pustil, aby mu ty
byliny ukázala. Svatá běžela do zahrady, natrhala jakési byliny,
co tam našla, a ukázala mu je. On se jí zeptal: „A jak poznám, je-li
pravda to, co říkáš?“ Ona si položila byliny na hrdlo a řekla mu:
„Vezmi ostrý meč, silně oběma rukama se rozežeň a udeř mě po šíji,
co máš síly, podle toho poznáš, že mě ani trochu tvůj meč neuškodí.“ On uvěřil tomu, co řekla, vzal meč, zvedl ho nad hlavou svaté
panny, silně se rozmáchnul, udeřil a uťal jí hlavu. Pochopil pak, že
ho podvedla. Skřípal zuby, ale nic nemohl dělat, neboť neposkvrněná panna odešla ke svému Ženichovi Kristu. Zanechala slavnou
památku na svou cudnost, neboť raději v této bezvýchodné situaci
volila mučednickou smrt, než aby ztratila panenství.
(Její památka se slaví 19. ledna.)
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SVATÝ MUČEDNÍK PETR APSELAMUS
Petr Apselamus (či Balsamus)
byl zajat ve městě Aulana v době
krutého pronásledování křesťanů. Pocházel z vesnice Anea
nedaleko od Eleutheropole.1 Byl
předveden před prefekta Severa
a ten začal výslech otázkou: „Jak
se jmenuješ?“ Petr odpověděl:
„Rodiče mne pojmenovali Apselamus, ale duchovním jménem, které jsem přijal při křtu, se jmenuji
Petr.“ Prefekt se zeptal: „Jakého
jsi rodu?“ Petr odvětil: „Jsem křesťan.“ Prefekt se otázal: „Jaké máš
postavení?“ Petr odpověděl: „Větší
a lepší postavení mít ani nemohu
než to, které mám, že jsem křesťan.“ Prefekt pokračoval: „Máš
otce?“ Petr odpověděl: „Nemám.“ Prefekt na to: „Lžeš, slyšel jsem, že
máš otce!“ Petr odpověděl: „V evangeliu je řečeno, že je třeba se všeho
zříci, když jsme posláni, abychom hlásali jméno Páně.“ Prefekt řekl:
„Znáš císařský příkaz?“ Petr odvětil: „Znám příkaz mého Boha, který
je pravdivým a věčným Králem.“ Severus na to: „Všichni nejmilostivější císaři rozkázali, aby všichni křesťané buď přinesli oběť bohům,
anebo zahynuli v různých mukách.“ Petr odpověděl: „I pravý věčný
Král rozkázal, že když někdo přinese oběť běsům, a ne živému Bohu,
navěky zahyne. Sám rozsuď: Je správné přestupovat tento příkaz
Nebeského Krále?“ Severus mu řekl: „Přines oběť bohům, poslechni
mě a vykonej příkaz našich císařů!“ Petr mu odpověděl: „Bohům
vytvořeným lidskýma rukama — dřevěným a kamenným —
kterým jste vy podobni, oběť nepřinesu.“ Severus se rozhořčil:
„Urážíš mě! Copak nevíš, že mám moc tě zabít?“ Petr odvětil: „Já tě
neurážím, ale říkám to, co je psáno v zákoně Pánově: ,Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa, oči,
nos, uši, ruce, ale ani nemluví, ani nevidí, ani vůni necítí, ani
dotýkat se nemohou, ani nechodí.‘ To říká Pán v Písmu. ‚Podobní ať jim jsou ti, kteří je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.‘
Jestliže Pán ústy proroků a Duchem svatým toto řekl, jak mi
1

město v provincii Sýrie Palestina, dnes Beit Gubrin
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můžeš říkat, že tě urážím, když říkám, že jsi podoben němému
a hluchému kameni a dřevu, v nichž uctíváte běsy? A ještě
mně radíš, abych byl tobě podobný!“ Severus řekl: „Poslechni
mě, smiluj se sám nad sebou a přines oběť bohům!“ Petr odpověděl:
„Vpravdě se nad sebou smiluji, když nepřinesu oběť vašim bohům a
neodvrátím se od pravdy, ale protože jsi nevěřící, proto nebudeš věřit
ani Božímu zákonu, že když někdo přinese oběť bohům, zahyne! Ale
nač ještě čekáš, dělej, co ti je poručeno.“ Prefekt odpověděl: „Ještě
čekám, dokud si to nerozmyslíš a nepřineseš oběť bohům a osvobodíš se tak od muk.“ Petr odpověděl: „Zbytečně čekáš, dělej už,
co máš dělat! Vykonej dílo tvého otce ďábla! Protože se nikdy
nepodřídím vaší vůli, ani mi to nedovolí udělat můj Pán Ježíš
Kristus, kterému sloužím z celého srdce!“ Prefekt ho rozkázal
pověsit na mučidla, a když visel, řekl mu: „Co povíš, Petře, přineseš
oběť bohům nebo ne?“ Petr odpověděl: „Dej sem ty železné háky a
rozkaž, aby jimi rozdírali mé tělo, protože jsem ti už nejednou
řekl, že oběť běsům nepřinesu. Přinesu oběť jen samému mému
Bohu, v Jehož jménu trpím.“ Severus rozkázal ho silně mučit.
Když byl slavný Boží mučedník týrán, nevydal ani hlásku, pak začal zpívat žalmy: „Prosím Pána o jedinou věc a po té toužím, abych
směl přebývat v Pánově domě po všechny dny svého života!“ „Přijmu
kalich spásy a budu vzývat jméno Boží!“ Když se tak modlil, prefekt
se ještě více rozzuřil a řekl, aby už unavené katy vystřídali jiní. Lidé
přihlíželi z obou stran, a když viděli, kolik krve teče po zemi, bylo
jim mučedníka líto a začali ve své nevědomosti volat: „Smiluj se nad
sebou, člověče, a přines oběť bohům, aby ses zbavil těchto hořkých
muk!“ Svatý Petr odpověděl: „Tato muka jsou ničím ani mi nepůsobí žádnou bolest. Když se však odvrátím od mého Boha, vpravdě
padnu do nejtěžších muk, která jsou nekonečná.“ Prefekt řekl: „Co
to říkáš Petře? Přines oběť bohům, aby pak na tvé pokání nebylo už
příliš pozdě!“ Petr odpověděl: „Nebudu se kát ani oběť nepřinesu!“
Kníže odpověděl: „Vydám tě na smrt!“ Petr řekl: „To je to, po čem
toužím — je zemřít za mého Boha!“ Tehdy kníže vydal rozsudek
smrti: „Petra, který pohrdl příkazem nepřemožitelných císařů kvůli
zákonu svého Boha, rozkazuji ukřižovat!“ Dobrý Kristův bojovník
tak ukončil své hrdinné utrpení. Ukřižováním se stal hoden stát se
účastníkem Pánova utrpení.
Kristův svědek Petr Apselamus zemřel mučednickou smrtí v
městě Aulana a tak přešel do věčné slávy. Stalo se to, když v Římě
vládl císař Maximián, nade vším však kraloval náš Pán Ježíš Kristus,
Jemuž buď sláva navěky! Amen.
(Jeho svátek se v západní církvi slaví 11. ledna.)
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SVATÝ PROROK MALACHIÁŠ
Velký Bůh ve svém milosrdenství posílal izraelskému národu
proroky, kteří šli mezi lidi, hlásali
jim pravdu o Bohu, vedli je k pokání a povzbuzovali víru v příchod
slíbeného Mesiáše. Posledním ze
starozákonních proroků byl prorok
Malachiáš. Pocházel z pokolení Zabulona, narodil se po návratu židů
z babylonského zajetí a prorokoval
400 let před příchodem Krista. Od
mládí vedl čistý život. Jméno Malachiáš znamená anděl Boží. Byl
povolán do prorocké služby a stal
se horlivým bojovníkem za víru a
zákon. Po návratu ze zajetí se židé
dopouštěli mnoha hříchů, jichž
stále pro nedbalost kněží, kteří se
o ně nestarali, přibývalo. To nemohlo nepobuřovat a nezarmucovat proroka. Skrze Malachiáše
dal Hospodin Izraeli své prorocké slovo, které je zapsáno ve třech
kapitolách jeho knihy.
V první kapitole si Bůh skrze proroka stěžuje na izraelský lid,
který nemiluje a nectí svého nebeského Otce: „Syn ctí svého otce a
služebník svého pána. Jsem-li Otec, kde je úcta ke mně?“ (Mal 1,6)
Stěžuje si i na kněze, že zlehčují příkazy zákona a nepřinášejí
Bohu náležité oběti: „Kéž by se mezi vámi našel někdo, kdo by zavřel dveře, abyste marně nezapalovali na mém oltáři oheň! Nemám
ve vás zalíbení, praví Hospodin zástupů, a dary z vaší ruky jsem si
neoblíbil.“ (Mal 1,10)
Bůh oznámil, že odmítne jejich oběti a ustanoví jinou, nekrvavou
oběť Nového zákona: „Od východu slunce až na západ bude mé jmé-
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no veliké mezi pronárody. Na každém místě budou přinášet mému
jménu kadidlo a čistý obětní dar. Zajisté bude mé jméno veliké mezi
pronárody, praví Hospodin zástupů.“ (Mal 1,11)
V druhé kapitole prorok Malachiáš vystupuje proti těm, kteří se
rozvádějí se svými manželkami, i proti těm, kteří si berou manželky
z pohanů: „Každý ať nenávidí rozvod, praví Hospodin, Bůh Izraele,
ať na svém oděvu přikryje násilí, praví Hospodin zástupů. Střežte
tedy svého ducha, nejednejte věrolomně!“ (Mal 2,16)
Ve třetí kapitole prorok Malachiáš předpověděl příchod sv. Jana
Křtitele i příchod samotného Spasitele: „Hle, posílám svého posla,
aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu
Pán, kterého hledáte, posel smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde,
praví Hospodin zástupů.“ (Mal 3,1)
Bůh také skrze Malachiáše vyzýval svůj národ k pokání: „Už
za dnů svých otců jste se odchýlili od mých nařízení a nedbali jste
na ně. Navraťte se ke mně a já se navrátím k vám, praví Hospodin
zástupů.“ (Mal 3,7)
V této kapitole prorok popisuje i den posledního soudu: „Hle,
přichází ten den hořící jako pec; a všichni opovážlivci i všichni, kdo
páchají svévolnosti, se stanou strništěm. A ten přicházející den je sežehne, praví Hospodin zástupů; nezůstane po nich kořen ani větev.“
(Mal 3,19) Ten den však bude radostným pro spravedlivé, neboť
v proroctví Malachiáše čteme: „Ale vám, kdo se bojíte mého jména,
vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích. Rozběhnete
se a budete poskakovat jako vykrmení býčci, rozšlapete svévolníky,
že budou jako popel pod chodidly vašich nohou v ten den, který
připravuji, praví Hospodin zástupů.“ (Mal 3,20–21) Nakonec Bůh
skrze proroka slibuje: „Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve
než přijde den Hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k
synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi
klatbou.“ (Mal 3,23–24)
Proroctví svatého proroka Malachiáše jsou mimořádně vážná i
lehce srozumitelná. Byly poslední připomínkou izraelskému lidu,
že brzy přijde slíbený Mesiáš, který lidem otevře nebe. Svatý prorok zemřel v mladém věku a byl pochován se svými předky ve své
rodné vesnici.

12/21012/21
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SVATÝ MUČEDNÍK GORDIUS
Svatý Gordius pocházel
z Caesareje v Kappadokii, narodil se v křesťanské rodině
a byl vychován v pravé víře.
Když vyrostl, byl vybrán do
vojska a stal se setníkem.
V tom čase císař Maximián (286–305) rozpoutal kruté
pronásledování křesťanů. Zakázal pod trestem smrti věřit
v Ježíše Krista a rozkázal všude postavit kamenné a dřevěné modly, aby je všichni lidé
uctívali jako bohy a vzdávali
jim čest. Zpráva o tom celé
město znepokojila a polekala.
Ty, kteří se nepodrobili císaři,
krutě mučili. Vojáci přepadali
křesťanské domy, zabavovali
majetek, tupili muže, panny i
ženy. Věznice byly přeplněné,
domy opuštěné, lesy a pustiny byly plné lidí, jejichž vinou bylo jen
to, že věřili v Ježíše Krista. Bezbožné ruce zneuctívaly křesťanské
svatyně, převracely svaté oltáře, rozháněly kněze. Oběť nebyla přinášena, neboť pro bohoslužbu nebylo místo. Všechno bylo ponořeno
do hlubokého smutku, jen běsi se radovali.
Když setník Gordius viděl takové soužení a násilí, opustil své
vojenské postavení, pohrdl slávou tohoto světa, zanechal bohatství,
příbuzné, přátele, pohodlný život a vše, co je tak příjemné lidem,
kteří milují svět i jeho požitky, a odešel do hluboké pustiny. Tam
skrze modlitbu očistil své srdce od hříchů. Za učitele měl Ducha
svatého, který mu odhaloval Boží tajemství. Uvědomoval si marnost
a pomíjivost života, který mizí jako stín a sen. Četl Písmo svaté a
modlil se. Najednou se v něm roznítila velká touha prolít svou krev
za víru v Krista a tak silně zatoužil po věčném životě v neustálém
přebývání se svým Bohem, Ježíšem Kristem, že si z Božího vnuknutí
usmyslel, že v den pohanského svátku ke cti bůžka války Marta
vystoupí na náměstí Caesareje. Modlitbou a půstem se jako dobrý
Kristův bojovník připravoval k velkému boji.
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Když ten den nastal, na náměstí se shromáždil všechen lid, pohané, židé, a dokonce i vlažní křesťané, aby se podívali na koňské
dostihy. Všichni ze zvědavosti sledovali dovednost jezdců, když tu
se doprostřed s velikou odvahou postavil sv. Gordius. Hlasitě, beze
strachu, zvolal slova proroka Izaiáše: „Dal jsem odpověď těm, kdo se
neptali, dal jsem se nalézt těm, kdo mě nehledali.“ (Iz 65,1) Těmito
hlasitými slovy zároveň otevřeně ukázal, že se vydává dobrovolně na
muka a následuje tak Ježíše, který se sám vydal do rukou židům.
Všichni lidé hned obrátili pozornost ke Gordiovi. Polekal je svým
vzezřením, neboť po dlouhém pobytu v poušti byl zarostlý, měl
ošuntělý, téměř shnilý oděv, vyschlé tělo a opíral se o hůl. Z jeho
tváře však vyzařovala nepřemožitelná Boží milost.
Křesťané poznali setníka Gordia a z radosti zatleskali, že mají
tak odvážného bratra. Modláři však nenávistně křičeli a vyžadovali
od soudce, aby ho potrestal. Když se podařilo utišit lid, Gordius byl
předveden před městského prefekta. Ten ho začal vyslýchat, kdo
je a odkud pochází. Gordius mu vše o sobě řekl i to, proč utekl do
pustiny, a pak dodal: „Vrátil jsem se sem, abych ti otevřeně řekl, že
vaše příkazy proti Kristu pokládám za nic! Já vyznávám víru v Ježíše
Krista, mou jedinou Naději a mou Ochranu. Když jsem uslyšel, že
nejvíce mučíš křesťany ty, záměrně jsem přišel sem, abych položil
svůj život za svatou víru. Jeden je Bůh, Stvořitel nebe i země,
Bůh křesťanů!“
Prefekta tato slova rozzuřila a křikl na sluhy, aby přinesli biče,
pilky a připravili i jiné nástroje mučení, oheň a železo. Pak řekl:
„Tento vzpurný člověk je hoden toho, aby zahynul ne jednou smrtí,
ale mnoha.“ Svatý odpověděl: „Skutečně by pro mě bylo velkou
ztrátou, kdybych nepřenesl mnohá muka a utrpení kvůli Ježíši.“ Těmi slovy ještě více rozhněval prefekta a ten ho rozkázal
mučit. Ve všech mukách se sv. Gordius modlil: „V Boha doufám,
nebojím se, co mi může udělat člověk?“ (Ž 56,5) a „nebudu se bát
ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty.“ (Ž 23,4) Katům odvážně řekl:
„Proč stojíte? Trhejte mé tělo a rvěte na části. Dělejte se mnou, co
chcete; mou naději mi nevezmete! Kolikrát znásobíte má muka,
tolikrát větší dostanu odměnu od mého Krále, neboť místo muk přijmu
zářivý oděv nebeské slávy.“
Když prefekt nemohl hněvem a mukami odvrátit Gordia od víry,
začal ho lichotivými slovy svádět k odpadlictví. Slíbil mu mnoho darů
a vysokou vojenskou hodnost, ale svatý se mu vysmál: „Copak mi
můžeš dát něco, co by bylo lepší než království nebeské?“ Jak
to vládce uslyšel, hned poručil setnout Gordia mečem.
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Když mučedníka vedli na popravu, celé město šlo za ním. Příbuzní
a známí ho objímali, plakali a přesvědčovali ho, aby přece jen zachránil svůj život. Říkali mu: „Stačí jediné slovo a zachráníš se před
smrtí. Jazykem se Krista zřekni, ale srdcem v Něho věř, vždyť Bůh
naslouchá ne jazyku, ale tvému srdci. Učiníš-li tak, zmírníš prefektům hněv a Bůh se nad tebou slituje.“ Ta slova — ne nepřátel, ale
blízkých — byla pro Gordia velkým pokušením, ale v srdci se stále
modlil a vnitřně se proti pokušení stavěl. Bůh mu otevřel duchovní
oči a spatřil ďábla, jak pobíhá mezi známými a příbuznými a
navádí je. Když to Gordius uviděl, řekl: „Neplačte nade mnou“ a
aby nemusel říct přímo: ale plačte sami nad sebou, řekl: „plačte nad
nepřáteli Božími, kteří pronásledují křesťany. Nad těmi plačte,
kteří připravují nám i sobě oheň a věčná muka. Přestaňte mi drásat
srdce, protože já jsem připraven ne jednou, ale i mnohokrát za
Ježíše Krista zemřít. Svým jazykem se nemohu odvrátit od svého
Stvořitele, neboť Boží slovo říká: ‚Srdcem věříme k ospravedlnění,
ale ústy vyznáváme ke spáse.‘ (Ř 10,10) Jak se mám odvrátit od
mého Pána, kterého od dětství uctívám? Vždyť jsem byl vychován ve
svaté víře. Copak by se nezachvělo nebe, kdybych se od Boha odvrátil? Copak by mě zem dále nesla a nepohltila zaživa? Copak jste
neslyšeli strašnou Ježíšovu hrozbu: ‚Kdo se mě zřekne před lidmi,
toho se i já zřeknu před svým Nebeským Otcem‘? (Mt 10,33) Radíte
mi zříci se Boha, abych si o trochu prodloužil tento dočasný,
neutěšený život a koupil si tím věčnou záhubu? Uniknu-li před
tělesnou bolestí, neuvidím dobro spravedlivých tam, kde není bolesti.
Já vám radím: Stůjte v pravdě a hlásejte našeho Pána Ježíše Krista!
Ať to chcete nebo ne, stejně zemřete. A lepší je než nuceně, raději teď dobrovolně přijmout smrt a obdržet od Boha věčnou
odměnu, protože i kdyby pozemské dobro bylo věčné, nedá
se vůbec srovnat s nebeským. Když je navíc dočasné a brzy
pomíjí, pak ztrácet kvůli němu to věčné — není to největším
bláznovstvím?“
Po těchto slovech se pokřižoval a s veselou tváří ochotně schýlil
svou šíji pod meč. Tak v roce 304 svatý setník Gordius dovršil svůj
život jako velký křesťanský hrdina a mučedník.
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SBOR SVATÝCH SEDMDESÁTI UČEDNÍKŮ

Kromě 12 hlavních apoštolů bylo ještě mnoho jiných učedníků,
kteří po nanebevstoupení Ježíše Krista svým utrpením i mučednickou krví šířili radostnou zvěst evangelia.
V Písmu svatém evangelista Lukáš rovněž vzpomíná sedmdesát
učedníků. „Potom určil Pán ještě sedmdesát jiných a poslal je před
sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít. Řekl jim:
Žeň je mnohá a dělníků málo. Proste proto Pána žně, ať vyšle dělníky
na svou žeň. Jděte! Hle, posílám vás jako ovce mezi vlky. Neberte si
měšec ani mošnu ani obuv. S nikým se na cestě nepozdravujte. Když
vejdete do některého domu, řekněte nejprve: ‚Pokoj tomuto domu!‘ A
přijmou-li pozdrav pokoje, váš pokoj na nich spočine; ne-li, vrátí se
opět k vám. V tom domě zůstávejte, jezte a pijte, co vám dají, neboť
hoden je dělník své mzdy! Nepřecházejte z domu do domu. A když
přijdete do některého města a tam vás přijmou, jezte, co vám předloží;
uzdravujte nemocné a vyřiďte jim: ‚Přiblížilo se k vám království Boží.‘
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Když však přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do
jeho ulic a řekněte: ‚Vytřásáme na vás i ten prach z vašeho města,
který ulpěl na našich nohou! Ale to vězte: Přiblížilo se království Boží.‘
Pravím vám, že Sodomě bude v onen den lehčeji, než tomu městu.“
Jména sedmdesáti učedníků Ježíšových evangelium neuvádí.
Kromě toho událost, kterou popisuje apoštol Jan na konci 6. kapitoly svého evangelia, svědčí o tom, že mnoho z učedníků Ježíše
opustilo; jejich místa pak zaujali jiní. Když po Štěpánově smrti
nastalo v Jeruzalémě pronásledování, mnozí učedníci se rozprchli
na různá místa. Na základě Písma, zejména Skutků apoštolských
a listů sv. apoštola Pavla, Tradice i spisů svatých Otců byly vytvořeny různé jmenné seznamy Ježíšových učedníků. Publikujeme zde
jeden z nich.
1. Evangelista Marek; apoštol Petr jej ustanovil biskupem
v Alexandrii.
2. Evangelista Lukáš; kromě evangelia napsal i knihu Skutky apoštolů a svůj život ukončil mučednickou smrtí v Thébách v
Bojótii.1
3. Kleofáš; byl jedním z těch učedníků, kterým se na cestě do
Emaus zjevil vzkříšený Ježíš.
4. Simeon; příbuzný Páně, byl po Jakubovi druhým biskupem
v Jeruzalémě.
5. Barnabáš; tak ho nazvali apoštolové, předtím se jmenoval
Josef, spolu s apoštolem Pavlem konal první misii.
6. Josef, jménem Barsabáš, zvaný Justus; jeho a Matěje apoštolové vybrali, aby některý z nich zaujal místo po apoštolu Jidášovi,
který zradil Pána.
7. Tadeáš; zpočátku byl učedníkem Jana Křtitele (je to jiný Tadeáš, ne sv. apoštol Juda Tadeáš).
8. Ananiáš, který pokřtil apoštola Pavla a byl biskupem v Damašku.
9. Štěpán; prvomučedník, jeden ze sedmi jáhnů.
10. Filip; jeden ze sedmi jáhnů, pokřtil komořího královny Kandaké, později byl biskupem v Tralles v Lýdii v Malé Asii.
11. Prochor; jeden ze sedmi jáhnů, doprovázel na cestách sv. Jana
evangelistu, působil jako biskup v Nikomedii, později v Antiochii,
kde také zemřel jako mučedník při hlásání Krista.
12. Nikanor; také jeden ze sedmi jáhnů, byl zabit židy.
1

tehdejší římská provincie Achaia (Řecko)
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13. Timon; jeden ze sedmi jáhnů, zemřel jako mučedník.
14. Parmen; jeden ze sedmi jáhnů, zemřel mučednickou smrtí.
15. Antipas; biskup Pergamonu zmíněný ve 2. kapitole knihy
Zjevení, mučedník.
16. Andronik; významný mezi učedníky, dříve než apoštol Pavel
uvěřil v Krista, byl biskupem v Panonii.
17. Junias; stejně jako Andronik byl Pavlovým spoluvězněm, těšil
se zvláštní vážnosti mezi učedníky, později byl biskupem v Apamei
syrské.
18. Manahem; byl vychován spolu s tetrarchou Herodem, byl
jedním ze zakladatelů antiochijské církve, kde působil jako prorok
a učitel.
19. Epafras přijel za apoštolem Pavlem do Říma, když tam byl
jako vězeň dopraven z Jeruzaléma. Tehdy apoštol Pavel napsal list
Kolosanům, kde píše: „Zdraví vás Epafras, váš krajan, služebník
Krista Ježíše, který o vás stále na modlitbách zápasí, abyste stáli
pevně a věrně plnili vůli Boží. Mohu dosvědčit, že pro vás i pro Laodikejské a Hierapolské vynakládá mnoho námahy.“
20. Archippus byl po sv. Epafrasovi biskupem v Kolosách.
21. Silas hlásal se sv. Pavlem Boží slovo a spolu s ním přetrpěl
mnoho muk, ran i vězení.
22. Mnason; pocházel z Kypru, Skutky apoštolské svědčí, že byl
jedním z prvních učedníků.
23. Krescens, hlásal Krista v Galacii, později byl apoštolem Pavlem vysvěcen na biskupa pro galskou Viennu.
24. Šimon Malomocný z Betanie.
25. Šimon zvaný Černý (Niger); jeden z proroků a učitelů církevní
obce v Antiochii. (Někdy bývá ztotožňován s Šimonem z Kyrény.)
26. Lucius z Kyrény; spolu s apoštolem Pavlem konal misii v
Antiochii, později ho sv. Petr ustanovil za prvního biskupa Kyrény.
27. Stachys; po své misijní činnosti v Římě se vydal do Anatolie,
kde byl vysvěcen apoštolem Ondřejem a stal se prvním biskupem
Byzantionu, zemřel jako mučedník.
28. Amplias; byl biskupem, od roku 58 hlásal Krista ve městě
Odessos (dnešní Varna), kde také zemřel zabit pohany.
29. Urban; apoštol Pavel ho vzpomíná v listě k Římanům: „Pozdravujte Urbana, našeho spolupracovníka v Kristu.“ Později působil
jako biskup v Makedonii, kde vydal svůj život za Krista.
30. Narcis; je vzpomenut v témž listě apoštola Pavla“ „Pozdravujte
domácí Narcisovy, kteří jsou v Pánu.“ Byl biskupem v Athénách.
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31. Apelles; i jeho zmiňuje apoštol Pavel ve svém listě: „Pozdravujte Apella, vyzkoušeného v Kristu“. Po ukončení misie v Římě se
stal biskupem ve Smyrně.
32. Aristobulos; o něm je rovněž zmínka v tomto listě: „Pozdravujte domácích Aristobulovy.“ Byl biskupem v Británii, kde po mnoha
námahách a utrpeních zemřel rukou pohanů jako mučedník.
33. Herodion; je také zmíněn v listě Římanům: „Pozdravujte Herodiona, mého příbuzného,“ a stejně tak i Olympius.
34. Olympius, byl spolu s Herodionem svědkem smrti apoštola
Petra a v týž den byli i oni oba sťati Římany.
35. Agabus je vzpomínán ve Skutcích apoštolských jako jeden
z židů, prorok, který vzal pás Pavla, svázal si ruce a nohy a řekl:
„Toto říká Duch Svatý: Toho muže, kterému patří tento pás, takto
svážou Židé v Jeruzalémě a vydají ho do rukou pohanů.“
36. Asynkritus byl biskupem v Hyrkánii Malá Asie, kde ukončil
svůj život jako mučedník.
37. Flegont byl biskupem v Marathonu v Thrákii.
38. Hermas byl biskupem ve Filipopoli.
39. Patrobius; určen za biskupa do Puteol.
40. Hermius; stal se biskupem v Dalmácii.
41. Silván; sv. Petr ho zmiňuje ve svém listu: „Prostřednictvím
Silvána, věrného bratra, vám toto krátce píšu...“ Hlásal evangelium
spolu s Pavlem a byl biskupem v Soluni.
42. Bartimeus; slepý žebrák zmíněný v evangeliu sv. Marka,
uzdravený Ježíšem poblíž Jericha.
43. Filolog; sv. apoštol Ondřej ho vysvětil na biskupa v Sinope.
44. Lucius; biskup Laodikeje.
45. Jáson se stal biskupem v Tarsu.
46. Sosipatros; byl určen za biskupa v Ikoniu. O těchto třech apoštol Pavel píše: „Zdraví vás Lucius, Jáson a Sosipatros, moji příbuzní.“
47. Tercius, zapisoval list Římanům, který diktoval sv. Pavel. Po
Sosipatrovi se stal biskupem v Ikoniu, zemřel jako mučedník.
48. Josef, příbuzný Páně (syn Kleofáše).
49. Juda, příbuzný Páně.
50. Onezifor; biskup v Kolofonii.
51. Caesar, biskup v Dyrrhachionu (dnešní Drač).
52. Evodius; sv. Ignác Bohonosec (Theoforos) v listě do Antiochie
píše: „Vzpomínejte blahoslaveného Evodia, vašeho otce, kterého vám
apoštolové jako prvního ustanovili za pastýře.“
53. Artemas; zmíněn apoštolem Pavlem v listu Titovi, stal se
biskupem v Lystře.
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54. Tychikos; doprovázel apoštola Pavla na cestách, byl spolu s
Pavlem i určitý čas během jeho věznění v Římě.
55. Epafrodit; jako biskup spravoval církev ve Filipech.
56. Karpus z Troady; zmíněn sv. Pavlem v listu Timoteovi.
57. Rufus, byl biskupem v řeckých Thébách.
58. Zénas; přezdívali mu zákoník neboli učitel zákona.
59. Aristarchos; Pavlův průvodce na cestách, biskup v Apamei
syrské.
60. Pudens; zmíněn v listu apoštola Pavla Timoteovi, v jeho domě
bývala shromáždění svatých apoštolů Petra a Pavla a jiných věřících.
Jeho dům se tak přetvořil na chrám nazvaný Pastýřský.
61. Sidonius („ze Sidónu“); podle Tradice on byl tím mužem slepým od narození, jehož Ježíš uzdravil (Jn 9). Jako biskup později
konal misii v Aixu v Galii.
62. Gaius; jemu sv. Jan adresuje svůj třetí list.
63. Akvila; hlásal Boží slovo v Asii a Acháji, byl zabit pohany.
64. Fortunát.
65. Achaikos; Pavel ho v 1. listě Korinťanům vzpomíná spolu
s Fortunátem. „Raduji se,“ říká, „kvůli příchodu Fortunáta a Achaika, neboť mi nahradili vaši nepřítomnost, uklidnili mé i vaše srdce.“
66. Kondrát (Kvadrát) byl biskupem v Athénách.
67. Lazar z Betánie; bratr Marty a Marie, byl pastýřem církve na
Kypru, kde také zemřel. Po mnoha letech zde našli jeho svaté tělo
v mramorovém hrobě s nápisem: „Čtyřdenní Lazar, přítel Kristův.“
68. Josef Arimatejský; učedník Ježíšův, který u Piláta vyprosil
Jeho přečisté tělo. Hlásal Krista v současné Velké Británii, kde také
zemřel.
69. Nikodém; přicházel za Ježíšem v noci, za víru v Krista a za
apoštolské kázání od židů trpěl a by ve vyhnanství.
70. Zacheus; do jeho domu vešel Ježíš a řekl: „Dnes do tohoto
domu přišla spása.“ Po nanebevstoupení Pána šel za Petrem a ten
ho ustanovil biskupem Cesareje palestinské.
Následují jména dalších učedníků, kteří také hlásali Krista po
Jeho nanebevstoupení:
– Timoteus; pracoval na rozšíření evangelia se sv. Pavlem, který
mu napsal dva listy. Byl biskupem v Efezu.
– Titus; rovněž pracoval na rozšíření evangelia se sv. Pavlem, byl
biskupem na Krétě.
– Filemon; sv. Pavel mu napsal osobní dopis, byl presbyterem
v Kolosách a pak v Laodikeji.
– Onezim.
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– Krispus; je o něm zmínka ve Skutcích apoštolských: „Představený synagógy Krispus a všichni, kteří byli v jeho domě, uvěřili v Pána.“
– Epenet, apoštol Pavel ho vzpomíná v listu Římanům: „Pozdravte
mého milého Epeneta, který je prvotinou Acháje v Kristu.“
– Linus; byl pomocným biskupem apoštola Petra v Římě.
– Erastos.
– Kvartus, byl biskupem v Bejrútu.
– Klement; učedník a první nástupce apoštola Petra.
– Sosthenes.
– Apollos.
– Trofimos; ten s Pudem a Aristarchem ve všech pronásledováních následoval sv. Pavla, a nakonec když Pavla sťali, byli všichni
tři v Římě sťati spolu s ním.
– Dionýsios Areopagita; obrátil se na kázání apoštola Pavla
v Athénách. Nejprve byl biskupem v Athénách, potom v Galii hlásal Krista a tam byl sťat.
Památku mnoha z nich světí Kristova církev v různé dny církevního roku.
Ježíš Kristus měl a má mnoho učedníků, kteří hlásají království
Boží a spasitelnou víru v Něho, podobně jako sv. apoštol Pavel:
„Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel
za naše hříchy podle Písem a byl pohřben; byl vzkříšen třetího dne
podle Písem, ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více
než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří
však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům.“
(1Kor 15,3–7)
Modlitbám, práci a obětem svatých Kristových učedníků vděčíme
za to, že pravdivá víra v Krista přišla až k nám. Oni byli prostředníky
a pojítkem mezi Kristem a námi.
Vděčně vzpomínáme Kristovy učedníky a naší povinností je převzít jejich misijní službu a stát se současnými Kristovými apoštoly,
kteří brání, posilují a šíří pravou víru v Krista mezi lidmi žijícími
kolem nás.

12/21012/21
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SVATÝ MUČEDNÍK VALERIAN A DRUHOVÉ
Tito svatí mučedníci,
umučeni vojenským správcem Lysiem, získali vítězné
věnce za vlády Diokleciána a
Maximiána. První tři — Valerian, Kandidus a Akvila
byli zajati v trapezunských
horách, neboť když vypuklo
kruté pronásledování, zanechali domy i majetky a všechen tento marný svět a odešli do hor. Rozhodli se raději
žít se zvěří než s nepřáteli Božími, modláři. Když je zajali,
nejprve je všechny tři vedli do
Laziky do městečka Pina. V
tomto vyhnanství je ničemní
modláři drželi v nejtěsnější věznici. Za nějaký čas je opět přivedli do
Trapezuntu,1 kde vládl Lysias. Byli předvedeni k výslechu za víru
v Krista a nuceni k přinesení modlářské oběti. Když se nepodřídili, nejprve je silně bili býkovci, pak je pověsili, rozdírali jejich těla
železnými háky a opalovali svíčkami. Svaté mučedníky posilovala
Boží síla, která s nimi byla neviditelně v mukách, takže ti, kteří je
mučili, se znenadání tak vyděsili, že padli tváří k zemi jako mrtví.
Když to Lysias viděl, polekal se a rozkázal odvést je do vězení. Za
několik dní předvedli i sv. Eugenia a krutě ho bili za vyznání Ježíše
Krista. Lysias šel do modlářského chrámu a za ním vedli i mučedníka Eugenia. Když vešel dovnitř a pomodlil se k Bohu, modly hned
popadaly a roztříštily se na prach. Tehdy na rozkaz kata přivázali
sv. Eugeniovi na ruce a nohy provazy, roztáhli ho na zemi a dlouho
ho bili kyji. Pak ho zavěsili a železnými háky rozdírali jeho tělo a
opalovali svícemi. Rány mu polévali octem smíchaným se solí. Po
všech mukách čtyři svaté mučedníky hodili společně do ohnivé
pece. Když z ní vyšli bez jakékoliv újmy, byli sťati mečem. Tak svatí
dovršili své mučednictví.
(Jejich památka se slaví 21. ledna.)

1

Trabzon, město na severovýchodě Turecka
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PŘEDVEČER SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ
Dnes se pokáním a postem připravujeme na zítřejší velký svátek
Zjevení Páně. Proto využijme tento drahocenný čas, ztišme se, více
se modleme a méně pozornosti věnujme různým vnějším přípravám.
Vždyť je psáno: „Jen jedno je potřebné.“ (Lk 10,42) Pamatujme, že
nepřítel naší duše se především v největší svátky snaží rozbít jednotu
v našich rodinách nedorozuměními a konflikty.

12/21012/21
SVATÍ MUČEDNÍCI TEOPEMPT A TEONÁŠ
Když císař Dioklecián rozpoutal poslední kruté pronásledování
křesťanů (302–312), jednou z prvních obětí se stal biskup Teopempt.
Když v městě Nikomedii stanul
před císařem, nebojácně se vysmál
jeho pohanským modlám a vydal
svědectví, že je jen jeden Bůh na
nebesích, Stvořitel všeho. Císař ho
nutil, aby se poklonil Apollónovi.
Na to mu biskup odpověděl: „Takovým bůžkům nikdy nepřinesu oběť,
ani se nebojím tvých hrozeb, protože je napsáno: ‚Nebojte se těch, co
zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.‘ (Mt 10,28) Máš nade mnou
moc, dělej se mnou, co chceš.“ Kat
nařídil rozpálit pec a zaživa Teopempta upálit. Vojáci od rána až do
poledne rozpalovali oheň. Když už ho měli hodit do pece, mučedník
se sám vrhl do plamenů. Služebníci mysleli, že shořel a odešli. O
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půlnoci vyšel Boží služebník z pece a šel do císařských komnat.
Dveře se mu samy otvíraly. Stanul před spícím císařem, vzbudil ho
a řekl: „Hle, já Teopempt, otrok Ježíše Krista, jsem živý a nezemřel
jsem, jak jsi chtěl.“ Když to řekl, vrátil se do pece. Dioklecián se tak
lekl, že oněměl. Ráno zavolal vojáky, kteří byli zodpovědní za popravu, a zeptal se jich, jestli všechno udělali tak, jak jim přikázal.
Odpověděli, že ano. Tehdy se šel císař přesvědčit na vlastní oči. Když
se přiblížil k peci, uslyšel svatého, jak oslavuje Pána Ježíše. Plameny ještě nezhasly. Když otevřeli pec, světec vyšel zcela bez újmy.
Mučitel se velmi divil, ale pokrytecky připsal zázrak čárům. Obrátil
se na svatého slovy: „Potrestám tě většími mukami jako ničemného
čaroděje.“ A rozkázal uvrhnout ho do vězení a mořit hladem a žízní.
Po uplynutí 22 dní, ho šel vládce navštívit, aby viděl, zda je ještě
živý. Teopempt, posilovaný Boží milostí, vypadal, jako by ho hostili
královskou stravou. Rozzuřenému Diokleciánovi řekl: „Dokud, ničemo, budeš mít zaslepené srdce a nebudeš chtít poznat pravého
Boha, v Něhož věřím? On mě bude posilovat, dokud nad tebou a
tvými mukami nezvítězím.“ Když to zločinný císař uslyšel, rozkázal
vypíchnout mu pravé oko a odvést ho zpět do temnice. Svatý se tam
modlil, když tu se najednou rozzářilo velké světlo a jeho oko bylo
zase zdravé. Když se kat o tom zázraku dozvěděl, rozeslal po celé
říši list, v němž sliboval velké pocty tomu čaroději, který bude mít
sílu svatého přemoci. Kromě jiných přišel i jeden jménem Teonáš.
Aby ukázal císaři svou sílu, před jeho očima slovem rozpůlil na dvě
stejné části mohutného vola. Vládce se zaradoval a rozkázal přivést
Teopempta. Okultista mu řekl: „Dvakrát na tobě vyzkouším svou
magii. Když ti neuškodí, uvěřím v tvého Boha.“ Udělal dvě placky
z mouky, nad kterou pronášel zaříkávání, a dal je Teopemptovi sníst.
Svatý je požehnal, vzýval jméno Ježíšovo a snědl je. Božím zázrakem
se s ním nic zlého nestalo. Čaroděj nalil do vody smrtelný jed, vzýval jména nejsilnějších démonů a dal ho služebníku Božímu vypít.
Teopempt však zůstal zdráv. Překvapený Teonáš padl biskupovi
k nohám a zvolal: „Není jiný Bůh, na Něhož je možné spoléhat,
kromě jediného Ježíše! Já jsem od této chvíle křesťan! Klaním
se Ukřižovanému!“ Teopempt pokřtil Teonáše a dal mu jméno Sinesios, což znamená „Naplněný rozumem“.
Následujícího dne zločinný císař rozkázal přivést ctihodného biskupa. Znovu ho přesvědčoval, aby přinesl oběti modlám. Když však
přesvědčování nepřineslo žádný výsledek, začal ho mučit. Roztáhl
ho na zemi a přivázal za ruce a nohy ke čtyřem sloupům. Potom
mu na břicho položili část kamenného sloupu, který osm mužů
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mohlo sotva unést. Stal se však zázrak. Břemeno se samo od sebe
zvedlo a odskočilo na patnáct loktů. Mučedníka tedy pověsili za
nohy hlavou dolů a na krk mu přivázali těžký kámen. Tak visel od
rána do třetí hodiny odpoledne. Nakonec kati přeřezali provazy a
mučedník se udeřil hlavou o kámen. Ale i teď Boží všemohoucnost
zasáhla a Teopempt se postavil na nohy. Bezmocný císař vydal
konečný rozsudek, aby byl sťat mečem. Teopempt radostně přijal
rozsudek a hlasitě zvolal: „Požehnaný je Bůh a Otec Pána našeho
Ježíše Krista, který mě učinil hodným dosáhnout toho dne, po němž
jsem stále toužil. Prosím tě, Bože můj, pamatuj na mne vždy, i v tuto
hodinu!“ Po těchto slovech mu odsekli hlavu.
Pak byl předveden před soud Teonáš. Ani jeho se jim nepodařilo
přesvědčit k odpadu. Proto mučedníka zaživa zakopali do hluboké
jámy, v níž odevzdal svého ducha Spasiteli, Ježíši Kristu, v Něhož
uvěřil celým svým srdcem.

12/21012/21
SVATÁ ŘEHOLNICE SYNKLITIKIE
Svatá Synklitikie žila v Alexandrii, ale pocházela z Makedonie.
Její rodiče byli bohatí a slavného
rodu. Měli čtyři děti, dva chlapce a
dvě děvčata. Jeden ze synů zemřel
mladý. Druhý opustil svět, aby
v tichosti pouště sloužil jedinému
Bohu a tam také zemřel. Sestra
sv. Synklitikie byla od narození
slepá. Rodiče proto všechnu svou
naději na zachování rodu vložili do Synklitikie. Její srdce však
bylo odmalička uchváceno láskou
k Ježíši a po ničem jiném netoužila než jen žít pro Něj a plně náležet
jen Jemu samému. Zábavy, přátelení se s chlapci a marnosti světa
dívku nijak nelákaly. A přestože si ji mnoho důstojných mladíků
chtělo vzít za manželku, ona nechtěla a utíkala od nich. Když pochopila, že jejím největším nepřítelem je naše porušená přirozenost
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a že tohoto nepřítele nosí v sobě, začala vést život sebeodříkání a
modlitby, v němž vytrvala až do smrti.
Rodiče Synklitikie zemřeli a ona zdědila veškerý majetek. Všechno
rozdala chudobným a spolu se svou sestrou šla do jedné jeskyně —
hrobu — kde obě přebývaly. V přítomnosti kněze přijala postřižiny na
znak, že se zříká všeho, a od té chvíle se Synklitikie stala Kristovou
nevěstou. Postupně začaly za řeholnicí přicházet i jiná děvčata a
ženy, které toužily pod jejím vedením sloužit svému Spasiteli. Synklitikie se zpočátku vymlouvala, aby nemusela být představenou,
ale když poznala, že je to Boží vůle, podřídila se. Už svým vzezřením
byla pro sestry příkladem. Poučení, která jim dávala, pronikala až
do hlubin jejich duší. Svatá zdůrazňovala praktické následování
Ježíše Krista, úsilí o spojení s Ním. Tak sestry rostly i v Jeho ctnostech. Mezi nimi Synklitikie obzvlášť kladla důraz na pokoru, říkala:
„Poklad je do té doby v bezpečí, dokud je schovaný. Když je
všem na očích, první zloděj ho ukradne. Podobně je tomu s ctností:
jestliže ji nerozvážně a předčasně odkryjeme, s hřmotem zanikne... Vosk se taví ohněm a duše slábne pochvalami, ztrácí
tak mnoho ctností.“ Jindy varovala řeholnice před lehkovážností:
„Musíme stále bdít, protože jsme v ustavičném nebezpečí. Když
nebudeme ostražité, nepřítel nás zajme, kdy to nejméně čekáme, a
určitě zahyneme. Loď se může potopit i na klidném moři, má-li neopatrného kormidelníka. Za kormidlo našeho života musíme postavit
zkušeného kormidelníka, samotného Ježíše Krista, který nás
zavede do bezpečného přístavu naší spásy, jestliže se tedy svou lhostejností samy nepotopíme... Jak bychom byly šťastné, kdybychom
se tak snažily dobýt si nebe a zalíbit se Bohu, jak se světští
lidé snaží získat si bohatství a pomíjivé dobro. Oni se odváží
ke všemu, jen aby zbohatli, nebojí se ani lupičů, ani mořských vln.
A my? Sloužíme tak velkému Pánu, abychom dosáhli věčné dobro, a
přitom se bojíme každé nepříjemnosti.“
Pán chtěl ukázat všem věrnost své otrokyně, a proto na ni na konci
života dopustil poslední zkoušku. Synklitikie těžce onemocněla. Bylo
jí tehdy 80 let. Její nitro spalovala horečka, plíce jen těžce dýchaly,
tělo jí zaživa odpadalo. Nemohla mluvit, ale její trpělivost poučovala
všechny lépe než slova. Plně se podřídila Boží vůli a odmítala jakékoliv léčení. Tak trpěla tři a půl roku. Tři dny před smrtí se jí zjevily
andělské chóry a zástupy svatých panen a oznámily jí brzkou smrt.
Naplněná nebeskou útěchou se Synklitikie rozloučila se sestrami a
v 84 letech odešla pro svou nebeskou odměnu. Stalo se to v roce 400.

12/21012/21
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SVATÝ PROROK MICHEÁŠ
Máme dva proroky, kteří nosí toto jméno. Památka
druhého, který je autorem
knihy, která patří do Starého
zákona, je 19. října. O tomto proroku Micheáši čteme
v 22. kapitole První knihy
královské a v 18. kapitole
Druhé knihy Paralipomenon. Víme o něm, že byl syn
Jimlův a žil v témž čase jako
prorok Eliáš. Svá proroctví
nezapisoval. Když bezbožný
izraelský král Achab vytáhl do války proti Asyřanům, všichni jiní
takzvaní proroci mu předpovídali vítězství. Pouze Micheáš, protože
byl pravdivým Božím služebníkem, mu prorokoval, že ve válce zahyne. Posel, který šel zavolat Micheáše, mu domlouval: „Hle, slova
proroků jedněmi ústy ohlašují králi dobré věci. Ať je tvá řeč jako řeč
každého z nich; mluv o dobrých věcech.“ Micheáš odpověděl: „Jakože živ je Hospodin, budu mluvit to, co mi řekne Hospodin.“ Za
pravdivé proroctví vladař rozkázal, aby byl zavřen do vězení, dokud
se z války nevrátí. Avšak slovo, které Pán pronesl ústy Micheáše,
se naplnilo. Stalo se to kolem roku 897 před Kristem. Tradice říká,
že svatý prorok Micheáš zemřel jako mučedník.
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ZJEVENÍ PÁNĚ
Nebeský Otec, aby připravil lidi
k přijetí Ježíše Krista, poslal Izraelitům sv. Jana Křtitele. Vyzýval
nad Jordánem lid k pokání, jak je
napsáno v proroku Izaiášovi 40,3:
„Hlas volajícího: ‚Připravte na poušti cestu Hospodinu! Vyrovnejte na
pustině silnici pro našeho Boha!‘“
Tak vystoupil Jan na pustině, křtil
a hlásal křest pokání na odpuštění hříchů. Vycházelo k němu celé
Judsko a obyvatelé Jeruzaléma.
Nechávali se v řece Jordánu křtít
a vyznávali své hříchy. Jan volal:
„Za mnou přichází někdo silnější,
než jsem já; nejsem hoden, abych
se sklonil a rozvázal řemínek jeho
obuvi. Já jsem vás křtil vodou, On
vás bude křtít Duchem svatým.“
(Mk 1,7–8) Bůh dal Janovi znamení, podle něhož měl poznat Mesiáše
přicházejícího na svět. Sám Jan o tom hovoří ve svém kázání: „A
já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou,
mi řekl: ‚Na koho spatříš sestupovat Ducha a zůstávat na něm, to je
ten, který křtí Duchem svatým.‘“ (J 1,33) K Janovi na Jordán přicházeli nejen prostí lidé, ale i farizeové a saduceové. Byli pyšní a sami
sebe klamali, když si mysleli, že uniknou Božímu trestu. Jan jim
řekl: „Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéci před nadcházejícím
hněvem? Neste ovoce hodné pokání a nemyslete si, že můžete říkat:
‚Náš otec je Abraham!‘ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit
děti z tohoto kamení. Sekera je už na kořeni stromů; a každý strom,
který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.“ (Mt 3,7–10)
Tím je Jan vyzýval k pravdivému pokání.
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V Izraeli nemohl být nikdo učitelem lidu, dokud nedovršil 30 let.
Proto Ježíš Kristus prožil 30 let svého života ve skrytosti. Přebýval
se svou Přečistou Matkou a spolu s Josefem tesařem, dokud ještě
žil. S ním pracoval jako tesař. Když Josef zemřel, pokračoval v této
práci, a tak svýma rukama vydělával na živobytí pro svou Přečistou
Matku, Pannu Marii, i pro sebe, aby nám dal příklad pracovitosti.
Když Ježíš dovršil 30 let, začal svou veřejnou činnost tím, že přišel na
Jordán. Jan Ho uviděl a řekl: „Hle, Beránek Boží, který snímá hřích
světa. To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť
byl dříve, než já.“ (J 1,29–30) Pak „přišel Ježíš z Galileje k Jordánu
za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on mu bránil a říkal: ‚Já
bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?‘ Ježíš mu odpověděl: ‚Připusť to nyní; neboť tak je třeba, abychom naplnili všechno,
co Bůh žádá.‘ Tu mu již Jan nebránil. Když byl Ježíš pokřtěn, hned
vystoupil z vody, a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího,
jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil
hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.‘“ (Mt 3,13–17)
Když žil Ježíš po 30 let v skrytosti v Nazaretu, nikdo z lidí nevěděl, že je Boží Syn. Před křtem se postavil do řady těch, kteří chtěli
přijmout křest pokání na odpuštění hříchů. Na Jordánu všichni
vyznávali hříchy. Ježíš, přestože byl sám bez hříchu, v pokoře nám
dal příklad, abychom činili pokání.
Podstatou celého našeho života má být pokání. Evangelium svědčí, že když byl Ježíš pokřtěn, otevřela se nebesa a bylo slyšet hlas:
„To je můj milovaný Syn.“ Podstatou tohoto svátku je zjevení, že
Ježíš je pravý Bůh a slíbený Spasitel. Přijetí tohoto zjevení je z naší
strany podmíněno pravdivým pokáním.
Co je pokání? Neznamená to roztrhnout si oděv, nebo si posypat
hlavu popelem, jak to vnějškově projevovali lidé v době Starého
zákona. Pokání spočívá v tom, že člověk roztrhne před Bohem své
srdce a ztratí kvůli Ježíši svou duši. Pokání znamená postavit se do
pravdy před Bohem a uvědomit si, že jsem hříšník. Pokání znamená
přiznat si: „Ano, zhřešil jsem!“ Přiznat to před Bohem i před lidmi,
to je nejpodstatnější podmínka k přijetí odpuštění. Ježíš přišel, aby
vzal i můj hřích. I když se dopustím malého hříchu, má mě přivést
k Bohu, kde si mám uvědomit, že Bůh mě bude soudit. Pokání musí
činit každý člověk. Sám Ježíš říká: „Jestliže nebudete činit pokání,
všichni zahynete.“ (Lk 13,3) Také musím mít pevné předsevzetí
bojovat s hříchem. I kdybych stokrát padl, stokrát mám vstát a jít
za Ježíšem.
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Člověk přebývá v temnotě a nechce z ní vyjít, protože mu to tak
vyhovuje. Myslí, že nikdo o něm nic neví, ale Ježíš všechno ví a
všechno vidí. On, který je Světlo, které osvětluje každého člověka,
nepohrdl námi a zatoužil nás spasit. Ježíš přišel do naší tmy, aby
nám přinesl světlo, ukázal nám hříchy a postavil nás na cestu,
která vede do nebe. Nám se často nechce vyznávat své hříchy, od
pravdivého vyznání utíkáme, ale právě vyznání hříchů je nutné pro
naši spásu. Ano, bolí nás to, ale zároveň i léčí a uzdravuje duši.
Při Ježíšově křtu se zjevila celá Nejsvětější Trojice. Bůh Otec mluvil: „To je můj milovaný Syn.“ Bůh Syn, Ježíš Kristus, přijal křest,
a Bůh Duch svatý v podobě holubice sestupoval na Ježíše. Je to
pravda víry, která zní: „Jsou tři Božské osoby, Bůh Otec, Bůh Syn
a Bůh Duch svatý, společně Nejsvětější Trojice.“ Tuto pravdu musí
znát a věřit v ni každý křesťan, který chce být spasen.

12/21012/21
TŘI KRÁLOVÉ — KAŠPAR, MELICHAR, BALTAZAR
„Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, 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 král Herodes, znepokojil
se a s ním celý Jeruzalém; svolal
proto všechny velekněze a zákoníky lidu a tázal 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.‘
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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 zastavila 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 Herodovi, jinudy odcestovali do své země.“ (Mt 2,1–12)
Mudrci byli pohané z daleké země. Jaká to byla pro ně oběť opustit domov! Vypadali, jako by pozbyli rozumu, že se chtějí klanět dítěti,
o němž slyšeli jen z nejasných proroctví. Cestování tehdy nebylo tak
pohodlné jako dnes. Jak namáhavá a nebezpečná byla jejich cesta!
A přece tito šlechetní muži šli; jejich zbožná touha vidět Božské dítě
přemohla posměch, obtíže a nebezpečí. Jak veliká byla jejich víra:
hledali krále světa a nalezli v chudém domku v Betlémě u chudého
dělníka novorozeňátko, dítě na první pohled stejné jako jiné děti. A
přece nepochybovali, padli na kolena a Jemu — Bohu — se klaněli.
V darech svatých mudrců viděli všichni svatí Otcové významné
symboly: Zlato znamená královskou důstojnost, kadidlo božskou
slávu, trpká myrha člověčenství Vykupitele, podrobeného utrpení
a smrti.
Spojujeme se s holdem tří králů. Je to zároveň svátek misií mezi
pohany.
Církev zpívá: „Budou se Mu klanět všichni králové země,
všechny národy Mu budou sloužit.“

12/21012/21
SVATÝ JAN KALYBITA
Za vlády zbožného císaře Lva Velikého žil v Cařihradě, který byl
nazýván Novým Římem, bohatý a čestný muž vysokého postavení
jménem Eutropius. Jeho manželka se jmenovala Teodora. Měli tři
syny. Dva z nich byli přijati do císařských služeb, čímž jim rodiče
zabezpečili důstojné postavení. Třetího, nejmladšího, jménem Jan,
dali na studia rétoriky a filosofie. Janovi bylo tehdy dvanáct let.
Ukázalo se, že je velmi bystrý, vynikal nad všechny své vrstevníky,
takže se i sami učitelé divili jeho dobré paměti a na jeho mladý
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věk zralému rozumu. Nejen ve
všeobecné, ale i v duchovní filosofii byl výjimečným, protože
v něm působil Duch svatý. Byl
pokorný, laskavý a skromný.
Když se učil a ještě mu zůstal
čas, nevěnoval se dětským zábavám, jak to obvykle u dětí
bývá, ale čtení Bohem inspirovaných knih. Také horlivě
spěchával do chrámu Božího
na modlitbu. Jeho srdce se začalo zapalovat ohněm Božské
lásky a z toho, co se dozvěděl,
se v něm už rozhoříval oheň.
Jednou, když se Jan chystal na bohoslužby, vešel do
domu, kde studoval, mnich.
Když ho Jan uviděl, zeptal se
ho: „Odkud jsi, otče? A kam jdeš?“ Mnich mu odpověděl: „Jsem
z monastýru neusínajících.1 Jdu do Jeruzaléma, abych se tam poklonil
na svatých místech.“ Monastýr neusínajících se nacházel na asijském břehu Bosporu v Bithýnii a založil ho sv. Marcel. Jan zahořel
duchem a začal se vyptávat na mnišský život, na modlitbu, půst,
modlitební zpěvy, které nikdy neutichaly, i na jiné mnišské skutky
a úsilí. Mnich uviděl, že chlapec je upřímný a rozumný a detailně
mu vyprávěl o všech zvyklostech a monastýrském řádu. Jan pozorně
poslouchal vyprávění mnicha a řekl mu: „Vrátíš se znovu, otče, do
svého monastýru, nebo zůstaneš v Jeruzalémě?“ Mnich mu odpověděl: „Mám příkaz od svého igumena,2 abych se vrátil, proto jestli
Pán dá, pokloním se na svatých místech a hned se vrátím.“ Jan vzal
mnicha za pravici a řekl mu: „Chci ti něco říct, duchovní otče,“ odvedl
ho kousek stranou a řekl mu: „Poslouchej mě, otče, prosím tě. A buď
mi milostivý, protože mám velkou touhu utéci od tohoto nepokojného
světa a pracovat pro Krista. Moji rodiče ale mají se mnou jiný úmysl.
Milují mě a snaží se pro mě získat vysoké postavení. Také mě chtějí
oženit. Mnohokrát jsem v chrámu slyšel Boží slovo a také sám jsem
četl knihy a chápu, že všechno, co je ve světě, je marné. Jen jedno je
1
2

tzv. acoemetae či akoimetoi
Igumen nebo hegumen je titul představeného kláštera východního ritu.
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užitečné, odvrátit se od světa a sloužit Kristu v tom mnišském stavu,
v jakém Mu vy sloužíte. Prosím tě, slib mi před Bohem, který chce
naše spasení, že když se budeš vracet, vezmeš mě odsud a zavedeš
mě do svého monastýru.“ Mnich poznal, že chlapec má Boží povolání, a proto mu slíbil, že když se bude vracet, vezme ho s sebou.
Tak se rozešli.
Mnich se na zpáteční cestě vrátil pro Jana tak, jak mu slíbil, a
on s ním tajně odešel z domu do monastýru. Igumen však nechtěl
chlapce přijmout a vysvětloval mu, že život v monastýru je těžký a že
tam nevydrží. On ale velmi prosil, a tak se nad ním igumen smiloval
a přijal ho. Tak Jan šest let v monastýru bojoval dobrý boj a snaživě
plnil mnišské povinnosti, až dokud proti němu nepovstal nenávistník dobra a nepřítel ďábel. Chtěl ho v jeho úsilí oslabit, nastražit síť
jeho nohám a tak ho svést z dobré cesty Pánových přikázání. Vložil
mu na mysl vzpomínku na rodiče, takže jeho srdce zraňovala lítost,
když vzpomínal, jak velkou lásku k němu má jeho otec i matka, a
říkal si: „Co teď tví rodiče bez tebe dělají? Jak velmi se trápí! Jak je
přemáhá pláč a stesk po tobě, protože jsi jim nic neřekl a odešel jsi.
Otec pláče, matka prolévá slzy, bratři naříkají, příbuzní a blízcí litují,
že jsi odešel a celý dům tvého otce je ve smutku kvůli tobě.“ Zlý mu
také připomínal bohatství a dobrou pověst rodičů i pocty, kterých
se dostává jeho bratřím, a všelijakou světskou marnost. Ve dne i
v noci ho neustále takovými myšlenkami rozrušoval, až z toho onemocněl a byl sotva živý. Z velké zdrženlivosti, mnišských námah a
myšlenkových útoků jeho síla vyschla jako střepina a jeho tělo bylo
jak třtina zmítaná větrem. Když ho igumen viděl tak oslabeného,
řekl mu: „Copak jsem ti neříkal, dítě, že Bůh nepotřebuje od svých
služebníků nezměrné námahy, ale chce, aby každý pro Něj pracoval
podle svých sil ke slávě Jeho svatého jména? Tys mě, dítě, neposlechl,
a už jsi onemocněl. Postil ses bez míry a zvedal jsi břemeno nad své
síly.“ Jan mu odpověděl: „Ne půst mě vysušil, otče, ani námahy mě
neoslabily, ale myšlenky, které na mě posílá Zlý. Už dlouhou dobu
mne ve dne i v noci znepokojují.“ A vyprávěl igumenovi své myšlenky
o rodičích a domovu. Igumen mu řekl: „Copak jsem ti hned neříkal,
dítě, že veliké jsou mnišské námahy i úsilí i nepřátelské útoky vůči
nám a že i pokušení jsou nevýslovná?“ Igumenovi vstoupily slzy do
očí a plakal nad Janem. Bůh ale vždy všechno řídí k užitku a tajemně
vložil igumenovi na srdce, aby nebránil Janovi jít k rodičům, neboť
s ním chtěl naplnit svůj záměr. Igumen požehnal Janovi, aby šel,
kam chce, a přikázal mu, aby dával dobrý pozor na sítě nepřítele,
aby jeho cesta byla bezhříšná.
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Když Jan se vzdálil od monastýru tak na jedno stádium,1 zastavil
se, otočil se a uviděl monastýr. Hořce se rozplakal, padl na kolena,
modlil se k Bohu, vzlykal a omýval zem slzami. Po modlitbě vstal,
znovu šel a odevzdával se Bohu. Doufal v Jeho prozřetelnost a ochranu. Po cestě potkal jednoho chudého muže oblečeného do pytloviny
a řekl mu: „Vidím, bratře, že máš starý, velmi roztrhaný oděv. Prosím
tě, dej mi ho. Můj je lepší, vezmi si jej.“ Žebrák se zaradoval, hned
shodil pytlovinu a dal ji Janovi. Ten ji vyměnil za svůj lepší oděv.
Když se Jan blížil k Cařihradu, zdaleka uviděl dům svých rodičů.
Padl tváří k zemi, modlil se a říkal: „Pane Ježíši Kriste, neopouštěj
mě!“ Byl už večer. Proto čekal na tom místě, dokud nenastala noc a
o půlnoci přišel před bránu domu svých rodičů, znovu padl k zemi
a řekl: „Pane Ježíši Kriste, to je dům mého otce, kterého jsem chtěl
vidět. Ale abych skrze něj neodpadl od Tvé milosti, prosím tě, Králi
můj, pošli mi shůry pomoc i sílu přemoci ďábla a nedopusť, abych jím
byl přemožen a upadl do pokušení, ale dej mi na tomto místě dobře
ukončit můj život.“ Když se tak modlil, zůstal tam až do svítání.
Nastal den, otevřely se dveře, z domu vyšel správce, stařešina nad
jinými služebníky, a když viděl žebráka, oblečeného do pytloviny,
řekl mu: „Kdo jsi a odkud? A proč ses odvážil sem přijít? Jdi rychle
odsud, za chvíli budou mí páni vycházet.“ Jan mu poníženě odpověděl: „Jak vidíš, jsem člověk chudý, nemám, kde bych hlavu složil.
Prosím tě, pane můj, buď ke mně milosrdný, neodháněj mě odsud,
ale nechej mě přebývat v tomto koutě. Já nikomu nezpůsobím žádné
zlo a ty od samého Boha obdržíš milost, když se nade mnou slituješ
a nebudeš mi bránit tu zůstat.“ Správce se nad ním smiloval a nechal ho tam. Za chvíli vyšli jeho rodiče z domu a šli do císařského
paláce. Když je Jan uviděl, zaléval se slzami, ale řekl si: „Z vůle
Boží vidím své rodiče, ale ty se, ďáble, radovat nebudeš. Z milosti
mého Pána mám tvé rozžhavené střely za nic.“ Povzdechl k Bohu a
řekl: „Pane Ježíši Kriste, neopouštěj mě až do konce!“ A zůstal tam
v koutě u brány, ležel tam jak Lazar či jak Job na hnojišti. Když
ho spatřil jeho otec, bídného žebráka, jak leží u brány, začal mu ze
svého stolu posílat jídlo. Řekl: „Veliké je utrpení tohoto žebráka, snáší
chlad i nepohodu, mráz i déšť, trpí bez střechy nad hlavou, skutečně
takových je království nebeské. Bůh má moc i nás skrze něj spasit,
a proto ho k nám poslal, abychom mu prokazovali milosrdenství a
sami se tak stali hodnými, aby se Bůh nad námi smiloval. Kdo ví,
1

stadium (stadion) — antická řecká a římská délková míra, její délka kolísá
mezi 160 a 210 metry
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zda v takové chudobě není i náš milovaný syn Jan. Nevíme, kde je,
proto prokazujme dobrodiní tomuto žebrákovi tak, jak bychom chtěli,
aby jej někdo prokazoval našemu synovi.“
Jednoho dne vyšla jeho matka na dvůr a uviděla chudého Jana
v roztrhané pytlovině. Velmi se ho štítila a řekla sluhům: „Odtáhněte odsud tohoto ohyzdného člověka, protože tudy nemohu chodit,
dokud vidím, že tu leží.“ A tak ho služebníci hned odtáhli na jiné
místo. Jan se zdaleka díval na bránu domu svého otce. Uviděl pak,
že z brány vyšel správce domu, zavolal ho k sobě a řekl: „Prosím tě,
můj pane, jak jsi mi na počátku prokázal milosrdenství, tak i nyní
se nade mnou smiluj a udělej pro mě malou chýši, aby mě neviděla
vaše paní a abych měl trochu ochranu před mrazem.“ Správce vyhověl jeho prosbě a rychle postavil malou chýši.1 V té svatý přebýval a neustále se modlil k Bohu. Každý den mu otec posílal jídlo,
které vděčně přijímal a rozdával těm, kteří za ním přicházeli, jiným
žebrákům. Sám byl vždy hladový a žíznivý, takže jeho tělo vyschlo
a velkou zdrženlivostí a postem tak zhubnul, že mu bylo možné i
kosti spočítat. V takovém utrpení Jan přebýval tři roky, a neoznámil
svým rodičům, že je jejich synem. Po těchto třech letech mu bylo
zjeveno, že jeho život brzy skončí. Jan zavolal správce domu svých
rodičů a řekl mu: „O jedno tě prosím, běž a řekni vaší paní toto: Žebrák, kterého jsi rozkázala odehnat od vaší brány, tě skrze mne prosí:
nepohrdni mnou, chudobným, vzpomeň na Krista Krále a milostivě
přijď ke mně, neboť ti mám něco důležitého říci.“ Sluha šel, oznámil
své paní žebrákova slova a ona řekla: „Copak žebrák má o čem se
mnou mluvit? Já se na něj ani podívat nemohu, a on chce se mnou
mluvit?“ a oznámila to svému manželovi. Manžel jí řekl: „Jdi, ženo
moje, nepohrdni žebrákem, neboť žebráky si vyvolil Bůh.“ Ona ho
však neposlechla a nechtěla jít. Jan k ní znovu poslal se slovy: „Za
tři dny zemřu, jestliže mě nechceš vidět ani se mnou mluvit, budeš
toho velmi litovat.“ Ona ale nijak nechtěla žebráka poslechnout. Když
slyšela o smrti, která se blíží, ledva svolila, že k němu půjde. Hlavně
se chtěla něco nového od něj dozvědět, protože dlouho bojovala se
zvědavou myšlenkou, co jí chce on, žebrák, říci. Vyšla z domu a
rozkázala služebníkům, aby ho přinesli před ni. Jan už nemohl jít
po svých, protože byl velmi nemocen. Proto byl před svou matku
přinesen a přikryl si tvář, aby ho nepoznala. Začal k ní mluvit tak:
„Už končí vaše služba, ó paní, kterou jste mi prokazovali. A odměna
za almužnu je vám připravena, jak řekl Pán v evangeliu.“ To řekl a
1

chýška — řecky Kalybe (od ní je odvozeno jméno Kalybita)
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vyndal zevnitř své pytloviny evangelium, dal jí ho a řekl: „Ať ti bude
ve tvém životě útěchou a do budoucího času dobrou cestou tobě i
tvému muži, mému pánu.“ Přijala evangelium, obracela ho, prohlížela a řekla: „Je podobné evangeliu, jaké můj pán daroval našemu
synu.“ A běžela ho ukázat svému muži. On ho hned poznal a řekl:
„Skutečně, je to ono, to, které jsme dali našemu milovanému synu.
Zeptejme se ho, odkud ho má, jestli něco neví o našem dítěti Janovi.“
Šli za ním spolu a ptali se ho: „Prosíme tě, pověz nám, odkud jsi vzal
to evangelium. A kde je náš syn Jan?“ On už nemohl utajit bolest
svého srdce ani zadržet více slzy a řekl: „Já jsem váš syn Jan. A to
je evangelium, které jste mi dali. Byl jsem vinen za váš smutek, ale
evangelium, které jste mi dali, mě naučilo milovat Krista a trpělivě
nosit Jeho sladké břemeno.“ Když to uslyšeli, vrhli se mu kolem krku,
objímali ho a dlouhý čas velmi plakali. Zachvátila je radost a zároveň
i bolest srdce. Radovali se, že se našel jejich milovaný syn, a bolelo
je, že byl v takové chudobě a bídě a že až do této chvíle nepoznali,
že je to on, kdo leží před jejich bránou. Sběhli se k nim i sousedé i
přátelé i známí a po celém městě se hned rozšířila zpráva o tom, že
se Jan našel. Všichni se velmi divili a slavili Boha. Když se to tak
stalo, Jan odevzdal svou duši do rukou Páně.
(Jeho památka se slaví 15. ledna).
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SVATÝ JAN KŘTITEL
Církev několikrát za rok uctívá
památku tohoto velkého svatého,
jímž je Jan Křtitel. Sám Ježíš o
něm řekl: „Amen, pravím vám,
mezi těmi, kdo se narodili z ženy,
nevystoupil nikdo větší, než Jan
Křtitel... A chcete-li to přijmout, on
je Eliáš, který má přijít. Kdo má
uši, slyš.“ (Mt 11,11–15)
Jan byl celý svůj život poslušný Bohu, ve všem plnil Jeho vůli.
Bůh ho poslal, aby připravil cestu
Ježíši Kristu, proto ho nazýváme
Předchůdcem.
V evangeliu čteme: „V patnáctém roce vlády císaře Tiberia, když
Pontius Pilát spravoval Judsko a
v Galileji vládl Herodes, jeho bratr
Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lyzanias v Abiléně, za nejvyššího velekněze Annáše a Kaifáše,
stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal
Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: ‚Čiňte pokání a dejte se
pokřtít na odpouštění hříchů,‘ jak je psáno v knize slov proroka Izaiáše: ‚Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu
stezky! Každá propast bude zasypána, hory i pahorky budou srovnány; co je křivé, bude přímé, hrbolaté cesty budou rovné; a každý
tvor uzří spasení Boží.‘
Zástupům, které vycházely, aby se od něho daly pokřtít, Jan říkal:
‚Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím
hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: Náš otec jest Abraham! Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na kořeni stromů; a
každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně.‘
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Zástupy se Jana ptaly: ‚Co jen
máme dělat?‘ On jim odpověděl:
‚Kdo má dvoje oblečení, dej tomu,
kdo nemá žádné, a kdo má co k
jídlu, udělej také tak.‘ Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se:
‚Mistře, co máme dělat?‘ On jim
řekl: ‚Nevymáhejte víc, než máte
nařízeno.‘ Tázali se ho i vojáci: ‚A
co máme dělat my?‘ Řekl jim: ‚Nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem.‘
Lidé byli plni očekávání a všichni ve svých myslích uvažovali o Janovi, není-li on snad Mesiáš. Na to
Jan všem řekl: ‚Já vás křtím vodou.
Přichází však někdo silnější než
jsem já; nejsem ani hoden, abych
Stětí sv. Jana Křtitele
rozvázal řemínek jeho obuvi; on vás
bude křtít Duchem svatým a ohněm. Lopata je v jeho ruce, aby pročistil
svůj mlat a pšenici shromáždil do své sýpky; ale plevy spálí ohněm
neuhasitelným.‘ A ještě mnohým jiným způsobem napomínal lid a
kázal radostnou zvěst.“ (Lk 3,1–18)
Základem kázání Jana Křtitele bylo pokání. Zdůrazňoval lidem,
aby činili pravdivé pokání a přinášeli konkrétní ovoce pokání a ne
jen vnějškově plnili předpisy zákona.

12/21012/21
SVATÝ ŘEHOŘ PEČERSKÝ
Svatý Řehoř v době, kdy ctihodný Antonín Pečerský žil o samotě
v pečeře — jeskyni —, přišel za ctihodným Teodosiem, který byl
představeným monastýru, a prosil o přijetí (11. stol.). Teodosius Řehoře přijal, postřihl a dal mu mnišský hábit. V monastýru se Řehoř
mnoho modlil a snažil se ve všem poslouchat svého představeného.
Za nějaký čas mu Bůh dal dar činění divů a také obdržel vládu nad
běsy. Svatý měl ve zvyku po každé bohoslužbě číst modlitby exorcismu. Ďábel byl jeho modlitbami přemožen a hledal příležitost,
jak mu uškodit.
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Jednou v noci přišli do Řehořovy cely zloději, schovali se a
čekali, kdy stařec půjde do chrámu, aby mu sebrali, co měl. Ctihodný otec však věděl, že přišli,
protože v noci nespal a modlil se
uprostřed cely. Začal se modlit i
za ně: „Bože, sešli spánek na své
služebníky, kteří se unavili úsilím
vyhovět nepříteli.“ Bůh vyslyšel
modlitby starce a zloději prospali
pět dní a pět nocí, až dokud je
Řehoř v přítomnosti bratrů nevzbudil. Řekl jim: „Dokdy tu budete nadarmo strážit, abyste mě
okradli? Běžte rychle domů!“ Oni
se probudili, ale nemohli vstát,
protože pět dní nic nejedli. Ctihodný otec jim proto dal najíst a propustil je. Zloději se díky zázraku,
který se s nimi stal, nevrátili k svému dřívějšímu životu, ale činili
pokání. Přišli do Pečerského monastýru1 a pracovali tam pro bratry.
Za nějaký čas ďábel vzbudil u jiných zlodějů úmysl, aby okradli
nevelkou zahradu sv. Řehoře. Když tam vlezli, nabrali do pytlů plody
a naložili si je na záda, ale nemohli udělat ani krok. Tak stáli na
jednom místě pod vahou pytlů dva dny a dvě noci. Pak začali křičet:
„Svatý otče Řehoři, propusť nás, budeme se kát a víckrát to neuděláme!“ Když mniši uslyšeli křik, seběhli se, chytli je, ale nemohli s
nimi hnout, neboť byli na místě jako přikovaní. Zeptali se jich: „Kdy
jste sem přišli?“ Zloději odpověděli: „Už dva dny a dvě noci tady
stojíme.“ V tu chvíli přišel Řehoř, a aby je přiměl k spasitelnému
pokání, řekl: „Protože jste svůj život strávili v lenosti, kradli jste cizí
dobro a sami jste nechtěli nic dělat, budete teď na tomto místě stát
do konce svého života.“ Jak to slyšeli, začali se slzami starce prosit,
aby je propustil, a slíbili, že už více krást nebudou. Ctihodný otec
se nad nimi smiloval a řekl: „Propustím vás, jestli slíbíte, že budete
pracovat a prací svých rukou budete živit jiné.“ Zloději to slíbili, on
se za ně pomodlil a propustil je.
Ďábel znovu zkoušel uškodit svatému podvodem. K Řehoři přišli
tři muži, kteří se přetvařovali, že jsou žebráci. Dva z nich ukázali
1

klášter se nazývá Pečerským (jeskynním), protože se tam žilo v jeskyních
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na třetího a zalhali: „Otče, tohoto našeho přítele odsoudili k smrti.
Prosíme tě, dej mu cokoliv, aby mohl za sebe přinést výkupné a
zachránit se od smrti.“ Ctihodný otec jim uvěřil a řekl: „Běda tomu
muži, nastal den jeho smrti.“ Oni řekli: „Jestli mu ty, otče, něco dáš,
neumře.“ Tehdy Bůh odhalil sv. Řehoři celou pravdu, on zaplakal a
řekl: „Jestli i dám, on stejně zemře. Ale řekněte mi, jakou smrtí má
zemřít?“ Podvodníci řekli, co jim zrovna přišlo na mysl: „Oběsí ho
na stromě.“ Stařec prorocky promluvil: „Řekli jste pravdu, zítra se
to stane!“ Pak znovu zašel do své pečery, kde se modlíval k Ježíši
Kristu a kde se skrýval před marností a pomíjivostí světa. Vynesl
odtamtud knihy, které u sebe měl, a dal je těm, co přišli, se slovy:
„Vezměte si je, a když je nebudete potřebovat, vrátíte mi je.“ Oni
vzali knihy, poodešli a začali se smát: „Prodáme to a peníze si mezi
sebou rozdělíme.“ Když uviděli na Řehořově zahrádce stromy plné
ovoce, řekli si mezi sebou: „Této noci sem ještě přijdeme a ty plody
otrháme.“ Když nastala noc, zloději přišli znovu. Řehoř se ve své
jeskyni modlil, oni mu pevně zahradili dveře do jeskyně, aby nemohl
vyjít, a jeden z nich, o kterém mluvili jako o odsouzeném k oběšení,
vylezl na strom a začal trhat jablka. Větev, za kterou se držel, se
zlomila a on spadl. Druzí dva ze strachu utekli. Ten, co spadl, zůstal viset na jednom suku a oběsil se, protože nebylo nikoho, kdo
by mu mohl pomoci. Řehoř byl uzavřen v jeskyni a nemohl zrána
přijít do chrámu na společnou modlitbu. Bratři se proto přišli podívat do cely svatého, aby se dozvěděli, proč nepřišel na modlitbu
jako vždy. Když se přibližovali k jeskyni, uviděli na stromě mrtvého
člověka a velmi se polekali. Uviděli také, že dveře do jeskyně jsou
zahrazeny, a otevřeli je, aby mohl Řehoř vyjít. Zloději se přišli spolu
s nějakými lidmi podívat na mrtvého. Řehoř jim řekl: „Podívejte se,
jak se vaše lež stala pravdou. Nepodvádějte sami sebe! Bohu se
nelze vysmívat! Co člověk zaseje, to také sklidí. (Gal 6,7) Kdybyste mě nezavřeli, pomohl bych mu, ale protože vás ďábel naučil
ochraňovat lež, proto jste ztratili rozum a ztratili jste i svého druha.“
Když zloději viděli, že se slova svatého naplnila, padli mu k nohám
a prosili za odpuštění. Svatý jim řekl, aby se káli před Bohem a jako
zadostiučinění jim uložil, aby pracovali v monastýru.
Jednou svatý umýval nádobu v Dněpru. Právě tehdy tam přijel
kníže Rostislav Vsevolodovič, aby se v monastýru pomodlil a přijal požehnání do války s Polovci,1 proti nimž vytáhl spolu se svým
bratrem Vladimírem Monomachem. Služebníci Rostislava, svedeni
1

staroruský název pro Kumány
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ďáblem, si začali tropit ze starce nevhodné žerty a obtěžovat ho
vulgárními slovy. Svatý Řehoř viděl svým prorockým duchem, že
jim hrozí smrt, a řekl: „Ó děti, vy byste měli všechny mnichy prosit o
modlitby za sebe, a vy se dopouštíte zla, které se Bohu protiví. Plačte
nad svou záhubou a kajte se ze svých hříchů, abyste měli útěchu na
Božím soudu, protože Pán mi ukázal, že se spolu s vaším knížetem
utopíte.“ Sluhové však nechtěli varovná slova přijmout, místo pokání
se vzbouřili a kníže Rostislav nejenže Řehořovým slovům neuvěřil,
ale obvinil ho, že jen vyhrožuje a neprorokuje. Hněvivě starci řekl:
„Ty mně předpovídáš smrt ve vodě? Já umím dobře plavat! Ne já,
ale ty sám zemřeš takovou smrtí!“ Kníže zapomněl na bázeň Boží
a rozkázal svázat Řehořovi ruce a nohy, uvázat mu na krk kámen
a hodit ho do vody. Tak byl svatý stařec zabit. Bratři ho dva dny
hledali, ale nemohli ho najít. Když třetího dne přišli do jeho cely,
uviděli tam svatého starce mrtvého se svázanýma rukama a nohama
a s kamenem na šíji, jeho hábit byl ještě mokrý. Obličej měl prozářený a jeho tělo, jako by bylo živé. Bratři se divili, kdo a jak sem
mohl starce přinést, protože cela byla zamčená. Když se pomodlili,
pochovali tělo sv. Řehoře v pečeře, kde zůstává dosud a nepodléhá
rozkladu.
Kníže Rostislav byl natolik rozlícen, že si už do monastýru pro
požehnání nešel. Dokonce ani nepokládal za hřích to, co se svatým
starcem udělal. Jen Vladimír přišel do monastýru, prosil o modlitby
za sebe a přijal pro své vojsko požehnání. Když byla knížata u Tripolisu (město v Kyjevské oblasti) a s vojáky přecházeli řeku Stuhnu
(pravý přítok Dněpru), Vladimír Monomach se přes ni šťastně dostal
i se svými vojáky díky modlitbám svatých otců, Rostislav se však
s veškerým svým vojskem utopil v řece. Tak se naplnilo proroctví
sv. Řehoře, dané jim podobně jako obyvatelům Ninive k pokání a k
záchraně, jímž však ve své nekajícnosti a zlobě pohrdli.
(Jeho památka se slaví 8. ledna.)
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SVATÝ ŘEHOŘ CHOZEVITA
Ctihodný otec Řehoř Chozevita si od mládí zamiloval Boha, zřekl
se světa, stal se mnichem a pak i igumenem Chozevitského monastýru. Šel do Jeruzaléma, aby se poklonil na svatých místech a zbytek
svého života tam strávil v půstu a v hrdinné námaze pro Pána. Dosáhl svatosti, až nakonec odešel k Tomu, jemuž zasvětil celý svůj život.
(Obrázek je na straně 75.)

12/21012/21
SVATÁ PANNA DOMINIKA
Dominika byla pohankou, ale Boží
prozřetelnost ji přivedla k poznání
pravé víry. Jednoho dne se se svými
čtyřmi přítelkyněmi vydala ze svého
rodného města Kartága do Cařihradu. Když uviděla, jak žijí křesťané,
obrátila se spolu se svými přítelkyněmi k Pánu Ježíši Kristu. Pán dal cařihradskému patriarchovi Nektariovi
poznat, že je má přijmout a udělit jim
křest svatý. Všechny tyto panny se
zasvětily službě Bohu. Císař Theodosius Veliký jim daroval poblíž Cařihradu pozemek, kde vybudovaly dva
monastýry. Zanedlouho k nim začaly
přicházet panny i ženy a pod vedením
sv. Dominiky zde vedly svatý a bohumilý život. Svatá Dominika dosáhla hrdinné svatosti a Pán Ježíš ji obdaroval i milostí činit divy
a prorokovat budoucí věci. Zemřela v hlubokém stáří v roce 474.

12/21012/21
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SVATÝ MUČEDNÍK JULIÁN A SVATÁ BASILISA
Svatý Julián se narodil v egyptském městě Antinoopolis. Pocházel
z významného a bohatého rodu,
který se však neproslavil svým
bohatstvím, ale velkou zbožností
a horlivostí v křesťanském životě.
Julián si od mládí zamiloval svatou čistotu a zatoužil žít do konce
svého života v panictví pro Pána.
Mladík se za každou cenu snažil
zachovat své srdce čisté. Chránil
se každého pohledu na děvčata a
ženy. Když náhodou uviděl ženskou tvář, vroucí modlitbou se
obracel k Ježíši a Marii, aby ho
ochránili, aby neupadl do pokušení. Když z nutnosti musel jít do
města, vždy se po cestě modlil, aby
se nezapletl do ďáblových sítí. Byl
proto milý Božím očím a obdržel
od Pána mnoho milostí, dokonce i milost ke krvavému mučednictví.
Když mu bylo osmnáct let, rodiče ho nutili, aby se oženil, neboť
měli jen jeho a chtěli se dožít vnoučat. Julián se všemožně vymlouval, a když mu rodiče nedali pokoje a stále ho prosili, cudný mladík
si vyžádal jeden týden na rozmyšlenou. Celý týden se Julián modlil
a se slzami prosil Boha, aby On sám nějakým způsobem zachoval
jeho čistotu a uchránil ho od manželství. Poslední noc toho týdne
se mu zjevil sám Spasitel a řekl mu: „Neboj se podřídit vůli a radě
svých rodičů. Vezmi si za manželku tu dívku, kterou pro tebe najdou,
a já učiním, že její srdce se po tvém příkladu rozhoří touhou po andělské čistotě. Tak budou mít tvoji rodiče radost a ty se svou nevěstou
zdědíte slávu, kterou mají na nebesích čistí a neposkvrnění. Skrze
vás se rozmnoží čistota a mnoho mladíků a děvčat se pod vaším
vedením stanou dědici nebeského království. Já v tobě přebývám a
budu s tebou navždy a zachovám tě bez poskvrny.“ Julián s vděčností Ježíši odpověděl: „Děkuji Ti, Pane, můj Bože, že ode mne
odháníš falešné útěchy tohoto světa a slibuješ být mým Pomocníkem a Ochráncem čistoty. V Tebe doufám celým srdcem, že
mi daruješ to, co oko nevidělo, ucho neslyšelo a ani na mysl
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člověku nevstoupilo. Ty víš, Pane, že od dětství až do této hodiny
nebylo mým úmyslem nic jiného milovat a chtít než jen Tebe samého.“
Po tomto zjevení Pána Julián řekl svým rodičům, že se podřídí
jejich vůli a neodmítá sňatek. Rodiče naplnila radost, neváhali a
spěšně mu hledali děvče, které by se k němu hodilo. Našli takovou —
jmenovala se Basilisa — a také ji měli rodiče jako jedinou. Byla
skromná a ozdobená dobrými mravy. Zasnoubili ji svému synovi.
Když nevěsta s ženichem byli po sňatku ve svém pokoji, najednou
je ozářilo nepopsatelné světlo, uviděli otevřené nebe a nespočetné
množství těch, kteří byli oblečeni do bílých šatů a na svých hlavách
měli zlaté věnce. Nadšená Basilisa řekla radostně Juliánovi: „Pane
můj, co to vidím? Kdo to je? Při pohledu na ně se mi až tají dech.“
Odpověděl jí: „To jsou ti, kteří neporušili svou čistotu a nepodlehli
marným požitkům tohoto světa a měli v nenávisti svůj dočasný život
až k smrti. Vidíš, teď se radují nevýslovnou radostí u Pána, který je
pro ty, kteří uchovají neposkvrněné panenství, Dárcem zářivé slávy v
životě věčném. Jestli chceš spolu se mnou zachovat Kristova přikázání a líbit se Mu, zamilujme si Jeho samého celou duší a zachovejme
pro Něj naše panenství. Tak se staneme Jeho vyvolenými nádobami
v pozemském sňatku, abychom s Ním v budoucím životě kralovali a
tak se jeden od druhého nikdy neodloučili.“ Na ta slova Basilisa odpověděla: „Není nic cennějšího než spása, a zachováme-li panenství,
obdržíme i zářivou slávu ve věčném životě. Věřím tvým slovům i tomu,
co vidím, a spolu s tebou toužím zůstat do konce svého života v panenství, abychom mohli obdržet věčnou odměnu od Ježíše, našeho
Pána.“ Najednou se v pokoji otřásla zem a dva zářiví muži přepásaní
zlatými pásy pozvedli Juliána a Basilisu ze země a otevřeli před nimi
knihu života. Jeden z těchto starců jim řekl: „Blahoslavení jste,
neboť jste přemohli potěšení časné a pospíšili jste k potěšení
věčnému. Přečti, Juliáne, co je napsáno v této knize!“ Julián se podíval a četl: „Ten, kdo se odvrátil od světa kvůli Mé lásce — Julián —
bude patřit mezi ty, kteří se neposkvrnili s ženami. Basilisa, která má
spravedlivé srdce a neposkvrněné panenství, bude poctěna ve sboru
panen, které jdou za pravou Pannou, Marií, mou Přečistou Matkou.“
Když to Julián přečetl, kniha se zavřela a z obou stran mnoho zářivých mužů a panen s velkou radostí zvolalo jedním hlasem: „Amen!“
A znovu řekl stařec Juliánovi a Basilise: „V této knize jsou zapsáni
všichni čestní, střízliví, pravdomluvní, milosrdní, ponížení, pokorní, ti,
kteří mají lásku bez pokrytectví, kteří zakusili mnohá protivenství a
krutost, vytrpěli strasti a obtíže a zamilovali si až do konce jediného
Krista. Ti, kteří kvůli Němu nechtěli ani otce, ani matku, ani ženu, ani
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děti, ani bohatství, ani nic světského, mezi nimi jste hodni přebývat.“
Jakmile to důstojný stařec řekl, vidění skončilo.
Blahoslavená dvojice Julián a Basilisa byli přeplněni nevýslovnou radostí a zbytek noci strávili v horlivé modlitbě a zpěvech. Tak
žili Julián a Basilisa spolu v čistotě a zachovávali své panenství
neposkvrněné. Tajemství o neposkvrněnosti manželství před lidmi
skrývali, aby se to nedozvěděli ani rodiče, ani příbuzní, ani nikdo
z lidí, dokud sám Pán ho nezjeví k užitku mnohých.
Zanedlouho jejich společný život zazářil velkou svatostí, neboť
Bohu není nic milejšího než svatá nevinnost a zbožný život, který
Bůh odměňuje obzvláštními dary. Po smrti rodičů založili dva monastýry — mužský a ženský. Pod vedením Juliána se shromáždilo
mnoho bratří, kteří horlivě pracovali pro Boha. Přicházeli za ním
odevšad, aby následovali jeho svatý život. Byli to jednak mladíci,
kteří zatoužili zcela se odevzdat Kristu a žít jen pro Něj, a jednak
muži, kteří pro Krista zanechávali své domy i manželky, a všechna
lákadla světa. Během krátké doby se tak shromáždilo pod vedením
Juliána kolem deseti tisíc mnichů. Také sv. Basilisa přijala do svého monastýru a zasnoubila Kristu tisíc ctnostných panen, a ještě
i mnoho žen.
Přišel však čas, kdy za vlády Diokleciána a Maximiána nastalo
hrozné pronásledování. Pán půl roku předtím zjevil Basilise, co
svatou církev čeká, a že ona se toho nedožije. A skutečně, ještě než
pronásledování nastalo, Pán svou otrokyni povolal do nebe.
V monastýru Juliána se skrývalo před pronásledováním mnoho biskupů a kněží. Když do města přijel místodržící Marcian se
svou manželkou Marcionilou a synem Celsiem, poslal za Juliánem
posly, aby se zřekl Krista. Ale Julián a všichni, kteří byli v jeho monastýru, chtěli raději podstoupit smrt, než by se zřekli svaté víry.
Tehdy Marcian rozkázal zapálit monastýr se všemi, kdo tam byli, a
Juliána předvést před svůj soud. Toho dne více než 10 000 svatých
mučedníků zahynulo v ohni a přijalo od Pána věnec slávy. Svatý
Julián stanul před Marcianovým soudem a odvážně řekl, že vyznává jen jednoho Boha Ježíše Krista a všechny římské bohy má za
nic. Mučitel Marcian ho za to rozkázal krutě bít holemi. Potom dal
příkaz vodit Juliána v okovech na posměch lidem po celém městě.
Když mučedníka vedli kolem školy, Celsius, syn Marciana, z Boží
vůle uviděl, jak andělé obstoupili sv. Juliána a vložili mu na hlavu
věnec slávy. V tu chvíli chlapec přiběhl, padl mučedníkovi k nohám
a zvolal: „Tebe chci mít za otce! A mého pokrevního otce Marciana,
nenávistníka a mučitele spravedlivých, se zříkám! Připojuji se k tobě
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kvůli Pánu Ježíši Kristu, jehož jsem až do této chvíle neznal, ale teď
toužím spolu s tebou za Něj trpět.“ Vojáci, kteří vodili svatého po
městě, byli ohromeni. Všechen lid se seběhl, aby viděl Marcianova
syna, který se připojil k mučedníkovi a líbal jeho rány. Jen co se
to vladař dozvěděl, rozkázal je oba přivést k sobě. Celsiova matka
rychle přiběhla do paláce, kde se už všichni shromáždili. Marcian
pohlédl na Juliána, roztrhl na sobě oděv, zoufale si zaryl nehty do
tváře a vykřikl: „Ty zvíře, cos to udělal s mým synem?! Jestli ho hned
nevysvobodíš z moci svého čarování, rozsekám tvé tělo na kusy a
tvé kosti rozdrobím na prach.“ Svatý Julián odpověděl: „Hle, tvůj
syn, který spolu se mnou věří v Krista, stojí před tebou; ať on sám
ti odpovídá.“ Moudrý chlapec na to řekl: „Ať se vám podrobují ti,
kteří jsou ochotni zahynout. Mě ať následují ti, kteří chtějí ze
lži pohanství přejít k pravému Bohu. Já se kvůli mému Pánu
Ježíši Kristu vás rodičů zříkám a pohrdám vašimi bohy. Vaší
klamné lásky se straním. Proč otálíš, zatvrzelý otče? Vezmi
meč a mě, svého syna, přines v oběť Kristu. Váš pláč je marný,
nedonutí mě zříci se pravé víry.“ Nerozumný Marcian rozkázal,
aby je oba hodili do temného a smrdutého vězení, které se však
rozzářilo nadpozemským jasem a začala se z něj linout nadpřirozená vůně. Když ten zázrak uvidělo dvacet vojáků, kteří hlídali vězně,
obrátili se k Ježíši Kristu.
Matka Celsia, Marcionila, přišla do věznice, aby přemluvila svého
syna zříci se Krista, ale z milosti Boží a na modlitby sv. Juliána sama
uvěřila v Ježíše Krista a přijala křest svatý. To nadmíru rozlítilo Marciana, takže rozkázal skalpovat Juliána i Celsia. S Marcionilou se
stal velký zázrak, neboť kati se jí nemohli ani dotknout. Chránila ji
Boží síla a katům zdřevěněly ruce. Nakonec mučitel poručil všechny
setnout mečem. Jen co se to stalo, zatřásla se zem a více než třetina
města se ocitla v troskách. Marcian náhle těžce onemocněl, červi
zaživa rozžírali jeho tělo a za několik dní zemřel.
Noc poté, co svatým sťali hlavy, přišli kněží, vzali jejich těla a
pochovali je v chrámu pod oltářem. Bůh oslavil své svaté, neboť
na tom místě, kde byla pochována těla mučedníků, vyteklo zřídlo
vody, skrze kterou Bůh dával uzdravení nemocným k slávě našeho
Pána Ježíše Krista.
Svatý Julián byl umučen kolem roku 300.
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SVATÝ MUČEDNÍK POLYEUKT
Ve městě Meliténé1 v římské Arménii
žili dva římští vojáci,
Nearchus a Polyeukt,
které spojovalo srdečné přátelství. Ve všem
měli spolu jednotu, jen
v otázce víry ne. Nearchus byl horlivým
křesťanem a všemi silami se snažil obrátit
svého přítele. Polyeukt, přestože byl pohan, žil čestně podle svého
svědomí a hledal pravdu. Srdce mu hořelo, když naslouchal svému příteli, který mu četl Boží slovo nebo vyprávěl o jediném Bohu.
Polyeukt pak vždy myslel na bezmeznou lásku Spasitele k nám a
to vědomí ho uchvacovalo. Byl nejen obyčejným vojákem, ale měl
vysokou hodnost, takže dobře věděl, co znamená římské bičování
a smrt ukřižováním. V takových chvílích jasně vnímal pošetilost
a ohyzdnost pohanství. Hodina milosti se k němu pomalu blížila.
V té době zločinný císař Valerianus (253–260) rozpoutal nové
pronásledování křesťanů. Ve všech městech byl čten bezbožný příkaz, kterým byli všichni nuceni poklonit se modlám.
Nearchus se začal připravovat na mučednictví. Myšlenka, že jeho
druh ze strachu před mučením zůstane pohanem, ho velmi trápila.
Polyeukt, když ho viděl tak zarmouceného, ptal se ho na důvod:
„Možná jsem tě něčím urazil?“ tázal se ho. „Čím jsem se vůči tobě
provinil?“ Nearchus si z hloubi srdce povzdechl a odpověděl: „Můj
příteli, je mi těžko, protože brzy skončí naše přátelství, rozloučíme
se, a to nejen na nějaký čas, ale navěky.“ Polyeukt neporozuměl, co
mu tím chce říct a naléhal: „Řekni mi to otevřeně, abych pochopil, o
1

Dnes Malatya, město v jihovýchodním Turecku.
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čem mluvíš, protože tvým slovům nerozumím.“ Nearchus odvětil: „To
rozdělení nám přinese císařův příkaz. Já zemřu jako mučedník za
Krista a tehdy mě opustíš a zůstaneš navždy pohanem.“ Nearchus
se odmlčel. Na jeho tváři bylo vidět pohnutí. Za chvíli bolestným
tónem dodal: „Tvým osudem jako nevěřícího bude věčná záhuba.“
Polyeukta zasáhla jeho slova. Boží milost ho ozářila a vzpomenul si
na vidění, které měl před několika dny. Obrátil se k příteli se slovy:
„Neboj se, žádné rozloučení nebude. Zjevil se mi Ježíš Kristus, sňal
ze mne vojenskou uniformu a dal nový, velmi krásný oděv. Jeho cena
byla nevýslovná.“ Jak to Nearchus uslyšel, velmi se zaradoval. Hned
Polyeuktovi vysvětloval, že svlečení staré uniformy a oblečení se
v nový, krásný oděv znamená změnu života: „Je třeba opustit římské
pohanství a obléci se v Krista pravou vírou.“ Polyeukt řekl: „Teď, když
jsi mluvil, pocítil jsem, že mé srdce je připraveno přijmout Krista. Copak mi vždy srdce nehořelo, když jsi mi o Něm vyprávěl? Copak mě
neuchvacovala slova svatého evangelia, když jsi mi ho četl? Chybělo
mi už jen jméno ‚křesťan‘, protože horlivostí i vůlí jsem už křesťanem byl. Vždy jsem po tom toužil opustit marné modly a stát
se služebníkem Pána Ježíše Krista.“ Nearchus byl plný radosti.
Jen měl ještě obavy z toho, že jeho příteli bude líto zanechat ženu a
děti i majetky. Úmyslně s ním proto začal mluvit o tom, jak marná
jsou dočasná dobra a jak velikou slávu připravil pro své služebníky
Syn Boží. Řekl: „Pro mě ani bohatství, ani pocty, ani lidská láska, ani jakékoliv jiné světské radosti nejsou dražší nad život
v Ježíši Kristu. Po Něm jediném toužím, všechno ostatní je pro
mě bezvýznamné a zbytečné.“ Polyeukt odpověděl: „Myslíš, že nevím o nebeské blaženosti? Jen na jedno se tě zeptám: Je možné stát
se Kristovým bojovníkem, i když jsem ještě nebyl pokřtěn?“ Nearchus
mu odpověděl: „Nepochybuj o tom, věrný příteli, dobrý Bůh před
nikým, kdo se k Němu s vírou obrací, nezavírá dveře svého milosrdenství. I lotrovi, který vedle něj visel na kříži, za malé vyznání
daroval velkou odměnu.“ Polyeukt zvolal: „Sláva Kristu, pravému
Bohu! Věřím v tebe, Pane, a od této chvíle chci sloužit jen Tobě!“
Hned se vydal na tržiště, přede všemi plivnul na císařský dekret
a roztrhal ho na kousky. Když tam uviděl dvanáct model, porozbíjel je. Ničemní pohané hned mučedníka chytili. Soudce, který byl
určen, aby křesťany týral, byl jeho tchán Felix. Velmi se zarmoutil,
protože věděl, že Polyeukta nevyhnutelně čeká smrt. „Běda mi, můj
synu,“ řekl, „že i tebe uchvátila Kristova svůdná síla.“ Na to vyznavač
odpověděl: „To není tak, naopak: já jsem poznal pravdu. Ježíš mě
svou všemohoucí pravicí vyvedl ze tmy do světla, ze smrti do
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života, a přivedl mě z cesty bezpráví na cestu spravedlnosti.“
Tehdy ho katané začali bít pěstmi přes ústa.
Paulina, Polyeuktova manželka, sem také přiběhla. Hořce plakala
a vytýkala manželovi: „Co se to s tebou stalo?“ Věrný Pánův sluha
však zůstal neoblomným a odpověděl jí: „Poslechni mě, Paulino, poznej jediného pravého Boha, který je na nebesích, a pokloň se Mu. Neváhej, následuj mě a budeš navěky šťastná. Když ne, spolu s vašimi
bůžky zahyneš v pekle.“ Pak začal veřejně svědčit o Kristu a mnoho
nevěřících, kteří tam byli přítomni, se obrátili. Mezitím se shromáždili městští úředníci a začali sliby i výhrůžkami přemlouvat mučedníka
k modlářství. Ničeho však nedosáhli, a proto ho odsoudili k smrti.
Když šel Polyeukt na popravu, uviděl v davu, který ho doprovázel,
Nearcha. Zaradoval se a řekl mu: „Zachraň se v Kristu, až přijde tvůj
čas, i ty, můj příteli, pamatuj na přikázání lásky a naše přátelství!“
To byla jeho poslední slova v tomto životě. Sklonil svou hlavu pod
meč a byl tak pokřtěn svou vlastní krví.
Svatého Polyeukta popravili v roce 255. Křesťané vzali jeho tělo
a důstojně pochovali. On byl v Meliténé první, kdo prolil svou krev
za Krista. Po něm zahynulo ještě mnoho věřících k rozšíření bojující
církve na zemi a naplnění té oslavené na nebesích.
Když skončilo pronásledování, ve městě vybudovali chrám k poctě
sv. Polyeukta. Později, v 6. století, Anicia Juliana, dcera západořímského císaře Olybria, postavila v Cařihradě velkolepý chrám zasvěcený sv. Polyeuktovi a nechala do něj přenést jeho ostatky. Svatý Řehoř
z Tours svědčí, že do tohoto chrámu v Cařihradě přiváděli zločince, a
když někdo říkal nepravdu, Bůh ji skrze modlitbu svatého hned odhaloval. Nearchus, jak uvádí tradice, rovněž zemřel jako mučedník.1

12/21012/21
SVATÝ PETR ZE SEBASTE
Drahocennou okrasou Kristovy církve je rodina sv. Basila Velikého, protože jí dala několik generací svatých. Byl to praděd sv. Basila, dále jeho děd i babička Makrina starší, jeho otec Basil a matka
Emmelie a pak i jeho sestra Makrina a bratři Řehoř a Petr.
Svatý Petr byl nejmladší z deseti dětí. Otec zemřel, když byl ještě
v kolébce. Kromě jeho matky se stala jeho opatrovnicí a učitelkou
1

Jeho památka se slaví 22. dubna.

69

na cestě následování Krista nejstarší sestra Makrina. Příkladem
vlastní horlivosti připravovala mladšího bratra odmalička na mnišský život. A skutečně, její zásluhou netoužil po ničem jiném. Když
sv. Basil založil nad řekou Iris monastýr, vstoupil do něho i Petr,
aby tam rovněž žil jen pro Ježíše. V roce 362 musel Basil opustit
tichou poustevnu, neboť Pán ho povolal k otevřené službě církvi.
Určil proto bratřím za představeného sv. Petra, který už zářil mnoha
ctnostmi. Jeho láska a soucit s bližními se projevily nejvíce tehdy,
když v Kappadokii a Pontu nastal velký hladomor. Rozum mu velel
postarat se nejprve o bratry, ale jeho srdce, naplněné milosrdenstvím a důvěrou v Boha, se nedalo zviklat. Všechny zásoby potravin
představený rozkázal rozdat chudým, kteří každý den hledali pomoc
u monastýrské brány.
Svatý Basil v roce 370 stál v čele kappadocké metropolie a tehdy
vysvětil svého bratra Petra na kněze, aby mu pomáhal v církevních
záležitostech. Pak ho ustanovil biskupem města Sebaste. Biskup
Petr musel vynakládat mnoho úsilí k přemožení ariánské hereze,
která v této diecézi zapustila hluboké kořeny. Spolu s jinými důstojnými otci se účastnil II. všeobecného koncilu v Cařihradě (381),
na němž byl odsouzen Arius a jiní heretici.
Svatý Petr zemřel v roce 391. Jeho bratr Řehoř Nysský o něm
svědčí, že byl člověkem mimořádné svatosti, ne méně ctnostným,
než byl sv. Basil Veliký.

12/21012/21
SVATÝ EUSTRACIUS
Svatý Eustracius pocházel z Tarsu a byl synem zbožných a bohatých rodičů Georgia a Megety. Když mu bylo dvacet let, začal
přemýšlet nad krátkostí života, marností všeho pozemského a nejvíce ho pronikla myšlenka na nevyhnutelnost smrti. V jeho srdci se
rozhořela touha zasvětit celý svůj život Pánu Ježíši a Jemu jedinému
sloužit. Opustil rodiče a utekl do olympského kraje do monastýru
Abgar v Mýsii, kde už Bohu sloužili dva strýcové jeho matky, Řehoř
a Basil. Řehoř byl igumenem monastýru. Přijal Eustracia a začal ho
učit žít mnišským životem. Eustracius byl horlivý v mnišském úsilí,
neustálé modlitbě i sebezáporu. Všichni ho měli rádi pro jeho mírné
jednání i pokorné smýšlení. Vůbec se už nestaral o tento svět, nic
neměl, jen žíněný oděv a plášť, kterým ho přikrýval; neměl ani vlast-
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ní celu. Když byl čas k odpočinku,
odpočinul si tam, kde byl. Otci o
něm říkali, že si nikdy od vstupu
do monastýru pohodlně nelehl.
Po celých 75 let mnišského života v něm hořela touha být z lásky
k Pánu Ježíši smírnou obětí a denně Mu přinášet malé i větší oběti
za spásu duší. Nežádal od Pána,
aby viděl ovoce své víry už zde na
zemi, ale žil v důvěře, že jednou
na věčnosti uvidí, kolik duší si tak
Pán přitáhl k sobě a zachránil je
pro život věčný.
Když zemřeli igumen Řehoř i
jeho bratr Basil, bratři ho prosili,
aby převzal kříž igumenství on.
V té době zasedl na císařský
trůn v Byzancii Lev V. Arménský (813–820), který obnovil herezi
ikonoborectví.1 S tím bylo spojeno nové pronásledování pravověrných, neméně kruté než dávná veliká stíhání křesťanů. Kdokoliv,
kdo by projevil úctu ikonám, byl v nebezpečí smrti. Téměř všechny
monastýry byly prázdné, protože většina mnichů buď zahynula,
anebo byla ve vyhnanství. Zbytek se skrýval v pustině a nedostupných místech. Také Eustracius s bratřími přebýval v horách na
radu ctihodného otce Joannikia Velikého a do monastýru se vrátili
až po smrti bezbožného císaře. Svatá církev znovu zazářila krásou
ikon a obnovila jejich uctívání.
Sluha Boží se dožil hlubokého stáří. Pán skrze něho učinil mnoho
zázraků, které svědčily o jeho bohumilém životě. Když už se blížila
chvíle jeho odchodu na věčnost, zavolal bratry a řekl jim: „Čas mého
života se chýlí ke konci. Proto, mé milované děti, zachovejte pravidla,
která jste přijali a mějte na paměti, že všechno v tomto věku
rychle pomíjí a je jen dočasné, budoucí je však věčné. Spěchejte
proto i vy, abyste byli mezi spasenými.“ Když to řekl, pomodlil
se, požehnal jim, pozvedl oči k nebi a řekl: „Do Tvých rukou, Pane,
odevzdávám svého Ducha“ a zesnul v Pánu ve svých 95 letech.
Odešel do života věčného a byl připočten k zástupu spravedlivých.
Stalo se to roku 831.
1

obrazoborectví, ikonoklasmus
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SVATÝ ŘEHOŘ NYSSKÝ, BISKUP
Svatý Řehoř byl rodný bratr
Basila Velikého. Narodil se kolem
roku 331 v Caesareji kappadocké.
Ještě v mládí ztratil otce, neboť ten
předčasně zemřel. O jeho výchovu
a vzdělání se proto nejvíce staral
sv. Basil. Řehoř se tak už od mládí učil světské moudrosti a brzy
se stal významným řečníkem a filosofem. Po ukončení studií vedl
katedru krasořečnictví a oženil se
s velmi zbožnou pannou Teosebií.
Svatý Řehoř Naziánský1 ji nazval
dobrotou církve, okrasou Krista,
vpravdě svatou manželkou kněze.
Byla diákonkou. V 1. století na
toto postavení vybírali ženy, které
se vyznačovaly duchovní zralostí a
svatostí. Jejich povinnosti byly podobné jako u jáhnů, ale proto si
nikdo nesmí myslet, že přijímaly jakési svěcení. Diákonky dohlížely
na pořádek v chrámech, staraly se o nemocné, rozdávaly almužnu, a hlavně připravovaly ženy ke křtu a pak při tomto obřadu i
přisluhovaly. V starodávných poučeních pro biskupy je napsáno:
„Vyber diákonku věrnou a svatou, aby sloužila ženám, neboť nastávají situace, kdy ne všude je možné poslat jáhna, a právě když jde
o obrácení žen, je třeba k nim poslat diákonku.“ Díky příkladu své
manželky a bratrským napomenutím přítele Řehoře Naziánského
se Řehoř přestal nadto nořit do světských věd a nastoupil na cestu
služby Bohu. Přijal službu lektora a potom kněžství.
1

Na Východě nazýván také Řehoř Teolog.
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Teosebie zanedlouho zemřela a byla církví započtena mezi svaté.
V roce 371 Basil Veliký, tehdy už arcibiskup Caesareje, pod poslušností poručil Řehořovi stát se biskupem města Nyssy.1 Svatý zde
měl mnohá utrpení, protože Nyssa byla semeništěm ariánské hereze.
Odpadlíci ustavičně pobuřovali lid i světskou vládu proti novému
biskupovi, který horlivě bránil čistotu víry. Na příkaz Démosthena,
místodržitele Pontu, byl svolán sbor biskupů poslušných vládě, na
němž obvinili sluhu Božího z přivlastnění si církevního majetku
i z toho, že se stal biskupem nezákonně. Řehoř byl uvězněn, ale
podařilo se mu utéct. Tímto způsobem ničemové odstranili nenáviděného protivníka z biskupského stolce a na jeho místo dosadili
svého kandidáta heretika.
Řehoř pak podle příkladu apoštolů putoval z města do města,
z kraje do kraje a hlásal Boží slovo. Všude kam přišel k slávě Boží
a ke spáse duší odhaloval heretiky a zahanboval je. Stálo ho to ale
mnoho úsilí. Řehoři stále hrozilo nebezpečenství ze strany odpadlíků
a byl nucen žít v krajní chudobě. Jeho přítel sv. Řehoř Naziánský
mu na povzbuzení napsal: „Dobro, které šíříš, je věčné, přestože
ty sám nemáš ani stálý příbytek.“ Až v roce 378 po smrti císaře,
heretika Valenta, se sluha Boží mohl vrátit k svému stádu. Lid
přijal svého pastýře s otevřenou náručí. Boží zkouška však ještě neskončila. Zemřel sloup církve, rodný bratr sv. Řehoře, Basil
Veliký, a o osm měsíců později také vlastnoručně zakryl oči své
milované sestře, ctihodné Makrině. Poslední hodiny svého života s
ním vedla rozhovor o duši a o vzkříšení. Řehoř pak tento rozhovor
zachytil písemně a kromě toho napsal i životopis své svaté sestry.
Obzvlášť toto jeho dílo se později stalo mezi asketickou literaturou
velmi populární.
V té době proběhl místní sněm v Antiochii, na němž bylo rozhodnuto, že Řehoř bude poslán na misii do Arábie a Palestiny, aby
se odstranily nepokoje mezi křesťanskými obcemi, které vyvolali
heretici meletiáni.2 Během této cesty a také před svou smrtí Řehoř
navštívil města, kde žil a působil Pán Ježíš. V roce 381 se zúčastnil
II. všeobecného koncilu, který se konal v Cařihradě. Mezi otci zaujímal jedno z prvních míst a nejvíce se zasloužil o doplnění Nicejského
1
2

Nevelké město, které se nachází přibližně 60 km od Caesareje.
Společníci ariánů, kteří vystupovali proti učení o Nejsvětější Trojici; podle
jiných pramenů to byli heretici antidicomarianité, kteří popírali neposkvrněné panenství Bohorodičky, a kolyridianité, kteří ctili Bohorodičku jako
božství.
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vyznání víry,1 slovy: „... i 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.“ Císař Theodosius I. (379–395) ve svém
Ediktu začlenil Řehoře k těm biskupům, jednota s nimiž znamenala
být pravověrným křesťanem.
Když zemřel antiochijský patriarcha Meletius, který stál v čele
koncilu, sv. Řehoř pronesl kázání na rozloučenou. Rovněž vystoupil
na pohřbu císařovny Aelie Flacilly, Theodosiovy manželky, a později
i jeho dcery Pulcherie. Řehoř Nysský měl kázání i během intronizace
Řehoře Naziánského na cařihradského arcibiskupa.
Biskup Řehoř ukončil kolem roku 394 svůj pozemský hrdinný
život. VII. všeobecný koncil roku 787 ho nazval čestným titulem
Otec otců církve. Jeho práce jsou velikými pokladnicemi Boží moudrosti. Mezi nimi vynikají obzvlášť dogmatické práce, které vznikly
z potřeby doby. Hlavní myšlenkou je obrana božství Ježíše Krista
i Ducha svatého před heretiky. Známý je také traktát o panenství.

12/21012/21
SVATÝ MARCIAN
Svatý Marcian se narodil za vlády císaře Marciana2 v šlechtické,
zámožné rodině, spřízněné s císařským rodem Theodosia. Rodiče
se brzy přestěhovali spolu s chlapcem z Říma do Cařihradu. Když
začal Marcian chodit do školy, velmi rychle se učil, ale také prospíval v ctnostech. Ve volném čase nevyhledával bezuzdné zábavy, ale
spěchal k moři do chrámu mučednice Ireny, kde celé hodiny trávil
na modlitbách a oplakával své i lidské hříchy. Své mladé tělo umrtvoval půsty, aby ho podřídil duchu. Tímto životem na sebe Marcian
upoutal pozornost konstantinopolského patriarchy Gennadia, který
ho vysvětil na presbytera a udělal z něj hospodáře3 chrámu sv. Sofie.
Po smrti rodičů mu jako jedinému dědici zůstalo velké bohatství.
Marcian ho využil ke skutkům milosrdenství, neboť sám žil v úplné
chudobě jako mnich. Neměl dokonce ani druhý oděv, kromě toho,
který stále nosil. Stávalo se i to, že i ten jediný dal potřebným. Kro1
2

3

Z toho času se naše vyznání víry nazývá Nicejsko-konstantinopolské.
Císař východořímské říše v letech 450–457, jeho manželkou byla sv. Pulchérie (Aelia Pulcheria), jejíž památka se v západní církvi slaví 10. září.
Zodpovědným za majetky a příjmy.
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mě almužny, kterou štědře rozdával, na vlastní náklady budoval
anebo opravoval staré chrámy. Tak svatý postavil velký chrám ke
cti mučednice Anastázie. Když se ho přátelé ptali, proč na stavbu a
výzdobu této svatyně utrácí tolik peněz, odpověděl: „Kdybych měl
dceru a chtěl bych ji provdat za ženicha šlechtického rodu, cožpak
bych nevynaložil mnoho zlata na věno? A teď, když jsem se rozhodl
postavit chrám Kristově nevěstě, která za Něj prolila svou krev, by
mi mělo být líto peněz?“
V den posvěcení, na svátek sv. Anastázie, přišel do chrámu patriarcha Gennadios se svým klérem i císař se synklitem a téměř
celé město. Při této příležitosti byly do nové svatyně také přeneseny
ostatky svaté mučednice. K Marcianovi, který šel v průvodu spolu
s jinými kněžími, přistoupil jeden žebrák a prosil, aby mu něco
dal. Svatý u sebe neměl nic, jen svůj oděv, který měl pod bohoslužebnými rouchy. Vystoupil proto z průvodu, sundal si oděv a dal
ho chudákovi. Během bohoslužby patriarcha s kněžími a jáhnem
uviděli, že Marcian má pod felonem1 jakýsi drahý, jakoby císařský
oděv a pobouřilo je to. Po liturgii ho patriarcha Gennadios k sobě
zavolal, aby ho napomenul. „Nesluší se, aby ses ty jako presbyter
tak oblékal,“ řekl mu. Marcian nevěděl, o čem je řeč, a tak se začal
ospravedlňovat. Patriarchu to rozhněvalo. „Všichni jsme tě viděli,
proč to zapíráš?“ řekl a nařídil, aby si sundal kněžské roucho. Tehdy se ukázalo, že svatý nemá ani svůj oděv, a tak Marcian, i když
nechtěl, musel povědět, co se stalo. Když to přítomní slyšeli, slavili
Boha, který dává takovou tajnou milost těm, kteří Ho milují.
Svými ctnostmi byl sluha Boží pro mnohé výčitkou svědomí, nejvíce pro nehodné kněze. Byl falešně obviněn jako stoupenec sekty
novatianistů, kteří kladli důraz na přehnanou askezi. Nepřátelská
pomluva ale brzy zmizela jako dým, protože Pán oslavil svého služebníka darem činění divů.
Když byl svátek mučednice Anastázie, nějaká žena, která čekala
dítě, vyšla kvůli tlačenici v chrámu na chór, ale nečekaně spadla a
zabila se. Ctihodný otec povznesl ruce k nebi, pomodlil se a mrtvá
se najednou postavila na nohy a byla zcela zdráva. I dítě v jejím lůně
bylo vzkříšeno. Všichni velebili Boha za tak velký zázrak.
Když vypukl v Cařihradě požár a plameny už obklíčily chrám,
Marcian vystoupil na střechu, pozdvihl ruce k nebi a prosil Pána
o záchranu. Najednou se oheň zastavil a zhasl, jako by byl zalit
silným přívalem vody.
1

východní obdoba ornátu
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V noci ctihodný otec chodil ulicemi města, a když našel zemřelého, pohřbil ho. Také mnoho žen, co si vydělávaly na živobytí smilstvem, přiváděl na cestu čistoty slovem i almužnou.
Prožil svůj život v Bohu, naplnil ho dobrými skutky a tak se
přiblížil k smrti. Zemřel roku 471. Už nestihl dokončit započatou
obnovu chrámu sv. mučednice Ireny nad mořem, do něhož chodíval
jako malý chlapec. Před svou smrtí se modlil: „Pane, do Tvých rukou
odevzdávám svou duši, kterou jsi Ty stvořil, a svatyni, kterou jsem
z Tvé vůle budoval.“1
Téměř celé hlavní město se sešlo, aby vzdalo čest ostatkům Božího služebníka. Svatého Marciana pochovali v monastýru Jana
Křtitele u chrámu mučedníka Mocia.
:;:;:;:;:;:;:;:;

Svatý Řehoř Chozevita
viz str. 61

1

Stavbu dokončila císařovna Verina, manželka Lva I.
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SVATÝ TEODOSIUS CENOBIARCHA1
Teodosius se narodil v roce 423
ve vesnici Mogariassus v Kappadokii. Jeho rodiče, Proeresius a
Eulogie, svým zbožným životem
učili malého Teodosia milovat Ježíše a stavět Ho na první místo ve
svém životě. Když Teodosius vyrostl a dobře se naučil Božímu slovu,
ustanovili ho církevním lektorem.
Častými modlitbami a přijímáním
svaté Eucharistie tak zesílil na duchu, že když četl, jak Bůh přikazuje Abrahámovi vyjít ze své země
a ze svého rodu (Gen 12,1) a také
slova evangelia: „Každý, kdo opustil
domy nebo bratry nebo sestry nebo
otce nebo matku nebo děti nebo pole
pro mé jméno, stokrát víc dostane a
bude mít podíl na věčném životě“ (Mt 19,29) v srdci se mu rozhořela
touha všechno opustit a následovat Ježíše úzkou cestou. Posílen
modlitbou šel do Jeruzaléma, aby se tam poklonil na svatých místech a pak se chtěl plně odevzdat modlitbě, ukrýt se od lidí a cele
sloužit Bohu. Procházel přes Antiochii a navštívil tam sv. Šimona
Sloupovníka. Šimon, i když ho nikdy předtím neviděl, ho nazval
jménem a vyzval ho, aby k němu vystoupil na sloup. Po společné
modlitbě mladému Teodosiovi požehnal a prorokoval mu, že bude
otcem mnoha mnichů a poustevníků.
1

Opat cenobitů; cenobitství charakterizuje život ve společenství, cenobité
žili v klášteře, důsledně se podřizovali řeholi a představenému kláštera
(na Východě bývá sv. Teodosius nazýván také „Veliký“).
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Teodosius pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Když přišel na svatá
místa a poklonil se tam, začal přemýšlet, jak se má rozhodnout. Má
žít v monastýru, anebo o samotě? Uvažoval tak: „Jestliže mezi vojáky
není nikdo tak nerozumný, aby se na samém počátku své služby,
když ještě není vycvičen, okamžitě vrhl do největší bojové vřavy, jak
bych se mohl já, když mé ruce nejsou vycvičeny k boji a nemám sílu
shůry, odvážit sám v pustině povstat proti ďáblovi? Nejprve se musím přidat k svatým, zkušeným otcům a naučit se od nich, jak mám
bojovat s neviditelnými nepřáteli.“
Když vše tak střízlivě zvážil, hned si začal hledat duchovního
vůdce. Našel jednoho starce jménem Longin. Poslouchal jeho rady,
a tak rostl ve ctnostech a v následování Ježíše Krista. Za nějaký
čas zbožná žena Glykerie vybudovala chrám ke cti Přesvaté Panny
Marie a prosila Longina, aby propustil Teodosia, aby mohl žít u
nově vybudovaného chrámu. Teodosius se nechtěl rozloučit se svým
otcem a vracet se mezi lidi, ale z poslušnosti přešel na nové místo.
Svatý život mladého Teodosia přitáhl pozornost věřících a začali se
scházet u jeho jeskyně. Mladík dostal strach, aby ho lidská chvála
neučinila pyšným, a proto místo tajně opustil a uchýlil se do jeskyně
jedné nevyhledávané hory, kde pak žil 30 let v modlitbě, půstu a
bdění. Jeho touhou vždy bylo vykonávat všechna Boží přikázání.
Byl natolik uchvácen láskou Ježíše Krista k nám, že všechny své
síly vynakládal jen na to, aby Ho miloval celou duší, celým srdcem
i celou myslí, a aby Mu svou lásku projevoval skutky. Když se o
Teodosiovi už mezi lidem vědělo, přicházeli k němu učedníci, kteří
pohrdali marným veselím světského života a toužili obětovat
svůj život pro Ježíše Krista a za spásu lidí.
Zpočátku měl sv. Teodosius sedm učedníků, učil je a vedl ke
svatosti. Ctihodný otec si cenil listy a poučení sv. Basila Velkého a
často myslel na jeho slova, že největší moudrost je pamatovat na
smrt. Každý den svým učedníkům připomínal poslední věci, smrt,
soud, nebe a peklo a rozjímal nad nimi. Věděl, že kdo často myslí
na smrt, zemře v Boží milosti, a kdo se za života bojí soudu, pro
toho po smrti nebude soud strašný. Kdo často myslí na nebe, toho
spaluje žízeň dosáhnout věčné nebeské odměny a myšlenka na peklo
chrání duši před největším zlem — před hříchem. Aby myšlenka na
smrt učedníky více pronikla, sv. Teodosius nařídil vykopat hrob a
řekl jim, aby si při pohledu na něj připomínali, že člověk je prach
a v prach se obrátí.
Brzy žilo kolem sv. Teodosia dvacet bratří. Stalo se, že o samotných Velikonocích neměli co jíst, dokonce neměli ani prosforu a
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víno k bohoslužbám. Mniši byli smutní a tajně začali reptat a naříkat na ctihodného otce. Teodosius však neochvějně doufal v Boha
a přikázal bratřím, aby odhodili smutek a ozdobili oltář. Řekl jim:
„Ten, který nasytil Izraele na poušti a pak pěti chleby nasytil pět tisíc
mužů, myslí i na nás, neboť není slabší, než byl tenkrát, a Jeho láska
se nezmenšila, On je ten samý Bůh navěky!“ A skutečně, za chvíli
jeden dobrodinec přišel do jeskyně a přivezl mnoho jídla. Když to
učedníci uviděli, zaradovali se a začali se kát za výčitky, reptání a
malou důvěru v Boha.
Počet bratří každým dnem vzrůstal, neboť Teodosiova láska
k Bohu a svatost jeho života zapalovala a vábila mnoho duší.
Přicházeli za ním i vysoce postavení bohatí muži a toužili žít spolu
s ním mnišským životem. Do jeskyně se jich však nemohlo vejít
tolik, kolik přicházelo. Bratři proto začali přemlouvat sv. Teodosia,
aby začali stavět monastýr. Ctihodný otec příliš nechtěl být vůdcem
mnoha mnichů, protože věděl, že starost o spásu bratří není jednoduchá věc. Potom si ale řekl, že člověk je povinen žít nejen pro sebe,
ale na prvním místě, jak toho byl příkladem sám Pán Ježíš Kristus,
pro bližní. Rovněž si pamatoval proroctví sv. Šimona Sloupovníka,
který mu předpověděl, že bude pastýřem ovcí. Svatý Teodosius
celý tento problém otevřel v modlitbě před Bohem a snažil se v této
záležitosti plně důvěřovat jen Bohu. Na modlitbě viděl, že prosba
bratří je Boží vůlí. Souhlasil proto s nimi a začal práci z modlitby,
v níž Pána prosil, aby jim ukázal místo, kde má monastýr být. Vzal
kadidelnici, naplnil ji chladným uhlím, položil na něj kadidlo, chodil
po pustině a modlil se: „Pane, můj Bože, uslyš mě, Tvého služebníka,
a ukaž místo, kde mám vybudovat pro Tebe chrám a monastýr. Tam,
kde rozkážeš tomuto uhlí, aby se samo od sebe zapálilo, tam bude
to místo.“ Na jednom místě nedaleko Betléma, které se jmenovalo
Cathismus, se uhlí v kadidelnici zažehlo a vůně kadidla začala
stoupat vzhůru. Teodosius hned oznámil bratřím, že na tom místě
má být monastýr. Mniši se s chutí pustili do práce. Rychle s Boží
pomocí postavili chrám, cely i velký monastýr. Žili v tom monastýru
podle pravidel sv. Basila Velkého tak, jak to ustanovil sv. Teodosius. Proto ho také nazývají průkopníkem společného života. Všichni
mniši bydleli společně, společně se modlili, společně jedli a všechen
majetek patřil jim všem. Většinu dne i noci bratři zůstávali v chrámě
na společných modlitbách a ve volném čase pracovali, aby vlastníma rukama zhotovovali, co potřebují k životu, a také aby od sebe
zaháněli lenost. Bratří otce Teodosia bylo celkem 693.
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Svatý poučoval své bratry slovem a zároveň i příkladem. Přestože byl nevzdělaný, měl od Boha dar moudrosti a slova. S hořícím
srdcem připomínal bratřím slova sv. otce Basila Velkého: „Bratři,
pro lásku Ježíše Krista, který vydal sám sebe za naše hříchy, začněme se konečně starat o své duše! Vzpomeňme na všechnu
marnost krátce trvajícího života na tomto světě a pomysleme
na budoucí život. Nebuďme líní, ať naše dny neplynou v zahálce
a smutku. Neodkládejme dobré skutky na zítřek, aby nás najednou
nezachvátila smrt, a my jsme nestanuli před Soudcem našich duší s
prázdnou, aby nás nevyhnali z příbytků radosti a nezaplakali jsme
nad svým zlým životem. Dnes je čas příhodný, dnes je den spásy.
Teď je čas pokání a v čase budoucím nás čeká odměna. Dnes
je Bůh pomocníkem těm, kdo se obracejí ze špatné cesty, a pak bude
strašným soudcem lidských duší. Dnes máme Jeho milosrdenství a
potom poznáme Jeho spravedlnost. Dokdy chceme odkládat pokání?
Copak není načase, abychom se vzpamatovali? Copak teď není
načase, abychom se obrátili od marného života k evangelijní
dokonalosti? Říkáme, že toužíme po království nebeském, ale
pro to, abychom ho dosáhli, nic neděláme. Nepracujeme nad
plněním Božích přikázání a v naší marné mysli doufáme, že
dostaneme stejnou odměnu jako ti, kteří bojovali proti hříchu
až do smrti.“ Tak svatý poučoval své učedníky, aby horlivě pracovali
nad tím, co je nejdůležitější — spasením svých duší.
Při monastýru byly tři útulky — pro nemocné, pro starší a slabé
a pro choromyslné. Všem dávali časnou pomoc a duchovní podporu.
Svatý Teodosius sám sloužil bližním. S velkou láskou navštěvoval
nemocné, čistil jim rány a strupy, omýval krev a hnis, dával jim jíst
a pít, všem uděloval potřebnou pozornost, pomoc a útěchu. Vedle
monastýru byl i útulek pro pocestné. Když pro všechny hosty nevystačilo jídla, silná víra a horlivá modlitba sv. Teodosia ho zázračně
rozmnožila, jako Ježíš rozmnožil chleby na poušti.
Svatý Teodosius byl muž pokorný, když však šlo o obranu svaté víry, byl neústupný a horlivý jako hořící oheň. Císař Anastasius (491–518) začal podporovat herezi monofyzitů,1 která byla odsouzena na IV. všeobecném sněmu (451). Požadoval, aby sv. Teodosius podepsal heretické vyznání víry, protože věděl, že ho bude
poslouchat celá Palestina a půjde za ním. Svatý Teodosius rozhodně
odmítl a ve svém dopise nejenže odsoudil heretické učení, ale i prohlásil, že je připraven za pravou víru v Krista dát i život. Teodosiova
1

Hereze monofyzitismu tvrdila, že v Ježíši Kristu je jen jedna přirozenost.
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odvaha udělala na císaře velký dojem, zahanbila ho a pokořila, a
tak nastal pokoj, i když ne na dlouho. Brzy vyšly císařské edikty
proti pravověrným. Když všichni ze strachu mlčeli, a dokonce se
už podřizovali, Teodosius opustil svou tichou celu, obcházel zemi a
všechny utvrzoval v pravé víře. V Jeruzalémě veřejně a beze strachu
vyhlásil: „Kdo nepřijme čtyři všeobecné koncily jako čtyři evangelia,
ať je proklet!“ Taková odvážná a horlivá obrana víry devadesátiletého starce dodala odvahu i vystrašenému lidu. Kázání sv. Teodosia
měla velký a spasitelný vliv na lid. Císař za to poslal Teodosia do
vyhnanství. Zůstal tam však jen krátce, protože Anastasius brzy
zemřel a svatý se znovu vrátil do svého monastýru.
Bůh mu dal dar činění divů. Jedna žena ve velmi těžkých mukách rodila mrtvé děti. Měla tedy mnoho dětí, a zároveň zůstávala
bezdětná. Se slzami přišla ke ctihodnému Teodosiovi a prosila ho,
aby se za ni pomodlil, aby už dále nerodila mrtvé děti a aby Pán
zmírnil její utrpení. Ještě ho prosila, aby když se jí narodí chlapeček, dovolil nazvat ho jeho jménem. Žena řekla: „Když dovolíš
nazvat tvým jménem toho, kdo se mi má narodit, mám nezlomnou
naději, že dítě bude živé.“ Ctihodný otec souhlasil a pomodlil se za
ni k Bohu. Když nastal čas porodu, žena už neměla takové bolesti
jako dříve, narodil se jí živý chlapeček a pojmenovala ho Teodosius.
Když povyrostl, matka ho přivedla do monastýru ke ctihodnému
otci a zasvětila ho mnišskému životu. Svatý Teodosius se ještě za
života zjevoval mnoha lidem na mnoha místech s rychlou pomocí.
Vysvobozoval z nesnází ty, kteří hynuli na lodích uprostřed vln a
bouří, ty, kdo bloudili pouští, ty, kteří padli do drápů dravé zvěře.
Jedněm se zjevoval ve snu, druhým stanul před očima, když bděli.
Poslední rok svého života sv. Teodosius prožil v těžké chorobě,
kterou trpělivě snášel a odevzdával se do vůle Boží. Bratři, kteří viděli
jeho trpělivost a velké utrpení, radili mu, aby prosil u Pána úlevu.
Svatý jim ale řekl: „Nemluvte tak, během svého dlouhého života jsem
dostal od Boha mnoho dobra, proto ať teď trochu trpím, abych mohl
doufat v odměnu od Něho.“
Před samou smrtí zavolal všechny bratry, dal jim poslední poučení a s modlitbou na rtech odevzdal svého ducha do Božích rukou.
Svatý Teodosius zemřel v roce 529 a dožil se 105 let.
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SVATÁ PANNA A MUČEDNICE TAŤÁNA
A SPOLUMUČEDNÍCI
Svatá Taťána se narodila v starém Římě rodičům významného rodu.
Její otec byl vysokým
císařským úředníkem a
zároveň tajným křesťanem. Svou dceru Taťánu
vychovával v bázni Boží
a vzdělával ji ze svatých
knih. Svatá Taťána byla
dobrou a zbožnou dívkou.
Nevyhledávala pozemské
radosti a zábavy, ale její
nevinné a čisté srdce naplňovalo jen jedno přání — líbit se Ježíši.
Když dosáhla plnoletosti, z lásky k Němu se rozhodla žít v čistotě
a neposkvrněnosti, zasvětit své panenství Bohu a stát se Kristovou
nevěstou. Věděla také, že těm, kteří zachovávají čistotu a nevinnost,
Bůh dává velkou odměnu nejen v nebi, ale už tady na zemi. Dívka
chápala, že člověk s čistým srdcem vítězí nad světem a ďáblem. Svatá
Taťána měla i hlubokou úctu k Přesvaté Bohorodičce, stále ji prosila
o pomoc, aby ji přiváděla k svému Synovi. Taťána umrtvovala své
tělo a podrobovala ho duchu. Její život byl pro všechny příkladem
následování Ježíše. Církevní klérus ji proto ustanovil už v mladém
věku diákonkou římské církve. Byla to služba v církvi, do níž biskupové ustanovovali nevinné, zbožné panny, které měly povinnost dbát
o chudé, starat se o nemocné, sloužit při křtu a udržovat pořádek
v chrámech. V srdci Taťány se hluboce zakořenila Kristova slova:
„Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil
a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“ (Mk 10,45) Taťána celým
srdcem vykonávala uložené povinnosti. V každé záležitosti dbala o
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to, aby rostla sláva Boží a ženy, které učila pravdám víry, varovala
před hříchem, jako před největším zlem: „Hřích vzdaluje člověka
od Boha a krade mu věčný život. Musíme proto každého dne
dávat Bohu své hříchy a prosit Ho za odpuštění.“ „Nejzáludnější boj,“ říkávala svatá, „je s dědičným hříchem — se zlem v nás
samých. S ložiskem zla v nás musíme bojovat až do krve a za
to nás Pán odmění svou milostí.“ Tato horlivost v lásce k Bohu a
bližním přinesla Taťáně zářivou mučednickou korunu.
Když byl zabit císař Elagabulus1 (218–222), vládu převzal jeho
bratranec, tehdy ještě chlapec, čtrnáctiletý Alexander Severus (222–
235). Jeho matka byla křesťankou a on se od ní naučil křesťanským
pravdám. Nebyl však křesťanem, protože nežil v souladu s vírou
v Krista a neodmítal modly, naopak klaněl se jim jako dávným
římským bohům. Alexandr měl ve svých komnatách i obraz Ježíše
i sochu nečistého Apollóna a jiných model. Sám křesťany nepronásledoval, ale svým úředníkům nebránil to dělat. Kvůli jeho mládí
byla vláda nad říší svěřena některým úředníkům. Mezi nimi byl
praetoriánský prefekt Ulpianus, velký nepřítel křesťanů. Úředníci
v císařově jménu všude rozesílali příkazy, aby křesťany mukami
nutili poklonit se modlám. Mnoho křesťanů proto krutě mučili a
jejich krev tekla nejen v Římě, ale i ve všech zemích Římské říše.
Tehdy pohané zajali i svatou pannu Taťánu, diákonku římské
církve, a přivedli před Ulpiana se slovy: „Ctihodný prefekte, tato
dívka, o které jsme ti říkali, že pohrdá našimi bohy, se snaží s nevýslovnou horlivostí sloužit Kristu a Jeho přikázáním. Způsobem
svého života přivádí jiné ke Kristu. Mluví o jakémsi pokání, a že
není jiného Boha kromě jednoho.“ Ulpianus odpověděl: „Hned ji zaveďte do chrámu Apollóna, ať se tam pokloní našim bohům.“ Vedli
tedy svatou pannu do modlářského chrámu a nutili ji poklonit se
modlám. Taťána to rozhodně odmítla a začala se modlit: „Ježíši,
Spasiteli můj! Ty jsi za mé hříchy zemřel na kříži. Oslav své
svaté jméno a ukaž, že Ty jediný jsi pravý Bůh. Ty sám rozbij
tuto modlu a vyžeň démona, který v ní přebývá.“ V tu chvíli se
zatřásla zem, modla Apollóna spadla a rozbila se na prach. Zhroutila
se i část modlářské svatyně a zabila mnoho pohanů a žreců,2 kteří
tam zrovna byli. Ďábel, který žil v modle, hlasitě zařval a s velikým
rykotem z tohoto místa utekl. Všichni slyšeli jeho řev a viděli tmu,
která proletěla povětřím. Sluhové o tom všem pověděli Ulpianovi.
1
2

původním jménem Varius Avitus Bassianus
pohanští kněží

83

Ten vzplanul hněvem a začal křičet: „Co si to to děvče dovoluje?!
Hned ji přiveďte! Nemilosrdně ji bijte po tváři a vidlicemi jí vypíchněte
oči, ať si to zapamatuje!“
Prefektovi služebníci začali Taťánu nemilosrdně bít po tváři a
vypíchli jí oči. Andělé, kteří neviditelně stáli vedle svaté, mučili katy
a jednoho po druhém také bili po obličeji. Sluhové začali křičet a prosit nespravedlivého soudce: „Přikaž nám, Ulpiane, abychom přestali
mučit nevinnou pannu, déle už to nevydržíme! Podstupujeme ještě
větší muka než ona!“ Svatá Taťána mužně snášela všechna muka a
v duchu se modlila za své mučitele: „Ježíši, Synu Boží, odpusť mi,
Tvé hříšné služebnici, a odpusť i jim. Dej jim poznání pravdy, aby je
ozářilo Tvé nebeské světlo a otevřely se jim vnitřní oči.“ Její modlitba
byla vyslyšena. Světlo z nebe ozářilo sluhy a otevřely se jim duchovní
oči. Uviděli čtyři anděly obklopující svatou pannu a uslyšeli hlas
z nebe, který k ní hovořil. Padli před ní na zem a začali ji prosit:
„Odpusť nám, služebnice pravého Boha, odpusť nám všechno, čeho
jsme se vůči tobě dopustili! Ty víš, že to nebylo z naší vůle.“ Všech
osm uvěřilo v Ježíše, byli krutě mučeni za Krista a tak přijali křest
ve své vlastní krvi. Nakonec je sťali.
Následujícího dne prefekt Ulpianus znovu usedl na soudné stolici
a nechal předvést sv. Taťánu, která před ním stanula úplně zdravá.
Její rozzářený obličej a veselý pohled na něj tak zapůsobil, že mu
bylo líto ji mučit. Začal ji přemlouvat, aby přinesla oběť modlám:
„Taťáno, vzdej úctu našim bohům, a dám ti mnoho zlata a všechno,
co budeš chtít. Ale když ne, rozkážu řezat tvé tělo břitvami!“ Svatá
dívka mu odpověděla: „To, čím mě chceš strašit a svádět, pokládám
za smetí a tvým bohům se nepokloním.“ Tehdy rozkázal katům, aby
břitvami řezali tělo svaté. V těchto mukách z jejího těla vycházela
líbezná vůně. Svatá pozvedala oči k nebi a modlila se k svému Spasiteli Ježíši Kristu: „Oslavuji Tě a velebím, Pane, neboť jsi shlédl na
mé ponížení a nenechal jsi mě v nepřátelských rukách, ale učinil jsi
mě hodnou trpět pro Tvé jméno. I nyní ať mě, můj Pane, přikryje Tvá
ruka a kéž sestoupí na mě Tvá milost. Oslav své svaté jméno a svou
silou mě přiveď do nebeských příbytků. Smiluj se, Pane, nad mou
duší a přijmi ji očištěnou pokáním a mukami, neboť Ty jsi
požehnaný na věky věků.“ Tehdy ji roztáhli na zemi a dlouho bili
holemi. Služebníci se často měnili, protože bili Taťánu tak silně, že
se unavili. Svatá se v těchto mukách vysmívala pohanským bohům
a hanila je. Andělé Boží se však tak jako na počátku, najednou znovu neviditelně postavili u svaté a bili ty, kteří ji bili. Sluhové křičeli
bolestí a naříkali, že je bijí jakési neviditelné železné pruty. Devět
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z nich padlo mrtvých a jiní tak zeslábli, že leželi na zemi sotva živí.
Když se den chýlil ke konci, Taťánu znovu uvrhli do temnice. Celou
noc se tam modlila a zpívala, nebeské světlo ji ozařovalo a andělé
zpívali spolu s ní. Řekla Bohu: „Jsem znavena nad své síly, ale podle
svého slova mě oživ, Pane, a budu před králi ohlašovat svědectví o
Tobě a nebudu zahanbena, ale budu se radovat z Tvých přikázání,
neboť jsem si je zamilovala.“
Zrána, když ji znovu přivedli před soud, všichni viděli, že její tělo
je opět zcela zdravé. Ohromilo je to. Začali k ní promlouvat úlisnými
slovy: „Pokloň se našim bohům a budeš živá, bohatá a všemi ctěná.
Myslíme to s tebou dobře, jenom nás poslechni. Hoď jen jeden malinký
uhlík do kadidelnice ke cti naší bohyně Diany; ona odplácí každému,
kdo ji ctí. Budeš jako bohyně.“ Taťána dělala, jako by s nimi souhlasila a řekla: „Ó, to jsem nevěděla, líbí se mi, co říkáte. Zaveďte mě
do toho chrámu, ať vzdám poctu bohyni Dianě, takovou poctu, jaká jí
náleží.“ Tehdy ji slavně vedli do chrámu bohyně Diany. Jakmile běs,
který v modle žil, uviděl Taťánu, zařval: „Běda mi! Běda mi! Kam
se schovám před Tvým Duchem, který přebývá ve tvé panně, Bože
nebeský? Oheň ze čtyř koutů mě pronásleduje.“ Svatá se přiblížila
k pohanskému chrámu, přežehnala se znamením kříže, pozvedla
oči k nebi, pomodlila se k Bohu a řekla: „Pane Ježíši Kriste, oslav
své svaté jméno! Sešli svůj oheň z nebe tak jako kdysi na horu
Karmel, kde pro Tebe hořel horlivostí prorok Eliáš, a spal
modly i na tomto místě!“ Hned udeřil velký hrom a blesk, který
sestoupil z nebe, spálil na popel pohanský chrám i modlu spolu
se žreci a oběťmi. Když to soudce uslyšel, hned rozkázal: „Za to, co
učinila ta čarodějka, ať bude pověšena v praetoriu!1 Rozdírejte její tělo
železnými hřebeny!“ Hned tam Taťánu odvedli, pověsili ji a drásali
její tělo železnými drápy. Pak ji opět hodili do temnice. Boží andělé
však za ní znovu přišli a uzdravili ji z ran a ulehčili velká muka.
Když nastalo ráno, Taťánu vyvedli do arény a předhodili vyhladovělému lvu. Lev se jí však ani nedotkl, lísal se k ní a olizoval jí
nohy. Když ho odváděli z arény, najednou se jim vytrhl a zardousil
jednoho význačného císařského rádce. Svatou Taťánu proto znovu
pověsili na dřevo a krutě mučili. Avšak ti, co svatou mučili, byli i
tentokrát neviditelně biti anděly a umírali. Tehdy pannu hodili do
ohně, ale ani ten jí neuškodil — živel ctil Kristovu služebnici a zadržel svou pálivou sílu.
1

soudní místo, kde zasedal římský prefekt nebo soudce
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Všechny tyto nadpřirozené zázraky zatvrzelí pohané připočítávali ne síle Ježíše Krista, ale čarodějnictví. Tvrdili, že Taťána má
ve svých vlasech jakousi kouzelnou moc, proto prý jí nic neškodí.
Rozhodli se tedy ostříhat jí všechny vlasy. Pak ji zamkli v chrámě
Dia, protože se domnívali, že už nemůže jejich bohu nic zlého udělat, neboť, jak doufali, spolu s jejími vlasy zanikla i její síla. Svatá
Taťána zůstávala v tomto vězení dva dny. Nebeské světlo ji ozařovalo
a andělé ji utěšovali. Třetího dne přišli žreci s lidem a chtěli přinést
oběť modle, ale když otevřeli chrám, uviděli, že jejich bůh padl na
zem a roztříštil se v prach. Svatá panna stála veselá a děkovala
Ježíši Kristu za všechno utrpení a pomoc. Tehdy ji znovu odvedli
na soud, ale Ulpianus nevěděl, co víc by jí mohl udělat, proto řekl:
„Jsem bezradný a nevím, co s ní dělat. Bojím se, protože už mnoho
lidí vidělo zázraky a kvůli ní uvěřili v Krista a odvrátili se od našich
bohů. Ať je jí sťata hlava.“
Spolu se svou svatou dcerou zahynul i její otec, neboť prefekt se
dozvěděl o jeho víře v Krista. Před smrtí otec objal Taťánu a radoval
se, že mu Pán daroval tak svatou dceru i milost zemřít spolu s ní za
Krista. Tak otec s dcerou vešli téhož dne do nebeského království,
kde od Ježíše přijali mučednické koruny. Stalo se to roku 225.
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SVATÍ MUČEDNÍCI HERMYLUS A STRATONIK
Stalo se to za vlády pronásledovatele křesťanů, Licinia (308–324).
Když přebýval v Horní Moesii, jednoho dne mu oznámili, že jáhen jménem
Hermylus odedávna slouží Kristu a
vysmívá se císařským rozkazům i
pohanským bohům. Vládce rozkázal
služebníka Božího ihned najít a přivést k němu. Vojáci Hermyla zastihli
na modlitbě s rukama pozdviženýma
vzhůru. Když se Hermylus dozvěděl,
že jde na muka za Krista, ochotně se
jim vydal do rukou. K soudu tak spěchal, jako by měl přijmout pocty. Licinius se na něj obrátil slovy: „Řekni
mi, jestli jsi křesťan, jak jsem to o tobě
slyšel.“ On odpověděl: „Vyznávám,
že nejenže jsem křesťan, ale jsem i
jáhen vysvěcený ke službě neviditelnému Bohu.“ Císař na to: „Pak buď jáhnem i našim bohům!“ Svatý
se zasmál a odpověděl: „Už jsem ti jednou řekl, že sloužím neviditelnému Bohu, a ne vašim modlám, které nevidí ani nevědí,
co znamená být jáhnem, protože jsou bezduché a hluché, výtvor
lidských rukou, a patří se jim spíše vysmívat než klanět.“
Vládce nemohl strpět tato slova, rozhněvaný rozkázal bít mučedníka po tváři jakýmsi měděným nástrojem. Přitom vyvolávač
vykřikoval: „Cti vladaře, přines oběť bohům, a tak se zachraň od
muk.“ Hermylus, přestože byl silně bitý, vypadal, jako by nic necítil,
a ještě i katovi hlasitě vytýkal: „Tebe čekají nekonečná muka, zakusíš
na sobě strašnou ruku Boží, protože jsi pohrdl Stvořitelem všeho a
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upnul ses k falešným bohům — démonům. A co je ještě horší, i jiné se
snažíš stáhnout s sebou do záhuby, protože žárlíš na jejich spásu.“
Tehdy Licinius rozhodl, aby byl Hermylus uvržen na tři dny do
vězení, protože si myslel, že se tak dříve zlomí. Po cestě do věznice
mučedník chválil Boha za to, že se stal hodným trpět pro nejsvětější
jméno Ježíš, a zpíval: „Hospodin je při mně, nebojím se. Co by mi mohl
udělat člověk?“ (Ž 118,6) Bůh poslal do vězení svého anděla, aby
utěšoval a povzbuzoval svatého mučedníka: „Buď mužný, Hermyle,
mluv a nemlč a o ostatní se nestrachuj, neboť přemůžeš mučitele a
od Pána dostaneš za své utrpení slavnou korunu.“
Za tři dny znovu přivedli Kristova bojovníka k mučiteli. Ten se
opět Hermyla zeptal, zda přinese oběť bohům. Hermylus odvážně
odpověděl: „Císaři, jednou jsem ti už řekl, a od toho neustoupím, že vyznávám jediného Boha v nebesích. Pro Něho jediného
žiji, Jemu jedinému obětuji sebe a doufám, že od Něho obdržím
velkou pomoc a nakonec spásu.“ Licinius zvolal: „Uvidím, jestli ti
tvůj Bůh pomůže!“ a hned rozkázal šesti silným vojákům, aby ho bez
milosti bili. V utrpení se Hermylus modlil: „Pane Ježíši, posilni mě
v utrpení pro Tebe, abych mohl, když jsem účastníkem Tvého utrpení,
stát se hodným i Tvé věčné slávy.“ Z nebe se ozval hlas: „Amen! Hermyle, za tři dny bude ukončeno tvé utrpení a dostaneš za něho velkou
odměnu!“ Když sluhové uslyšeli hlas, popadali na zem jako mrtví
a i sám císař se zachvěl velkým strachem. Hned rozkázal odvést
mučedníka do věznice. Strážcem tam byl křesťan a přítel Hermyla,
Stratonik. Spolucítil s utrpením bratra ve víře a radoval se z jeho
odvahy a stálosti. Sám však neměl odvahu podstoupit taková muka.
Když se mučedník modlil slovy žalmu: „Hospodin je mé světlo a
má spása, koho bych se bál?“ (Ž 27,1), ozářilo ho nebeské světlo
a znovu se ozval hlas, který ho povzbuzoval.
Po třech dnech Hermyla opět přivedli před soud. Mučitel se
k němu obrátil s ďábelským úsměvem: „Tak co? Přivedla tě pochmurná věznice k rozumu, anebo mám pro tvé tvrdé srdce vyhledat
krutější muka?“ Svatý však beze strachu odpověděl, že si s ním císař
může dělat, co se mu zachce, neboť mu utrpení přinesla ještě větší
pokoj a radost do duše, a že mu nic nového nepoví. Rozzuřený Licinius rozkázal srazit mučedníka na zem a bít přes břicho holemi.
Pak mu nechal břicho rozpárat ostrými drápy. Uprostřed takových
utrpení mučedník nacházel nezdolatelnou úlevu v Kristu. Volal k
Němu: „Ó Bože, zachraň mě! Ó Pane, pospěš mi na pomoc! Mé srdce
i mé tělo se zaradovalo v Bohu živém!“ (Ž 70,2, 84,3)
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Když Stratonik viděl těžké utrpení svého druha, nemohl se už
udržet a hlasitě zaplakal. Ti, kteří stáli kolem, ho hned udali císaři,
že je určitě křesťan, protože lituje Hermyla. Předvolali ho k císaři.
Stratonik pochopil, že se blíží jeho konec a směle vyznal, že je přítelem Hermyla a křesťanem. Pak se vysmál pohanským bůžkům i
těm, co se jim klanějí, a oslavoval jediného pravého Boha Stvořitele
nebe i země. Zvěrský mučitel rozkázal krutě bít mučedníka holemi
po celém těle. Stratonik se obrátil na Hermyla a prosil: „Modli se za
mě ke Kristu, aby mi dal sílu zůstat pevným ve víře.“ Když byl bit,
přesvědčoval císaře, aby se neklaněl bezduchým modlám, ale aby
se bál pomsty pravého Boha. Sluhové ho mučili tak dlouho, dokud
nezmlkl vysílením. Tehdy Licinius rozkázal oba hodit do vězení, kde
společně prosili Pána: „Bože, naše spáso, pomoz nám pro slávu svého
jména.“ (Ž 79,9) Během modlitby opět slyšeli Boží hlas, který jim
slíbil: „Běh dokonáte, víru zachováte, pro vás je připravena koruna
spravedlnosti, kterou zítra přijmete.“ (srov. 2Tim 4,8)
Když nastalo ráno, Hermylus naposledy stanul před zločinným
císařem a na jeho otázky, zda přinese oběť bůžkům, nebojácně odpověděl: „Muč mě, jak chceš, naučil jsem se nebát těch, co zabíjejí tělo, a
duši zahubit nemohou.“ (viz Mt 10,28) Licinius rozkázal pověsit svatého na dřevo, noži řezat jeho tělo a pak ho odsoudil k utopení v řece
Istros.1 Pak začal přemlouvat Stratonika k odpadlictví slovy: „Abys
i ty nezahynul jako on.“ Ale Stratonik odpověděl: „Vpravdě bych byl
proklet, kdybych poslechl tvé bláznivé rady.“ Kat se zeptal: „Copak
chceš zahynout spolu s Hermylem?“ „Velmi chci!“ odpověděl vyznavač. „Praví přátelé mají spolu nést jak soužení, tak i dobré věci. A co
je pro nás příjemnější nad utrpení a smrt pro Krista?“ Císař
viděl, že ničeho nedosáhne a odsoudil stejným rozsudkem i Stratonika. Když šli mučedníci na smrt, vesele zpívali oslavné písně. Když
je přivedli ke břehu řeky, vojáci oba položili do sítí a hodili do vody.
Třetího dne zbožní křesťané našli jejich těla na břehu poblíž
města Singidunum2 v Horní Moesii a s velkou úctou je pochovali
v jednom společném hrobě. Tak ti, kteří za života spolu přetrpěli
muka za víru, se teď po smrti společně radují ve věčném štěstí v nebi.

12/21012/21
1
2

Dunaj
město leželo na území dnešního Bělehradu v Srbsku
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SVATÝ BISKUP EVŽEN
Svatý Evžen byl biskup v
Kartágu, vynikal zbožností,
moudrostí a opatrností. Pečoval o to, aby zahojil rány, které
byly městu zasazeny sveřepými
Vandaly. Především pomáhal
hmotně ožebračeným lidem.
Rozdával peníze, šatstvo a potraviny vdovám a sirotkům,
nemocným a všem nuzným.
Nikdo nevěděl, odkud Evžen
bere tyto dary. Dokonce ani
on sám to často nevěděl. Dobrodinci mu přinášeli příspěvky
pro chudé nejen veřejně, ale i
potají, protože věděli, že Evžen
všecko rozdá potřebným. Za to
se těšil velké přízni věřících; ale také ariánští Vandalové si ho vážili
a chodili do chrámu, aby slyšeli Evženovy kázání. Ariánští duchovní
proto Evžena nenáviděli.
V Kartágu žil slepý muž Felix, jehož znal ve městě kdekdo. V noci
před svátkem Zjevení Páně se mu zdálo, jako by ho někdo vybízel,
aby šel do kostela, kde biskup Evžen světí křestní vodu, a že ho má
poprosit, aby se ho dotkl, a tak znovu nabude zraku.
Slepec se domníval, že je to pouhý sen; když však uslyšel tuto
výzvu podruhé a potřetí, uposlechl a dal se zavést do chrámu. Vyložil
biskupovi, co se mu zdálo, a prosil ho, aby mu vrátil zrak. Biskup
však odpověděl: „Odejdi ode mne, bratře, neboť já jsem nehodný
hříšník!“ Slepec však neústupně trval na svém: „Vrať mi zrak, jak
Hospodin přikázal!“ Evžen začal světit vodu, a když byla posvěcena, obrátil se k slepému a řekl mu: „Bratře Felixi, už jsem ti řekl,
že jsem hříšný člověk, ale Ten, kdo tě navštívil, ať ti učiní podle tvé
víry a vrátí ti zrak!“ Udělal na jeho očích znamení svatého kříže a
v tom okamžiku slepec znovu nabyl zrak. O zázraku se mluvilo v
celém městě a mnozí ariáni se proto vraceli k církvi. I ariánský král
Hunerich se o tom dozvěděl a dal povolat biskupa, aby mu vypravoval, jak se to událo. Ariánští biskupové však tvrdili, že Eugen učinil
tento zázrak čarodějnictvím.
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Z královského dvora byl dán požadavek, aby pravověrný biskup
Evžen a ariánský biskup Cyril uspořádali veřejnou disputaci o víře.
Cyril slyšel o zázraku svatého biskupa Evžena, a aby na posluchače
více zapůsobil, podplatil jednoho člověka a přemluvil ho, aby dělal ze sebe slepce, a když pak na něho vloží ruce, aby řekl, že byl
uzdraven. Den veřejné disputace se přiblížil. Evžen vyvrátil všechny ariánské bludy. Bludař Cyril chtěl přítomné posluchače, které
nemohl přesvědčit slovem, ohromit zdánlivým zázrakem. Zavolal
toho člověka a vložil na něj ruce. Co se však stalo? Dotyčný člověk v
tom okamžiku oslepl a cítil tak hrozné bolesti, že hned veřejně řekl,
k čemu ho Cyril navedl. Prohlásil, že se zříká ariánského bludu a
chce se vrátit do pravověrné církve. V přítomnosti ariánů, kteří popírali tajemství Nejsvětější Trojice, učinil Evžen nad slepcem kříž a
řekl: „Tvé oči ať se otevřou ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, ve
jménu jednoho Boha ve třech osobách.“ Na tato slova bolesti ustaly
a slepému se vrátil zrak.
Ariánský biskup však znovu poštval krále Hunericha proti Evženovi. Král proto Evženovi přikázal, aby do svého chrámu nepouštěl
nikoho, kdo nosí vandalský kroj (aby vandalové, kteří byli ariáni,
nepřestoupili na pravou víru). Evžen odpověděl: „Dům Boží je otevřen
každému člověku a nemohu odtud nikoho vyhánět.“ Král dal postavit
u chrámových dveří biřice, kteří každému návštěvníkovi oblečenému
vandalsky, krutým způsobem zabránili vstoupit do chrámu. Biřicové
popadli Vandala, ať muže nebo ženu, a tyčí se zahnutým ostrým
bodcem je za hlavu násilně odtáhli od chrámu.
Biskup Evžen byl vyhoštěn do Tamallumy na okraji pouště a
odevzdán ariánskému biskupovi. Ariánský biskup zavřel Evžena
do špinavé díry. V tomto tmavém, vlhkém vězení Evžen onemocněl
revmatismem. Musel snášet těžké bolesti. Nemohl se hýbat, ale ani
mluvit, protože mu ochrnul i jazyk. Teprve za Hunerichova nástupce
Gunthamunda se směl Evžen vrátit do Kartága. Gunthamundův
nástupce Thrasamund ale znovu poslal Evžena do vyhnanství, tentokrát do Galie.1 Tento rozkaz byl tak rychle vykonán, že Evžen ani
neměl čas, aby se rozloučil se svými věřícími. Napsal jim proto na
rozloučenou list, plný apoštolské horlivosti a lásky. Usadil se v Galii
u hrobu sv. mučedníka Amaranta poblíž řeky Tarn v Languedocu.
Zemřel tam kolem roku 550.
(Jeho památka se slaví 13. července.)

1

ve starověku Římany užívané pojmenování dnešní Francie

91

PRVNÍ A DRUHÉ VYVRAŽDĚNÍ
CTIHODNÝCH OTCŮ NA SINAJI A RAITHU
V poušti nad Rudým mořem nedaleko hory Sinaj, na níž Mojžíš
rozmlouval s Bohem a kde obdržel desky s deseti Božími přikázáními, žili v prvních dobách křesťanství mniši poustevníci. Kolem
roku 371 na tyto sinajské poustevnické obce zaútočila horda divokých arabských plemen v domnění, že u nich najdou mnoho zlata.
Když nic cenného nenašli, zabili 40 Božích služebníků. Téhož dne
tlupa barbarů přepadla mnichy kláštera Raithu, kteří žili v poušti
vzdálené od hory Sinaj dva dny cesty. Banditi tam zamordovali
rovněž 40 mnichů. Svědčil o tom mnich Amonius a pak také sepsal
svědectví jiných mnichů, kteří útok přežili. Na útočné bandity v
zápětí dopadl Boží trest. Obyvatelé města Fáran proti nim vytáhli a
všechny je pobili. Pak důstojně pochovali těla svatých mučedníků.
V 5. století tyto hordy pohanských arabských plemen napadly
na sinajské mnichy znovu. Píše o tom sv. Nil, kterému se podařilo
utéct. Pohané tehdy sťali mnoho ctihodných otců i s jejich představeným Theodulem. K druhému vyvraždění sluhů Božích došlo rovněž
14. ledna, proto dnes církev vzpomíná památku všech mučedníků,
kteří byli na těchto pouštích zabiti.

12/21012/21
SVATÁ NINA, APOŠTOLKA GRUZIE
Svatá Nina1 se narodila v Kappadokii. Byla jedinou dcerou zbožných rodičů významného rodu. Jejím otcem byl římský vojevůdce
Zabulon, příbuzný svatého mučedníka Jiřího,2 a její matkou sestra jeruzalémského patriarchy, Zuzana. Když bylo děvčeti dvanáct
1

2

sv. Nina byla nazývána i Kristiana nebo Kristina, protože byla křesťankou
(= cristianou)
památka 24. dubna
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let, přišla se svými rodiči do Jeruzaléma. Zde její otec, hořící láskou
k Bohu, zatoužil stát se mnichem.
Se souhlasem své manželky se vydal do Jordánské pouště, kde pak
i zemřel. Matka Zuzana se též cele
zasvětila Pánu a byla svým bratrem
určena za diákonku. Sloužila nemocným a chudým ženám. Mladou
Ninu svěřili pobožné vdově Nianfoře. Děvče se každého dne snaživě
modlilo a četlo Písmo svaté. Srdce
Niny hořelo láskou k Ježíši. Když
četla o umučení Spasitele, zahloubala se nad tím, co se mohlo stát
se suknicí Pánovou. Zeptala se na
to své vychovatelky. Ta jí řekla, že
podle tradice byl tento velký poklad odnesen do Kavkazské Ibérie,1
do města Mccheta. Obyvatelé té země ale, jak vyprávěla stařenka,
do dnešního dne tonou ve tmě pohanství. Toto vyprávění hluboce
zasáhlo srdce mladé Niny. Od té chvíle vroucně volala k Bohu za
spásu toho národa a prosila Bohorodičku o milost, aby ji učinila
hodnou najít a uctít drahocennou suknici.
Přečistá Panna Maria se zjevila své služebnici a řekla jí: „Jdi do
Gruzínské země a hlásej tam evangelium mého Syna. Já budu tvou
ochránkyní.“ Na otázku Niny, jak ona, slabá dívka, může splnit tak
těžký úkol, jí Matka Boží dala do ruky kříž,2 spletený z vinných
větviček a řekla: „Silou kříže posílíš v této zemi víru v jediného
pravého Boha, který chce, aby všichni lidé byli spaseni a poznali pravdu. (viz 1Tim 2,4) On ti bude ochranou přede všemi
viditelnými i neviditelnými nepřáteli.“ Dívka hned běžela za svým
strýcem, patriarchou, s nadšením mu všechno vyprávěla a ukázala
mu i zvláštní kříž. Patriarcha v tom poznal Boží vůli a požehnal
svatou k tomuto hrdinství.
V té době se vydala z Říma do Arménie Gajána, představená
kláštera sv. Pavla, spolu se svými 36 sestrami. Utíkali před zločin1
2

starověké gruzínské království Ibérie
Až do 5. století se uchovával v mcchetském chrámu. Když Peršané začali
pronásledovat křesťany, byl odnesen do Arménie. Ve 13. století byl na
čas vrácen do Gruzie, pak byl uchováván na různých místech, až se ocitl
v Rusku. V roce 1801 ho imperátor Alexandr Pavlovič vrátil Gruzii. Od
té doby až dodnes je kříž uchováván v tbiliském katedrálním chrámu.
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ným císařem Diokleciánem, který si chtěl vzít za manželku jednu
z panen jménem Ripsima, která byla šlechtického rodu. Svatá Nina
se k těmto zbožným ženám přidala, a když přišli do Arménie, do
města Vagharšapat, usídlily se za městskými hradbami a společně
tam sloužily Bohu modlitbou a prací svých rukou. Zanedlouho se
mučitel Dioklecián dozvěděl, kde se Ripsima ukrývá, a napsal dopis arménskému králi Tiridatovi III, aby mu Ripsimu poslal anebo
si ji sám vzal za ženu. Když pohanský král našel Kristovu služebnici, zasažen nečistou vášní ji chtěl svést. Svatá však vyznala, že
je zasnoubena nebeskému Ženichovi a Jemu zůstane věrná až do
smrti. Tehdy Tiridat rozkázal krutě Ripsimu mučit. Odřezali jí jazyk,
vypíchli oči, rozpárali břicho, tělo řezali a sekali na kusy. Zabili i
všechny její společnice,1 jen jediná Nina se zázrakem zachránila,
když se jí podařilo před katy schovat. Z Božího vnuknutí se vydala
na sever, kde ji čekala veliká žeň. Cílem Niny se stala Mccheta,
hlavní město Ibérie. Po cestě se zastavila ve městě Urbnisi, kde se
měsíc učila zvykům a jazyku domorodých obyvatel.
Jednoho dne se dozvěděla, že se lidé scházejí do Mcchety k uctění
svých pohanských bůžků. Nina se k nim přidala. Tak přišli až na
vrchol hory, která se nacházela naproti města. Byla na ní postavena mimořádně velká socha hlavní modly Armaze, celá ze zlata. Po
stranách stály ještě dvě jiné modly. Král Mirian s královnou Nanou
sem rovněž přišli s velkým doprovodem. Blahoslavená Nina stála
uprostřed davu, zvedla oči k nebi a naplněná horlivostí proroka
Eliáše z hlubiny srdce vzdechla: „Všemohoucí Bože, přiveď tento
lid pro své nekonečné milosrdenství k poznání Tebe, jediného
pravého Boha. Smiluj se nad těmito ubohými lidmi, které jsi
stvořil svou všemohoucí pravicí a poctil je svým božským obrazem. Ty sis, Pane, tak zamiloval své stvoření, že jsi dal svého
jednorozeného Syna za spásu hříšného lidstva. Vysvoboď tyto
duše ze zhoubné vlády knížete temnoty, který zaslepil jejich
oči, takže nevidí pravou cestu ke spáse. Učiň, aby tento národ a
všechny končiny země přijali spasení, které jsi nám daroval, a
aby všichni začali uctívat Tebe, Trojjediného Boha, jemuž patří
1

Památka těchto svatých mučednic se v západní církvi slaví 29. září, jejich
oběť se pak stala pramenem milosti k obrácení celé Arménie. Král Tiridat III. Veliký, který byl na trůně v roce 286, byl nejprve krutý pronásledovatel věřících, ale zanedlouho se obrátil ke Kristu a díky ctihodnému Řehoři,
prvnímu biskupovi této země (památka 30. září), se stal horlivým učedníkem Pána Ježíše. V roce 302 za jeho vlády přijala křesťanství celá Arménie
a stala se tak první zemí, v níž byla víra v Krista oficiálním náboženstvím.
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sláva navěky.“ Svatá ještě neukončila modlitbu, když se najednou
zvedla silná bouře, modly, které byly dříve pyšně vztyčeny, se nyní
rozbily, a stěny pohanského obětiště podemlel a snesl příval deště.
Po obětišti s modlami nezůstalo ani stopy. Bylo to právě v den svátku
proměnění Páně, kdy skutečné světlo poprvé prozářilo v gruzínské
zemi tmu pohanství. Když to lid uviděl, začal říkat: „Bůh Armaz je
veliký, ale je ještě jakýsi jiný Bůh, větší než on, který ho přemohl.“
A král Mirian uvažoval: „Není to křesťanský Bůh? Vždyť i Tiridat,
král Arménie, se k němu obrátil... Tady v Ibérii jsme ale nic o tomto
Kristu neslyšeli, protože ho nikdo nehlásá.“
Za nějaký čas poté sv. Nina vešla do Mcchety a vydávala se za cizinku, která se do země dostala se zajatci. Seznámila se s manželkou
královského zahradníka, Anastázií. Ta i se svým manželem prosili
pannu, aby žila s nimi, protože byli bezdětní. Zanedlouho se tito
čestní manželé stali prvním plodem pro Krista v Gruzii. Modlitbami
Boží služebnice Niny byla Anastázie osvobozena od neplodnosti a
stala se pak matkou velké rodiny.
Jedné ženě z Mcchety smrtelně onemocnělo dítě. Vzala ho, s pláčem obcházela celé město a hledala pomoc. Tak sklíčená matka
přišla i do domu, ve kterém žila sv. Nina. Tázala se jí, neví-li, jak
pomoci jejímu nemocnému dítěti. Svatá jí odpověděla: „Já nemohu
uzdravit tvé dítě, ale Ježíš Kristus, Jemuž se klaním, může i
sebetěžší nemoc ihned vyléčit. Věřím, že uzdraví i tvé dítě.“ Svatá
položila chlapečka na své lože, pomodlila se a dotkla se ho svým
křížem, který dostala od Bohorodičky. Po této modlitbě se dítě zcela uzdravilo. Od té chvíle Nina začala otevřeně hlásat evangelium
a volala pohany i židy k pokání a k přijetí Ježíše Krista. Když lidé
viděli její spravedlivý život naplněný ctnostmi, celým srdcem se k ní
přidávali. Mezi prvními obrácenými byl židovský velekněz Abiatar
s dcerou Sidonií a šest jiných žen, židovek. Nina často rozmlouvala
s Abiatarem a tak se dozvěděla, na jakém místě se nachází Pánova
suknice. Vyprávěl jí, že když byl Pán Ježíš ukřižován, jeho příbuzní
tehdy také přišli do Jeruzaléma na pouť. Jeden z nich jménem Elios,
uvěřil, že Ježíš je Mesiáš a odkoupil od vojáků Jeho suknici. Nina se
dozvěděla, že je zakopaná uprostřed královské zahrady. Svatá Nina
často přicházela na to místo, aby se tam modlila. Pán své služebnici
zjevil, že pod velkým cedrem, který tam rostl, se skutečně nachází
tento drahocenný poklad.1
1

To, že je Pánova suknice zakopaná pod kořeny cedru, dokazovalo i to, že
když strom pokáceli, pařez se nijak nedalo vytáhnout. Neustále z něho
vytékal olej, který dával uzdravení všem potřebným. Přestal vytékat až
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Královna Nana, zarytá ctitelka model, onemocněla a čím více
hledala pomoc u lékařů, tím hůře se cítila. Jako poslední šanci jí její
nejbližší radili obrátit se na zbožnou cizinku. Královna poslechla a
rozkázala, aby ji na nosítkách zanesli do stanu, kde přebývala svatá.
Nina jí řekla: „Já ti sama od sebe nemohu pomoci, ale doufej
v Ježíše Krista, On miluje i tebe. On tě uzdraví.“ A skutečně,
během modlitby služebnice Boží byla Nana najednou uzdravena
nejen tělesně, ale i duševně.
Zlostnému nepříteli lidstva se však nelíbilo, že tolik duší je vytrháváno z jeho spárů, proto vložil do srdce krále Miriana III. nepřátelství ke křesťanům. Mirian se rozhodl vyhubit všechny, kdo
se klaní Ukřižovanému. S takovými úvahami se vydal na lov. Vystoupil až na vrchol vysoké hory Tchoti. Najednou se sluneční den
obrátil na neproniknutelnou tmu a rozpoutala se bouře podobná
té, která vyvrátila modlu Armaza. Mirian se ocitl sám ve smrtelném
nebezpečí. V zoufalství začal vzývat své bůžky, ale nepřišla žádná
odpověď. Vnímal, že je to spravedlivý trest Všemohoucího a vykřikl:
„Bože Niny, zachraň mě! Vyznávám a oslavuji Tvé jméno!“ Najednou
se bouře utišila a začalo svítit jasné slunce. Mirian, ohromený Boží
všemohoucností, pozvedl ruce k nebi a se slzami se modlil: „Ježíši,
Ty jsi vpravdě Bůh nad všemi bohy. Teď vidím Tvou velikou
dobrotu vůči mně. Vnímám Tvou přítomnost, Ty jsi se mnou, a
proto je moje srdce naplněné radostí a útěchou. Na tomto místě
slibuji, že pozvednu kříž,1 který bude navěky připomínkou dnešního znamení, které jsi mi dal.“ Mirian šel ulicemi Mcchety a hlasitě
provolával: „Všichni lidé, oslavujte Boha Niny, Krista, protože On je
Bůh věčný a Jemu jedinému náleží všechna sláva navěky!“ Obrácení krále Miriana bylo rozhodným a neochvějným. Vyhledal Ninu a
obrátil se k ní slovy: „Ó matko má, nauč mě a učiň hodným vzývat
jméno Tvého velikého Boha, mého Spasitele!“ Svědek této události,
Sidonie, řekla: „Pokaždé, když si vzpomenu na tyto svaté chvíle,
slzy duchovní radosti se mi samy lijí z očí.“ Mirian hned vyslal posly
k císaři Konstantinu Velikému s prosbou, aby mu poslal biskupa a
kněze. Než přišli, sv. Nina připravovala lid ke křtu. Na radu sv. Niny
král přikázal vybudovat první dřevěný chrám vedle cedru, kde se
nacházela Pánova suknice.

1

v 13. století, kdy z Boží vůle byla Pánova suknice jedním zbožným mužem vykopaná ze země. Bylo to za časů vpádu Mongolů. Od té doby byla
uchovávána u nejvyšších hierarchů gruzínské církve až do té doby, kdy
byl králem Alexandrem I. (1414–1442) znovu opraven mcchetský chrám.
Dodnes na vrcholu hory Tchoti stojí chrám, který vybudoval král Mirian.
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Služebníci se vrátili od Konstantina obdarovaní mnoha dary.
Spolu s nimi přišli antiochijský patriarcha Eustratius s dvěma presbytery a třemi jáhny. Tehdy král rozkázal všem dvořanům, správcům
jednotlivých oblastí a velmožům, aby se dostavili bez prodlení do
hlavního města. Když se shromáždili, Mirian se s celým svým domem nechal pokřtít. Hned po něm ve vodách říčky Kury na místě,
kde kdysi bylo modlářské obětiště, byli pokřtěni velmoži a všichni
obyvatelé Mcchety. Horliví misionáři procházeli také vzdálenými
vesnicemi a městy Gruzie a křtili lid. Tak během krátké doby přijala
pokojnou cestou víru v Krista téměř celá Gruzie.
Ctihodná Nina, aby unikla lidské slávě, se usídlila v horské jeskyni a modlitbami a postem vyprošovala milost obrácení i okolním
plemenům Kavkazu. Za nějaký čas požádala presbytera Jakuba a
ještě jednoho jáhna, aby s ní šli do náhorní oblasti na sever od Mcchety. Pán skrze ně prozářil světlem evangelia tamější vesnice. Divocí
horalé pod vlivem síly Ducha svatého a zázračných znamení, která
se děla skrze modlitby služebnice Boží, ničili své modly a vyznávali
Ježíše Krista jako jediného a živého Boha. Svou apoštolskou službu
Nina ukončila v Kachetii (část Gruzie), kde obrátila místní kněžnu
Sofii a bezpočet lidu.
Nina vnímala, že se blíží její odchod do věčnosti. Oznámila to
dopisem králi Mirianovi. Když si vládce dopis přečetl, vydal se k ní
spolu s celým svým dvorem, biskupem Janem a všemi kleriky. Velký
zástup obstoupil smrtelné lože ctihodné Niny a mnoho nemocných
bylo uzdraveno, když se jí dotkli. Na neústupné prosby učednic Nina
pověděla o svém původu a životu. Jedna z nich, Solomie Udžarmská, všechno zapsala. Svatá řekla: „Ať je zapsán můj bídný a lenivý
život, aby byl znám vám i vašim dětem a také ať je známa vaše víra
a láska, kterou jste si mě zamilovali. Ať i vaši vzdálení potomci, až
do konce časů, vědí o těchto Božích znameních, kterých jste se stali
svědky, neboť vy jste je byli hodni vidět na vlastní oči.“ Potom pronesla několik poučení o věčnosti, důstojně přijala svaté přijímání a
v pokoji odevzdala svého ducha do rukou Pána.
Král a biskup toužili přenést její důstojné ostatky do mcchetského
chrámu, ale přes všechna svá úsilí nemohli rakví pohnout z místa.
Učinili proto podle vůle svaté a pochovali ji ve vesnici Bodbe, v níž
žila poslední roky svého pozemského života. Zanedlouho na hrobě
blažené Niny král Mirian začal a jeho syn Bakurius dobudoval chrám
k poctě jejího příbuzného, mučedníka Jiřího. Pán zachoval tělo své
služebnice bez porušení. U hrobu svaté se stále děly zázraky. Církev
uctila sv. Ninu, věrozvěstkyni Gruzie, titulem apoštolka.
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SVATÝ PAVEL THÉBSKÝ
Když ctihodný Antonín
Veliký žil se svými učedníky na Egyptské poušti,
pokoušela ho jednou myšlenka, že není tak dokonalého mnicha jako on a
že není nikdo takový, kdo
by se dříve než on usadil
na poušti a vybral si život
odloučený od lidí. A když,
jak sám později vyprávěl,
tak o sobě přemítal, uslyšel hlas, který mu říkal: „Věz, Antoníne, že je služebník Boží, který
byl na poušti první a který je dokonalejší než ty. Půjdeš-li hluboko
do pouště, najdeš ho. Pospěš proto, abys k němu přišel dříve, než
odejde k Pánu.“ Jakmile to Antonín uslyšel, hned vzal hůl a spěchal
hluboko do pouště. Kráčel zrovna v největším horku, takže i kamení
se rozpalovalo slunečním žárem a stařec se unavil. Jeho duch se
však neunavil a pokračoval v započaté cestě. Sám nevěděl, na kterou
stranu má jít, ale posiloval se myšlenkou: „Věřím mému Bohu, že mě
přivede k svému služebníkovi, protože mi slíbil, že mi ho ukáže.“ Procházel neschůdnou pouští a nic jiného neviděl, než jen občas stopy
zvěře. Byl na cestě už druhý den a i druhou noc strávil v modlitbě,
a stále nevěděl, kudy se dát. Když svítal třetí den, uviděl vlčici, jak
jde po kraji hory a vyje. Šel za ní zdaleka, až přišel do jeskyně, ve
které žil služebník Boží sv. Pavel. Stařec nahlédl do Pavlovy jeskyně a
zaradoval se, avšak ten, kdo v ní žil, když slyšel Antonína přicházet,
zavřel dveře. Antonín zaklepal, ale nebylo slyšet žádnou odpověď.
Stál venku a neúspěšně klepal. Zesmutněl, že se mu neotvírají
dveře, padl před vchodem do jeskyně a dlouho se modlil, aby ten,
kdo tam přebývá, mu otevřel. Říkal: „Otevři mi, Kristův služebníku,
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otevři. Víš, kdo jsem i proč jsem přišel, všechno víš, protože Bůh ti to
ukázal. Vím i já, že nejsem hoden vidět tvou svatou tvář, ale pokud tě
neuvidím, neodejdu odsud. Neskrývej se mi, protože mi tě Bůh zjevil.
Zvěř přijímáš, proč člověka odmítáš? Hledal jsem tě dlouho a našel.
Klepu, abys mi otevřel, a když neotevřeš, zemřu na tvém prahu a
budeš muset pochovat mou mrtvolu.“ I mnoho jiného se slzami říkal
a jemu jako nemilosrdnému vyčítal. Tehdy se služebník Boží ozval
z jeskyně: „Kdo prosí s výhrůžkami? Copak někdo se slzami vyčítá?
A ještě i hrozíš, že zemřeš na prahu.“ Pak otevřel dveře a hosta přijal.
Tehdy se navzájem se slzami objali a jeden druhého nazval jménem,
neboť Bůh každému z nich odhalil jméno druhého. Když se posadili,
otec Antonín řekl: „Zdravím tě, Pavle, ohnivý sloupe, obyvateli pouště.“ A sv. Pavel mu řekl: „Zdravím tě, světlo, co osvěcuje celou zem,
ústa Boží a vůdce těch, kteří dosahují spásy, který jsi zalidnil poušť a
ďábla jsi z ní vyhnal. Proč jsi vynaložil takovou námahu, abys přišel
za člověkem hříšným, který je ničím? Hle, vidíš starce, sešlého dny.
Vidíš muže, který se co nevidět obrátí v prach. Ale aby se zbytečně
nehovořilo o mně, prosím, pověz mi, jaký je teď lidský rod? Zda se
ještě klaní modlám a zda jsou věřící ještě pronásledováni?“ Antonín
řekl: „Pro tvé modlitby bylo pronásledování zastaveno a církev opěvuje pravého Boha. Ale když jsi vzpomenul pronásledování, prosím,
neskrývej přede mnou, proč jsi odešel ze světa a usadil ses na této
poušti!“ Pavel mu začal o sobě vyprávět: „Narodil jsem se v Thébách.
Měl jsem sestru, kterou rodiče, ještě když žili, provdali. Mě dali na
studia a vychovali v pravé víře. Když se blížila jejich smrt, rozdělili
mezi mnou a sestrou majetek, který byl velmi velký. Po smrti rodičů
mě manžel mé sestry chtěl okrást a zmocnit se i té části majetku,
která připadla mně. Usmyslel si, že mě jako křesťana vydá na mučení
nespravedlivému správci města, aby mě tak zbavil života a vzal si mé
dědictví. To bylo v začátku pronásledování křesťanů za vlády císaře
Decia. V Thébách zavládl velký strach, protože na křesťany vymýšleli
krutá muka. Slyšel jsem o jednom mladíkovi, kterého pohané zajali,
dlouho ho mučili, ale od Pána Ježíše ho odvrátit nemohli. Tehdy ho
z obludného démonského vnuknutí zavedli do zahrady a svázali ho
tam. Když všichni odešli, poslali za ním jakousi mladou nestydatou
dívku, aby ho úlisně svedla. A co udělal bohumilý mučedník? Aby
ho hřích smilstva nemohl spoutat, silně si zuby stiskl jazyk, odkousl
ho a plivnul i s množstvím krve nevěstce do tváře. Tak milostí Boží
uhasil oheň zlé vášně. Když dívka viděla jeho věrnost Bohu, velmi
se zastyděla a ze zahrady utekla. I o jiném mladíkovi jsem slyšel,
jak neochvějně stál ve víře. Po mnoha mukách ho namazali medem a
v poledne za největšího horka ho přivázali ke sloupu, aby ho popícha-
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ného vosami a včelami, přinutili k modlářské oběti. Mladík měl rány
po celém těle, ztratil mnoho krve, už neměl ani lidské vzezření, ale od
Pána se neodvrátil. Věděl jsem o strašném mučení a hněval jsem se
na manžela mé sestry, kterého ani sestra nedokázala zkrotit, nechal
jsem mu všechno a utekl na poušť. Pomalu jsem šel pouští a našel
tuto jeskyni i vodu uvnitř. Pochopil jsem, že mi Bůh dal toto místo,
abych zde přebýval, ubytoval jsem se tu a zde zůstávám. Živím se
datlemi a oděv mám z listí.“
Když svatý ještě mluvil, přiletěl krkavec a nesl chléb. Tiše ho před
nimi položil a odletěl. Antonín nemohl vyjít z údivu. Svatý Pavel řekl:
„To milostivý Pán poslal svým služebníkům oběd. Už 60 let dostávám
jen polovinu chleba, a dnes, protože jsi přišel ty, nám Ježíš dal chleba
celý.“ Boží služebníci přijali chléb a jeden druhého prosil, aby ho požehnal a rozlomil, a tak jeden druhému projevoval větší úctu. Nakonec Pavel vzal chléb z jedné strany, z druhé vložil do ruky Antonínovi,
a chléb se hned sám rozlomil uprostřed, pro každého stejným dílem.
Kristovi služebníci se posilnili, napili se vody ze zřídla, která byla velmi čistá a sladká, a vzdali díky Bohu. Potom pokračovali v rozhovoru
celou noc, až do rána. Když svítalo, řekl sv. Pavel otci Antonínovi:
„Věděl jsem o tobě dávno, bratře, že přebýváš na této poušti a chtěl
jsem, abychom společně pracovali pro našeho Pána. Protože se však
přiblížil čas mého odchodu, který jsem vždy toužebně očekával, abych se osvobodil a byl s Kristem, poslal mi tě Pán, abys
pochoval mé tělo a odevzdal hlínu hlíně.“ Antonín nečekal, že
uslyší něco takového, a bolestně zaplakal. Podíval se na sv. Pavla a
poníženě řekl: „Nenechávej mě, otče, samotného, vezmi mě s sebou.“
On mu odpověděl: „I když je pro tebe dobré odložit břemeno těla a jít
za Kristem na nebesa, ale kvůli bratřím, kteří jsou ti svěřeni, je třeba,
abys ještě zůstal s nimi. Prosím, pospěš do svého monastýru a přines
mi plášť, který ti daroval biskup Atanáš, abys jím přikryl mé tělo.“
To Pavel řekl ne proto, že by potřeboval tento plášť, bylo mu
jedno, jak ho pochovají, ale řekl to proto, aby mohl o samotě odejít
k Pánu. Jen proto poslal Antonína do monastýru. Antonín se podivil,
že Pavel ví i o Atanášovi a o jeho mantii,1 ale protože viděl v Pavlovi
samotného Ježíše, nic neodpověděl, mlčel a plakal. Nakonec starce
objal a spěchal vykonat, co mu přikázal. Když přicházel ke své cele,
potkali ho dva učedníci. „Kde jsi byl tak dlouho, otče?“ Odpověděl
jim: „Běda mi, děti moje, běda mně hříšnému! Co jsem já za mnicha?
Jen takové jméno nosím. Viděl jsem Eliáše. Viděl jsem Jana Křtitele
na poušti. Viděl jsem apoštola Pavla v ráji.“
1

dlouhý splývavý mnišský plášť bez rukávů

101

Když od něj učedníci chtěli slyšet něco víc, zakryl si rukou ústa
a řekl: „Na všechno je svůj čas, čas mluvit i čas mlčet.“ Vzal mantii,
ani chvíli se nezdržoval a rychlým krokem vyrazil na poušť, protože
chtěl ještě zastihnout svatého naživu.
Druhého dne, jak tak spěchal, asi o třetí hodině uviděl otec Antonín v povětří andělské chóry, proroky, sbory apoštolů a mezi nimi
duši sv. Pavla, jak vystupuje do nebe. Hned padl na zem, plakal a
volal: „Proč jsi mě, Pavle, opustil? Proč odcházíš a nedal jsi mi své
požehnání? Tak pozdě jsem se o tobě dozvěděl a tak brzo ode mne
odcházíš!“ Později sv. Antonín vyprávěl, že zbytek cesty prošel tak
rychle, že pro rychlost pohybu ani necítil, že kráčí po zemi. Hned se
ocitl u jeskyně a v ní uviděl svatého, jak klečí s rukama povznesenýma k nebi. Pomyslel si, že je přece jen ještě živý a modlí se. Tiše
si sám klekl a modlil se spolu s ním. Uplynul nějaký čas, a protože
neslyšel modlitební hlas ani obvyklé vzdechy, přistoupil k němu a
uviděl, že už je mrtvý. Tehdy s velkým pláčem zavinul do přinesené
mantie jeho tělo a začal zpívat žalmy, které náleží k pohřbu. Nevěděl,
jak svatého pochovat, protože nepřinesl motyku k vykopání hrobu,
říkal: „Abych přinesl nářadí z monastýru, musel bych jít tři dny. Když
tu zůstanu, nic bez motyky neudělám. Zůstanu, Pane, tady a zemřu,
a tak v blízkosti Tvého svatého i já vydechnu naposled.“ Když se tak
modlil, přišli z pouště dva lvi. Antonín se nejprve trochu polekal.
Potom však uviděl, že lvi si jako pokorná jehňata lehli u těla svatého
a žalostně vyli. Svatý se divil mírnosti těchto zvířat a oni pak začali
svými drápy vyhrabovat zem a tak vyryli dostatečně velký hrob,
aby do něj mohl Antonín uložit svatého. Potom přišli k Antonínovi a
lízali mu ruce i nohy. Antonín děkoval a slavil Krista za to, že i zvěř
se podřizuje hlasu jeho slova. Pak dal lvům rukou znak, aby odešli
zpět do pouště. Když zvířata odešla, otec Antonín vzal svaté tělo ctihodného otce Pavla, prvního poustevníka, a důstojně ho pochoval.
Svatý Pavel se na poušti usadil kolem roku 253 a prožil tam
90 let. Zemřel, když mu bylo 113 let. Poté, co sv. Antonín ctihodného starce Pavla pochoval, strávil ještě celou noc nad jeho hrobem,
plakal a modlil se. Vrátil se pak do svého monastýru, detailně vše
vyprávěl svým učedníkům a na svědectví jim ukázal oděv ctihodného
otce Pavla, který byl vyroben z datlového listí. Tento oděv z listí měl
Antonín v úctě, oblékal si ho jen dvakrát za rok, na Velikonoce a
na svátek Seslání Ducha svatého.
Kéž nás Pán Ježíš pro modlitby našich ctihodných otců Pavla a
Antonína učiní hodnými mít účast v Jeho nebeském království. Jemu
buď s Otcem i svatým Duchem čest i sláva na věky věků! Amen.
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UCTĚNÍ OKOVŮ APOŠTOLA PETRA
Král Herodes Agrippa, vnuk toho Heroda, který přikázal zabít děti
v Betlémě, se chtěl zalíbit židům, aby zůstal déle u vlády, a proto
začal pronásledovat křesťany. Na žádost židů a za jejich peníze
odsoudil k smrti a rozkázal setnout mečem svatého apoštola Jakuba, bratra svatého evangelisty Jana. Také, aby se ještě více zalíbil
židům, neboť se bál, že si na něj budou stěžovat římskému císaři
pro jeho nečestné obohacování se, rozkázal před Paschou uvrhnout
do vězení apoštola Petra. Po svátcích chtěl odsoudit Petra k smrti a
vydat židům. Apoštol Petr byl ve vězení spoután dvěma řetězy, hlídaly ho čtyři stráže po čtyřech vojácích a v tom čase se za něj církev
horlivě modlila k Bohu. Noc před tím, než ho chtěl Herodes vyvést,
spal Petr zakován do dvou řetězů mezi dvěma vojáky a stráž při
dveřích střežila věznici. Najednou se zjevil Pánův anděl a ve věznici
se rozzářilo světlo, udeřil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: „Rychle
vstaň!“ a řetězy spadly z jeho rukou. Dále mu anděl řekl: „Opásej
se a obuj si sandály.“ Petr to udělal. Znovu mu řekl: „Vezmi si plášť
a pojď za mnou.“ Petr vyšel a šel za ním, nevěděl, zda je pravda,
co dělá anděl, myslel, že má vidění. Minuli první stráž i druhou až
přišli k železné bráně, která vede do města. Sama se jim otevřela.
Vyšli a prošli jednu ulici, a anděl od něj najednou odstoupil. Petr se
vzpamatoval a řekl: „Teď opravdu vím, že Pán poslal svého anděla
a vytrhl mě z ruky Heroda a od všeho, na co čeká židovský národ.“
Tehdy sv. Petr šel do domu Marie, matky Jana, zvaného Marek, kde
se scházeli věřící. Přijali ho s velikou radostí a vděčností Bohu. Petr
jim řekl, aby o všem pověděli Jakubovi Alfeovi, biskupovi jeruzalémské církve, a odešel v jiné kraje hlásat evangelium.
Následujícího dne ráno nastal mezi vojáky velký zmatek a rozzuřený Herodes rozkázal stráže zabít.
Okovy svatého apoštola Petra schoval správce věznice, který se po
tomto zázraku obrátil a stal se křesťanem. Pak se okovy předávaly
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z pokolení do pokolení a byly předmětem velké úcty. Ti, kteří se jich
s vírou dotkli, byli Pánem uzdraveni.
Za vlády Konstantina Velikého, kdy už křesťané mohli svobodně
vyznávat víru v Krista, byly okovy vystaveny v chrámu Vzkříšení v Jeruzalémě. Císařovna Eudokie, manželka císaře Theodosia II. (408–
450), vybudovala v Jeruzalémě mnoho chrámů a okrášlila svatá
místa. Když jeruzalémský patriarcha Juvenálius viděl její živou víru
a lásku k Bohu, z vděčnosti jí daroval okovy svatého apoštola Petra.
Eudokie jednu část okovů uložila v chrámě svatého apoštola Petra
v Cařihradě a druhou poslala do Říma své dceři Eudoxii, manželce císaře Valentiniána III. (425–455). Ta následovala svou matku
v lásce ke Kristu i ve zbožnosti a pro drahocenný dar vybudovala
chrám ke cti svatého apoštola Petra, kde jej uložila. Když Eudoxie
ukázala papeži drahocenné okovy, rozkázal přinést i řetěz, kterým
byl sv. Petr spoután v Římě za časů císaře Nerona (54–68). Když
přiložili jeden řetěz k druhému, oba dva se zázračným způsobem
spojily tak, že je nebylo možné rozdělit. Tehdy církevní vláda rozhodla každého roku ctít okovy sv. Petra zvláštním církevním svátkem.
Řetězy svatého apoštola Petra mají 38 železných kroužků s dvěma
kruhovými obručemi, v nichž bylo sevřeno Petrovo hrdlo.
Bůh činil mnoho zázraků prostřednictvím těchto okovů a tak
se naplnilo slovo sv. Jana Zlatoústého: „Když jen stín sv. Petra měl
takovou uzdravující sílu, to mnohem větší budou mít okovy, které se
dotýkaly jeho těla.“

12/21012/21
SVATÍ MUČEDNÍCI SPEUSIPPUS, ELEUSIPPUS,
MELEUSIPPUS, TROJČATA
Svatý Polykarp, biskup smyrenský, učedník svatého apoštola
Jana Evangelisty, uslyšel, že v Galii pronásledují křesťany, a proto
tam poslal dva kněze, Andochia a Benigna a s nimi jáhna Tyrsa. Byli
to horliví muži, kteří byli připraveni z lásky k Ježíši Kristu jít i na
smrt i na jakákoliv muka. Když přišli do města Autun, z Boží prozřetelnosti potkali Fausta, který byl senátorem a tajným křesťanem.
Zašli do jeho domu a na jeho prosbu pokřtili jeho příbuzné a přátele.
Faust rovněž vzpomenul svou rodnou sestru, křesťanku Leonilu,
a její tři vnuky, kteří ještě nebyli obrácení. Prosil kněze, aby někdo
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z nich šel k ní a obrátil k Ježíši
Kristu i tyto mladé muže. Toužil,
aby se z nich stali stateční Kristovi
bojovníci, kteří Mu budou celým
srdcem sloužit. Kněží se poradili
a rozdělili se. Andochius s Tyrsem
zůstali v Autunu, kde mnoho lidí
obrátili ke Kristu, a nakonec přijali
mučednickou korunu. Benignus
se vydal do města Langres k Faustově sestře.
Leonila přijala sv. Benigna
s velkou radostí. Toho dne byli
její vnuci na poli a přinášeli tam
nečisté oběti modle Nemesis. Když
se vrátili domů, uviděli kněze Benigna a s údivem se babičky ptali: „Kdo to je?“ Leonila odpověděla:
„Moji milí vnuci, dlouho jsem před vámi skrývala, že se neklaním
modlám, ale věřím a sloužím celým svým srdcem jedinému a pravému Bohu, Ježíši Kristu. Poznejte i vy, že Ježíš je jediný Bůh, živý a
pravý. Jemu slouží všichni andělé a všechno živé, protože On svým
slovem stvořil celý svět. Rozprostřel nebeskou klenbu i celou zemi.
Shromáždil mořské vody a ohradil je pískem. Ozdobil nebe hvězdami i dvěma nejkrásnějšími světly. Vody naplnil rybami, oblékl zemi
různými stromy a trávou a vše živé stvořil podle své vůle. Pak stvořil
i člověka ke svému obrazu a obdařil ho zvláštními dary rozumu a
moudrosti, aby se horlivě snažil poznat Pána všeho živého a neurážel svého Stvořitele. Chtěl, aby rozlišoval dobro od zla a aby modly
vytvořené lidskýma rukama nectil, ale odmítal jako ohyzdné. Avšak
ďábel, který je zuřivým nepřítelem Boha i lidí, se snaží vrozenou touhu člověka po Bohu a pravém štěstí, obrátit špatným směrem. Místo
jediné pravé cesty, která vede k Bohu, ukázal lidem mnoho falešných,
které vedou k záhubě. Ďábel dal mnoho model, aby člověka svázal,
získal nad ním vládu a pak ho strhl do pekla. Nemůže existovat mnoho
bohů. Existuje Bůh, Stvořitel nebe i země a On je jen jeden. To
nám říká i sám rozum. Bůh se nám dal nejvíc poznat ve svém
Synu, Ježíši Kristu, který za nás zemřel potupnou smrtí na
kříži, aby nás očistil a osvobodil od hříchu a ďábla. Třetího
dne vstal z mrtvých a tím dokázal, že je pravým Bohem. Prosím
vás proto, mí drazí vnuci, opusťte všechny modly a poznejte
Stvořitele všeho, Pána Ježíše Krista. Svatý muž, kterého zde
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vidíte, k vám přišel z dalekých krajů a byl poslán z Boží milosti. Naslouchejte jeho slovům, protože z jeho úst vycházejí Boží přikázání a
od něj se dozvíte o spáse mnohem víc.“ Tehdy sv. Benignus pohleděl
s otcovskou láskou na tři mladíky a řekl: „Chlapci, poslouchejte
mě. Je jen jeden pravý Bůh, který stvořil celou zem a všechno řídí.
Modly jsou dílem rukou lidských z vnuknutí běsa. Jsou bezduché a
vedou člověka do věčné záhuby. Pravý Bůh je láska a tuto lásku
k nám prokázal ve svém Synu Ježíši. Boží Syn přišel na svět,
a přestože je Bohem, přijal lidskou přirozenost, aby nás spasil
od hříchů. Z velké lásky ke mně i k vám vytrpěl muka a zemřel
na kříži. Pro Jeho prolitou krev může být duše člověka znovu
čistá. V Ježíši máme nový život. Kdo vytrvá ve věrnosti Ježíši
a v boji s hříchem až do smrti, tomu Bůh slibuje věčný život
ve své slávě v nebi.“
Takovými spasitelnými slovy sv. Benignus spolu s Leonilou přesvědčovali chlapce. Boží milost, která byla do jejich slov tajemně
vdechnuta, se dotýkala jejich srdcí. Tehdy se Meleusippus přiznal,
že měl minulé noci vidění, řekl: „Viděl jsem velkého krále, který držel
žezlo a nás tři vykoupil ze zajetí za velkou cenu. Daroval nám svobodu, přijal nás do svého vojska, přepásal nás a řekl mi: ,Meleusippe,
rozhodl jsem se přijmout vás tři bratry do svého vojska, neboť vaše
babička se neustále ve dne i v noci ke mně modlí za vaši spásu, abyste byli vysvobozeni z běsovské tmy a spatřili světlo pravdy.‘“ Bratři
stáli udivení, dívali se jeden na druhého, přemýšleli nad tím vším
a pak se Leonily a Benigna zeptali: „Povězte nám, co máme dělat,
abychom byli spaseni?“ Leonila se zaradovala a v mysli poděkovala
Bohu, že její vnuci začínají poznávat pravdu a laskavě jim odpověděla: „Odvraťte se od nečistých model. Věřte bez pochybností,
že Ježíš Kristus je pravý a jediný Bůh, úplně se Mu odevzdejte
a zachovávejte všechna Boží přikázání.“ Svatý Benignus je mnoho učil o svaté víře, pokřtil je a utvrdil v křesťanství. Pak odešel do
města Divio,1 kde plodně pracoval pro Boží království a za krátký
čas přijal mučednickou korunu.
Bratři trojčata po odchodu kněze poslali své sluhy rozbít modlu
Nemesis a porozbíjeli i všechny modly v jejich domě; bylo jich tam
dvanáct. Pak se po celém langreském kraji rozšířila zpráva, že vnuci Leonily, mladíci nejvznešenějšího rodu, uvěřili v Ježíše Krista a
porozbíjeli bohy. Starší města, soudci a žreci se rozpálili hněvem a
spolu s lidmi se seběhli k domu, kde mládenci žili. Místní stařešinové
1

Dijon
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na bratry křičeli: „Jakého unáhleného bláznovství se to dopouštíte?
Kdo vám poradil odhodit naše bohy, které naši i vaši prarodiče ctili
z dávných časů? Teď máte za Boha Krista, kterého židé odsoudili na
smrt a přibili na kříž!“ Bratři naplnění Duchem svatým odpověděli: „Ó
lidé zaslepeného srdce, obtíženi břemenem mnohých hříchů a připraveni na nekonečná muka a věčnou smrt. Proč sami podvedeni ďáblem
i nás přesvědčujete, abychom se klaněli kamení a jiným věcem, které
nemají živý dech a jsou zcela ničím? Vy je však ctíte. Náš Pán Ježíš
Kristus je živý a pravý Bůh s Otcem i Duchem svatým. On vždy byl,
je a vždy bude. On stvořil všechno, co je.“ Když to uslyšeli, jeden ze
stařešinů jménem Quadratus se rozlítil, udeřil přes tvář Speusippa
i Eleusippa a vykřikl: „Dnes vás za tupení našich bohů potrestáme
strašnými mukami!“ Eleusippus mu řekl: „Čím víc rozmnožíte naše
muka, tím více nás utvrdíte v Boží milosti.“ Jiný stařešina jménem
Palmatus spolu se stařešinou Hermogenem řekli: „Pomátli jste se
na rozumu, vždyť jednomyslně spěcháte na smrt!“ Speusippus odpověděl: „Zemřít za Krista je pro nás radost! Tak dříve přejdeme
do věčného života, kde už není smutek, ale jen věčná radost.“
Langreští stařešinové Palmatus, Quadratus a Hermogenes viděli, že
mladíci jsou neochvějní ve víře v Krista. Radili se mezi sebou, jakými
mukami je mučit a zabít, aby druzí měli strach. Předvolali všemi
váženou Leonilu, protože chtěli s její pomocí odvrátit mládence od
Krista, a řekli jí: „Jestli chceš zachránit své vnuky před mučením a
smrtí, běž a poraď jim, aby bohy, které rozbili, znovu postavili, poklonili se jim a přinesli jim náležitou oběť.“ Ona odpověděla: „Rychle
půjdu a poradím jim jak třeba, aby byli vysvobozeni.“ Když se setkala
se svými svatými vnuky a poznala, že jsou pevní ve víře, naplnila
ji tak velká radost, že z radosti až zaplakala. Děkovala za ně Ježíši
a modlila se k Němu. Potom jim řekla: „Když bojujete za Krista,
chráníte si tak nesmírně cenný poklad, který se nedá ničím
ocenit. Buďte v Kristově svatém zákoně stálí a silní a muk se
nelekejte! Buďte mužní, vyzbrojeni vírou v Krista. Tento dočasný život je ničím, protože má rychlý konec. Boží království
je věčné. Po něm toužit a jeho hledat je dokonalá moudrost,
kterou když obdržíte pozemskými námahami a mukami, která
brzy přijdou, odejdete do věčné radosti.“ Když to řekla, pomodlila
se za ně k Přesvaté Panně, předala je pod její ochranný plášť a odešla. Stařešinové se začali ptát svatých, zda se chtějí poklonit bohům
a řekli jim, aby to řekli hlasitě přede vším lidem. Bratři otevřeně
před všemi vyznali, že neochvějně věří v jediného pravého Boha a že
z lásky k Němu jsou připraveni na rány i na smrt. Hned jim svázali
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ruce a nohy a pověsili je na mučidla. Natáhli je tak silně, že jim
kosti vyskočily z kloubů. Posíleni Kristovou silou statečně snášeli
tato muka. Stařešinové viděli, že chlapci se ani trochu nebojí muk a
dostávají ještě více síly. Nařídili proto nasbírat dříví, větve a všechno,
co lehce hoří, založili velký oheň, tři svaté bratry svázali a vhodili
do ohně k upálení. Svatým Boží mocí oheň neuškodil. Jejich pouta
se rozvázala a uprostřed ohně chválili Boha. Pohani začali ještě
více rozpalovat oheň, takže dlouho hořel, až nakonec zhasl a svatí
zůstali živí, bez jakékoliv újmy. Vysmívali se katům a napomínali
je. Najednou před sebou uviděli svaté anděly, kteří byli připraveni
provázet jejich duše do nebeského království. Mládenci si klekli,
všichni tři se společně pomodlili a odevzdali své svaté duše Bohu.
Jejich těla pochovali ve vesnici Urbat, kde později vystavěli chrám
k jejich poctě. V chrámu se dělo mnoho zázraků, takže nemocní byli
modlitbami svatých mučedníků uzdravováni.
Když svatí mučedníci odevzdali své duše Bohu, jedna žena jménem Jonila, povzbuzená jejich příkladem, vzplála horlivostí a nebrala
už zřetel ani na svého muže, ani na jediného syna, který byl ještě
malý, a zvolala: „I já jsem služebnice Ježíše Krista, živého a pravého
Boha! Vaše ničemné a marné modly odmítám!“ Když to odvážně řekla,
hned ji vzali, pověsili za vlasy a krutě mučili. Nechtěla se odřeknout
Krista, a proto ji spolu se sv. Leonilou odvedli do vesnice Urbat a
tam obě sťali mečem.
Křesťan jménem Neon, který se díval na muka svatých, popsal
jejich utrpení a knihu dal Turbonovi. Poté přede všemi otevřeně
vyznal, že je křesťanem. Byl tak dlouho bit, dokud neodevzdal svého
ducha do Božích rukou. Tak přijal mučednickou korunu. Turbon
následoval svaté mučedníky; za krátký čas také zemřel mučednickou smrtí a tak přešel do věčného života. To vše se stalo za vlády
Marca Aurelia (161–180).
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SVATÝ ANTONÍN VELIKÝ, POUSTEVNÍK
Svatý Antonín pocházel z Egypta. Narodil se ve vesnici Koma
roku 251. Jeho rodiče byli křesťané, šlechetní a zbožní lidé. Svého syna chránili před světem jako
zornici oka, takže Antonín znal jen
vlastní dům a chrám, který byl nedaleko. Nespěchal učit se vědám
ani se nesetkával s děvčaty, ale
naopak zachovával čistotu srdce a toužil stále více dorůstat do
Kristovy dokonalosti. Boží slovo,
které v chrámě slyšel, ukládal ve
svém srdci i v paměti a snažil se
ho vykonávat během svých denních povinností.
Když mu bylo dvacet let, rodiče
mu zemřeli a zůstal sám s malou
sestrou. Byl tak donucen starat
se o zabezpečení všeho potřebného pro život a uvědomil si, jaká
pomíjivá jsou všechna pozemská dobra. Jednou při bohoslužbě
uslyšel Kristovo volání ve slovech k bohatému mladíkovi: „Chceš-li
být dokonalý, jdi, prodej všechno, co máš, rozdej chudým, a budeš
mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mě.“ (Mt 19,21) Antonína se
v tu chvíli dotklo poznání: „Toto slovo Pán říká mně! To já ho musím
vykonat!“ Po skončení liturgie prodal téměř celý svůj majetek a
peníze rozdal chudým. Zanedlouho znovu v chrámu uslyšel příkaz
Božího Syna: „Nestarejte se o zítřejší den.“ (Mt 6,34) Tehdy rozdal i
zbytek majetku, svou sestru odevzdal do ochrany Bohu zasvěceným
pannám a plně se odevzdal ke službě Kristu. V té době ještě neexistovaly monastýry ani nebyl rozšířen poustevnický život. Každý, kdo
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toužil po dokonalém životě, si nacházel osamocené útočiště poblíž
města, kde žil.
Antonín se dozvěděl, že i blízko jeho vesnice žije jeden stařec,
asketa. Přijal jeho rady a začal duchovní boj s žádostmi těla. Nejdříve
se Antonín snažil získat návyk k modlitbě. Toužil, aby jeho duše byla
stále ve společenství s Bohem. Zároveň pracoval vlastníma rukama,
a tak unikal zahálce podle apoštolského pravidla: „Kdo nepracuje,
ať nejí.“ (2Sol 3,10) Když mladý poustevník uslyšel o nějakém jiném
Kristově bojovníkovi, hledal ho, dokud ho nenašel a nezískal od něj
užitek pro svou duši. Tak každého z nich následoval obzvlášť v tom,
v čem nejvíce vynikal, a toužil všechny tyto ctnosti uchovat v sobě
samém. Avšak ďábel, nenávistník všeho dobrého, pozvedl proti
němu svou zbraň. Vyvolal mu v paměti vzpomínky na minulý život,
prodané majetky, světskou slávu a různé požitky. Z druhé strany
maloval Antonínovi následování Krista jako něco neúnosného, zveličoval namáhavost sebezáporu a strašil ho vidinou neustálého boje
s porušenou přirozeností, který bude muset podstoupit. Nejvíce ho
trápil lítostivostí ve vztahu k sestře, že teď musí vyrůstat mezi cizími
lidmi, protože ji zanechal. Světec ale přemohl všechnu vychytralost
útoků protivníka modlitbou, vírou a trpělivostí.
Pak ho závistivý had začal pokoušet tělesnými žádostmi. Útočil
na něj nečistými myšlenkami, vyvolával pocity, rozpaloval celou
jeho bytost. Někdy, obzvlášť v noci, bral zlý duch na sebe podobu
ženy a všelijak se snažil vzbudit u Božího služebníka žádostivost.
Antonín rozhodně odporoval, hasil ohnivé střely vzpomínkou na
poslední soud a věčná muka odsouzenců a bez přestání vzýval
Všemohoucího na pomoc. Zahanbený nepřítel musel nakonec utíkat a pokorný asketa oslavoval Pána slovy: „Ne já, ale milost Boží,
která je se mnou.“ (1Kor 15,10) Po tomto vítězství však Antonín
nepřestával bdít, protože věděl, že ďábel se neuspokojí, ale „obchází jak lev řvoucí a hledá, koho by pohltil“ (1Pt 5,8). To, když si
Antonín uvědomoval, každý den začínal tak, jako by teprve ten
den byl počátkem jeho boje. Vzpomínal na proroka Eliáše, který
řekl: „Živý je Pán, Bůh zástupů, před kterým stojím! Dnes se
před ním ukážu.“ (1Kr 18,15) Uvažoval: Ne nadarmo Písmo říká
dnes, protože Eliáš nepočítal minulé skutky, ale toužil vidět Boha
a každého dne se znovu snažil, aby byl čistý srdcem a připravený
vykonat vůli Všemohoucího.
Za nějaký čas se ctihodný otec usadil v opuštěné hrobce, kde mu
v určené dny přinášel jídlo jeden známý. Tady už proti němu démoni
povstali otevřeně. Tak krutě ho zbili, že ležel zcela vyčerpán, jako
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by byl mrtvý. Když svatého v tomto stavu našel vzpomenutý muž,
hned ho odnesl do vesnice. Sousedé už nad ním začali plakat a připravovali se na pohřeb. Antonín však najednou v noci přišel k sobě
a poprosil svého známého, aby ho znovu zanesl do hrobky. Tak se i
stalo. Protože nemohl stát, modlil se vleže a pak vykřiknul: „Jsem
tady! Neutíkám před bojem s vámi, běsové! Pamatujte si jedno,
i když se mnou uděláte ještě něco horšího než předtím, stejně
mě nic neodloučí od lásky Kristovy!“ (srov. Ř 8,35) Když démoni
viděli, že se jim muže Božího nepodařilo přemoci, připravili mu ještě
těžší boj. Mnoho zlých duchů s šíleným křikem vtrhlo do příbytku
Antonína, takže se i zdi rozpadly. Někteří měli podobu dravých
lvů, jiní rozzuřených medvědů, jiní vlků a také hadů a škorpionů.
Všichni společně se vrhli na poustevníka, ale on se nepřátelům
vysmíval slovy: „Kdybyste měli proti mně nějakou moc, stačil by k
boji se mnou i jeden z vás! Pán ji však od vás odňal, proto se mě
snažíte polekat svým množstvím. Jestli mě z Božího dopuštění můžete zahubit, tak proč otálíte? A když nemůžete, tak proč se nadarmo
snažíte? Pro nás, služebníky Pánovy, je znamení kříže a víra
v Ježíše jako nezdolatelná stěna.“ Najednou doprostřed hrobky
zasvítilo nebeské světlo. Běsi hned utekli, tělesná bolest, kterou
předtím Antonín cítil, ustoupila a hrobka byla znovu nepoškozená.
Antonín zvolal: „Kde jsi byl, můj milosrdný Ježíši? Proč ses nezjevil
hned na začátku, abys mě zachránil?“ Jako odpověď uslyšel hlas:
„Antoníne, byl jsem tady s tebou, vnitřně jsem tě posiloval a
čekal, protože jsem toužil vidět tvou statečnost.“ Když to světec uslyšel, vstal a cítil se mnohem silnější než před tímto bojem.
Tenkrát mu bylo 35 let.
Antonín se z vnuknutí Ducha svatého rozhodl jít na těžce dostupné místo, aby tam našel ještě lepší podmínky ke sjednocení
se svým Pánem. Našel ruiny starého pohanského obětiště a usídlil
se tam. Tak zůstával v úplné samotě, nikam nechodil ani pro sebe
nic nepřijímal. Jen dvakrát za rok za ním přicházel dávný přítel,
aby mu přinesl zásoby chleba, ale Antonín s ním nepromluvil ani
slovo. Tak prožil 20 let. Pak nastal čas, kdy tento svícen měl zasvítit
k užitku duším. Za Antonínem začali přicházet muži, kteří toužili
následovat příklad jeho svatosti. Zanedlouho bylo založeno mnoho
monastýrů s bezpočtem poustevníků a jejich duchovním vůdcem byl
tento velký otec. Na prosby svých duchovních dětí jim dal ctihodný
Antonín stanovy, podle nichž měli žít. Byla to různá poučení nebo
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odpovědi na otázky ohledně povolání mnicha. Někdy i sám světec
psal dopisy do různých monastýrů.1
V roce 311 rozpoutal zločinný císař Maximinus Daia (305–313)
pronásledování věřících. Tehdy se ctihodný otec vydal do Alexandrie,
aby tam sloužil svatým mučedníkům, a když mu Pán dovolí, aby
také vytrpěl muka za Něho. Ale Všemohoucí nechtěl tuto oběť od
svého služebníka. Nikdo se neodvážil proti němu zvednout ruku,
přestože Antonín otevřeně vyznával, že je křesťan, a dokonce doprovázel mučedníky k soudu. Pronásledování utichlo a Antonín
se vrátil do své milované samoty. Velký počet návštěvníků ho však
začal vyrušovat ze služby Bohu, proto šel hlouběji do pouště. Tři
dny a tři noci putoval, až nakonec zůstal na jedné hoře, z jejíhož
úpatí vytékalo zřídlo dobré vody. Tady Antonín pokračoval ve svém
hrdinném následování Krista. To, co nutně potřeboval pro tělo, to
získával vlastníma rukama, když obdělával půdu. Za nějaký čas se
lidé dozvěděli o místě, kde velký stařec přebývá. Nemocní a svázaní
nečistými duchy prosili, aby se za ně přimluvil u Boha a byli uzdravováni a vysvobozováni.
Jednou k němu přišel vojevůdce Martinian, který měl posedlou
dceru, a začal ho prosit, aby ji uzdravil. Otec odpověděl: „Proč se ke
mně obracíš s prosbou o pomoc? Já jsem smrtelný člověk, stejně jako
ty. Oba dva jsme svou přirozeností stejně bezmocní. Jestli věříš
v Krista, jemuž já sloužím, pomodli se podle své víry k Bohu
a tvá dcera bude uzdravena.“ Martinián uvěřil, zavolal přesvaté
jméno Ježíš a v tu chvíli démon děvče opustil.
Svědkové potvrzovali, že tvář ctihodného Antonína zářila milostí,
která v něm byla, takže všichni hned poznávali, že je to duchovní
člověk. Přestože nikde nestudoval, moudrostí převyšoval všechny mudrce. Největší pohanští filosofové starce navštěvovali, aby
vyzkoušeli jeho rozumnost. Někteří drzí přicházeli proto, aby se
z něho vysmívali a zároveň i z celého křesťanství. Vraceli se od něj
ale zahanbeni a hluboce zasaženi. Dokonce císař Konstantin Veliký
a jeho synové Konstans a Konstancius uctivě zvali svatého k sobě.2
1

2

Z prací Antonína Velikého se nám zachovaly 1) jeho 20 slov o křesťanských ctnostech, 2) 20 listů do monastýrů nebo jejich představeným o
křesťanské dokonalosti a duchovním boji, 3) pravidla života a jiná poučení
a směrnice pro mnichy.
Konstantin Veliký (306–337), Konstantin (vládl západní polovině říše v
letech 337–350), Konstancius (vládl na východě v letech 337–361).
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Nechtěl jít, ale jako odpověď jim napsal dopis, v němž jim připomínal, aby pamatovali, že jsou také lidé a že přijde smrt, Boží soud a
věčnost. Ať jsou proto k lidem milosrdni, ať soudí spravedlivě a jsou
skutečnými otci chudobných a ubohých.
Antonín měl nezlomnou víru. Nikdy přátelsky nehovořil s heretiky a učil tomu i své bratry. Antonín otevřeně říkal, že rozhovory
s odpadlíky škodí duši. Jen v tom případě, když projeví ochotu
zříci se svých mylných pohledů, teprve pak je možné s nimi
začít rozhovor. Tehdy se po celém východě šířilo falešné učení
ariánů a manichejců.1 Podlí heretici rozšiřovali pomluvu, jako by
se k nim Antonín Veliký připojil. Ctihodný otec se proto vydal do
Alexandrie a před místním patriarchou a vším lidem proklel, tedy
uvrhl anathemu na ariány, a nazval je hlasateli antikrista. Celé
město, nejen křesťané, ale i pohané a odpadlíci, spěchali, aby se
podívali na Božího muže. Za pár dní se obrátilo tolik lidí, jak tomu
nebylo po několik let.
Pro čistotu svého srdce Antonín viděl duchovní svět. Jednou
uviděl ďábla, jak rozprostíral po celém světě své hrozné sítě. Uslyšel
hlas: „Jen pokorný unikne těmto pastím.“ Jindy k poustevníkovi
přišel démon v podobě muže, který hořce plakal. Pán hned Antonínovi neukázal zlou úskočnost, aby ještě více zjevil své milosrdenství,
že je připraven darovat odpuštění i největšímu hříšníkovi, jestli jen
se bude chtít kát. Antonín myslel, že to je prostý člověk a zeptal se
ho, co se mu stalo. Běs odpověděl: „Já nešťastník, tolik jsem nahřešil,
že jsem se stal podobný zlému. Prosím tě, otče, popros Krále všech,
aby ti ukázal, zda může odpustit ďáblu, když bude činit pokání.“ Na
modlitbě bylo starci ukázáno, kým je ve skutečnosti tento návštěvník
i jak mu má odpovědět. Následujícího dne se znovu setkali. Antonín jako odpověď řekl Boží požadavky a tehdy běs pochopil, že je
odhalen a zařval: „Mám sám sebe nazvat dávným zlem, ohavností
zpustošení a temným podvodem? V žádném případě, mnichu! To se
nestane! Já mám ještě vládu nad hříšníky, kteří mě milují a věrně
plní mou vůli. Já přebývám v jejich srdcích ve slávě. Copak z takové
velké cti mám přiznáním pravdy o sobě upadnout do hanby?“ Když
to řekl, zlý duch s rachotem zmizel.
1

Manichejská hereze vznikla pokusem spojit křesťanství s perským pohanským kultem zoroastra, který hlásal dualismus, tedy učení o existenci
od počátku dvou samostatných původců dobra a zla. Podle nauky manichejců byl Ježíš jen duchem. Jeho vtělení a utrpení prý bylo jen zdánlivé.
Obzvlášť rozšířená byla tato hereze ve 4. a 5. století.
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Na sklonku života Pán svému služebníku ukázal, že se blíží jeho
smrt. Naposledy navštívil bratry a mnoha poučeními posilnil jejich víru. Nechtěl, aby ho slavnostně pohřbívali, a proto se vrátil
na vrchol hory a tam se připravoval na završení života. Ctihodný
otec onemocněl, a proto k sobě zavolal dva učedníky, kteří se o něj
starali. Dal jim pak nařízení ohledně jeho pochování a rozdělení
jeho oděvu.1 Stařec se s nimi rozloučil a s radostnou tváří pohlédl
na anděly, kteří přišli vzít do nebe čistou duši tohoto otce pouště.
Antonín Veliký zemřel 17. ledna roku 356 ve 105. roce života.
Mniši podle jeho závěti pochovali jeho důstojné tělo na neznámém
místě. Až v roce 561, za vlády Justiniána, byly jeho ostatky zázračně nalezeny a přeneseny do Alexandrie. Poté, co muslimové dobyli
Egypt, byly jeho ostatky převezeny do Cařihradu a odtamtud na
konci 10. století do Francie. Od roku 1491 až doposud jsou uchovávány ve městě Arles2 v chrámu sv. Juliána.
Život ctihodného Antonína Velikého, zakladatele poustevnictví,
důkladně popsal sv. Atanáš Alexandrijský, a to už devět let po jeho
smrti. Na sv. Antonínovi se doslova naplnilo Boží slovo: „Náš boj není
proti tělu a krvi, ale proti duchům zloby v ovzduší.“ (Ef 6,12) Stále, až
do posledního dechu, vedl boj na život a na smrt s nepřítelem naší
spásy. Za to ho Pán povýšil už na zemi podle svého slibu: „Oslavuji ty, kteří mě oslavují.“ (1Sam 2,30) Přestože sv. Antonín z lásky
k Bohu stále utíkal před lidskou slávou a přebýval v nedostupné,
divoké pustině, i tak se stal známý svou zbožností ve všech koutech
země, aby každý oslavoval Nejsvětější Trojici, Otce i Syna i Ducha
svatého, amen.

1

2

Svou mantii (plášť) stařec rozkázal dát biskupovi Atanášovi Alexandrijskému (památka 18. ledna [v západní církvi 2. května]), druhou biskupovi
Serapionovi z Thmuis (památka 24. května [v západní církvi 21. března])
a žíněnou košili nechal těm dvěma učedníkům.
Hlavní město Provence v jihovýchodní Francii.
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SVATÝ ATANÁŠ, ARCIBISKUP ALEXANDRIJSKÝ
Když se Ježíš Kristus zjevil sv. Pachomiovi, pověděl mu o sv. Atanášovi:
„Vyvolil jsem si Atanáše, aby byl sloupem a svícnem mé církve. Vytrpí od lidí
mnoho zla a pomluv za obranu svaté
víry a pravé úcty k Bohu. S mou milostí
však nade vším zvítězí a bude hlásat
církvi pravdu svatého evangelia.“
Svatý Atanáš se narodil v Alexandrii v roce 298. Jeho rodiče byli zámožní
a zbožní křesťané. On sám se už od
dětství vyznačoval velkou zbožností. Když byl ještě malý chlapec, hrál
si s dětmi, že je biskup, a pohanské
děti křtil. Alexandrijského biskupa,
sv. Alexandra, chování chlapce zaujalo, zavolal ho k sobě a ptal se ho, na co
si to hraje. Když mu chlapec ochotně
všechno vysvětloval, biskup viděl, že
na dítěti spočívá velká Boží milost. Zavolal si jeho rodiče a řekl
jim, aby chlapce vychovávali ve zbožnosti a v pravém učení, a když
vyroste, aby ho přivedli ke službě Bohu. Rodiče splnili tuto prosbu
a Atanáš jako mladík získal vysoké vzdělání. Také už od mladých
let byl dobře znám tehdejším egyptským poustevníkům, především
sv. Antonínovi Velikému.
Když bylo Atanášovi 15 let, stal se církevním lektorem a v roce 318
ho patriarcha Alexandr vysvětil na jáhna. Za několik let povstala
v církvi ariánská hereze a sám Arius1 získával více a více stoupen1

Arius — alexandrijský kněz, který tvrdil, že byl čas, kdy Ježíš nebyl a že
byl stvořený na počátku všeho stvoření a je jiné podstaty než Otec. Tím
popíral Božství Ježíše Krista.
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ců, dokonce mezi biskupy. Roku 325 byl proto svolán všeobecný
koncil do Niceje. Patriarcha Alexandr vzal s sebou na koncil i svého
jáhna Atanáše. Mladý Boží služebník na koncilu vynikal hlubokou
moudrostí, znalostí Písma svatého a velkou horlivostí v obraně víry
v Krista. Pod vedením sv. Atanáše bylo na koncilu složeno Nicejské
vyznání víry, které říká, že Ježíš Kristus je „Světlo ze Světla, Pravý
Bůh z Pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem.“
Na koncilu byla odsouzena hereze a Arius a jeho stoupenci vyloučeni
z církve. Císař Konstantin poslal Aria do vyhnanství. Svatý Atanáš
po svém návratu do Alexandrie celý svůj další život přetvořil v živé
svědectví o Božství Ježíše Krista.
Zanedlouho po koncilu zemřel sv. Alexandr a před svou smrtí
oznámil všemu duchovenstvu, že podle Boží vůle se má stát arcibiskupem Atanáš. Atanášovi nepomohlo ani to, že z města utekl,
protože se pokládal za nehodného. Našli ho a ustanovili arcibiskupem Alexandrie. Svatý Atanáš byl pravdivým světlem církve. Svými
kázáními ničil lež ariánů, a obzvlášť se věnoval biskupům, kteří
mu byli podřízeni. Učil a vedl lid k Bohu a k pravdě tím, že posiloval jejich víru v Krista. Ariáni věděli, že tento biskup je největší
překážkou jejich vlivu a všechen svůj hněv namířili proti němu.
Podporu našli i u císaře Konstantina, který chtěl, aby mezi lidem i
v církvi vládl mír. Avšak mezi pravověrností a herezí žádný mír být
nemůže. Také mnozí biskupové se stali obětí heretického výkladu
pravd víry a mnoho z nich prodávalo svatou víru za časnou odměnu
a císařskou milost.
Prvním úderem ariánů byl požadavek, aby Aria znovu přijali do
lůna Kristovy církve. Císař Konstantin na radu a přesvědčování
odpadlíka Eusébia z Nikomedie napsal sv. Atanášovi dopis s tímto požadavkem. Atanáš mu odpověděl, že Kristova církev nemůže
mít žádné společenství s heretiky, kteří popírají Božství Kristovo.
Tehdy mu napsal biskup Eusébius a zkoušel Atanáše lichotivými
slovy přetáhnout na svou stranu a ospravedlnit Aria. Atanáš však
dobře věděl, jaký duch se skrývá za Ariem i za Eusebiem, proto
odpověděl: „Lidé, kteří si vymysleli falešné učení a protiví se
pravdě, nepatří do církve.“ Nezalekl se ani hrozeb císaře, a proto
směle napsal: „Hereze, která bojuje proti Kristu, nemá žádnou
jednotu s církví.“ Tehdy biskup Eusébius začal vinit Atanáše před
císařem z toho, že arcibiskup neposlouchá jeho příkazy. Také navedl falešného kněze Ischirana, aby tvrdil, že k němu prý arcibiskup
poslal svého kněze, který Ischirana odtáhl od oltáře a shodil na zem
kalich se svatými dary. Když to vše císař slyšel, nevěděl, co dělat.
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Viděl velké Atanášovy ctnosti, a zároveň slyšel neustálé pomluvy,
kterými ho ariáni zahrnovali. Rozkázal proto, aby byl svolán synod do Týru. Když se tam biskupové sešli, přišel jim list od císaře
Konstantina, kterým plně ospravedlňoval sv. Atanáše a zároveň ho
povolával k sobě. V té době totiž přišli za Konstantinem dva kněží
alexandrijské církve a pověděli mu, že všechna obvinění jejic arcipastýře jsou falešná. Svatý Atanáš se před císařem obhájil a s jeho
listy se vrátil do Alexandrie.
Ariánům bylo jasno, že chtějí-li zvítězit, musí nejprve odstranit Atanáše, silného arcibiskupa Egypta. Věděli, že ani Cařihrad
nebude mít sílu nic udělat, dokud Atanáš zůstane v Alexandrii,
neboť drží v rukách prapor všech pravověrných na Východě. Aby
se Atanáše zbavili, začali nový útok pomluv a podlostí. Císař viděl,
že proti svatému povstalo mnoho biskupů a že je nemůže zastavit.
Poslal proto Atanáše na nějaký čas do Galie, aby byl v církvi mír.
Ariáni se radovali, že dosáhli svého cíle, ale to ještě nebyl konec.
Došlo dokonce k tomu, že Arius měl být slavnostně přijat do lůna
církve. Avšak právě tehdy, když se to mělo stát, Bůh na modlitby
lidu a cařihradského biskupa Alexandra Aria potrestal. Najednou
se mu udělalo zle, poodešel stranou a tu z něho vyhřezly všechny
vnitřnosti. Tak heretik zahynul náhlou smrtí.
Svatý Atanáš zůstával v Galii více než dva roky. Uvědomoval si
nebezpečí, které hrozí duším věřících v Alexandrii, které byl nucen
opustit, proto za ně bojoval svými modlitbami a povzbuzoval je
pastýřskými listy, které posílal do Egypta. I když císař Konstantin
před svou smrtí (337) nařídil Atanášův návrat do Alexandrie, svatý
mohl přijít zpět až za rok. To už byl ale u vlády syn Konstantina
Konstancius, zjevný stoupenec ariánů.
Návrat Atanáše do Alexandrie naplnil všechny pravověrné velkou radostí. Atanáš hned začal posilovat v pravé víře základní
sílu církve — biskupy a mnichy. Když to ariáni viděli, znovu proti
němu rozpoutali štvavou kampaň a šířili kolosální lež, že prý odřezal pravou ruku lektorovi Arseniovi a využívá ji k čarování. Když
se to dozvěděl císař Konstancius i s naléhavou žádostí ariánů, aby
hned odsoudil Atanáše do vyhnanství, rozkázal, aby se věc zpočátku vyšetřila. Připravoval se soud. Za sv. Atanášem tajně přišel
Arsenius, jehož rukou prý měl světec čarovat, a Atanáš mu řekl,
aby se až do soudu schoval a pomohl mu přemoci nepřátele. Když
při soudu pomlouvači obvinili arcibiskupa, Arsenius vstal a přede
všemi ukázal své zdravé ruce. Heretici tím byli zcela zahanbeni a
poraženi. Poštvaný lid, který tam stál, však obstoupil sv. Atanáše
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a chtěl ho zabít. Jeden dobrý muž, Archelaus, lid uklidnil, vyvedl
Atanáše z města a poradil mu, aby se schoval tam, kde ho nikdo
nenajde. Světec se schoval v jedné vyschlé studni a přebýval tam
dlouhý čas. Heretici bez ohledu na svou porážku, Atanáše v jeho
nepřítomnosti odsoudili.
Atanáš byl nucen putovat na Západ k papeži Juliovi I. (337–352)
a k císaři Konstovi, který byl synem Konstantina Velikého a vládl
na Západě. Detailně jim vyprávěl vše, co se stalo. Mezitím heretici
v Antiochii iniciovali synod východních biskupů, na němž Atanáše
odsoudili. Napsali papeži Juliovi lživé svědectví o svatém a naváděli
ho, aby Atanáše odsoudil i on. Papež však všechno vyšetřil, poznal,
že šlo o lež a propustil Atanáše s tím, aby zasedl na svůj patriarchální stolec. Mezitím heretici určili do Alexandrie nového biskupa, ariána Řehoře. Když uslyšeli, že se Atanáš vrací, žádali císaře,
aby poslal spolu s Řehořem do Alexandrie vojsko. Jen co vojáci
přišli, hned hledali svatého. V chrámu zrovna probíhaly bohoslužby,
vojáci vešli dovnitř, ale Atanáš s Boží pomocí tajně vyšel z chrámu
a znovu putoval do Říma. Císař Konsta a rovněž papež Julius mu
při setkání projevovali velkou úctu. Papež svolal synod do Serdiky1
kvůli vyznání víry pro východní i západní biskupy. Západních biskupů bylo více než 300 a východních nad 70. Východní biskupové
zasaženi herezí hned viděli, že synod nebude v jejich prospěch a
odešli do Filippopole. Tam udělali svůj pseudosněm, na němž znovu
sv. Atanáše odsoudili. Avšak otci shromáždění v Serdice svatého
vyznavače ospravedlnili a uvrhli anathemy na pseudosněm východních biskupů. Potom Konsta napsal list svému bratru Konstanciovi,
že pokud neuzná rozhodnutí serdické synody a neumožní návrat
sv. Atanášovi do Alexandrie, vytáhne na něj s vojskem. Vojsko a
lodě už byly připraveny. Císař se lekl, neboť právě tehdy bojoval
s Peršany. Zavolal proto k sobě svatého a poslal ho se svým dopisem
do Alexandrie.
Když se arcibiskup vrátil na svůj stolec (346), všichni lidé ho přijali s velkou radostí. O této události Atanáš napsal toto: „Kolik panen
při této slavné příležitosti zasvětilo Bohu své panenství! Kolik mladíků
se rozhodlo pro mnišský život! Kolik rodičů nadchlo své děti, aby zaměřily svůj život na největší dokonalost! Kolik vdov a sirotků pocítilo,
že mají ve všem dostatek, neboť lidé z lásky ke Kristu rozdávali svůj
majetek! Ve městě všechno směřovalo k ctnosti, každý dům vypa1

Serdica, dnešní Sofie, hlavní město Bulharska
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dal jako chrám.“ Největší
radostí pro Atanáše bylo,
že mnoho jeho bývalých
protivníků, mezi nimiž
byli i dva biskupové, Ursius a Valens, se obrátili
a přede všemi lidmi přiznali, že svatého biskupa
bezdůvodně očerňovali.
Ariáni trochu utichli,
ale ne na dlouho. Když
byl roku 350 zabit císař
Konsta, Konstancius získal veškerou vládu nad Západem i Východem. Svolal dva sněmy, v Arles (353) a Miláně (355), a přinutil
západní biskupy Atanáše odsoudit. Na obranu svatého vystoupil
pouze papež Liberius (352–366) a někteří biskupové, které císař
odsoudil do vyhnanství. Konstancius různými způsoby nutil biskupy k ariánství. Jedny pod strachem a jiné milostí a dary. Mnoho
z nich se proto postavilo na stranu císaře a ariánů. Také císařské
vojsko spolu s heretiky páchalo v Alexandrii mnoho zla. Zabíjeli
věřící, kteří nechtěli přijmout bludnou nauku. Okrádali vdovy a
sirotky, spoutávali biskupy a krutě zabíjeli Bohu zasvěcené panny.
Svatému Atanášovi bylo v božském zjevení oznámeno, že ho chtějí
zabít, aby proto odešel na jiné místo. Musel se skrývat až do smrti
císaře Konstancia. Nemohl tak posilovat a těšit své stádo i křesťanský svět živým slovem, ale mohl psát. A Atanáš psal. Jeho listy se
staly zbraní. Věřící od něj nečekali obrazná vyjádření, potřebovali
slyšet pravdu a postavit se na základy, potřebovali být povzbuzeni
k boji a k hluboké lásce k Božímu Synu, Ježíši Kristu a Jeho církvi.
Právě to bylo v listech sv. Atanáše. Když je lidé brali do rukou, jejich
srdce začínala hořet.
V té době na svatou církev dopadal úder za úderem. Ariáni využívali různé prostředky, aby Atanáše zajali. Císař dokonce slíbil za
jeho hlavu velkou odměnu. Brzy ale přišla Konstanciova smrt (360)
a tak padla hlavní opora ariánů. Jeho nástupce, císař Julián odpadlík (360–363), chtěl přemoci křesťanství jiným způsobem. V naději,
že křesťané budou sami sebe vyhlazovat náboženskými spory, povolal biskupy z vyhnanství. Tehdy se znovu vrátil do Alexandrie i
sv. Atanáš. Obyvatelé města svatého s radostí přijali a hned vyhnali
všechny ariány.
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Potom se Julián otevřeně odřekl křesťanství a poklonil se modlám. Otci církve ho napomínali, a císař proto rozpoutal velké pronásledování. Nejprve chtěl zabít Atanáše, neboť jak tvrdili jeho rádci:
„Když se zruinuje základ, bude pak už lehčí zničit i zbytek křesťanské víry.“ Vojáci svatého všude hledali, aby ho zabili. Bůh ho však
chránil a on unikl jejich rukám. V noci šel k řece Nilu, nastoupil
na loď, co měla namířeno do Théb, a odplul. Jeden vojevůdce ho
však uviděl a rozkázal vojákům nastoupit na jinou loď a pustit se
za ním. Když svatý uviděl, že je druhá loď pronásleduje, rozkázal
obrátit a plout vstříc katům. Když se obě lodě setkaly, Atanáš se jich
zeptal: „Koho hledáte?“ Odpověděli: „Hledáme Atanáše, neviděli jste
ho?“ Řekl jim: „Trochu vás předehnal, jako by před někým utíkal.
Dohánějte ho a dostihnete!“ Tak byl sv. Atanáš zachráněn a znovu se
vrátil do Alexandrie. Musel se však schovávat až do smrti Juliána.
Když Julián zemřel, stal se císařem křesťan Jovián (363–364).
Tehdy sv. Atanáš znovu usedl na svůj stolec. Jovián ale vládl pouze
sedm měsíců a po něm se stal císařem arián Valens (364–378). Ten
po třech letech rozkázal vyhnat sv. Atanáše z Alexandrie. Čtyři měsíce se svatý musel schovávat v hrobce svého otce. Tehdy alexandrijský lid povstal k obraně svého pastýře a pohrozil, že povstane proti
císaři se zbraní v ruce, jestli nedovolí, aby se Atanáš vrátil. Valens se
lekl, a i když nechtěl, dovolil, aby se Atanáš vrátil do svého úřadu.
Tak se sv. Atanáš, letitý bojovník Ježíše Krista, vrátil do Alexandrie.
Udělal pro Kristovu církev všechno, co mohl, neboť bránil svatou
víru proti mnoha protivníkům a vyšel z tohoto boje jako vítěz. Na
konci svého života obracel hříšníky a heretiky a pokračoval v psaní
listů. Mezi ním a sv. Basilem Velikým bylo pevné přátelství. Oba
se velmi zasloužili o obranu svaté víry. Když nastaly pokojné časy,
Atanáš se s dvojnásobnou horlivostí věnoval modlitbě. Zesnul v
Pánu v roce 373. Jeho svaté ostatky byly přeneseny do Cařihradu.
(Západní církev slaví jeho svátek 2. května.)
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SVATÝ MAKARIUS EGYPTSKÝ1
Vlastí ctihodného otce Makaria bylo egyptské pohraničí, vesnice, která se jmenovala Ptinapor.2 Zpočátku ale jeho rodiče žili
v samotném Egyptě. Jeho otec byl
knězem, jmenoval se Abrahám, a
matka Sára. Byli neplodní, a proto se odloučili od manželského
života a ozdobili svůj život zdrženlivostí, pоstem, modlitbami,
bděním, almužnou, pohostinností a mnoha jinými ctnostmi. Tak
žili mnoho let. Z Božího dopuštění docházelo v té době k častým
nájezdům barbarů na Egypt, a
tak majetek, který rodiče měli,
byl rukama barbarů rozkraden.
Abrahám a Sára velmi zchudli a
už mysleli, že ze své vlasti odejdou. Jednu noc, když Abrahám spal,
zjevil se mu svatý patriarcha Abrahám, utěšoval ho a řekl, aby doufal
v Pána a neopouštěl Egypt, ale aby se přestěhoval do vesnice nazvané Ptinapor, která leží na egyptské hranici. „Bůh vás chce požehnat
narozením syna. On bude příbytkem Ducha svatého, neboť bude žít
andělským způsobem3 zde na zemi a mnoho duší přivede k Bohu.“
Když se Abrahám vzbudil, vyprávěl o svém vidění své manželce
Sáře. Oba vzdali chválu Bohu, nezdržovali se a přestěhovali se do
1
2

3

bývá také označován jako Veliký nebo Starší
některé prameny kladou jeho rodiště do vesnice Shanshour v provincii
Menoufia
jako mnich
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jmenované vesnice, která ležela nedaleko pouště, na níž měl v budoucnosti z Boží prozřetelnosti žít pro Boha jejich syn Makarius.
Zanedlouho ho Sára ve svém stáří počala a porodila a při křtu mu
dali jméno Makarius, což znamená blahoslavený.
Když chlapec dosáhl zralého věku a naučil se rozumět Písmu svatému, jeho rodiče jako by zapomněli na to, co bylo o něm předpovězeno, a chtěli, aby Makarius uzavřel sňatek, přestože sám Makarius
si to ani trochu nepřál. Naopak, ze všech sil se protivil domluvě,
kterou jeho rodiče uzavřeli, a toužil žít čistým a neposkvrněným
životem. Nakonec se plně odevzdal do rukou Božích, podřídil se
vůli rodičů, ale doufal, že mu Pán pak ukáže, co dál. Po skončení
svatební slavnosti, když byli manželé uvedeni do svatební komnaty, se Makarius začal přetvařovat, že je nemocen, a své nevěsty se
ani nedotkl. Z hlubiny svého srdce se obracel k jedinému pravému
Bohu v naději, že ho Pán přece jen udělá hodným opustit světský
život a stát se mnichem. Za několik dní se měl jeden z Makariových
příbuzných vydat na Nitrijskou horu,1 aby odtamtud přinesl natron,2
kterého tam bylo velmi mnoho. I sama hora se proto nazývala Nitrijská. Na přání svých rodičů se tam s ním vydal i Makarius. Po cestě
poblíž Nitrijského jezera Makarius poodešel od svých spolupoutníků
a chtěl si trochu odpočinout. Usnul a ve snu před ním stanul jakýsi
zvláštní muž, celý zářil a řekl: „Makarie! Podívej se na tato pouštní
místa! Dobře si je prohlédni, neboť se zde máš usadit.“
Cestou domů Makarius nad tím viděním přemýšlel. Když se vrátil
do svého domu, zastal svou manželku v těžkém stavu, zachvátila ji
silná horečka. O několik hodin později před očima Makaria zemřela,
a tak odešla do věčného života jako neposkvrněná panna. Po její smrti Makarius ještě více přemýšlel i o své smrti a v srdci si řekl: Pilně
dbej o svou duši, Makarie, neboť nevíš, kdy smrt přijde na tebe.
Od té doby se Makarius přestal starat o pozemské věci a neustále
přebýval v chrámě na modlitbách. Jeho milým zaměstnáním bylo
číst Písmo svaté. Když rodiče viděli, jaký vede Makarius způsob
života, už se neosmělovali v jeho přítomnosti ani vzpomínat ženské
jméno a radovali se z jeho ctnostného života.
1

2

Nitrie, Nitrijská poušť, Nitrijská hora — pouštní vysočina v Egyptě, přibližně 70 mil jižně od Alexandrie, západně od řeky Nil, nedaleko od Libyjské
pouště. Svůj název získala podle množství natronu na blízkých jezerech,
který se tam těžil od starověku.
hydrogenuhličitan sodný — soda bicarbona; natron se v dobách starověkého Egypta používal k mumifikaci zemřelých
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Abrahám, otec Makaria, dosáhl vysokého věku a onemocněl.
Zanedlouho stařec odešel k Pánu a za šest měsíců po jeho smrti
zesnula i Sára, Makariova matka. Ctihodný Makarius pochoval
rodiče a tak se stal zcela svobodným od všech rodinných svazků.
Po jejich pohřbu rozdal svůj majetek chudobným a hledal dobrého
duchovního vůdce, aby naplnil svou touhu stát se mnichem. Z Boží
prozřetelnosti se setkal s jedním starcem poustevníkem, kterému
pověděl o všech tajemstvích svého srdce. Stařec ho toho dne zadržel
u sebe na duchovní rozhovor až do večera. Když zapadalo slunce,
řekl Makariovi, aby si odpočinul a sám stanul k modlitbě. Uprostřed
hluboké noci stařec přebýval ve vytržení a viděl sbory mnichů, kteří
byli oblečeni do bílého oděvu a měli křídla. Obcházeli kolem spícího
Makaria a říkali: „Vstaň, Makarie, a ujmi se služby, kterou ti určil
Bůh. Neodkládej to na jiný čas, neboť líný jedná nerozvážně a pracovitý dostane i jeho mzdu.“ To vidění svatý stařec ráno pověděl
Makariovi, a když ho propouštěl, řekl mu: „Synu, máš-li v úmyslu to
učinit, učiň tak rychle, protože Bůh tě volá kvůli spáse mnohých. Proto
od této chvíle už nebuď jako lenivý k bohumilým činům!“ Ještě stařec
Makariovi připomněl modlitbu, bdění a půst a propustil ho v pokoji.
Když se Makarius vrátil domů, rozdal už úplně veškerý svůj majetek chudobným a za krátký čas znovu přišel za starcem, aby se
už zcela zřekl světa a žil jako Boží služebník. Stařec s láskou přijal
pokorného mladíka, vzdělal ho v mnišských pravidlech a ubytoval
ho nedaleko svého příbytku v odděleně stojící cele. Tak se Makarius
s Boží pomocí zřekl světa a následoval Krista tichého a pokorného.
Každým dnem vzrůstal v pokoře a pokání.
Po delší době, kdy přebýval se starcem, se Makarius odstěhoval
do jiné oblasti, poblíž jiné vesnice. Přišel sem za ním jeden zbožný
muž a začal Makariovi sloužit. Prodával košíky, které Makarius pletl
a kupoval mu za ty peníze chleba. Když nenávistník všeho dobrého,
ďábel, viděl, jak ho mladý mnich přemáhá, rozhodl se proti němu
rozpoutat válku. Začal s ním urputně bojovat. Všemožně se mu
snažil škodit, jindy ho pokoušel k hříchu v myšlenkách, jindy na
něj útočil v podobě různých potvor. Když se Makarius v noci modlil, ďábel otřásal jeho celou a jindy se změnil v hada, plazil se po
zemi a nenávistně se na něj vrhal. Svatý se ale chránil modlitbou a
znamením kříže, pohrdal ďáblovým strašením a vzýval k Bohu jako
kdysi David: „Nebudu se bát přístrachu nočního ani střely létající ve
dne, ani moru, jenž se plíží temnotami.“ (Ž 91,5–6)
Když ďábel nebyl schopen přemoci Makaria přímo, vymyslel proti
němu novou podlost. Jeden z obyvatel vesnice, v jejíž blízkosti se
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usídlil, měl dceru, kterou mladík, který také v té vesnici žil, požádal,
aby se stala jeho manželkou. Mladík však nepocházel z významného rodu, byl zcela prostým člověkem a k tomu ještě velmi chudým.
Rodiče děvčete za něho nechtěli svou dceru provdat. Dívka ale měla
mladíka ráda. Zahořeli vášní jeden k druhému, tajně zhřešili a
vyjevilo se, že děvče čeká dítě. Když se děvče ptalo mladíka, co teď
říct rodičům, on, naveden ďáblem, odpověděl: „Řekni, že se na tobě
poustevník dopustil násilí.“ Dívka poslechla tuto podlou radu a naostřila proti nevinnému mnichu jazyk. Když si rodiče všimli, že se
dívka má stát matkou, zbili ji a začali se jí vyptávat, kdo je vinen
jejímu úpadku. Dívka řekla: „Vinen je váš poustevník, kterého vy
všichni máte za svatého. Jednou, když jsem přišla k tomu místu, kde
žije, poustevník se se mou potkal na cestě, dopustil se na mě násilí
a já jsem o tom pro strach a hanbu nikomu neřekla.“
Rodiče, zasaženi těmito slovy děvčete jako střelami, běželi i s příbuznými k chýši svatého a vrhli se na něj s hlasitým křikem a láním.
Vytáhli Makaria z chýše, dlouho ho bili a potom ho přivlekli do vesnice. Nasbírali rozbité nádobí a různé střepy, svázali je provazem a
pověsili svatému na krk. Tak ho vodili po celé vesnici, nemilosrdně
se mu vysmívali, bili ho, vláčeli za vlasy a kopali do něj. Rodiče při
tom vykřikovali: „Tento mnich poskvrnil naši dceru, bijte ho všichni!“
Právě procházel kolem muž, který kvůli Bohu sloužil Makariovi
a prodával jeho koše. Snažil se zastavit toto týrání svatého a dostat
Makaria z rukou těch, kteří ho obklíčili jako zuřiví psi. Vrhli se však
i na něho s výhrůžkami a láním: „Podívej se, co udělal poustevník,
kterému ty sloužíš! Nepustíme ho, dokud nám neukáže toho, kdo
se zaručí, že bude živit naši dceru, kterou obral o dobrou pověst.“
Muž, který byl za svatého ochoten i zemřít, se za něho zaručil. Vzal
Makaria zesláblého ranami a s velkým úsilím ho dovlekl do chýše.
Když se Makarius trošku zotavil, začal pracovat usilovněji a říkal si
při tom: „Teď máš, Makarie, manželku a dítě, proto ti nezbývá, než
pracovat ve dne i v noci, abys je uživil.“ Pletl košíky a jeho pomocník
je prodával a utržené peníze posílal dívce na živobytí. Když přišel
čas a dítě se mělo narodit, zastihl ji spravedlivý Boží soud za to, že
pomluvila Božího muže. Nijak nemohla dítě porodit, trpěla mnoho
dní a nocí a hořce plakala od nesnesitelné bolesti. Když rodiče viděli
taková muka, trpěli spolu s ní a ptali se jí: „Co se to s tebou děje?“
Tehdy bylo děvče přinuceno říct celou pravdu. S hlasitým sténáním
vyznala: „Běda mně, hříšné! Zasloužím si strašný trest za to, že jsem
očernila spravedlivého a řekla, že on je vinen mému úpadku. Ne on,
ale vinen je ten mladík, který si mě chtěl vzít.“ Rodiče a příbuzní,
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kteří byli u ní, byli ohromeni těmi slovy a padl na ně velký strach.
Velmi litovali, že se tak odvážili ukřivdit Pánovu služebníkovi.
Zpráva o tom se roznesla po celé vesnici. Všichni obyvatelé se
seběhli k domu, kde žilo děvče. Uslyšeli křik děvčete, že poustevník
nemá vinu na její hanbě, a začali si vyčítat, jak nemilosrdně svatého
bili. Činili upřímné pokání a radili se s rodiči děvčete, jak křivdu
napravit. Rozhodli se jít ke ctihodnému mnichovi, s pláčem padnout
k jeho nohám a prosit za odpuštění, aby na ně nepadl hněv Boží za
jejich zločin. Když se o tom Makarius dozvěděl, zesmutněl, protože
nechtěl být lidmi ctěný a oslavovaný. Následující noci opustil svou
chýši a vydal se hlouběji do pouště. Šel dlouho, až přišel ke ctihodnému otci Antonínovi Velikému, kterého už zdávna toužil vidět.
Antonín ho přijal velmi laskavě a Makarius se stal jeho upřímným
učedníkem. Prožil s ním dlouhý čas a dostal od něj mnoho poučení
k bohumilému životu. Ve všem se snažil svému otci podobat. Později
na radu ctihodného Antonína od něho odešel, aby žil osamoceným
životem v Skytské poušti1, kde tak zazářil hrdinnými mnišskými
skutky, že mnoho bratří převyšoval. Dostal od nich proto jméno
„Mladý stařec“.
Tady byl Makarius nucen bojovat s běsy ve dne i v noci. Někdy
na sebe brali i zjevně podobu různých strašidel a zlostně se na něj
vrhali. Jindy rozpoutali proti svatému neviditelný boj a útočili na
něj různými vášnivými a nečistými myšlenkami. Běsi ho chtěli všemi
možnými způsoby zviklat a zbořit pevnou duchovní stěnu, která byla
postavena samotným Ježíšem Kristem. Nebyli však schopni zvítězit
nad mužným bojovníkem, který celou svou naději vložil v Pána.
Když bylo ctihodnému Makariovi 40 let, dostal od Boha dar divů
činění, proroctví a také moc nad nečistými duchy. Byl vysvěcen na
kněze a určen za představeného mnichům, kteří žili ve skytu. Bůh
jeho rukama činil mnoho zázraků.
Heretik jménem Hierax, který učil, že není vzkříšení z mrtvých,
přišel z Egypta na poušť a nahlodával víru bratří, kteří tam žili. Potom šel i za ctihodným Makariem a v přítomnosti mnohých bratří se
s ním pustil do sporu o víře. Byl mistrem slova a zesměšňoval prostý
jazyk ctihodného otce. Makarius si všiml, že bratři se začínají kvůli
slovům heretika otvírat pochybnostem a řekl mu: „Jaký je z toho
užitek, hádat se slovy o vzkříšení a balamutit rozum těch, kdo slyší
1

Skytská poušť se nacházela den cesty od Nitrijské hory v severovýchodní
části Egypta. Byla to bezvodá, kamenitá poušť, oblíbené místo egyptských
poustevníků. Dnes nese název Vádí Natrun.
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naši při. Pojďme na hroby našich bratří, kteří zemřeli v Pánu, a když
Pán shlédne na mou modlitbu a vzkřísí mrtvého, všichni se budou
moci přesvědčit, že apoštolská víra je pravá a potvrzuje ji sám Bůh.“
Bratři schválili slova ctihodného otce a vydali se na hřbitov. Tehdy
se ctihodný Makarius obrátil s modlitbou k Pánu a řekl: „Pane,
Ty sám nyní ukaž, kdo z nás dvou v Tebe správně věří, a učiň, aby
povstal z hrobu jeden z mrtvých, kteří zde leží.“ Pomodlil se a nazval jménem jednoho bratra, jehož nedávno pochovali. Mrtvý hned
odpověděl na jeho hlas z hrobu. Mniši rychle rozkopali hrob a našli
v něm svého bratra vzkříšeného. Když Hierax uviděl takový zázrak,
zachvátila ho hrůza a utekl. Všichni mniši ho hnali tak, jako když
vyhánějí nepřátele, daleko, až za hranice toho území.
Jednou, když se ctihodný Makarius modlil, slyšel hlas, který mu
říkal: „Makarie, nedosáhl jsi ještě takové dokonalosti ve zbožném životě jako dvě ženy, které spolu žijí v nejbližším městě.“ Když Makarius
dostal takové zjevení, vzal hůl a šel do města. Našel dům, kde ženy
žily, zaklepal na dveře, jedna z žen vyšla, a když uviděla ctihodného otce, s velkou radostí ho přijala do domu. Ctihodný otec zavolal
k sobě obě ženy a řekl jim: „Kvůli vám jsem sem přišel z daleké
pouště; toužím vědět o vašich dobrých skutcích. Prosím vás, abyste
mi o nich vyprávěly a nic netajily.“ Ženy mu odpověděly: „Věř nám,
ctihodný otče, že ještě minulé noci jsme sdíleli lože s našimi manžely, jakou ctnost chceš u nás nalézt?“ Ale ctihodný otec naléhal, aby
mu vyprávěly o svém životě. Tehdy ženy řekly: „Dříve jsme nebyly
příbuzné, ale potom jsme se provdaly za dva rodné bratry a už 15 let
žijeme všichni společně v jednom domě. Po celý čas našeho společného přebývání nikdy slunce nezapadlo nad naším svárem. Hned
jsme Pánu vyznávaly i hlasitě, jedna před druhou, svá provinění a přijímaly od Něj odpuštění a novou milost. Náš vztah
k Pánu i vzájemné vztahy se pokáním tak prohloubily, že už
delší čas jsme neřekly jedna druhé žádného zlého ani křivého
slova a nikdy jsme se pak už mezi sebou nehádaly. Doposud
žijeme v míru a souladu a nedávno jsme se jednotně rozhodly opustit
naše muže a odejít ke svatým pannám, které slouží Bohu. Nemůžeme
však naše muže uprosit, aby nás pustili, přestože jsme je naléhavě
se slzami o to žádaly. Když jsme nedostaly svolení, uzavřely jsme
smlouvu s Bohem a mezi sebou, že nebudeme mezi sebou o ničem
světském hovořit až do naší smrti.“ Když ctihodný Makarius uslyšel
jejich slova, řekl: „Vpravdě Bůh nehledá ani pannu, ani provdanou,
ani mnicha, ani světského člověka, ale dobrý úmysl a přijímá ho jako
sám skutek a dává každému upřímnému kajícníkovi milost
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Ducha svatého, který v něm působí a řídí život každého, kdo
chce být spasen.“
Jindy přišla za svatým vdova a s pláčem ho prosila o pomoc. Její
zesnulý manžel přijal do úschovy velkou sumu peněz a za několik
dní zemřel, aniž by někomu řekl, kam peníze schoval. Vlastník peněz chtěl prodat vdovu i děti do otroctví, aby si tak nahradil škodu.
Ctihodný otec se velmi modlil za tuto záležitost, pak šel ke hrobu
mrtvého muže a hlasitě se ho zeptal, kde schoval peníze. Tehdy zesnulý odpověděl, kde je ukryl a všichni, žena i děti, byli zachráněni
před prodejem do otroctví.
Jeden z mnichů se zeptal sv. Makaria, jak je třeba se modlit, aby
byl spasen, a on mu odpověděl: „Modli se takto: Pane, jak se ti líbí
a jak jen Ty umíš, spas mě! A Pán, který je milosrdný, vyslyší tvou
upřímnou modlitbu a přivede tě do svého království.“
Ctihodný Makarius předpověděl den své smrti a zemřel tak svatě,
jak svatě žil. Dožil se 90 let a zemřel roku 390, z toho 60 let prožil
na poušti. Jeho svaté ostatky jsou uchovány v městě Amalfi v Itálii.
:;:;:;:;:;:;:;:;

Svatý mučedník Klement
viz str. 143

127

SVATÝ EUTYMIUS VELIKÝ
V římské provincii Arménie, ve městě Meliténé, žili
zbožní, křesťanští manželé. Muž se jmenoval Pavel a
žena Dionýsie. Jedno je však
trápilo — nemohli mít děti.
Často navštěvovali chrám
mučedníka Polyeukta,1 který
byl za městem. Prosili Boha,
aby se nad nimi smiloval a
uzdravil je z neplodnosti.
Jedné noci během modlitby Pavel s Dionýsií uslyšeli
hlas, který jim oznamoval: „Radujte se, Pán vám daruje syna. Po
jeho narození Bůh dá útěchu své církvi.“ Zanedlouho se proroctví naplnilo, narodil se jim syn. Ze samé radosti ho pojmenovali
Eutymius.2 Neminulo ani pět měsíců od jeho narození a zločinný
císař Valens (364–378), heretik, zahynul rukama barbarů. Tím se
zastavilo strašné pronásledování věřících ariány. Zanedlouho Eutymiovi zemřel otec. Dionýsie, podle slibu, který spolu s manželem
složila, přivedla chlapce za svým bratrem, presbyterem Eudoxiem,
a odevzdala dítě k službě Všemohoucímu. Eudoxius o svém synovci
pověděl biskupu Otriovi a ten svěřil jeho vzdělání dvěma svým zbožným klerikům, Akákiovi a Synodiovi.3 Eutymius s velkým zaujetím
četl Boží slovo a každodenně rostl v ctnostech a poznání Pána. Za
nějaký čas ho biskup vysvětil na kněze a spolu s tím mu bylo svěřeno
1
2
3

památka 9. ledna
z řeckého slovesa „raduji se“, v překladu „veselý, radostný“
Oba se, každý ve svůj čas, stali biskupy Melitény; památka sv. Akákia se
slaví 17. dubna.
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vedení klášterů, které byly v tom městě. Když bylo Eutymiovi 20 let,
vydal se do Jeruzaléma, aby unikl světskému halasu. Uctil svatá
místa a začal obcházet poustevníky, kteří žili v tamních pouštích.
Dostal se až do Faránské1 lávry 2 a usadil se v prázdné cele za monastýrem. Tak se osvobodil od pozemských starostí a staral se jen
o jedno — aby byl milý Bohu. Kromě modlitby i fyzicky pracoval, a
tak to doporučoval i mladým mnichům.
Ctihodný Eutymius měl souseda, milého přítele Teoktista. Každého roku osmý den po svátku zjevení Páně odcházeli na Judskou
poušť a zůstávali tam až do Květné neděle. Jednou mniši našli jeskyni v údolí Dabor, u níž tekl potok. Odtud se už služebníci Boží do
lávry nevrátili a zůstali na tom místě žít. Pán však za nějaký čas pro
užitek druhých duší odhalil, kde žijí. Pověst o blaženém Eutymiovi
se rychle šířila a množství mužů přicházelo, aby se pod jeho vedením
stávali podobní Ježíši Kristu. Zanedlouho tam vzniklo cenobium.
Eutymius byl zkušeným duchovním lékařem bratří. Všichni před
ním odhalovali své myšlenky a on každého otcovsky poučil. Říkával:
„Proč jste opustili svět? Namáhejte se, dbejte o svou spásu a
chraňte se, aby vás někdo nesvedl!“ (Mt 24,4) „Nejdůležitější
je, abyste věděli, že učedník Kristův nemá vlastní vůli. Musí
být vždy poslušný a pokorný, pamatovat na smrt a soud, bát
se pekelného ohně a toužit po nebeské slávě.“
Jednou mnich, který byl hospodář monastýru, požádal bratra
jménem Auxentius, aby na sebe vzal službu pastýře stáda. On odmítl. Mnich se proto obrátil na dva presbytery a spolu s nimi šel
za Auxentiem, aby tuto službu přijal. Neposlechl ani je. Hospodář
to řekl starci. Eutymius zavolal mnicha a obrátil se k němu slovy:
„Synu, přijmi v poslušnosti službu, která se ti svěřuje.“ Bratr odpověděl: „Nemohu ze třech důvodů: jsem cizinec a neovládám místní
jazyk, zadruhé se bojím, že zhřeším, a zatřetí, když budu pracovat,
nebudu mít možnost žít v Bohu.“ Otec na to: „Neboj se, Pán ví, že
z lásky k Němu sloužíš jeho služebníkům. Poslouchej svého Spasitele, který řekl: ‚Syn člověka přišel ne proto, aby mu sloužili, ale aby
sloužil a dal svůj život za mnohé.‘ (Mt 20,28) A ještě: ‚Nehledám svou
vůli, ale vůli Otce, který mě poslal.‘“ (J 5,30) Auxentius však zůstal
1

2

Faránskou lávru, neboli Fary, založil ctihodný Chariton (památka 28. září)
po cestě do Jericha.
Lávra — termín označující velký monastýr; mniši zde 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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neoblomný. Ctihodný otec se rozhněval a řekl: „My ti dítě, radíme,
co je pro tebe užitečné a ty neposloucháš! Uvidíš, jaká je odměna
za neposlušnost.“ Náhle na Auxentia zaútočil démon, padl na zem
a začal sebou házet jako posedlý. Přítomní se polekali a prosili za
něj Eutymia. On zastínil ubožáka znamením kříže a zlého vyhnal.
Když Auxentius přišel k sobě, padl k nohám otce Eutymiua a prosil
za odpuštění. Svatý mu řekl: „Poslušnost je velká ctnost, Bůh ji
požaduje víc než oběti. Neposlušnost přináší smrt.“
Když za ctihodným otcem přicházelo stále více návštěvníků,
rozhodl se, že odejde do samoty. Vzal svého učedníka Domiciána
a procházel pustinou podél Mrtvého moře, až přišel do obce Aristobulias. Syn tamního stařešiny byl svázán démonem. Eutymius
chlapce osvobodil a zpráva o tom se hned roznesla po okolí. Znovu
začali přicházet noví bratři a mnoho lidu z okolních měst. Ctihodný
otec tady obrátil i velké množství podvedených manichejskou herezí. Založil monastýr a vrátil se zpět do cenobia. Nedaleko od něj
si stařec našel jeskyni a zůstal v ní. To byl počátek slavné lávry,
která na tom místě brzy vznikla. Představeným v ní byl Teoktist a
Eutymius žil sám na blízké hoře. Do monastýru přicházel na neděli
a svátky. Zpočátku bratři trpěli nedostatkem potřebných věcí. Jednou přišlo do lávry 400 poutníků. Eutymius viděl, že jsou hladoví a
řekl svému učedníkovi, aby je nasytil. On mu řekl: „Nemáme chleba
ani pro deset lidí.“ Otec ho však poslal pryč se slovy: „Jdi a dělej,
co ti přikazuji, protože Duch svatý říká, že tito lidé se mají nasytit a i
nám dost zůstane.“ Domicián šel do skladu s chlebem, ale nemohl
otevřít dveře. Když je vysadili, vysypaly se zevnitř chleby — tolik jich
tam bylo. Tři měsíce nemohli dveře postavit zpět, protože chlebů
neubývalo. Takové zázraky Pán dělal na modlitby svého služebníka!
Jeden bratr jménem Emilian se prohřešil proti čistotě. Otevřel
se hříšným myšlenkám. Když šel do chrámu, Eutymius procházel
kolem něho. Duchem pochopil, v jakém stavu je jeho duše, a řekl:
„Ať tě ztrestá Pán, nečistý démone!“ Najednou Emilian padl a začal
se třást, z úst mu tekla pěna. Bratři se shromáždili kolem a stařec jim řekl: „Vidíte tohoto mnicha? Od svého mládí až dosud žil
dobře, v tělesné neposkvrněnosti. Teď se ne na dlouho oddal
nečistým myšlenkám, které přijal do srdce, a hned ho ovládl
běs. Poučme se z jeho utrpení a ať každý z nás ví, že přestože
se nedotýká cizího těla a nečiní takový hřích, ale dopouští
se bezpráví tím, že se dobrovolně uspokojuje nečistými myšlenkami, takový smilník má démona. Tedy pozorně bděte
nad myšlenkami, které poskvrňují duši, neboť po smrti budou
stejně mučeni ti, co snili o smilstvu, jako ti, kteří tak hřešili.
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Pomodleme se však za Emiliana k Pánu, aby ho osvobodil od
zlých a tělesných vášní.“ Během modlitby běs vyšel a strašně
křičel: „Jsem duch smilstva!“ Celé okolí naplnil smradem jako od
spálené síry. Bratři na tento zážitek, který jim přinesl velký duchovní
užitek, ještě dlouho vzpomínali.
Když bylo Eutymiovi 75 let, probíhal IV. všeobecný sněm v Chalcedonu.1 Mezi otci byli i někteří učedníci sv. Eutymia. Po ukončení
sněmu oznámili svému duchovnímu vůdci jeho závěry. Eutymius
je označil za pravověrné a zpráva o tom se rychle rozšířila po celé
Palestině. Mnoho mnichů svedených falešným učením se obrátilo
k pravdě. V té době přišel do Palestiny heretik Theodosius, který
vypadal jako mnich, ale ve skutečnosti byl čaroděj. Lživě rozhlašoval,
že Chalcedonský sněm obnovil Nestoriovy hereze odsouzené Efezským koncilem (431). Takovým způsobem se mu podařilo mnoho
věřících i Bohu zasvěcených osob přimět k odpadlictví. Dokonce zbožná císařovna Eudokie, manželka císaře Theodosia Mladšího (408–450), která po smrti manžela žila ve Svaté zemi, heretikovi
uvěřila. Ten, poté co vyvolal nespokojenost vůči jeruzalémskému
patriarchu Juvenálovi, ho ještě s pomocí svých vlivných přátel sesadil z patriarchálního stolce a sám začal místo něho vládnout nad
Pánovou vinicí. Tento vlk v ovčí kůži hrůzně pronásledoval ty, kteří
se drželi pravověrného učení, jedny mučil, druhé zabíjel. Takovým
způsobem ovládl a stáhl za sebou všechny palestinské mnichy. Jen
Eutymiovy monastýry zůstaly pevné ve víře jako tvrze. Přestože
Theodosius stále vynakládal úsilí, aby ctihodného otce přetáhl na
svou stranu, Eutymius byl jako nepohnutelná zeď, nepomohly ani
prosby, ani výhrůžky.
Aby stařec unikl blízké příležitosti k hříchu, odešel do samoty.
Tehdy žil na Jordánské poušti ctnostný poustevník Gerasim, který
se však také nechal svést falešným učením. Když uslyšel o sv. Eutymiovi, chtěl se s ním setkat a tak se i stalo. Eutymius Gerasima
poučil a ten hned odhodil herezi a od té chvíle se hluboce kál za
svůj pád. Byl pak započten mezi svaté.2
1

2

IV. všeobecný sněm (451) proti alexandrijskému lžipatriarchovi Dioskurovi
a Eutychovi, archimandritovi (tj. opatovi) jednoho konstantinopolského
monastýru. Učili, že v Kristu je jen jedna přirozenost — božská, která
po vtělení zcela pohltila lidskou přirozenost. Odtud je i hereze nazvaná
monophysitismus (řec. mono — jedna, physis — přirozenost).
v západní církvi památka 5. března
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Chaos trval celý rok, až dokud císař Marcian, naplněný bázní
Boží, nerozkázal pseudopatriarchu zajmout. Když se o tom Theodosius dozvěděl, utekl do Sinajských hor a schovával se neznámo kde.
Svatý patriarcha Juvenál se znovu vrátil na svůj stolec v Jeruzalémě.
Císařovna Eudokie zpočátku váhala, nevěděla, kde je pravda, ale
když se setkala se sv. Eutymiem, odřekla se hereze a vrátila se do
lůna církve. Mnoho věřících a mnichů učinilo po jejím vzoru totéž.
Dala si dokonce vybudovat věž nedaleko od Eutymiovy lávry, aby
mohla často poslouchat jeho slova, inspirovaná samým Bohem.
Ctihodný otec velmi soustředěně sloužil svatou liturgii. Jednou
během liturgie ho viděli obklopeného ohnivým sloupem, který sestupoval z nebe. Eutymius měl také dar poznání myšlenek a srdcí. Viděl,
v jakém stavu bratři přijímají svaté přijímání. Ti, co byli hodni, zářili
nadpozemským světlem, ale nehodní byli zatemnění a vypadali jako
mrtvoly. Stařec proto neustále svým duchovním dětem připomínal:
„Pozorně dbejte na to, jak přijímáte svaté svátosti. Každý z vás
ať prověří sám sebe a potom ať jí chléb a pije z kalicha. Vždyť
Duch svatý ústy apoštola řekl: ‚Ten, kdo jí a pije nehodně a
nerozlišuje Pánovo tělo, odsouzení sobě jí a pije.‘“ (1Kor 11,29)
Svatý Eutymius prožil mnoho let v ustavičné práci pro Pána,
až se přiblížil čas jeho smrti. Spasitel mu oznámil, kdy jeho duše
opustí tělo. Zavolal bratry a řekl jim svá poslední poučení. Tři dny
pak ještě zůstával v kněžišti a modlil se. Potom odešel pro nebeskou
odměnu. Bylo mu 97 let. Na pohřeb se sešlo velké množství věřících,
mezi nimi i patriarcha s duchovenstvem. Věrný učedník Eutymia,
Domicián, zůstal u jeho hrobu šest dní. Sedmého dne se mu ukázal
sám Eutymius s radostnou zprávou, že se brzy setkají v království
Božím. Naplněn radostí přišel Domicián do chrámu, kde obklopen
bratřími odevzdal svého ducha Pánu.
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SVATÝ MAXIM VYZNAVAČ
Svatý Maxim — jeho jméno
znamená největší — se narodil v Cařihradě, hlavním městě
Byzantské říše, kolem roku 580,
zámožným, ale hlavně zbožným,
křesťanským rodičům. Mladík
získal náležité vzdělání a důkladně se zabýval i studiem filosofie
a bohosloví. Za svou moudrost a
spravedlivý život byl Maxim všemi ctěn. Císař Herakleios (610–
641), aniž by o to Maxim usiloval, ho ustanovil svým prvním
sekretářem a započetl mezi své
nejbližší rádce.
Počátkem 7. století zavládla
na Východě hereze monotheletistů.1 Jejími zastánci a šiřiteli byli alexandrijský patriarcha Kýros (630–642) a hlava konstantinopolské církve Sergius (610–638).
Svolali místní sněmy ve svých arcidiecézích a utvrdili své falešné
učení. Přidal se k nim i vládce Herakleios. Jen jeden, a to sv. Sofroni1

Stoupenci této hereze učili, že Pán Ježíš měl jen jednu vůli; jedni říkali,
že Boží, jiní, že lidskou, a jedno chtění. Tato hereze se rozvinula z bývalé
eutychiánské hereze, která tvrdila, že v Kristu je jen jedna přirozenost,
navzdory pravdivému učení církve, které říká, že náš Spasitel je pravý Bůh
a pravý člověk, tedy že má dvě přirozenosti — Boží a lidskou — které jsou
spojeny v jedné osobě. Z toho vyplývá, že Kristus musí mít i dvě vůle, dvě
touhy, neboť to je i součást každého bytí, přirozenosti. Tím, že tvrdili, že
v Ježíši je jen božská vůle, heretici fakticky nepokládali Pána za pravého člověka, a tím prakticky popřeli nejdůležitější pravdu křesťanství, a to vtělení
Božího Syna, Jeho reálné utrpení a smrt, a nakonec i vzkříšení z mrtvých.
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us,1 patriarcha Jeruzalémský, se této herezi odvážně vzepřel. Maxim
se bál, aby se nenechal svést a nestal se z něj odpadlík, jak z mnoha
jiných vysoce postavených úředníků, proto opustil císařský palác
a odešel do Chrysopolského monastýru. Za několik let byl zvolen
za představeného.
Patriarcha Sergius navedl vladaře, aby vydal příkaz tzv. „Ektesis“, což znamená výklad, tedy vyznání víry podle jejich špatných
pohledů, a aby rozkázal všem bez rozdílu se tohoto vyznání držet.
Když ctihodný Maxim viděl rozkol v církvi a pronásledování, které
dolehlo na pravověrné, velmi se tím trápil. Nezůstal však pasivní.
Od roku 633 do roku 640 sv. Maxim utvrzoval víru v Konstantinopoli, Alexandrii, Malé Asii, na Kypru a v jiných zemích. Když
uslyšel, že papež Severin (638–640) Výklad nepřijal a jeho nástupce
Jan uvrhl na tento Výklad anathemu, vydal se do Říma. Cestoval
přes Afriku, navštěvoval místní biskupy, na které naléhal, aby se
drželi tradice otců a přesvědčoval je, aby se měli na pozoru před
monotheletismem. Kam nemohl zajít osobně, psal listy. Právě tehdy
zemřel lžipatriarcha Sergius a konstantinopolskou katedru zaujal
Pyrrhus, rovněž stoupenec této hereze. Zesnul také Kýros a císař
Herakleios a jeho nástupcem se stal jeho syn Konstantin III. Za čtyři
měsíce však nového císaře otrávili. Na vraždě se podílel i zločinný
lžipatriarcha Pyrrhus. Začal boj o vládu. Nakonec žezlo císařství
přijal Konstans II. (641–668), syn Konstantina. Bezbožný Pyrrhus ze
strachu utekl do Afriky. Místo něj zaujal patriarchální stolec Pavel,
také bývalý monotheletista. Pyrrhus se setkal s blahoslaveným Maximem a po dlouhých debatách se přidal k pravověrným. Dokonce
napsal i knihu proti herezi a byl pak s poctou přijat papežem jako
skutečný cařihradský patriarcha. Když se to dozvěděli nepřátelé
pravdy, kypěli závistí. Vladař poslal k Pyrrhovi své lidi, kteří na
něj vyvinuli takový nátlak, že se vrátil do područí hereze. Bezbožný Konstans s pomocí pseudopatriarchy Pavla, podobně jako jeho
děd, složil své vyznání víry v duchu hereze a nazval ho „Typosem“2
neboli Vzorem. Když tento edikt došel do Říma, papež sv. Martin
ho odmítl. Ctihodný Maxim, který v té době už byl v Římě,3 radil
Svatému otci svolat místní sněm a na něm Typos odsoudit, což se
1
2

3

památka 11. března, viz str. 413
Byl vydán v roce 648. Tímto ediktem císař zakazoval, jakoby z důvodu
zachování míru v církvi, jakékoliv spory ohledně sporných otázek, jako
je vůle a působení v Kristu. Ve skutečnosti však všichni museli vyznávat
monotheletickou herezi.
Sv. Maxim přijel do Říma koncem roku 645 a zůstal tam do roku 655.
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i stalo. 105 biskupů prodiskutovalo mylné pohledy Kýra, Sergia,
Pyrrha i Pavla a uvrhli na ně anathemu, stejně jako na nové císařské vyznání víry. Maxim byl na sněmu rovněž přítomen a natolik
horlivě obraňoval učení církve, že se to stalo známým po celé zemi.
Pak papež rozeslal poselství všem věřícím, v němž přikazoval držet
se pravověrného učení a v ničem neposlouchat heretiky. Když se o
tom vladař dozvěděl, vzkypěl hněvem a poslal svého náměstka, aby
svatého papeže Martina zajal. Obvinili ho z vymyšlených zločinů a
v noci tajně odeslali k císaři, který služebníka Božího odsoudil nejprve k smrti. Tehdy byl sv. Martin tyranizován a tupen jako nějaký
zločinec, a nakonec byl trest smrti změněn na vyhnanství v Chersonesu, kde na následky krutého zacházení za tři měsíce, v roce 655,
zemřel. Spolu s ním byl však do Konstantinopole přiveden i ctihodný
Maxim a dva jeho učedníci. Císařovi služebníci s nimi jednali bez
milosrdenství a hned sv. Maxima uvrhli do vězení. Za několik dní ho
přivedli k výslechu. Předsedal mu pokladník vladaře, který nejlépe
ze všech uměl překrucovat fakta a podávat podvod, jako by šlo o
čistou pravdu. Hned začal Maxima hanit a lát mu zlými slovy a pak
ho bez studu obvinil lživými pomluvami. Tvrdil, že stařec Maxim je
vlastizrádce, tupí císařské Veličenstvo a obviňoval ho i z jiných vylhaných provinění. Aby jeho pomluvy měly vizáž pravdivosti, využil
falešné svědky. Avšak sv. Maxim lehce vnesl jasno ohledně všech
očernění a pak pokorně řekl: „Děkuji mému Pánu za to, že jsem vydán do vašich rukou a trpím muka za neexistující provinění, abych
byl skrze to očištěn od hříchů a poskvrn mého života.“ Nepřátelé
ztratili pevnou půdu pod nohama, protože viděli, že se zapletli do
vlastních osidel, rychle rozpustili shromáždění a vydali se k císaři:
„Nikdo nemůže Maxima přesvědčit,“ hlásili Konstansovi, „aby s námi
vytvořil jednotu, i kdybychom ho podrobili mukám.“
Za služebníkem Božím Maximem přišli i poslové patriarchy, kteří
se ho chytře ptali, zda náleží do církve, a pokud ano, ať se spojí
s nimi. Spravedlivý Maxim na to odpověděl: „Pán Ježíš nazval
církví tu, která se drží pravdivého, spasitelného vyznání víry.
Za to On nazval blahoslaveným i Petra a na něm slíbil založit všeobecnou církev. (viz Mt 16,16–19) Proto se chci dozvědět obsah vašeho
vyznání víry. Pokud neprotiřečí pravdě, hned vstoupím do společenství
s vámi.“ Tehdy se císař poradil s lžipatriarchou a odsoudil Maxima
do vyhnanství do městečka Vize, které se nacházelo v Thrákii.1
1

Historické území na Balkánském poloostrově. Dnes se tento region
rozkládá na území tří států: Bulharska, Řecka a Turecka.
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Také jeho učedníci byli odesláni do dalekých krajin, jeden do města
Pervera a druhý do Mesembrie.
Uplynulo mnoho času a za ctihodným Maximem přišel biskup
Caesareje bithýnské, Theodosius, a dva vážení konzulové, Pavel a
Theodosius, aby ho obrátili k jednomyslnosti. Vyzkoušeli k tomu
různé prostředky, hned mu lichotili, hned mu zase hrozili a táhli
k výslechu. „Císař a patriarcha,“ říkali Maximovi, „se nejvíc chtějí dozvědět, proč se odděluješ od společenství s konstantinopolským stolcem.“ Stařec Maxim důkladně vysvětlil, že příčinou je fakt, že vedení
této církve upadlo do hereze, ztratilo spasitelnou víru, a dodal: „Až
uvidím cařihradskou církev takovou, jaká byla dříve, bez jakéhokoliv
lidského přesvědčování se znovu stanu jejím synem. Dokud však
v ní budou hereze a hierarchové odpadlíci, nic mě nepřesvědčí
vstoupit do společenství s nimi!“ Tehdy ti, co s ním rozmlouvali,
začali zpochybňovat místní sněm v Římě a nazývali ho neplatným,
protože nebyl svolán na příkaz císaře. Služebník Boží odpověděl:
„Církev vyznává jako pravé a svaté jen ty sněmy, které utvrzovaly
pravověrné učení.“ Rovněž vysvětlil, že v historii mnohokrát na příkaz vladaře proběhly neplatné, tzv. vlčí sněmy.1 Po dlouhém sporu
odpůrci sklonili hlavy, dlouho seděli mlčky a nakonec začali plakat.
Zřekli se hereze, a dokonce slíbili, že k tomu přesvědčí i císaře.
Později se však zalekli jeho hněvu a znovu se od pravdy odvrátili.
Ctihodný Maxim byl pak opět přiveden do Konstantinopole, kde
přebýval v monastýru sv. Theodora. Přišli tam za ním Patriciové Epifanius a Troil s doprovodem mnoha vážených mužů. Nutili Maxima,
aby podepsal Typos a tvrdili mu, že tím nepopírá dvě vůle v Kristu, ale jen kvůli pokoji v církvi se o nich pomlčí. Otec odpověděl:
„Zamlčovat znamená popírat.“ Troil odvětil: „Měj ve svém srdci víru,
jakou chceš, nikdo ti nebrání.“ Svatý Maxim mu řekl: „Ale spása
záleží nejen na samotné víře srdce, ale i na vyznání, protože
Pán řekl: Kdo se mě zřekne před lidmi, toho se zřeknu i já
před mým nebeským Otcem. (Mt 10,33) I apoštol říká: Srdcem
se věří k ospravedlnění a ústy se vyznává k spáse. (Ř 10,10)“
V tu chvíli se na ctihodného Maxima vrhli a bili ho téměř k smrti.
Následujícího dne Maxima odeslali do vězení do Pervery. Uplynulo
pět let a ctihodného otce potřetí přivedli k výslechu do Konstantinopole. Spolu s ním šli i dva učedníci, kteří ho doprovázeli.
Maxima se opět začali vyptávat, jestli se sjednotí s Konstantinopoli. Vyznavač odpověděl: „Ne, protože představitelé této církve tím,
1

Jedná se o sněm církevních vlků v ovčích kůžích v historii církve nazývaný
také latrocinium — loupežnická synoda.
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že odhodili závěry čtyř všeobecných sněmů, sami sebe vyloučili z církve. Tím ztratili svou pravomoc i kněžství, jak to bylo
prohlášeno na sněmu v Římě. Proto se ptám: Jaké svátosti mohou
teď vysluhovat? Anebo jaký duch sestupuje na ty, které světí?“
Soudci s hněvem křičeli: „To chceš říct, že ty sám budeš spasený a
všichni ostatní zahynou?“ Stařec odpověděl: „Když se všichni lidé
v Babylonu klaněli zlaté modle, tři svatí mládenci nikoho neodsuzovali
k záhubě. Starali se ne o to, co dělali jiní, ale o sebe, aby neodpadli
od pravé zbožnosti (Dan 3). Stejně tak jednal i Daniel, když ho hodili
do jámy lvové (Dan 14). I mě Bůh chraň, abych někoho odsuzoval,
anebo říkal, že já jediný budu spasen. I já však chci raději zemřít,
než se odvrátit od pravé víry a zapříčinit si muka svědomí.“
Císařští poslové, kteří byli na soudu přítomni, se obrátili na Maxima:
„Včera přišli z Říma dva vysocí úředníci a zítra přistoupí k svatému
přijímání s patriarchou. Co budeš dělat ty?“ Otec směle odpověděl:
„Kdyby i celá zem přijímala svaté přijímání s ním, já ne. Vím z Písma,
že Duch svatý vrhá anathemu dokonce na anděly, pokud by hlásali
jiné evangelium.“ (viz Gal 1,8)
Po tomto rozhovoru předali ctihodného otce do rukou správce
města. Tento mučitel se nezastavil ani před úctyhodným vzhledem
starce, ani nebral ohled na jeho tělo vyčerpané půsty, a rozkázal
srazit mučedníka na zem a bít volskými šlachami tak, že na něm
nezůstalo žádné nezraněné místo. Stejně tak týrali i jeho dva učedníky. Na druhý den Maximovi a jednomu z učedníků odsekli pravou
ruku a vyřezali jazyk. Pán však udělal zázrak, protože mučedníci
pak mluvili ještě jasněji a lépe než předtím. Druhého učedníka,
zástupce římské církve, ušetřili, protože dříve býval sekretářem na
dvoře císaře. Potom vedli vyznavače s pohrdáním po celém městě a
všechny tři odeslali do dalekého vyhnanství. Ctihodný stařec Maxim
se pro těžké rány nemohl udržet na nohách, proto ho vojáci nesli na
nosítkách. Tímto způsobem došli do vězeňské pevnosti Schemarion v
Lazice.1 Zde Maxim v nevýslovném utrpení prožil ještě tři roky. Když
už Pán chtěl ukončit obětavé utrpení svého služebníka, oznámil mu
čas jeho smrti. Blahoslavený Maxim se zaradoval a začal se ještě
usilovněji připravovat na smrt. Tak zakončil svou životní pouť. Byl
pochován ve městě posledního uvěznění. Na jeho hrobě bylo vidět
tři lampy, které hořely plamenem nadpřirozené záře. Mučedník
Anastasius, jeden z jeho učedníků, zemřel po cestě do vyhnanství.
Druhý učedník pak velmi důkladně popsal život sv. Maxima, zářného
vzoru pravověrnosti a velké horlivosti za Boha pro všechny křesťany.
1

podkavkazské království Lazika u Černého moře (starověká Kolchida,
dnešní západní část Gruzie)
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SVATÝ TIMOTEUS
Svatý Timoteus byl učedníkem
svatého apoštola a věrozvěsta národů sv. Pavla, který ho sám nazval synem a bratrem (viz 1Sol 3,2; Fm 1,1;
Kol 1,1). Pocházel z města Lystry
v Malé Asii. Jeho otec byl horlivý
pohan, ale matka Euniké a babička
Lois byly židovky. Když uslyšely kázání sv. Pavla, uvěřily v Pána Ježíše
Krista. Euniké, v té době už vdova,
přijala apoštola do svého domu. Tehdy Pavel uviděl ctnostného chlapce
Timotea a svěřil ho tamějším křesťanům, aby se učil Božímu slovu.
Později mu o tom také napsal: „Od
dětství znáš svatá Písma, která ti mohou dát moudrost ke spasení skrze
víru v Kristu Ježíši.“ (2Tim 3,15) Bylo
to roku 46.
O šest let později apoštol Pavel
znovu přišel do Lystry. Když uslyšel, že se Timoteus horlivě drží
zbožnosti, vzal si ho za učedníka a spolupracovníka v hlásání evangelia. Timoteus byl věrným následovníkem svého velkého učitele. „Ty
jsi však až dosud následoval mé učení, můj způsob života, mé předsevzetí, víru, trpělivost, lásku, vytrvalost...“ (2Tim 3,10) V chudobě,
bez vlastního domu, obcházeli různé země. Hlásali Boží slovo v Malé
Asii, Makedonii, Řecku, Itálii a Španělsku. To vše proto, aby z lásky
k Ježíši zachraňovali lidské duše. Za to trpěli pomluvy, věznění, hlad,
bičování a jiná muka. Apoštol Pavel měl svého učedníka velmi rád.
Korinťanům napsal: „Proto jsem k vám poslal Timotea, který je můj
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milovaný a věrný syn v Pánu. On vám připomene mé cesty v Kristu,
jak učím všude v každé církvi.“ (1Kor 4,17)
Apoštol Pavel pak vysvětil Timotea na biskupa Efezu. V Efezu byl
i evangelista Jan, ale pak byl delší čas ve vyhnanství na Patmosu.
Svatý Pavel, apoštol národů, napsal Timoteovi dva listy. V prvním
dával svému učedníkovi rady a směrnice k pastýřské službě. Druhý list napsal už z vězeňské cely v Římě, několik měsíců před svou
smrtí a jako v závěti v něm otvírá Timoteovi hlubiny svého srdce.
Na počátku píše: „Jsem vděčný Bohu, kterému sloužím jako i naši
předkové s čistým svědomím, že na tebe neustále pamatuji ve svých
modlitbách ve dne i v noci. Když vzpomínám na tvé slzy, toužím
tě vidět, abych byl naplněn radostí, a připomínám si tvoji nepředstíranou víru, která nejdříve byla ve tvé babičce Loidě a ve tvé matce
Eunice, a jsem si jist, že je i v tobě.“ Nakonec nabádá Timotea k věrnosti. „Proto tě před Bohem a před Pánem Ježíšem Kristem, který
má soudit živé i mrtvé, zapřísahám při jeho příchodu a jeho království: Kaž Slovo vhod i nevhod, usvědčuj, kárej a napomínej se vší
trpělivostí a učením... Ty však buď ve všem střízlivý, snášej útrapy,
konej dílo kazatele evangelia, naplň svoji službu. Já už začínám být
obětován a nastal čas mého odchodu... Vynasnaž se ke mně brzy
přijít.“ (2Tim 4,1–2.5–6.9)
Svatý Timoteus rovněž zemřel mučednickou smrtí za svého Spasitele. Stalo se to v roce 97. Efezští pohané slavili svátek zvaný
Catagogion. Muži i ženy se přestrojili, natáhli si masky a s holemi
v rukou procházeli městem. Přitom se vrhali na kolemjdoucí, mnoho
z nich zabili a takovým způsobem přinášeli oběti svým hanebným
bůžkům. Když to Timoteus viděl, vzplanul v něm ohněm Boží horlivosti a začal veřejně napomínat pohany a hlásat jim evangelium.
Ničemové se na něj vrhli a dlouho ho bili. Sotva dýchajícího apoštola křesťané vynesli za město, kde svého ducha odevzdal Pánu.
Mučedníka pochovali na místě, které se nazývalo Pion. V roce 356
Artemius, vojevůdce císaře Konstancia, přenesl ostatky sv. Timotea
do Cařihradu a uložil je v chrámě svatých apoštolů vedle ostatků
evangelisty Lukáše a apoštola Ondřeje.
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SVATÝ MUČEDNÍK ANASTÁZ Z PERSIE
V roce 614 perský král Husrav II.1 dobyl Jeruzalém a odvezl
do Perské říše životodárné dřevo
Pánova kříže. Celá Perská říše
byla tehdy plná zázraků, které
se děly prostřednictvím Kristova
kříže, takže mnoho místních obyvatel poznalo pravdu a bylo rozníceno božskou láskou. Jedním
z nich byl i voják jménem Magundat. Pocházel z vesnice Rasnuni,
která ležela v oblasti Razech, a byl
synem čarodějníka, který se jmenoval Bau. Otec, jak to obvykle u
takových pohanů bývá, odmalička zasvěcoval chlapce do tajemství okultismu. Pak byl spolu s jinými
mladíky vzat do armády vládaře Husrava.
Když Magundat slyšel o těch zvláštních znameních, co se děly Boží
všemohoucností, začal se důkladně vyptávat na Ježíše Krista a Jeho
učení a stále více hořel touhou poznat Spasitele. Když Husrav táhl na
Byzantskou říši, byl mezi vojáky i Magundat. Opustil však svůj pluk
a všechno co měl a přišel do města Hierapolis. Seznámil se tam s jedním Peršanem, zlatníkem, který už byl křesťan, a už u něj zůstal.
Od tohoto muže se Magundat naučil nejen řemeslu, ale i pravdám
víry. Za nějaký čas se rozhodl putovat do Jeruzaléma, aby tam přijal
křest svatý. Pokřtil ho presbyter Kristova chrámu vzkříšení jménem Eliáš a dal mu nové jméno Anastáz, což znamená „Vzkříšený“.
Anastáz pak vstoupil do monastýru nedaleko svatého města. Jeho
duchovním vůdcem se stal důstojný stařec, pozdější představený
monastýru. Anastáz pod vedením zkušeného otce rychle postupoval
na cestě dokonalosti. Všechny monastýrské povinnosti vykonával
snaživě, cvičil se v poslušnosti, pokoře a laskavosti. Jeho nejmilejším
zaměstnáním bylo čtení životopisů svatých, a obzvláště mučedníků.
Jejich příklad tak Anastáze nadchl, že zatoužil po stejném hrdinství. Často na modlitbě prosil za tuto milost pro sebe. Ďábel, který
nenávidí všechnu spravedlnost, útočil na něj různými vzpomínkami
na minulý život, slávu a bohatství, které měl ve světě. Anastáz to
1

řecky Chosroés, známý také jako Husrav Parvéz
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ale vše hned hlásil svému duchovnímu vůdci a tak lehce vítězil nad
všemi nepřátelskými pokušeními.
Uběhlo sedm let. Blížil se svátek vzkříšení. Večer na Bílou sobotu
si ještě před začátkem slavnostní bohoslužby Anastáz na chvíli lehl.
Ve snu uviděl zářivého muže, který mu podal překrásný zlatý kalich
plný vína a řekl: „Vezmi a pij!“ Anastáz vypil tento nápoj a jeho duše
se naplnila nepopsatelnou sladkostí. Když se probudil, pochopil, že
touha po mučednické smrti se brzy naplní. Všichni společně oslavili
Kristovo vzkříšení a Anastáz plný nadšení daného Bohem požádal
představeného, aby mohl na určitý čas monastýr opustit. Nejprve
přebýval o samotě a zcela se odevzdal modlitbě. Pak putoval Svatou
zemí, až dorazil do Caesareje palestinské. Svatá zem byla v té době
okupována Peršany. Když procházel kolem jakéhosi domu, uviděl
barbary, jak tam provádějí okultní praktiky. Vzplanul horlivostí a
začal je napomínat. Mnoha slovy ukázal na všechnu ohavnost, která
se skrývá za magií. Pak svědčil o sobě, jak se od těchto svodů obrátil
k Pánu Ježíši a vyzval k tomu i je. Oni nejenže nechtěli přijmout
jeho slova, ale ještě i služebníku Božímu vyhrožovali, že bude-li
hanit jejich otcovskou víru, tvrdě se mu pomstí. Svatý Anastáz je
nechal být a šel do chrámu. Procházel kolem městského soudu a
vojáci, kteří stáli vedle dveří, ho poznali a hlasitě zvolali: „Tady je
ten odpadlík!“ Anastáz na to odpověděl: „Já jsem služebník Kristův!“
Zajali ho proto a uvrhli do vězení.
V té době do Caesareje přijel kníže Marsavan a přikázal předvést
mučedníka k výslechu. Když se dozvěděl o Anastázově minulosti,
nutil ho, aby se vrátil k původní víře. Anastáz pohlédl k nebi a řekl:
„Nikdy se nestane, abych se Tě zřekl, Kriste Králi!“ Marsavan
se rozhněval a vykřikl: „Máš běsa a říkáš to, čemu on tě učí!“ Svatý
odpověděl: „Když jsem byl pohroužen ve vaší hanebnosti, tehdy si mě
opravdu těžce podroboval démon. Teď mám v sobě živého Krista,
mého Spasitele, který tvé běsy vyhání!“ „Copak se nebojíš vládce, který tě přikáže ukřižovat?“ zeptal se pohan. „Proč bych se měl
bát člověka tak pomíjivého, jako jsi ty? Vždyť člověk je hlínou tobě
podobnou. Copak není lepší, abych se bál nesmrtelného Stvořitele?“
Taková slova pohan nemohl snést a rozkázal zakovat hrdlo a nohy
mučedníka do okovů a vydat ho drábům, aby spolu s jinými vězni
nosil těžké kameny na stavbu zdi. K Anastázovi přikovali i druhého
vězně, jednoho z Marsavanových sluhů, odsouzeného za jakýsi přestupek. Jednou železnou obručí byl přikován k jeho šíji a druhou k
noze. To bylo pro sv. Anastázie velmi těžké, protože když o půlnoci
vstával na modlitbu, nechtě budil svého spoluvězně, o němž věděl, že
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je znavený celodenní těžkou prací nošení kamení a vyčítal si to jako
hřích. Aby se mohl modlit, a přitom ho neprobudil, nemohl se postavit, ale musel velmi opatrně držet svou nohu u jeho nohy, přestože
mu trnula, a šíji mít skloněnou, aby mu nepřetrhl spánek. Anastáz
nadmíru trpěl. Musel snášet nejen těžkou práci, ale i posměch a
výčitky známých a sousedů, kteří žili v Caesareji. Dokonce na něj i
vztáhli ruce, trhali na něm oděv a bili ho. Nejen tak mu ubližovali,
ale i nejtěžší kameny, které jen ve čtveřici mohli sotva unést, jemu
samotnému kladli na záda a šíji. A tak se věrný Boží služebník namáhal s hrdlem a nohama zakovanýma v řetězech a obtížený těžkým kamením. Všechnu křivdu však trpěl s radostí pro jméno Ježíše Krista.
Po neúspěšném pokusu přinutit svatého k modlářství, kníže
rozkázal bít ho holemi. Když ho služebníci chtěli přivázat, obrátil se
k nim se slovy: „Nemusíte to dělat, já chci za mého Pána trpět dobrovolně. Dychtím po tom tolik, jako žíznivý v horku po chladné vodě.“ Pak
se sám roztáhl na zemi a vydal se tak katům. Marsavan a všichni přítomní se divili, že přestože ho dlouho bili, mučedník se ani nepohnul
ani nezasténal. Anastáz byl celou svou bytostí ponořen v Bohu, kvůli
němuž se obětoval. Soudce pak rozkázal uvrhnout ho znovu do vězení.
Marsavan napsal vládaři a ptal se ho, co má dělat s tímto neoblomným mnichem.
O statečnosti sv. Anastáze se dozvěděli i v monastýru, kde předtím přebýval. Všichni bratři se z něj radovali a ve svých modlitbách
na něj stále vzpomínali, jako by trpěli spolu s ním. Představený
poslal dva mnichy s listem, aby Anastáze posílili.
Když Marsavan obdržel odpověď od vladaře, předvolal vyznavače
k sobě. „Vladař ti přikazuje,“ řekl mu, „abys řekl pouze toto: ‚Nejsem
křesťan.‘ a hned budeš propuštěn a můžeš jít, kam chceš, buď zpět
do vlasti, anebo do monastýru.“ Anastáz však rozhodně odmítl: „Ne!
Nezřeknu se Krista ani myšlenkou, ani slovem. Jsem křesťan!“
Kníže řekl: „Vím, že se stydíš před svými známými odříct se svého
Boha. Jestli chceš, můžeš jen přede mnou a dvěma svědky říct to, co
ti vládce přikazuje, a hned tě propustím. Vždyť, co ztratíš, když jen
ústy vyslovíš slova zřeknutí se a v srdci budeš dále věřit?“ Anastáz
znovu rozhodně odmítl a zvolal: „To se nikdy nestane! Ani zjevně
ani tajně neodstoupím od mého Pána!“ Když Marsavan viděl takovou neústupnost mučedníka, odeslal ho k vladaři do Perské říše.
Caesarejší křesťané se slzami doprovázeli ctihodného Anastáze a
jeden ze dvou bratří šel z pověření představeného s mučedníkem.
Když přišli do města Bethsaloe,1 Anastáze uvěznili v cele, kde bylo
1

dnešní iránská provincie Kirkúk
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mnoho odsouzenců uvězněných z různých důvodů, nejvíce však
za vyznání víry v Krista. Po několika dnech Husrav poslal za svatým jednoho soudce, který ho nutil, aby se podrobil vladařově vůli.
Soudce přišel a ptal se ho, kdo je a odkud, z jakého důvodu opustil
perskou víru a stal se křesťanem. Kristův mučedník mu odpovídal
prostřednictvím překladatele, protože nechtěl už více mluvit persky.
Natolik měl v ohavnosti ničemnou pohanskou víru, že si hnusil i
jazyk. Anastáz soudci směle řekl: „Vy jste zbloudili a místo Boha
ctíte démony. Vím jistě, že vaše víra je ďábelský podvod, který
vede k věčné záhubě, neboť i já jsem kdysi byl takto podveden.
Teď věřím a klaním se všemohoucímu Ježíši Kristu, Stvořiteli všeho,
co je na nebi i co je na zemi!“ Soudce však dále sváděl ctihodného
Anastáze k odpadlictví bohatstvím a poctami. On znovu odmítl a
dodal: „Mám dávno v nenávisti dary vašeho vladaře, slávu i
všechno, co je vám milé a po čem toužíte. To vše mám za nic
jako smrad a hnůj. Posiluje mě naděje na věčné štěstí, které
doufám, že milostí mého Vykupitele obdržím.“
Na druhý den zrána Anastáze začali mučit. Nejprve ho bili holemi, potom mu kládami roztříštili lýtka. Nakonec ho znovu uvrhli
do vězení. Neuběhlo mnoho času a znovu začali s mučením. Avšak
pohanům se nijak nedařilo zlomit nepohnutelnost svatého. Husrav
proto odsoudil jeho i druhé mučedníky k smrti. Byli přivedeni ke
břehu řeky a tam uškrceni provazem. Soudce naposledy sváděl ctihodného Anastáze slovy: „Copak chceš zahynout tak jako tito? Není
lepší pokořit se a přijmout odměnu?“ Kristův bojovník odpověděl:
„Byl jsem odhodlán nechat se za mého Ježíše rozsekat na kousky.
Tato smrt, kterou jste mi připravili, je pro mě lehká. Děkuji Pánu, že
skrze toto malé utrpení mohu přejít do nevýslovné slávy svatých mučedníků.“ Tak po všech odsouzených i on radostně odevzdal svého
ducha do rukou Nebeského Otce. Stalo se to 22. ledna roku 628.
Potom mu ještě kati odsekli hlavu, aby se král mohl přesvědčit o
jeho smrti. Těla odsouzenců nechali napospas divé zvěři. Mnich,
který Anastáze doprovázel, to vše viděl, zaplatil stráži, vzal důstojné
ostatky sv. Anastáze a pochoval je.
Zanedlouho byl zločinný vládce Husrav zabit a řecký císař s vojskem obsadil Perskou říši. Tehdy se tento bratr vrátil do svého monastýru, kde dopodrobna vše o mučení a smrti sv. Anastáze vyprávěl.
Mučedníkovy ostatky byly odneseny do monastýru, v němž předtím
žil pro Pána horlivým mnišským životem v půstech a modlitbách.
Pak byly přeneseny do Cařihradu a nyní spočívají v Římě.

143

SVATÝ MUČEDNÍK KLEMENT, BISKUP,
A MUČEDNÍK AGATANGEL
Svatý Klement se narodil v Ancyře,1 hlavním městě Galacie,
v roce 250. Jeho otec byl pohan, ale matka Eufrosinie byla zbožnou
křesťankou. Ke sňatku ji přinutili rodiče, kteří si mysleli, že se pak
její manžel obrátí, ale nestalo se tak. Mezi manžely byly ustavičné
konflikty v hlavních životních otázkách. Přestože se Eufrosinie všemi
způsoby snažila přivést manžela k poznání pravdy, zůstával zatvrzelý. Modlila se proto, aby se Pán buď dotkl jeho srdce svou milostí,
anebo je nějakým způsobem jednoho od druhého odloučil. A skutečně, za nějaký čas bezbožník zemřel a zanechal po sobě manželku
a malinkého syna, jemuž matka dala jméno Klement.2 Matka sama
byla svatá, a proto z Klementa vychovala velkého Božího služebníka. Když mu bylo 12 let, přiblížila se Eufrosiniina smrt. Prorockým
duchem vnímala budoucí pronásledování křesťanů, proto zavolala
chlapce k sobě a řekla mu: „Moje milované dítě, i když ses už v útlém věku stal sirotkem, pamatuj, že tvým Otcem je Kristus, Bůh. Služ
Jemu a tak přemůžeš veškerou ďábelskou sílu. Blíží se čas krutého
pronásledování. Prosím tě, synu, pro všechny bolesti a strasti, které
kvůli tobě jsem vytrpěla, přines mi jeden dar: staň se Kristovým mučedníkem. Připrav své srdce k tomuto hrdinství, aby až přijde hodina
utrpení, tě nezastihla nepřipraveného. Tak se skrze tebe bezpočet
duší zachrání a i já budu oslavena jako matka mučedníka. Nic zde
na zemi tě nemůže odloučit od lásky Spasitele, ty pozvedej své oči
k nebi a odtud očekávej velkou a věčnou odměnu. Boj se Boha a Jeho
soudu. Třes se před vševidoucím okem Nejvyššího, neboť ti, kteří se
Ho zříkají, si připravují neuhasitelný oheň.“ Tak blahoslavená matka
celý den před svou smrtí učila svého syna a pak zesnula v pokoji.
1
2

dnešní Ankara v Turecku
Řecky „vinná ratolest“
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Mladého Klementa k sobě přijala zbožná přítelkyně Eufrosinie,
Sofie. V té době nastal v těch krajích velký hlad. Pohané, kteří neměli
čím živit své děti, je nemilosrdně vyhazovali na ulici. Služebník Boží
sbíral tyto nešťastníky, učil je pravdám víry a připravoval na křest.
Zanedlouho se Sofiin dům změnil na sirotčinec a školu. Hrdinný
křesťanský život Klementa obdivovalo i mnoho nevěřících. Pro svou
bezúhonnost byl vysvěcen na presbytera a pak i na biskupa. Bylo
mu tehdy ještě jen 20 let, ale rozumem a ctnostmi převyšoval starce.
Zanedlouho se začala plnit prorocká slova jeho svaté matky. Na
císařský trůn usedl Dioklecián (284–305), který správcům provincií a jiným státním úředníkům i vojevůdcům rozkázal krutě mučit
každého, kdo se neklaní modlám. Mnoho z nich se mu chtělo zalíbit
a získat dočasné výhody, proto začali vynakládat velké úsilí, aby
vyhladili Kristovo jméno z povrchu země.
Do Galacie přišel místodržící jménem Domicián. Usilovně vyhledával křesťany, a když se dozvěděl o místním horlivém biskupovi,
rozkázal, aby ho k němu přivedli. Domicián se zpočátku snažil laskavě svést Klementa k modlářství a sliboval mu pozemská dobra.
Svatý se zasmál a odpověděl: „Místodržiteli, pro nás, Kristovy
učedníky, tvá slova mají opačný význam: vaše dary pokládáme
za marnost, čest za potupu, vysoké postavení za otrockou práci — a naopak výhrůžky a muka za sladkost a útěchu, protože
se skrze ně ještě více spojujeme s naším Pánem.“ Místodržitel
s hněvem řekl: „Jestli si nenakloníš bohy oběťmi, zemřeš po krutých
mukách strašnou smrtí.“ Mučedník na to: „Když proliji svou krev za
mého Boha, pak i když ne zcela, ale aspoň částečně se Mu odplatím
za prolití Jeho svaté krve pro mé vykoupení.“ Tehdy Domicián rozkázal řezat tělo svatého železnými nástroji. On však ani nezasténal a
zdálo se, že trpí méně než ti, kteří ho mučili. Z úst svatého vycházela
jen oslavná slova: „Sláva Tobě, Kriste, mé Světlo a můj Živote,
děkuji Ti, že jsi mě spasil. Nyní se má duše veselí a kvůli Tvé
lásce je pro mě každá těžkost sladká. Ty mě posiluješ a vztahuješ ke mně hříšnému svou ruku. Osvobozuješ mě z rukou
mých mučitelů, protože Ty jsi Útočištěm pro všechny trpící.
Děkuji Ti za všechno!“ Když soudce viděl jeho neochvějnost i to,
že sluhové se už unavili, zakřičel: „Myslíš si, že jsem už přemožen
tvou trpělivostí?“ Klement odpověděl: „Já takto nemyslím. Ale věřím,
a spoléhám se na Ježíše, který je ve mně, že On zvítězil, vítězí
a ještě zvítězí nad každým protivníkem.“ Domicián poslal jiné
vojáky, aby svatého mučili ještě krutěji. To trvalo tak dlouho, že sami
vypadali jak polomrtví. Mučedník už nebyl podoben člověku, ale
spíše jakémusi otrhanému oděvu. Bezmocný místodržitel rozkázal
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bít ho po ústech. Dělali to tak nemilosrdně, že mučedníkovi nezůstal
ani jeden zub. On však řekl: „V mukách mi přináší úlevu vědomí, že
jsem následovníkem utrpení mého Spasitele a mnoha jiných, lepších
a větších než jsem já.“ Domicián se velmi divil jeho velkodušnosti a
rozkázal odnést Klementa do vězení. Ten však, posílen Boží mocí,
tam odešel sám. Mučitel přítomným řekl: „Kéž by takoví byli všichni
císařovi vojáci!“ Rozhodl se poslat svatého k císaři Maximianovi.
Ještě předtím všemohoucí Pán Ježíš Kristus zcela svého služebníka
uzdravil. Když Klement odcházel z města, předal své stádo Bohu a
prosil o milost, aby se jednoho dne mohl vrátit zpět.
Maximianus ukázal mučedníkovi různé drahocenné věci, peníze,
dekrety, kterými mu uděloval čestné postavení, a řekl: „To ti darují
bohové, když se jim pokloníš.“ Na druhé straně rozkázal postavit
mučicí nástroje a výhrůžně řekl: „Jsou připraveny pro ty, kdo nevěří našim bohům.“ Důstojný otec Klement odvrátil pohled od toho,
co mu nabízel nejdříve, jako od toho, co si hnusí a co není hodné
pozornosti. Řekl: „Ať to vše zhyne spolu s vašimi bůžky.“ Svatý biskup mnoha slovy zesměšňoval slabost model a císaři řekl: „Pokud
je tvé mučení strašné, pak pomysli, jaká muka jsou připravena pro
ty, kteří se odříkají Boha.“ Zločinný císař už nemohl ovládnout svůj
vztek a rozkázal přivázat vyznavače ke kolu, které se otáčelo. Když
byl mučedník nahoře, kati ho bili holemi, a když dole, tělo i kosti
mučedníka se lámaly drcením. Klement v bolestech vzýval: „Pane,
ulehči mé utrpení, neboť v Tebe doufám. Chci být zdráv ke slávě Tvého
jména, abych mohl snášet ještě větší muka a zahanbit bezbožníky.“
Tehdy se kolo zastavilo a mučedník byl zase zcela zdráv a bez jakékoliv újmy. Množství lidí, kteří přišli na tuto podívanou, zvolalo:
„Velký je Bůh křesťanů!“ Maximianus rozkázal bít Klementa přes
ústa, ale Klement nepřestával hlásat pravdu. Pak zavřeli mučedníka
ve veřejné věznici. Přicházelo tam za ním mnoho pohanů, kteří toužili
stát se křesťany, neboť se nadchli jeho příkladem i slovy. Biskup
je křtil a Kristovo stádo rostlo. Když se to dozvěděl císař, rozkázal
všechny postínat mečem. Nikdo z nich však Spasitele nezradil,
přestože jim nabízeli, aby si modlářstvím zachránili život. Jen jeden
mladík jménem Agatangel, to znamená „dobrý anděl“, utekl. Ne však
ze strachu, chtěl spolu se sv. Klementem, svým duchovním otcem,
trpět pro Pána. Císař se znovu snažil různými mukami mučedníka
zlomit. Po všech marných pokusech odeslal biskupa ke spoluvládci
Dioakleciánovi, který se nacházel v Nikomedii.
Agatangel tajně nastoupil na loď a dal o sobě Klementovi vědět.
Ten se zaradoval a pomodlil se za něj k Bohu, aby mu dal milost
vytrvat ve víře až do konce. Po cestě se zastavili na ostrově Rhodos,
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kde na žádost místního biskupa bylo sv. Klementovi dovoleno navštívit věřící. Skrze jeho modlitby bylo uzdraveno mnoho nemocných
a posedlí byli osvobozeni. Pohané se obraceli a všichni se hrnuli
k Božímu muži. Polekaní vojáci ho odtud spěšně vzali a odpluli. Když
dorazili do Nikomedie, postavili Klementa před vladaře. Ten nechtěl
být zahanben, a proto předal Klementa i s Agatangelem místodržiteli
Agrippinovi. Po strašném mučení byli hozeni do věznice. Tam obrátili
ke Kristu a pak i zázračně pustili na svobodu velké množství odsouzených. To mučitele ještě více rozzuřilo a rozkázal předhodit mučedníky dravé zvěři. Když se jich však zvířata neodvážila ani dotknout,
sluhové na rozkaz zločinného vladaře provrtali železnými pruty Kristovým služebníkům údy. To už bylo moc i na pohany, kteří se na toto
strašné divadlo dívali. Pobouřeni začali házet na Agrippina kamení
a sborově křičeli: „Veliký je Bůh křesťanů!“ Klement s Agatangelem
využili zmatku a odešli na horu, kde bylo modlářské obětiště. Silou
modlitby rozbili modly a vyhnali odtamtud běsy. Místodržitel vzal
hned vojáky a vydal se za nimi. Mučedníky chytili, každého zvlášť
zašili do pytle a hodili do mořských hlubin. Za několik dní věřící uviděli, že pytle vypluly. Chtěli mučedníky důstojně pochovat, vytáhli
pytle na břeh a užasli — svatí mučedníci v nich byli živí! Zrána šli
Klement s Agatangelem opět do města a veřejně hlásali evangelium.
Agrippinus byl šokován. Nevěděl, co dělat, rozkázal proto poslat
Klementa i s učedníkem do Ancyry ke správci města Curiciovi.
Svatého Klementa naplnila útěcha, že Pán vyslyšel jeho prosbu a
znovu se vrací do Ancyry. Zde opět vytrpěl neslýchaná muka. Boky
mu opalovali rozžhaveným železem a na hlavu nasadili rozžhavenou
přilbu. Boží všemohoucnost ho však zázračně držela při životě —
démonům a jejich služebníkům na zlost. Pobožná Sofie v noci přišla,
aby oběma mučedníkům posloužila a ošetřila jejich rány.
Klement hořel láskou k Ježíši, proto přijímal všechna příkoří
nejen odevzdaně, ale i velmi radostně. Modlil se, aby tak mohl trpět
i celý život, jestli je to vůle Nebeského Otce. A skutečně, bylo Boží
vůlí, aby Jeho služebník přinášel ustavičnou oběť ke slávě Nejsvětější Trojice a za spásu bídných hříšníků.
Curicius poslal oba mučedníky k Domiciovi, správci Amasye.
Provázela je Sofie a děti, o které se Klement dříve staral. Na příkaz
císaře byly tyto děti zabity. Tak i ony získaly mučednickou korunu a
předešly svého milovaného otce do nebeské slávy. Nový katan hodil
Klementa s Agatangelem do nehašeného vápna. Stalo se to v pátek
ve dvě hodiny. V sobotu ve tři hodiny se znovu objevili živí a zdraví.
Dva vojáci, Fengon a Eucarpius, kteří to viděli, otevřeně vyznali, že
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přijímají Krista a byli za to ničemnými pohany ukřižováni. Mučitel
rozkázal polévat Klementa a Agatangela sírou a smolou a pak položit
na rozpálená lože. Oni místo toho, aby podlehli strašným mukám,
na loži usnuli. Ve snu uviděli Ježíše, který k nim sestoupil a řekl:
„Nebojte se, já jsem s vámi!“ Domicius nevěděl, co jim ještě udělat.
Znovu je proto odeslal k císaři Diokleciánovi. Ten uvrhl mučedníky
do pece, ale i odtamtud vyšli bez jakékoli újmy. Nakonec zavřeli Boží služebníky do temnice a nechali je tam čtyři roky. Potom
Dioklecián předal oba svaté novému správci Galacie Sacerdonovi.
Tento nešťastník zkoušel mučení všeho druhu a nakonec se sám
roznemohl ze zlosti a hanby, že je dvěma křesťany či spíše silou
Kristovou přemožen. Služebníci ho museli odnést z místa soudu na
rukou. Tehdy Klementa s Agatangelem poslali k vicariovi Maximovi a
pak k prefektovi Afrodisiovi. Nakonec císař rozkázal oba mučedníky
držet v doživotním vězení.
Tak svatí prožili deset let v bídě a nedostatku. Mezitím se císařem stal Galerius (305–311). Rozkázal vést svaté k místodržiteli
Luciovi do Ancyry. Když Klement opět uviděl rodné město, naplnila
ho radost. Zlý kat nejprve mučil Agatangela, svíčkami mu opalovali
žebra a na uši připevnili rozžhavená kola. Nakonec mučedníkovi sťali
hlavu. Sofie pochovala jeho tělo v jeskyni, kam se místní křesťané
scházeli ke společným modlitbám a bohoslužbě. Klement oslavoval
Spasitele za to, že vzal jeho dlouholetého společníka k sobě. Klementovo utrpení však ještě neskončilo. Místodržitel rozkázal každodenně
mučedníkovi vysázet 150 ran. To trvalo od 5. listopadu do 15. ledna.
Ve dne byla jeho cela rudá od krve, ale zrána sluhové nacházeli
svatého zcela zdravého. Do Ancyry pak dorazil vojenský prefekt
Alexandr. Věřícím se podařilo vyvést Klementa z věznice, protože
strážce, tajný křesťan, jim otevřel dveře. Služebník Boží se několik
dní těšil ze svobody, kterou využil k službě svému stádu. V neděli,
když sloužil svatou liturgii, vtrhl do jeskyně prefekt s vojáky a jeden z nich sťal Klementa mečem. Věřícím bezbožníci neublížili, jen
dva jáhni Christofor a Chariton zemřeli spolu s Klementem. Jejich
svaté ostatky byly pochovány v téže jeskyni. Hlavu sv. Klementa
později uložili v Cařihradu a ve 13. století ji křižáci vzali do Francie.
Mučedník Klement 28 let podstupoval muka od 11 různých katů.
V Ancyře od Domiciána a Curicia, v Římě od Maximiana, v Nikomedii
od Agrippina, v Amasyi od Domicia, dále od císaře Diokleciána a
Sacerdona, pak od Maxima a Afrodisia, potom znovu v Ancyře od
Lucia a nakonec od Alexandra.
(Obrázek je na straně 126.)
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SVATÁ XENIE ŘÍMSKÁ
Na počátku 5. století žil v Římě
zámožný a slavný úředník, křesťan,
který měl jedinou dceru jménem Eusebie. Když vyrostla, rodiče ji zasnoubili bohatému mládenci šlechtického
původu. Už byl stanoven i den sňatku, ale Eusebie ho uzavřít nechtěla.
Přestože vyrostla uprostřed bohatsví
a přepychu, nenacházela v těchto dočasných věcech štěstí a vůbec netoužila po vdávání. Nevinná a zbožná Eusebie toužila pouze po tom, aby duší i
tělem navždy náležela jen jednomu —
Ježíši, kterého si celým svým čistým
srdcem už odmalička zamilovala nadevšecko na světě. Věděla, že rodiče
s tím nebudou souhlasit, aby jejich
bohatá, jediná dcera žila v doživotním
panenství, a proto své tajemství nikomu neřekla.
Svatá dívka měla dvě věrné otrokyně, které s ní od dětství vyrůstaly a sloužily jí. Vzala je stranou a řekla jim: „Chci vám říct jednu
tajnou věc, ale nejdříve vás prosím, abyste nikomu neříkaly, co vám
povím, protože vám prozradím touhu mého srdce. Buďte opatrné, aby
se o tom nikdo z lidí nedozvěděl, a připojte se ke mně, abyste i vy
mohly dokonale sloužit Ježíši Kristu.“ Otrokyně odpověděly: „Všechno, co nám přikážeš, naše paní, uděláme, aby i naše duše z toho měly
užitek.“ Eusebie pokračovala: „Vy víte, že rodiče mě chtějí vdát za
bohatého mladíka. Ta věc, kterou se rodiče rozhodli udělat, je pro mě
velmi těžká, protože mi vdávání ani na mysl nepřišlo — vždyť co je
tento dočasný život? Jen stín, dým a sen. Pomine a všechna pozemská
bohatství přijdou vniveč. Sám Ježíš říká: ‚Shromažďujte si poklady v
nebi, kde je neničí ani mol, ani rez a kde zloději nepodkopávají stěny
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a nevykrádají je; protože kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.‘
(Mt 6,20–21) Poslechněte mě, začněme společně svatý a čistý život.
Jestliže je můj úmysl, jak věřím, Boží vůlí, pak i vy se ke mně připojte
a přemýšlejme, jak máme dále postupovat. Věřte mi, že když se moji
rodiče o tom dozvědí a budou mě chtít donutit k sňatku násilím, tak i
kdyby mě vydali plamenům, meči, šelmám — ať dělají, co chtějí — já
své rozhodnutí nikdy nezměním!“ Když to otrokyně uslyšely, řekly:
„Ať se s tebou stane vůle Boží! My s tvým návrhem souhlasíme a
chceme žít jako ty.“ Když to Eusebie slyšela, vzdala chválu Bohu.
Od té chvíle měly tyto tři dívky jedno srdce a stejnou lásku k Ježíši
Kristu. Každý den se k Němu modlily, aby jim ukázal, co mají udělat,
aby mohly uskutečnit svou touhu žít do smrti v čistotě.
Od toho dne, kdy se svatá panna spolu s otrokyněmi odevzdala
Bohu a všechny spojila touha žít pro Něho, Eusebie tajně, aby o
tom rodiče nevěděli, rukama svých služebnic, rozdávala chudobným
zlato, stříbro a jiné vzácné věci. I otrokyně rozdávaly, co si uspořily, a
spolu se svou paní se připravovaly na život v chudobě z lásky k Ježíši
Kristu. Když se blížil den svatby, Eusebie se poradila s otrokyněmi,
v noci se převlékly do mužského oděvu a v příhodnou chvíli utekly
z domu, aby je nikdo neviděl. Eusebie se pokřižovala a pomodlila
se k Pánu: „Synu Boží, Ježíši Kriste, buď s námi a ukaž nám cestu,
kterou máme jít, protože z lásky k Tobě opouštíme svět, domov a s ním
všechno, co jsme měly, a chceme žít v chudobě jen pro Tebe.“ Po této
modlitbě šly se slzami radosti a sv. Eusebie svým otrokyním řekla:
„Vy od této chvíle budete mými sestrami a paními a já budu pro vás
pracovat po všechny dny svého života. Hlavně kvůli Bohu pohrdejme
vším, co dává škodlivý a marný svět, utíkejme od něj a nic už na zemi
nehledejme, abychom spasili své duše. Věřte Ježíši, který řekl: ‚Amen,
pravím vám, není nikoho, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry
nebo matku nebo otce nebo děti nebo pole pro Mě a pro evangelium
a nedostal by v tomto životě stokrát víc domů, bratří, sester, matek,
dětí a polí s pronásledováním, a v nadcházejícím věku život věčný.‘“
(Mk 10,29–30) Když tak svatá mluvila, přišly k moři, kde kotvila
loď připravená vyplout do Alexandrie. Zaplatily a nastoupily na ni.
Po 14 dnech dorazily do Alexandrie a odtamtud se vydaly na ostrov
Kós, který se nacházel nedaleko od města Halicarnas.1 Eusebie
hledala takové místo, kde by je rodiče nikdy nenašli. Na ostrově si
znovu oblékly ženský oděv, najaly si na odlehlém místě malý dům
a žily v něm. Nebylo to pro ně jednoduché, protože na tento způsob
života nebyly vůbec zvyklé. Stále se proto modlily, aby jim Bůh
1

Dnes Bodrum v Turecku.
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poslal duchovního otce, který by je mohl obléci v mnišský hábit a
pečoval by o jejich duše. Svatá Eusebie přesvědčila své přítelkyně:
„Prosím vás, moje sestry, zachovávejme naše tajemství a nevyprávějme nikomu o své vlasti ani o svém úmyslu ani jak se jmenujeme, aby
nás podle mého jména rodiče nenašli. Prosím vás, abyste to všechno
zachovávaly v tajnosti až do konce mého života. Od této chvíle mě
už neoslovujte ‚Eusebie‘, ale říkejte mi ‚Xenie‘, to znamená putující,
protože tady nemám trvalý příbytek, ale putuji v tomto životě spolu
s vámi a snažím se dosáhnout věčného života.“ Dívky svaté slíbily,
že vyplní její prosbu, a od té chvíle ji nazývali Xenie.
Svatá Xenie často skláněla svá kolena a prosila Ježíše: „Bože,
smiluj se nad námi, putujícími a chudobnými, jak jsi učinil se všemi
svými svatými. Králi náš, pošli nám svého služebníka, který by nás
mohl vést, a my mohly spasit své duše.“ Když se tak zase jednou
spolu se svými sestrami pomodlila, vyšly z domu a uviděly bělovlasého starce, který kráčel od přístavu. Měl mnišský hábit a jasnou
tvář. Xenie šla za ním, padla mu k nohám a řekla: „Služebníku
Boží, nepohrdni poutnicemi v cizím kraji, neodvracej se od prosby
nás hříšných.“ Když to mnich slyšel, zeptal se jí: „Co chceš, abych
pro vás udělal?“ „Prosím tě, staň se podobným svatému apoštolu
Pavlovi a buď naším duchovním otcem, vůdcem a učitelem tak, jak
on sv. Tekle.“ Mnich se jí zeptal: „Odkud jste a proč jste tu samy?“
Xenie řekla: „Přišly jsme z dalekého kraje, rozhodly jsme se společně
opustit naši vlast, abychom mohly dokonale sloužit našemu Spasiteli
Ježíši Kristu. Společně proto ve dne i v noci prosíme Boha, aby nám
poslal duchovního otce, který nám pomůže spasit naše duše. Pán
nám ukázal tebe, věříme proto, že můžeš nést naše slabosti.“ Svatý
stařec odpověděl: „Věřte mi, sestry, jsem v tomto kraji jen poutníkem, vracím se do své země ze svatých míst.“ Kristova služebnice
se zeptala: „A z jaké země jsi, pane?“ Stařec odpověděl: „Z města
Mylasa1 v Kárii.2“ Xenie prorocky řekla: „Prosím tě, řekni nám, kdo
jsi, myslím, že jsi biskup.“ On odpověděl: „Sestro, já jsem hříšný
člověk, nehodný mnišského oděvu, z Boží milosti jsem presbyter a
igumen v monastýru sv. apoštola Ondřeje. Jmenuji se Pavel.“ Když to
Xenie uslyšela, v duchu vzdala slávu Bohu: „Sláva Tobě, Bože, že jsi
nás ubohé vyslyšel a poslal jsi nám, jako kdysi sv. Tekle, sv. Pavla,
aby nás zachránil.“ Pak se obrátila ke starci: „Prosím tě, nepohrdej
námi poutnicemi, ale buď nám duchovním otcem.“ Blahoslavený Pavel
1
2

Dnes město Milas.
Historická země v jihozápadní části Malé Asie.
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řekl: „Řekl jsem vám, že sám jsem poutníkem a nevím, co tady pro
vás udělat. Snad kdybyste šly do města, kde je náš monastýr, mám
naději, že Ježíš dá svou milost a budu se tam moci v míře svých sil
o vás postarat.“ Panny se slzami řekly: „Ó služebníku Boží, vezmi
nás s sebou, půjdeme, kam řekneš. Jen nám prokaž tu milost a buď
naším duchovním vůdcem do věčného života.“
Tehdy Pavel vzal svaté panny s sebou a přivedl je do města Mylasa. Tam našel na odlehlém místě malý domek, který Xenie koupila
za zlato, které vzala z domu. Postavila také malý chrám sv. Štěpána
a malý ženský monastýr. Brzy se k ní přidalo ještě několik dalších
dívek, a tak všechny společně začaly vést mnišský život. Svatý stařec
Pavel jim věnoval duchovní péči a provedl obřad postřižení a přijetí
do mnišského stavu, jak Xenie, tak i jejích sester. Když se ctihodného Pavla lidé na tyto panny ptali, řekl: „Přivedl jsem je z ostrova
Kós.“ Všichni proto mysleli, že odtamtud pocházejí, proto jejich
monastýr nazývali Kós.
V monastýru už mohla Xenie bez překážky myslet a starat se jen
o to, jak se co nejvíc zalíbit Ježíši a jak Ho co nejvíce milovat. Tento
cíl dosahovala ve vnitřní modlitbě úplného odevzdání se a sjednocení
se s Ježíšem ukřižovaným. Pán skrze její modlitbu rozléval svého
Ducha a zachraňoval duše. Modlívala se na kolenou s rukama zdviženýma vzhůru. Také se postila a přinášela Bohu skryté oběti. Byla
laskavá, tichá a plná lásky k bližním, a to vše proto, že milovala
Boha. Měla soucit s trpícími a byla milosrdná k hříšníkům, proto je
vedla k pravdivému pokání. Nosila velmi chudobný, zalátaný oděv,
ale i toho se pokládala za nehodnou.
V té době zemřel biskup Mylasy a jeho nástupcem se stal igumen
Pavel. Tehdy určil Xenii, ač z pokory nechtěla, za diákonku, aby se
starala o ženy.
Svatá Xenie však nesloužila Bohu na zemi dlouho. Pán ji velmi
brzy povolal na věčnost. Jednoho dne se biskup Pavel vydal s duchovenstvem do obce Leuce, kde měl bohoslužbu u ostatků sv. Efréma,
bývalého biskupa Mylasy. Tehdy sv. Xenie svolala do monastýrského
chrámu všechny sestry a řekla jim, že nadešel čas jejich rozloučení.
Když začaly všechny plakat, ctihodná řekla: „Pamatujte, mé sestry,
co řekl sv. apoštol Petr: ‚Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to
někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby
někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Den Páně přijde, jako přichází zloděj.‘ (2Pt 3,9–10) Víme to, a proto nebuďme
v tomto krátkém čase líné, ale zapalme své lampy, naplňme
své nádoby olejem a připravme se na setkání s Ženichem, ne-
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boť nevíme, kdy nás Pán povolá.“ Pak Xenie prosila, aby se za ni
pomodlily a také ona se modlila za ně a za biskupa Pavla. Rozloučila
se se sestrami a požádala, aby ji nechaly samotnou. Když odešly, dvě
její bývalé otrokyně zůstaly stát přede dveřmi a přes klíčovou dírku
se dívaly, jak se sv. Xenie na kolenou modlí. Potom si lehla na zem
s rukama rozpřaženýma ve tvaru kříže a dlouhý čas tak setrvávala
v rozhovoru s Bohem. Najednou v chrámě zablesklo jasné světlo a
začala se odtamtud linout příjemná vůně. Sestry vešly do chrámu
a uviděly sv. Xenii na zemi. Chtěly ji pozvednout, ale zjistily, že už
je mrtvá. Stalo se to v sobotu 24. ledna, roku 450. Tehdy se nad
monastýrem objevil světlý kříž a zářivé věnce. Toto krásné zjevení
uviděli obyvatelé města, kteří se spolu s biskupem Pavlem vraceli
z bohoslužby. Divili se a nevěděli, co to znamená. Jen stařec Pavel
chápal význam zjevení a řekl: „Svatá Xenie odešla k Pánu, a proto
vidíte toto znamení.“
Do ženského monastýru se sešlo mnoho lidí a všichni, když se
dívali na svaté tělo a zářící kříž, oslavovali Boha. Říkali biskupovi:
„Nepohřbívej slávu našeho města, ctihodný biskupe! Nezamlčuj naši
chválu, ukaž svaté ostatky všem, aby je viděli i všichni naši protivníci
a poznali, pro jakého Krále pracujeme. Aby viděli pohané a zastyděli
se, aby viděli židé tajemství kříže a poznali, že Ten, kterého ukřižovali,
je Bohem. Ať vidí, jak Pán po smrti oslavuje své služebníky!“ Když
tak lidé prosili, biskup spolu s kněžími vzal svaté tělo a za zpěvu ho
nesli doprostřed města. Lid se divil zázraku, neboť když nesli tělo
Xenie, kříž, který se zjevil v nádherném věnci, šel nad tělem, a když
tělo postavili uprostřed města, kříž se nad ním zastavil. Ctihodný
otec s lidem celou noc přebýval u svatých ostatků, bděli a zpívali a
Pán učinil mnoho zázračných uzdravení. Na pohřeb ctihodné Xenie
se sešlo mnoho lidí. Když nadešla neděle, biskup vykonal pohřební bohoslužby a lid nesl tělo svaté na místo při vstupu do města
z jižní strany, které sama určila, aby ji tam pochovali. Znovu šel
zářivý kříž nad ostatky, a když pochovali tělo, stal se neviditelným.
Tak pohřbili svatou pannu, která se z lásky ke Kristu zřekla bohatství světa a všech pozemských lákadel a vybrala si život čistoty a
chudoby. Jak při ostatcích, tak u hrobu sv. Xenie se dělo mnoho
zázračných uzdravení.
Brzy Bůh povolal k sobě i dvě sestry, dřívější otrokyně, které spolu
se svou mladou paní dokonale sloužily Ježíši. Jejich těla pochovali
vedle sv. Xenie. Jedna z nich před svou smrtí odhalila přítomným
tajemství sv. Xenie a vyprávěla celý příběh bývalé igumenie z Kósu,
která Ježíše Krista následovala celým srdcem.
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SVATÝ ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ, PATRIARCHA
Svatý Řehoř se narodil roku 329
v obci Arianz u města Nazianzu
v Kappadokii. Proto se mu také
říká Naziánský. Jeho otec, rovněž Řehoř, byl zpočátku pohan,
ale jeho matka jménem Nonna
byla skutečným vzorem křesťanské dokonalosti. Pán dal, aby se
skrze ni obrátil i nevěřící manžel.
S Boží pomocí ho přivedla na cestu
spásy. Po přijetí křtu začal Řehoř
žít spravedlivým a zbožným životem. Nonna velmi toužila, aby jim
Pán dal syna. Její vřelé modlitby
k Dárci všeho dobra měly jen tento
jediný úmysl, aby jim Pán daroval
vytoužené dítě. Jako kdysi Anna,
Samuelova matka, tak i Nonna ještě před početím dítěte slíbila, že ho
zasvětí službě Bohu. Pán, který plní vůli těch, kteří se Ho bojí, její
prosbu vyslyšel. Narodil se jim k jejich velké radosti syn a dali mu
jméno Řehoř.
Rodiče vychovávali Řehoře podle zásad daných v Božím slově.
Měli pak ještě dvě děti, syna Caesaria a dceru Gorgonii.1 Když Řehoř
dosáhl školního věku, začal se učit tehdejším vědám. V souladu se
svým jménem2 byl rozvážný a snaživý ve studiu, takže brzy převýšil
1

2

Celá jejich rodina dosáhla svatosti; Caesar se stal dvorním lékařem císaře,
jeho památka je v západní církvi 25. února, památka sv. Řehoře Staršího
1. ledna, sv. Nonny 5. srpna a sv. Gorgonie 9. prosince.
jméno Řehoř je odvozeno od řeckého slova „grégoros” — „bdělý
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své vrstevníky. Už od dětství si Řehoř uvědomoval cenu času, proto
unikal marným zábavám, které mládež tak svádí. Jednou zbožná
matka zavolala syna k sobě a dojatým hlasem mu řekla: „Pamatuj, že jsem si tě vyprosila od Boha a chci jen to, abys Mu dokonale
sloužil.“ Řehoři tato slova zapadla hluboko do srdce. Ještě více se
zakořenil ve víře, naději a lásce ke Kristu a nade vše si zamiloval
ctnost čistoty. Rozhodl se ji zachovávat až do smrti. Přimělo ho
k tomu i vidění, které ve svém mladistvém věku měl. Stály u něj dvě
panny ve skromném oděvu. Neměly žádné vnější ozdoby, kterými
se děvčata krášlí, aby sváděla duše chlapců. Celé vzezření panen
svědčilo o tom, že nejsou z tohoto světa; jméno první byla Čistota
a druhé Cudnost. Panny řekly Řehořovi: „Synu, buď nám podobný
a pak tě vezmeme na nebesa k Trojjedinému Bohu.“ Později Řehoř
napsal: „Nevzal jsem na sebe pouta manželství, rozhodl jsem se
patřit k těm, kteří zachovávají věčné panictví. Podobně jako ten, kdo
ochutnal sladký med, nechce se už ani podívat na jiná jídla, tak i
já, když jsem poznal štěstí svaté čistoty a panictví, nechtěl jsem jíst
hořké plody smyslnosti.“
Řehoř zakončil školu v Nazianzu a pokračoval ve studiích v Caesareji kappadocké, Caesareji palestinské, Alexandrii a nakonec
v Athénách. Během plavby do hlavního města Řecka málem zahynul. Sám o tom říká: „Čas k plavbě byl více než nepříhodný. Mě
však hnala vášeň získat nové poznatky a vědomosti a důvěru mi
dodávala skutečnost, že mořeplavci byli známí lidé. Přesto už na
začátku cesty jsme se dostali do takové bouře, že námořníci nepamatovali žádnou podobnou. Dvacet dní a nocí jsme umírali a já jsem
na kolenou vzýval o pomoc nebeského Krále. Tváří v tvář neodvratné
smrti všechny zachvátil strach, ale já ubohý jsem se bál nejvíc ze
všech, neboť mi hrozilo, že zemřu nepokřtěn.1 Uprostřed zhoubných
mořských vln jsem toužil po vodách duchovních. Prosil jsem v modlitbě Boha aspoň o maličký odklad. Velmi jsem se trápil a se mnou i
moji rodiče, protože v nočním vidění uviděli, v jakém nebezpečenství
jsem se ocitl. Ze souše mi podali pomocnou ruku svou modlitbou, jak
jsem se později dozvěděl. Moře se začalo utišovat. Tenkrát jsem se
zavázal, že jestli se zachráním, zasvětím se cele službě Bohu. Proto
1

Ve 4. století byl zvyk přijímat křest v pozdějším věku, přibližně v 30–
33 letech a někdy až před samou smrtí, tak například přijal křest i císař
Konstantin Veliký. Jednou z příčin bylo, že křesťané se více báli zhřešit
těžkým hříchem po křtu, než zemřít nepokřtěnými. Proti této praxi vystoupil sv. Basil, Řehoř Naziánský, Řehoř Nysský a jiní.
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jsem se i zachránil.“ Jeden z jeho přátel mu pak vyprávěl, že ve snu
viděl Řehořovu matku Nonnu, jak vzala loď, která se už potápěla,
a přitáhla ji k břehu.
V Athénách se Řehoř spřátelil se sv. Basilem Velkým. Bydleli
společně a spojovalo je upřímné přátelství. Měli jeden dům, stejnou
stravu, stejného Ducha, stejný způsob myšlení i stejné zvyklosti;
byli jako rodní bratři. Zanedlouho se stali svou moudrostí a učeností
známými a váženými v celém městě a nejen tam. Spolu s nimi studoval i budoucí císař Julián odpadlík, o kterém Řehoř často říkával:
„Jak velké zlo si Řecko vychovává!“
Řehoř dokončil studia a krátký čas zastával postavení profesora
krasořečnictví. Když uslyšel, že jeho otec byl ustanoven biskupem
Nazianzu, rychle se vrátil do vlasti a přijal křest. Tehdy mu bylo
30 let.
Řehoř chtěl všechno zanechat a odejít na poušť. Jeho zestárlý otec
ho však přemluvil, aby se o něj a jeho matku staral. Potom ho proti
jeho vůli otec vysvětil na kněze. Chtěl ustanovit Řehoře biskupem,
ale on se takové hodnosti vyhýbal a utekl do Pontu, kde sv. Basil
založil monastýr, shromáždil mnoho mnichů a napsal Řehořovi, aby
přišel za ním. V pouštní tichosti znovu měli jeden druhého za vzor
ctností jako dříve v Athénách a společně následovali pokorného a
poníženého Spasitele. Společně psali i postní zásady pro mnichy
a sv. Řehoř tam se sv. Basilem prožil dosti dlouhý čas. V té době
zemřel Řehořův bratr Caesar. Rodiče svou bolest obětovali Bohu.
Svatá Nonna na pohřbu stála ne v černém, ale ve světlém oděvu,
neboť smrt pro křesťana je počátkem lepšího života. Zanedlouho
zesnula i jejich dcera Gorgonie. Tyto okolnosti přinutily Řehoře, aby
se vrátil zpět do Nazianzu. Rovněž i skutečnost, že se všude šířila
hereze Aria, nabádala Řehoře ke službě církvi. Dokonce Eusebius,
biskup Caesareje kappadocké, se dostal pod její vliv. Ještě před tím
byl jeho pomocníkem sv. Basil, ale kvůli závisti Eusebia se rozhodl
raději odejít, než se stát příčinou cizího hříchu. Díky Řehořově zásahu se však Eusebius vzpamatoval a zavolal Basila, aby se k němu
vrátil. Po jeho smrti byl za arcibiskupa vybrán Basil. Ariáni volbu
nepřijali. Biskup města Tyana, Anthimus, se spolu se svými stoupenci od nového arcibiskupa oddělil a takovým způsobem rozdělil
kappadockou eparchii na dvě části. Aby Basil posílil své pozice, a tím
upevnil pravověrnost, rozhodl se ustanovit Řehoře za biskupa města
Sasima. Řehoř nechtěl, ale z poslušnosti se podřídil. Anthimus přivedl do města vojsko, aby Řehoř nemohl zaujmout svůj stolec. Když
se to Řehoř dozvěděl, šel do monastýru, tam sloužil nemocným a
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za nějaký čas se vrátil do Nazianzu. Zanedlouho odešel na věčnost
jeho stařičký otec i matka (374).
Po celou dobu Řehoř pečoval o městskou křesťanskou obec a
potom se v útulku, který Basil vybudoval, začal starat o nemocné a
chudobné. Právě tady se k němu dostala zvěst o smrti jeho drahého
přítele, velkého caesarejského biskupa, sv. Basila Velkého. Řehoř
zůstal sám. Pán s ním však měl velké plány. Z pověření pravověrných hierarchů se vydal do Cařihradu, nad nímž už čtyřicet let
vládli heretici. Všechny chrámy byly v jejich rukou. Apostaté měli
na své straně moc, peníze, císaře, vojsko i celé peklo — všechno,
kromě Boha a pravdy. Do tak těžkých podmínek přišel sv. Řehoř
v chudém oděvu a nemocen, aby se sám jediný postavil na odpor
nepřátelům Krista. Nejdříve se postaral o to, aby se dům, který byl
vlastnictvím jeho neteře Alipiany, dcery jeho sestry Gorgonie, změnil
na kapli ke cti sv. Anastázie — její jméno znamená vzkříšení. Právě
tady mělo začít duchovní vzkříšení hlavního města. Odtud se začaly
vylévat jako potoky živé vody Řehořova kázání. Svatý se celé noci
modlil za probuzení. A skutečně, duše žíznící po pravdě, se začaly
obracet. Rukama sluhy Božího se děly zázraky a ze dne na den se
zvětšoval počet věřících. Ariáni ho nenáviděli. Házeli po něm kamení,
přepadali ho na ulici, vláčeli před soud, ale on se nezlomil. Tehdy
Řehoř napsal svou znamenitou práci — pět přednášek o Nejsvětější
Trojici. Pro jeho hluboké poznání tajemství božství mu církev dala
jméno Teolog. Před ním tak nazvali jen jednoho člověka, a to apoštola Jana. Pověst o Řehořovi se nesla široko daleko. Sv. Jeroným
opustil poušť, aby slyšel jeho slova, a pak napsal, že jen od Řehoře
se naučil rozumět Písmu svatému.
V roce 379 se ujal vlády zbožný císař Theodosius Veliký (379–
395). Pro pravověrné nastaly lepší časy a Řehoře proti jeho vůli povznesl na patriarchální stolec. Řehoř však musel i nadále odolávat
mnoha útokům ariánů a navíc ho trápily tělesné nemoci. Rozhodl
se proto, že opustí konstantinopolskou církev a odejde do rodného domu v Nazianzu. Svolal lid a na rozloučenou k nim promluvil, povzbuzoval je, aby zachovali víru neporušenou a dělali dobré
skutky. Když věřící pochopili, že chce od nich odejít, začali plakat
a všichni jako jedněmi ústy volali: „Otče, když od nás odcházíš,
odvádíš s sebou i Nejsvětější Trojici. Bez tebe nebude v tomto městě
pravé vyznání, spolu s tebou odejde z města i pravověrnost i všechna
zbožnost.“ Když Řehoř uslyšel taková slova a viděl lid, jak pláče,
upustil od svého úmyslu a přislíbil jim, že zůstane s nimi, dokud
se nesejdou biskupové. Měl totiž naději, že sbor biskupů vybere na
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patriarchální stolec jiného důstojného muže. Očekával, že když lid
uvidí na patriarchálním stolci pravověrného pastýře, on bude moci
odejít. Mezitím císař Theodosius vedl válku s barbary. Když je porazil, vjel do Cařihradu s velkou slávou. Hlavní chrám ve městě tehdy
okupovali ariáni, kteří měli svého patriarchu Démofila. Pravověrní
měli svůj malý chrám sv. Anastázie. Císař dal předvolat Démofila a
přemlouval ho, aby přijal pravověrné učení, a pokud ne, aby uvolnil
svůj stolec. Démofilos se zlobou v srdci volil raději ztratit úřad, než
by se zřekl hereze. Pak předal císař Řehořovi a všem pravověrným
katedrální chrám, který čtvrnáct let okupovali ariáni, i všechny
ostatní chrámy ve městě.
Když věřící v čele s Řehořem směřovali k hlavnímu chrámu,
odpadlíci se ozbrojili a nechtěli ustoupit. Navedli jednoho mladíka,
aby Řehoře zabil. Když se však podíval Řehořovi do tváře, dýka mu
vypadla z ruky.
Pod břemenem ustavičné práce začal Řehoř slábnout a onemocněl. Když ležel už připoután na lůžko a lidé se o tom dozvěděli, přišli
ho navštívit. Sedl si a zeptal se: „Co chcete děti? Proč jste přišli?“
Vděčně se uklonili a děkovali mu za mnoho námah, které pro ně
vynaložil, že město očistil od hereze, že svaté chrámy, které ariáni
drželi mnoho let, znovu vrátil k službě pravověrnosti, že všem učinil
tak mnoho dobra svým učením i pastýřskou péčí. „Teď, otče, když
od nás odcházíš k Bohu, pomodli se za své stádo, za zbožného, pravověrného císaře a celou církev.“ Svatý Řehoř je však utěšil, že jeho
nemoc ještě není k smrti. Pak je jako obvykle učil a nakonec propustil. Když odcházeli, jeden mladík zůstal, uchopil svatého za nohy
a se slzami a hlasitým vzlykáním ho prosil, aby mu odpustil. Svatý
Řehoř se ho ptal, čeho se dopustil. Avšak mladík nic neodpovídal,
jen hořce vzlykal a prosil za odpuštění. Jeden z mužů, kteří stáli
vpředu, řekl: „To je tvůj vrah, otče, heretici ho navedli, aby ti vrazil
dýku do srdce, ale Kristus tě ochránil. On se teď kaje a prosí tě za
odpuštění.“ Svatý řekl mládenci: „Milovaný, náš Pán Ježíš Kristus ať
je k tobě milosrdný a odpustí ti hříchy i já ti odpouštím. Jen od této
chvíle už buď navždy naším, opusť herezi, obrať se ke Kristu Bohu,
drž se Ho a pracuj pro Něj věrně.“
Celé město se o tom dozvědělo, obdivovali svého otce, jak je milostivý a vzplanulo k němu ještě vřelejší láskou.
Císař Theodosius měl sv. Řehoře ve velké úctě jako svého otce.
Řehoř hlavně dbal na to, aby byl lid vždy poučován, sám navštěvoval
nemocné, modlil se za ně a Pán je uzdravoval. Pomáhal ukřivděným, zastával se slabých a očišťoval své stádo od škody způsobené
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heretiky. Vládl nad církevním majetkem, ale pro sebe z něho nevzal
ani drachmu. Neprověřoval církevní dělníky, kolik vybrali a kolik
utratili, neboť říkával: to není věc biskupa, ale knížat.
V roce 381 byl v Konstantinopoli II. všeobecný sněm. Mezi biskupy nastaly hádky a nesoulad, protože někteří nechtěli potvrdit
výběr Řehoře za patriarchu. Obrátil se na ně a řekl: „Spolupastýři
moji, učíte přece druhé jednomyslnosti. Pokud jsem viníkem různic
já, nejsem lepší než prorok Jonáš. Hoďte mě přes palubu. Hlavně se
smiřte mezi sebou navzájem a držte se v jednotě. Pamatujte, že já
nehledám bohatství ani vysoké postavení ani pocty. Odedávna mě
vábila poušť, a ti, kteří mi berou stolec, nemohou mi vzít Boha.“ Císař
i lid ho přesvědčovali, aby zůstal, ale on se vrátil do vlasti v takové
chudobě, v jaké na počátku přišel do císařského města. Řehoř pečoval o církev v Nazianzu, dokud tam neustanovili za biskupa Eulalia (383). Na konci svého života, se vrátil do rodné vesnice Arianz,
kde se zcela věnoval modlitbě a pokání. Popisuje to tak: „Žiji mezi
skalami a dravou zvěří. Mým příbytkem je jeskyně, nic nemám kromě
jednoho oděvu, boty nepotřebuji, ani oheň. Spím na slámě. Přikrývám
se žíněnou košilí, můj polštář je vždy mokrý od slz, které mi stále
tečou z očí.“ Zde, na samotě, složil kvůli spáse nesmrtelných duší
znamenité verše. Svatý Řehoř zemřel v roce 389.
Jeho tělo pochovali vedle hrobu jeho otce v Nazianzu. V roce 950
za vlády císaře Konstantina VII. Porfyrogenneta byly ostatky sv. Řehoře přeneseny do Konstantinopole a položeny v chrámu svatých
apoštolů vedle ostatků sv. Jana Zlatoústého. Nyní spočívají v bazilice
sv. Petra ve Vatikánu. Církev nazývá Řehoře Teologa učitelem církve.
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SVATÝ XENOFON A JEHO RODINA
Svatý Xenofon žil v Cařihradu
v 5. století. Byl jedním z nejpřednějších velmožů ve městě. Oplýval pozemskými statky, ale ještě
více ctnostmi. Nepyšnil se dočasnou slávou tohoto světa ani se
nevyvyšoval ve svém srdci, ale
byl pokorný a velmi zbožný. Jeho
manželka se jmenovala Marie a
byla mu ve všem podobná. Měli
dva syny, Jana a Arkádia, a vychovali je ve velké lásce k Ježíši
Kristu. Rodiče svým příkladem
ukazovali dětem, jak mají žít pro
Boha. Sami rozdávali mnoho almužen, modlili se, trpělivě snášeli, když přišly nějaké těžkosti,
a poučovali své děti, že dočasné
statky jsou v porovnání s věčnými ničím. Xenofon a Marie učili své syny všemu dobrému, protože
toužili, aby se stali nejen dědici jejich majetku, ale především chtěli,
aby následovali jejich zbožný život.
Rodiče dali Jana s Arkádiem na studia do fénického města Berytus,1 do slavné filosofické školy. Xenofon však těžce onemocněl
a synové se proto vrátili do Cařihradu, aby se s otcem rozloučili a
obdrželi od něj poslední otcovské požehnání. Když je Xenofon uviděl,
velmi se zaradoval a pocítil, že nemoc ustoupila. Řekl synům, aby
si sedli vedle jeho lůžka a s láskou je poučoval: „Já se, moje děti,
už blížím ke konci svého života. Vy, jestli mě milujete, udělejte, co
1

dnešní Bejrút
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vám řeknu: Nejprve se bojte Boha a ve svém životě se řiďte Jeho
přikázáními. Následujte i náš život, tak jak jsme ho s vaší matkou
v poctivosti prožili. Vždy jsme se snažili dát vám dobrý příklad. Po
vašem narození jsme se dohodli, že budeme žít v čistotě pro Pána.
Vás prosím, zachovejte svou duševní i tělesnou čistotu bez poskvrny,
a když vás Bůh povede do manželství, zachovejte manželskou věrnost
do smrti. Pamatujte vždy na chudobné a nezapomínejte dávat jim
almužnu. Nejvíc ale pamatujte na ty, kteří slouží Ježíši v pustinách,
v horách a monastýrech. Živte žebráky a nikdy nebudete trpět nouzí. Sami víte, že náš dům nikdy netrpěl nedostatek kvůli množství
prostřených stolů pro chudobné. Vždy si pamatujte i to, že tento svět
pomine a jeho sláva bude ničím. Mé děti, zachovávejte Pánova přikázání, každý den čiňte upřímné pokání, věřte v Pána celým
srdcem a budete spaseni.“
Následující noci měl Xenofon vidění, že Bůh ho ještě zanechá
při životě. Zrána to oznámil své manželce i synům a všichni se
velmi radovali a oslavovali Boha. Když se Xenofon zcela uzdravil,
řekl synům: „Děti, běžte, zakončete vaše studia a rychle se vraťte,
abych vám pak zajistil právoplatné sňatky.“ Posadil je tedy na loď
a se vším potřebným je propustil do Berytu.
Když pluli po moři, cesta byla zpočátku tichá, ale najednou se
zvedl silný protivítr a nastala nečekaná bouře. Námořníci spustili
plachty a loď byla bouří nesena neznámo kam. Vlny zalévaly loď a
všichni už ztratili naději na život. Tehdy se Jan s Arkádiem začali se slzami modlit a prosit: „Pane Ježíši Kriste, Pomocníku všeho
stvoření, neoslyš nás, vzpomeň na dobré skutky našeho otce a pro
ně nás zachovej naživu.“ Námořníci viděli, že se bouře neutišuje,
ale naopak zvětšuje, a proto nastoupili na malý člun, který měli na
lodi, a utekli. Mladíci s otroky viděli, jak utíkají. Nemohli už odvrátit
záhubu lodi, protože praskla a začala se potápět. Zcela ztratili naději
na život a začali ještě více plakat. Bratři nakonec objali jeden druhého a vzájemně si řekli: „Zachraň se, bratře, a odpusť mi!“ Potom
řekli otrokům: „Snažte se zachránit, dobří bratři a přátelé, zachraňte
se a odpusťte nám!“
Když loď zcela ztroskotala, každý z nich se chopil nějaké desky a tak všichni byli vodou neseni každý jinam. Boží milostí byli
ale všichni zachráněni od smrti. Otroci byli vlnami vyhozeni na
břeh u Týru, Jan u Malmefetanu, Arkádius u Tetrapyrgie v Sýrii.
Nikdo z nich nevěděl o záchraně druhého a ani se tak neradoval
nad záchranou svého života, jak byl zarmoucen nad smrtí svého
bratra.
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Když Jan vyšel z moře, zamyslel se: „Kam teď půjdu? Půjdu do
monastýru a tam budu až do smrti v chudobě pracovat pro Pána, který
mě zachránil. Myslím, že Bůh nás proto nezachránil na lodi, protože
rodiče nás chtěli oženit a zanechat nám bohatství a mnoho pokladů
a pak bychom hynuli v marnosti tohoto světa více než v moři. Ježíš
pro nás připravil lepší život, když dopustil bouři; udělám, co
chce On, neboť Pán lépe ví, co je pro mě užitečnější. Člověk
neví, co má nastat, ale Bůh všechno ví a činí, jak On chce, a
tak každé duši připravuje spásu.“ Tehdy pozvedl ruce k nebi a
modlil se: „Pane můj, Tys mě zachránil z mořských vln, prosím tě,
zachraň i mého bratra Arkádia a otevři mu mysl, aby i on zatoužil
po mnišském životě. Zachraň i všechny naše otroky, aby se jejich
spásou oslavilo Tvé svaté jméno.“ Pak se vydal hledat monastýr.
Modlil se a prosil Boha o pomoc. Když přišel k jednomu monastýru,
zaklepal na vrata. Mnich, který měl službu u vrat, ho pustil, zavedl do cely, dal mu jíst a zeptal se: „Odkud jsi?“ Odpověděl: „Jsem
chudobný cestující, Bůh mě zachránil před utonutím. Naše loď v moři
ztroskotala, já jsem se chopil jednoho prkna a tak mnou zmítaly vlny,
až mě moře vyhodilo v tomto kraji.“ Když to mnich slyšel, děkoval
Pánu a chválil Ho, že zachraňuje ty, kdo v Něho doufají. Potom Jan
řekl: „Chtěl bych se stát mnichem, jestli Ježíš Kristus, když mi odpouští mé hříchy, dá i k tomu milost. Prosím tě, otče, řekni mi, jestli
tu mohu s vámi zůstat.“ Bratr mu odpověděl: „Počkej, dokud o tobě
nepovím našemu představenému — igumenovi — a když uděláš, co
on ti řekne, spasíš svou duši.“ Mnich šel za igumenem a všechno
mu vyprávěl. Igumen přikázal Jana přivést, a když v něm poznal
mnišské povolání, poučil ho o mnišském životě a řekl mu, že může
v monastýru zůstat. Za krátký čas přijal postřih a mnišský hábit.
Tak Jan přebýval v monastýru, modlil se a pracoval pro Pána.
Arkádius také zůstal mocí Boží naživu. Vyšel na břeh v Tetrapyrgii, padl na kolena a modlil se: „Pane Ježíši, děkuji Ti, že jsi mi zachránil život a postavil mé nohy na souš. Ale tak, jak jsi zachránil mě,
tak prosím Tě, zachraň i mého bratra Jana. Prosím Tě, Pane, zachovej
ho svým milosrdenstvím a dej mi milost znovu ho uvidět.“ Pak vstal a
šel do vesnice, co byla nedaleko. Tam u jednoho křesťana pojedl a
vydal se do chrámu. Se slzami se znovu modlil za svého bratra, pak
si lehl na lavici a usnul. Ve vidění se mu ukázal Jan a řekl mu: „Proč
pro mě tak hořce pláčeš? Podívej, jsem z milosti Boží živý, nebuď kvůli
mně smutný.“ Když Arkádius vstal, byl potěšen viděním, ale myslel,
že to byl jen sen. Začal přemýšlet: „Co teď dělat? Mám jít k rodičům?
Oni ale budou velmi smutní, že se mnou není můj bratr. Možná se
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mám znovu vrátit do školy a ukončit studia, a až pak jít k rodičům,
ale i tak je zarmoutím. Co mám tedy dělat? Vzpomínám si, jak můj
otec vždy chválil mnišský život a říkával, že je přiblížením se k Bohu.
Půjdu tedy do monastýru a tam budu sloužit Bohu.“ Pomodlil se a
vydal se do Jeruzaléma, aby se tam poklonil na svatých místech.
Po cestě potkal jednoho starého mnicha, padl mu k nohám a řekl:
„Modli se za mě, svatý otče, neboť mám velké trápení a smutek.“
Stařec viděl do srdce, a proto chlapci řekl: „Nebuď smutný, neboť
tvůj bratr žije. Byl Bohem zachráněn stejně jako ty a všichni ostatní,
kteří byli s vámi na lodi. Všichni šli do monastýru. Jan, tvůj bratr,
už přijal mnišský hábit a brzy ho uvidíš, protože tvá modlitba byla
vyslyšena.“ Když to Arkádius uslyšel, velmi se podivil prorockému
duchu tohoto mnicha a řekl: „Prosím tě, nezamítej mě od své tváře,
ale spas mou ubohou duši a pomoz i mně stát se mnichem.“ Stařec
odpověděl: „Požehaný jsi Bože! Pojď za mnou!“ Zavedl Arkádia do
lávry sv. Charitona. Tam přijal postřih, dostal celu a celý rok se učil
mnišskému životu. Za rok šel stařec do poustevny a slíbil chlapci,
že za tři roky se s ním znovu uvidí. Arkádius přijal poučení svého
duchovního otce a pracoval pro Pána bez lenosti.
Když minuly dva roky, co loď ztroskotala, rodiče začali být znepokojeni, že už dlouho nedostali od synů žádnou zprávu. Poslali
jednoho služebníka do města Berytus, aby syny navštívil ve škole
a dozvěděl se, jak se jim daří. Sluha je dlouho hledal a nenacházel,
až pak v jednom městě uviděl mnicha a poznal v něm svého druha,
jednoho z těch, co odjeli s chlapci. Zeptal se ho, co se s mládenci
stalo, a ten mu všechno vyprávěl. „Teď už víš, že naši páni zahynuli
v moři a s nimi i všichni ostatní. Myslím, že jen já sám jsem se zachránil a Pán mi dal navíc tu velkou milost, že jsem se stal mnichem. Vrátit
se k svému pánu s takovou zprávou, by bylo pro mě velmi těžké, tak
raději na ně pamatuji v modlitbách a věřím, že těm, co Boha milují,
vše napomáhá k dobrému, vždyť oba víme, že Xenofon Boha miluje.“
Když to služebník uslyšel, velmi se rozplakal a rovněž se nechtěl k
svému pánu vracet. Jiní lidé ho ale přesvědčili, tak se přece jen do
Cařihradu vrátil.
Když Marie uslyšela, že už je doma, zavolala ho a zeptala se, jak
se daří dětem. Sluha seděl smutný a nic nechtěl říkat, nakonec však
promluvil: „Oba vaši synové zahynuli v moři, protože loď ztroskotala
a všichni se utopili.“ Když to paní uslyšela, ukázala se její statečnost,
protože silně doufala v Boha. Místo toho, aby padla k zemi a usedavě se rozplakala, odmlčela se a pak pomalu řekla: „Požehaný buď
Bože, že jsi vše tak učinil! Jak Ježíš Kristus pokládal za dobré,
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tak i učinil. Budiž jméno Pánovo požehnané od tohoto času až
navěky!“ Potom služebníkovi řekla: „Mlč a nikomu to nevyprávěj.
Pán dal, Pán i vzal, On ví, co je pro nás užitečné.“
Když se o tom dozvěděl Xenofon, zaplakal a řekl: „Nechť je požehnané jméno Otce i Syna i Ducha svatého na věky. Amen.“ Potom se
obrátil k manželce slovy: „Pomodleme se k Pánu za naše děti, věřím,
že nezahynuli. Doufejme v Boha!“ Oba šli do kaple a celou noc se
modlili. V modlitbě Marie dostala obraz. Uviděla oba syny stát před
Ježíšem Kristem. Jan měl připravený oltář a královský věnec. Arkádius měl zářivý věnec, kříž v pravé ruce a připravené zářivé lože.
Pochopili, že jejich děti jsou živé a velmi se zaradovali.
Xenofon s Marií se pak vydali do Jeruzaléma s nadějí, že tam najdou své syny. Avšak nestalo se tak. Pustili se tedy ještě k Jordánu,
aby i tam přednesli Bohu své modlitby. Po cestě z Jeruzaléma se
setkali se starcem, který postřihl Arkádia na mnicha a měl prorockého ducha. Padli mu k nohám a prosili o požehnání. Bůh starci
odkryl, kdo jsou, a proto jim řekl: „Nebuďte smutní, vaše děti jsou
živé a Bůh vám ukázal slávu, kterou jim připravil v nebi. Jděte, kam
máte namířeno, a když zakončíte své modlitby, vraťte se do města a
tam uvidíte své syny.“ Když to řekl, Xenofona s Marií znovu naplnil
Duch svatý radostnou útěchou. Tak se rozešli. Rodiče šli uctít svatá místa a stařec pokračoval do Jeruzaléma, kde vešel do chrámu
Vzkříšení. Když tam seděl a zpíval, přišel tam i mladý mnich Jan,
syn Xenofona. Stařec mu řekl: „Kde jsi doposud byl, Jane? Tvůj otec
a matka tě hledají a také ty jsi přišel a hledáš svého bratra.“ Jan
pochopil, že stařec má prorockého ducha a prosil ho, aby mu pověděl
o jeho rodičích. Stařec však řekl: „Sedni si tu vedle mě a za chvíli
uvidíš svého bratra.“ Když chvíli poseděli, přišel jiný mnich, mladý
Arkádius. Poznal svého známého starce, přišel k němu a pozdravil
se s ním. Stařec mu řekl: „Posaď se vedle mne.“ Arkádius si sedl a
stařec chvíli mlčel. Pak se Jana otázal: „Z jakého města pocházíš,
bratře?“ Jan začal vyprávět: „Pocházím z Cařihradu, jsem synem
jednoho carského úředníka. Měl jsem bratra Arkádia a spolu jsme byli
poslaní do Berytu na studia. Loď však v moři ztroskotala a všichni
kromě mě se utopili.“ Když Arkádius uslyšel tato slova, překvapeně
se zadíval na druhého mnicha a poznal svého bratra. Tehdy i Jan
poznal Arkádia, padli jeden druhému do náruče a znovu a znovu
radostně děkovali Bohu, který daroval tu velkou milost, že se jeden
s druhým setkali. Za dva dny se vrátili Xenofon a Marie od Jordánu.
Poznali starce, přistoupili k němu a řekli: „Otče, pro lásku Boží tě
prosíme, splň svůj slib a ukaž nám naše děti.“ Dva bratři stáli vedle
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starce, ale jak jim stařec přikázal, nic neříkali a měli svěšené hlavy.
Stařec řekl, aby Xenofon s manželkou připravili v pronajatém domě
oběd, že přijde spolu se svými učedníky. Když bylo vše připraveno,
stařec s Janem a Arkádiem přišli a stařec pověděl mnoho užitečných
poučení. Potom Xenofon řekl: „Jaké máš dobré učedníky, otče, kéž by
naši synové byli jako oni.“ Tehdy stařec řekl Arkádiovi: „Dítě, pověz
nám, odkud jsi přišel a jak jsi byl vychován.“ Chlapec začal: „Já a
můj bratr pocházíme z Cařihradu. Jsme synové senátora, který nás
vychoval v křesťanské víře. Rodiče nás poslali na studia do Berytu,
ale když jsme pluli, loď ztroskotala a každý z nás se chytil nějakého
prkna a plul, kam ho proud nesl. Tak jsme z Božího milosrdenství
zůstali naživu.“ Když ještě mluvil, rodiče poznali své syny, radostí
plakali a objímali je. Po tak radostné novině všichni vstali a v modlitbě děkovali Pánu, že všechno tak zařídil. Potom Xenofon a Marie
po vzájemné dohodě prosili starce, aby směli přijmout postřih a
mnišský oděv. On jejich žádosti vyhověl. Stařec jim uložil, aby přebývali každý zvlášť, a za krátký čas se všichni rozloučili. Marie šla
do ženského monastýru, Xenofon rozprodal všechny své majetky a
žil v poustevně. Arkádius a Jan šli spolu se starcem na poušť. Tak
všichni bohumile prožili svůj život, obdrželi mnoho darů od Pána a
nakonec věčnou odměnu. Jan s Arkádiem žili mnoho let mezi poustevníky a před smrtí jim Pán zjevil, kdy odejdou k Němu. Skrze Marii
udělal Pán mnoho zázraků a zemřela v monastýru. Xenofon rovněž
obdržel dar činění divů a prorockého ducha, až nakonec přešel do
věčného Božího království.
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PŘENESENÍ OSTATKŮ
SVATÉHO JANA ZLATOÚSTÉHO
Svatý Jan Zlatoústý, 1
cařihradský patriarcha,
zemřel 14. září roku 407
v městě Komana, kam ho
císař Arkadius, navedený
svou manželkou Eudoxií,
poslal do vyhnanství.
V roce 434 na patriarchální stolec usedl učedník sv. Jana Zlaatoústého,
sv. Proklus.2 Po tom, co se
obrátil k lidu s kázáním, v
němž ohnivě popsal svatost Božího služebníka, dojatí věřící začali
prosit, aby byly ostatky sv. Jana přeneseny do Cařihradu. Proklus
pro křik lidu nemohl ani kázání ukončit. Řekl o prosbě a touze
obyvatel Cařihradu císaři Theodosiovi Mladšímu (408–450), synovi
Arkadia a Eudoxie, který tehdy držel žezlo východořímského císařství. Císař ochotně souhlasil a poslal do Komany významné velmože se stříbrnou rakví. Když tam přišli, místní obyvatelé s pláčem
sledovali, jak jim poslové berou jejich drahocenný poklad. Stal se
však zázrak. Svaté ostatky náhle ztěžkly natolik, že s nimi nedalo
pohnout. Velmoži pochopili, že to je znamení a oznámili to císaři.
Hned si uvědomil svou chybu a napsal svatému patriarchovi dopis,
v němž se mu omluvil, že bez předchozího pokání a modlitby sebevědomě přikázal vzít jeho ostatky. Tento dopis poslové položili na
hruď svatého a pak bylo slouženo celonoční modlitební bdění. Po
1
2

památka 13. listopadu; viz Mučedníci a jiní svatí, IV. díl, str. 227
památka 20. listopadu; viz Mučedníci a jiní svatí, IV. díl, str. 262
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něm už bez překážek vzali svaté ostatky a vezli je do hlavního města. Do chalcedonského přístavu jim vyšel naproti císař s dvořany,
patriarcha s veškerým duchovenstvem i celé město. Byla připravena
císařská loď, na níž bylo tělo dovezeno do Cařihradu. Na moři se
však strhla bouře a loď s ostatky byla nesena a řízena neviditelnou
Boží silou, až nakonec přistála na místě, kde se nacházela zahrada
Eudoxie, kvůli níž Jan Zlatoústý vytrpěl tolik křivd a také vyhnanství. Stalo se to, aby všichni poznali jeho nevinnost a činili pokání.
Nejprve byly ostatky uloženy v chrámu sv. Tomáše a pak v chrámu mučednice Ireny. Tam otevřeli rakev a našli tělo neporušené,
jako by svatý právě zemřel. Císař si klekl a začal veřejně litovat hříchů svých rodičů, kterými ukřivdili svatému, a jménem své matky
prosil za odpuštění. Plakal i patriarcha Proklus. Věřící neodcházeli
od rakve celý den a noc. Zrána byly ostatky převezeny na císařském
voze do chrámu svatých apoštolů.

12/21012/21
SVATÝ MUČEDNÍK NEOFYT
Svatý Neofyt se narodil zbožným
rodičům Teodorovi a Florencii v Niceji bithýnské. Chlapce vychovávali
křesťansky a on se čím dál více zakořeňoval v lásce ke Spasiteli. Když
mu bylo deset let, začal chodit do
školy. Už tehdy skrze něj silně působila milost Ducha Božího ke slávě Nejsvětější Trojice a spáse duší.
Svůj oběd dělil mezi chudobné spolužáky, a když mu někdy pro ně
chybělo, Pán jídlo rozmnožil.
Jednou se po městě rozběhla
zpráva o nečekané smrti jeho matky.
Sousedi a známí se seběhli, všichni byli udivení a plakali. Přiběhl i
Neofyt, pozvedl oči i srdce k nebi,
vzýval všemohoucího Pána a pak
řekl mrtvé matce: „Vstaň, má matko!“ Florencie byla na víru chlapce
v tu chvíli vzkříšena. Mnoho pohanů to vidělo a obrátilo se ke Kristu.
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Když svatý vyrostl, z Božího vnuknutí začal žít v jeskyni na Olympské hoře. Předtím v ní měl své doupě lev. Neofyt mu řekl: „Vyjdi
odsud a najdi si jiné místo, protože Pán mi přikázal, abych tu žil.“
Když to lev uslyšel, hned utekl. Jídlo mladému poustevníkovi dával
sám Bůh. Za nějaký čas se přiblížila smrt jeho rodičů. Z Božího
vnuknutí k nim Neofyt přišel. Velmi se zaradovali a modlili se spolu
za jejich šťastný přechod do věčnosti. Když zemřeli, rozdal dědictví
a vrátil se zpět do jeskyně.
Bylo to za časů vlády mučitelů Diokleciána (284–305) a Maximiana (286–305). Církev byla všude pronásledovaná. Bithýnii spravoval
místodržitel Decius. Ustanovil den, kdy měli všichni uctít modly.
Lid se shromáždil na náměstí a vše už bylo připraveno. Najednou se
Božím zázrakem uprostřed náměstí objevil Neofyt a hlasitě zvolal:
„Jsem poslán, abych odhalil klam vaší víry.“ Decius mu hned nařídil,
aby spolu s jinými přinesl oběť bůžkům. Chlapec mu odpověděl:
„Co to děláš, zločinče? Vždyť vedeš do záhuby tolik lidských duší!
Copak nevíš, že se za ně všechny budeš zodpovídat před posledním
soudem a budeš věčně mučen v pekelných plamenech?“ Rozlícený
mučitel rozkázal zavěsit svatého chlapce na dřevo a bít ho volskými
žílami. Pak ho polévali octem smíchaným se solí. Neofyt statečně
trpěl a volal na přítomné: „Muži zaslepení bezprávím a posedlí nevědomostí, čiňte pokání a zbavte se této temnoty, která vás drží!
Přijďte k pravému Světlu, Ježíši Kristu, abyste obdrželi věčný život!“
Za to Decius rozkázal rozdírat jeho žebra železnými háky. V těchto
mukách mladík opakoval: „Synu Boží, smiluj se nade mou!“ Jeden
z rádců místodržícího přišel k svatému a řekl: „Proč odporuješ císařskému příkazu? Slib, že přineseš bohům oběť a hned budeš volný a
zachráněn od tohoto velkého utrpení.“ Neofyt odmítl: „Já přináším
nebeskému Bohu oběť chvály. Bezduchým modlám a démonům, kteří
v nich žijí, se nikdy nepokloním!“ Začali ještě krutěji týrat mučedníka,
takže mu bylo vidět až kosti. On však zpíval: „Pán je můj Pastýř, nic
mi neschází, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách. Přivádí mě
k vodám, kde si mohou odpočinout. I kdybych šel údolím stínu smrti,
nebudu se bát zla, protože Ty jsi se mnou.“ (Ž 23,1–2.4)
Na druhý den přivedli mučedníka na místo přinášení obětí a
znovu ho přesvědčovali k odpadlictví. Na to Neofyt řekl: „Můj Bože,
Ježíši Kriste, dej, abych Ti byl příjemným a milým.“ Tehdy
rozpálili pec a hodili chlapce do ní. Aby nezůstaly ani kosti, kati
uzavřeli otvor na tři dny a tři noci. Pak sluhové mysleli, že už pec
zhasla a otevřeli ji. Vyšlehl z ní ale velký plamen a popálil mnoho
bezbožníků, kteří se sem přišli podívat. Svatý mladík vyšel z pece a
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nebyl ani trochu popálen, ale vzdával díky Bohu: „Požehnaný jsi,
Pane, který jsi mě zachoval nepřemoženého v mukách a zachránil jsi mě před úskočností kata. Ty jsi proměnil oheň v rosu a
spálil jsi ty, kteří jsou hodni věčného ohně. Modlím se k Tobě,
Vládce můj, nezahanbi mě, Tvého služebníka, stůj při mně,
dokud s Tvou pomocí neukončím svůj zápas.“ Ti, kteří zůstali
živí, odvedli mladíka k místodržiteli. Pohani byli natolik zaslepení,
že považovali tento zázrak za čáry. Neofyta odsoudili k předhození
dravé zvěři. Přivázali ho ke sloupu a nejdříve na něj vypustili medvěda. Ten se však od mučedníka odvrátil a vrátil se zpět do klece.
Stejně tak učinila i medvědice, kterou kvůli její zuřivosti vypouštěli
na arénu jen dvakrát do roka. Nakonec pohané vyvedli lva, jehož
už pět dní nekrmili. Ten před svatým sklonil hlavu a lízal mu nohy.
Místodržitele naplnil strach a nevěděl, co dále dělat. Nařídil proto
mučedníka zabít. Jeden barbar, který tam stál, probodl Neofyta
kopím. Tak sv. Neofyt odevzdal svou neposkvrněnou duši do rukou
svého Pána. Bylo mu tehdy jen patnáct let.
(Jeho památka se slaví 20. ledna.)

12/21012/21
SVATÝ PAULÍN Z NOLY, BISKUP
Svatý Paulín se narodil
v Burdigale v galské Akvitánii.1 Jeho otec byl výše
postaveným římským
úředníkem a majitelem
rozsáhlých pozemků v
Galii i v Itálii. Roku 377
císař Gratianus učinil
Paulína konzulem v Římě
a o dva roky později guvernérem jihoitalské provincie Kampánie.
Během cesty do Itálie se Paulín stavil v Miláně, kde se zásluhou
sv. Ambrože setkal s křesťanskou vírou. V městě Nole v Kampánii se
zajímal o příběh mučedníka Felixe, který se pak stal jeho patronem.
1

dnešní Bordeaux
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Přestože byl Paulín vysokým úředníkem, bál se Boha a žil podle
Jeho zákona.
Asi ve 30 letech se při cestě do Španělska seznámil s křesťankou Terasií, s níž se oženil a vrátil se do Galie, kde přijal křest. Po
tragickém úmrtí svého bratra a pak syna týden po jeho narození
Paulín s Terasií prodali všechen majetek, peníze rozdali chudým a
odešli do Barcelony ve Španělsku, kde chtěli žít velmi skromně a
duchovním životem. Poněvadž neměli vlastní děti, starali se o sirotky, které přijali do svého domu.
Jednou k nim přišel žebrák a prosil chleba. V domě zůstal jen
jeden chléb. Paulín přikázal manželce, aby ho dala žebrákovi, ale ona
ho neposlechla. Toho dne k nim přišel posel od jednoho Paulínova
bohatého přítele a oznámil, že mu tento přítel posílá po moři mnoho
potravin. Jedna loď však, ta poslední, právě dnes ztroskotala. Když
to Paulín uslyšel, napomenul Terasii: „Vidíš, kdybys dala tomu muži
poslední chleba, nestala by se taková škoda. Kvůli lakomství Bůh
mnohé zbavuje majetku.“
O vánocích roku 394 se barcelonský lid obrátil na biskupa s
přáním, aby byl Paulín vysvěcen na kněze. Zdráhající se Paulín
svěcení přijal s výhradou, že nebude muset zůstat ve Španělsku.
Toužil totiž vést zasvěcený život v blízkosti hrobu svého patrona Felixe v Nole. Tam také odešel a na statku, který vlastnil z dřívějška,
shromáždil muže, kteří měli zájem o život na způsob egyptských
poustevníků, s nimiž vytvořil bratrskou družinu. Členové žili v chudobě, postili se, společně se modlili, ve dne pracovali na zahradě,
v noci zpívali žalmy a nosili prosté lněné roucho. Paulín říkával:
„Odložil jsem jen břímě, které mi překáželo. My opouštíme málo,
abychom obdrželi mnoho. Opouštíme pomíjející, abychom obdrželi nepomíjející.“
Paulínův svatý život se stal známým a proto byl roku 410 vysvěcen na biskupa Noly. Byl skutečně dobrým pastýřem, ochotným i
svůj život položit za ovce.
To dokazuje i následující případ:
Itálii přepadli zlí barbaři, Vandalové. Kde by nevstoupila jejich
noha, tam zanechávali jen smrt, pláč a ruiny. Mnoho lidí zajali a
odvezli do své země v Africe. Jednou za biskupem Paulínem přišla vdova a žalostně naříkala: „Mého jediného syna unesli barbaři.
Doslechla jsem se, že se stal otrokem zetě vandalského krále Rigy.
Prosím, dej mi něco, abych ho mohla vykoupit, protože je mou jedinou
oporou ve stáří a jen on může vydělat na živobytí.“ Paulín snaživě
hledal, co by jí mohl dát, ale nic nenacházel. Tehdy osvícen Duchem
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svatým řekl stařence: „Ženo, nemám, co bych ti mohl dát, jen samého
sebe. Dávám se proto pod tvou vládu jako otrok, prodej mě a vykup
svého syna.“ Vdova myslela, že se jí vysmívá, ale on ji upřímně
přesvědčoval: „Já nežertuji, neboj se vydat biskupa na práci kvůli
osvobození svého dítěte.“ Nakonec ženu přemluvil a cestovali spolu
do Afriky. Našli dům velmože a čekali, až vyjde na ulici. Když se
tak stalo, vdova mu padla k nohám a prosila, aby místo jejího syna
přijal sv. Paulína. Když velmož slyšel, že Paulín umí obdělávat zem,
zaradoval se, protože právě takového člověka potřeboval, a souhlasil.
Za nějaký čas poznal ve svém otrokovi rozumného člověka, často za
ním přicházel do zahrady a sytil se jeho slovy.
Jednoho dne mu sv. Paulín zvěstoval, že se brzy stane králem,
protože král zemře. Kníže to králi pověděl a on projevil přání Paulína
uvidět. Zeť ho proto pozval k obědu, na který sv. Paulín přinesl jako
obvykle čerstvou zeleninu a ovoce. Když ho král uviděl, padla na
něj bázeň a řekl svému zeti: „Ať ten muž řekne pravdu, myslím, že
není prostým člověkem. Této noci jsem ve snu stanul na soudu před
nějakými významnými muži a jejich rozhodnutím jsem byl zbaven
trůnu i vlády. Mezi těmi muži byl i tento.“ Kníže zavolal Paulína a
naléhal na něj, aby řekl, kým byl v rodné zemi. Když se dozvěděl,
že je biskup, velmi se polekal a řekl: „Žádej, co chceš, aby ses mohl
navrátit do své země s velkými dary.“ Paulín mu řekl: „Prosím tě jen
o jedno dobrodiní: Jestli můžeš, učiň, aby byli propuštěni na svobodu
všichni zajatci z mé země.“ Kníže hned rozkázal, aby se tak stalo
a k tomu ještě služebníka Božího obdaroval mnoha dary. Tak se
svatý stal podobným Pánu Ježíši, který přijal podobu služebníka
a vysvobodil lidský rod z otroctví ďábla. Neuplynulo mnoho dní a
vládce Riga skutečně zemřel a na trůn zasedl jeho zeť.
Paulín pak žil ještě mnoho let a dobře pečoval o Kristovu církev.
Zemřel roku 431 v Nole a byl pohřben vedle hrobu sv. Felixe.
(Jeho památka se v západní církvi slaví 22. června.)
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SVATÝ EFRÉM SYRSKÝ
Ctihodný Efrém Syrský se narodil v roce 306
v Nisibis1 v Mezopotámii. Jeho rodiče byli zemědělci a pocházeli z prostého rodu. Jejich život byl
naplněn křesťanskými ctnostmi. Svého syna se
snažili vychovat v bázni Boží. Sám Efrém o letech
své mladosti říká: „Narodil jsem se na cestě pravdy, i když jsem v dětství nechápal, jak veliká je
to věc. Od svých rodičů jsem obdržel víru v Krista.
Rodiče do mé duše vložili bázeň Boží. Viděl jsem
sousedy, kteří žili zbožně, slyšel jsem o mnoha,
kteří přijali mučednickou smrt za Krista a také moji
rodiče před mýma očima vyznávali Ježíše Krista
před soudcem. Jsem příbuzný mučedníků.“
Když byl Efrém ještě dítě, jeho rodiče o něm dostali vidění. Na jazyku dítěte vyrostl vinný kmen,
z něhož rostly větve s hrozny a naplnily celý prostor pod nebesy. Všichni nebeští ptáci se slétali
a jedli plody vinné révy. Na tom místě, kde utrhli
hrozny, vyrůstaly hned nové.
Mladé roky však Efrémovi neuběhly bez úrazu. Byl od přirozenosti horká krev a lehce se nechal vyprovokovat. Kromě toho se
v mladém těle ozývaly i nečisté touhy. „V mladém věku,“ říká Efrém
ve své „Zpovědi“, „jsem dal slib, ale nedodržel jsem ho, také jsem se
pral, hádal s ostatními, hádal jsem se i se sousedy, záviděl jsem, k
putujícím jsem byl nepřívětivý, vůči přátelům krutý, kvůli maličkosti
jsem se hned začal přít, jednal jsem neuváženě, měl jsem špatné
úmysly a nečisté myšlenky.“ A zvědavost mladé, ještě nezralé mysli,
která se snažila poznat, co je nad její síly, či lehkovážnost mládí,
ho přivedla k pochybnostem o Boží prozřetelnosti. „Když jsem ještě
v mládí žil ve světě, útočil na mne nepřítel a v té době mě mé mládí
1

dnes Nusaybin na hranicích Sýrie a Turecka
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téměř přesvědčilo, že to, co se s námi v životě děje, je náhoda. Jako
loď se bez kormidelníka nehne z místa a jindy se i převrátí, když jí
nepřijde na pomoc anděl nebo člověk, tak to bylo i se mnou.“
Pán však nenechal mladíka, který měl takové pochybnosti, bez poučení.
Jednou se na příkaz rodičů vydal za město, opozdil se a zůstal
nocovat v lese spolu s pastýři ovcí. V noci na stádo zaútočili vlci a
ovce roztrhali. Pastýři před vlastníky stáda pomluvili Efréma, jako
by přivedl zloděje, kteří ovce rozkradli. Efrém byl předveden před
soudce. „Ospravedlňoval jsem se,“ řekl, „vyprávěl jsem, jak to ve
skutečnosti bylo. Tu byl přiveden kdosi, koho zastihli při smilstvu
s jednou ženou, která utekla a schovala se. Soudce odložil vyšetřování záležitostí nás obou a spolu nás posadil do vězení. Ve věznici byl
už jeden zemědělec, kterého zavřeli za vraždu. Avšak ten, který byl
přiveden se mnou, nebyl ve skutečnosti smilníkem a zemědělec nebyl
vrahem, stejně tak jako ani já jsem nebyl zlodějem ovcí. Mezitím v mé
záležitosti byli přivedeni k výslechu pastýři, v záležitosti zemědělce
bylo nalezeno mrtvé tělo a v záležitosti smilníka manžel vinné ženy —
proto je hlídali v jiném domě. Strávil jsem ve vezění sedm dní a osmého
dne mi ve snu kdosi řekl: ‚Buď zbožný a pochopíš Boží spravedlnost i
prozřetelnost. Připomeň si své minulé skutky a sám na sobě poznáš,
že tito lidé netrpí nespravedlivě, ale trestu neuniknou ani viníci.‘“ Efrém se probudil a začal si připomínat své skutky a hledal svou vinu.
Vzpomněl si, jak jednou, když byl ve vesnici, na poli uprostřed noci
vyhnal z ohrady krávu jednoho chudého člověka a z legrace ji honil
po poli. Kráva byla už tak vysílená, že zaběhla do lesa, tam ji dohnala
dravá zvěř a roztrhala. Jakmile Efrém vypověděl svým spoluvězňům
svůj sen i svou vinu, inspirováni jeho příkladem, začali vyprávět zase
své. Rolník viděl člověka, jak se topí v říčce a mohl mu pomoci, ale
nepomohl. Obyvatel města hovořil o tom, že se připojil k žalobcům
jedné ženy, i když věděl, že ji z cizoložství obvinili nespravedlivě.
„Ona,“ řekl, „byla vdova. Její bratři ji lživě obvinili, aby ji zbavili
rodičovského dědictví, a podle dohody mi dali část z jejího podílu.“
Efrém dále pokračuje: „A kdyby se to všechno stalo jen mně, bylo
by možné říci, že se to všechno stalo z lidských důvodů.“
Následujícího dne bylo předvedeno před vládce města ještě pět
lidí, které obvinili z různých zločinů. Dva z nich byli bratři pomluvené vdovy. Byli uvězněni za jiné, jimi skutečně spáchané zločiny.
Tři další byli nevinní v tom, za co byli vsazeni do vězění, ale jak se
sami Efrémovi přiznali, byli vinni křivou přísahou.
Mezitím byl jmenován nový soudce. Znal Efrémovy rodiče i jeho
samého, ale Efrém ho hned nepoznal. V předvečer dne, kdy všichni
uvěznění měli stanout před soudcem, Efrém znovu uviděl ve snu
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toho, kdo říkal: „Příštího dne budeš propuštěn a na jiných bude vykonán spravedlivý soud. Buď věřícím, čiň pokání za své hříchy a změň
svůj život i myšlení.“ A skutečně, následujícího dne soudce vyšetřil
záležitosti obviněných. Zprostil obvinění ty, kteří byli uvězněni mylně nebo zlomyslně, a odsoudil k předhození šelmám ty, kteří byli
usvědčeni nebo se sami přiznali k spáchaným zločinům. Když byla
na řadě záležitost Efréma, nový soudce ho poznal, ale vyptával se
ho na celou záležitost s ovcemi po pořádku. Viděl, že Efrém mluví
upřímně a rozkázal, aby pastýře, kteří pásli stádo, mrskali pruty,
aby vyšla najevo pravda. Pod údery se pastýři přiznali a vyprávěli,
jak vlci v noci roztrhali stádo. Pastýře potrestali a mladého Efréma
propustili. Efrém byl věrný napomenutí toho, kdo se mu zjevil. Ještě
ve vězení dal slib, že zasvětí svůj život pokání, a proto zanedlouho
opustil svět a vydal se do okolních hor za poustevníky.
V pustině si Efrém našel dobrého učitele, sv. Jakuba Nisibského,
který se brzy stal biskupem Nisibisu. Pod jeho vedením se zcela
odevzdal modlitbě a rozjímání o smrti a soudu. Při vzpomínce na
soud se z jeho očí lily potoky slz. Svatý Řehoř Nysský píše: „Plakat
bylo pro Efréma to samé, co pro jiné dýchat vzduch. Ve dne i v noci
byly v jeho očích slzy.“ Avšak jeho důvěra v Boha nebyla o nic menší.
Ve všech jeho skutcích a myšlenkách vycházela z jeho srdce slova
žalmu: „V Něj doufá mé srdce!“ V jeho rukopisech čteme: „Když se
ukládám k spánku, Tvá láska k lidem, ó Pane, mi přichází na
mysl a vstávám uprostřed noci, abych Ti děkoval. Vzpomínka
na mé hříchy mě však leká a začínám prolévat slzy. Padl bych
na duchu, kdyby mě nespěchali posílit už napůl mrtvého lotr,
celník, žena hříšnice, žena Kananejka, Samařanka a jiní!“
V roce 325 svatý biskup Jakub vzal s sebou svého učedníka
Efréma na první všeobecný koncil. Efrém setrvával se sv. Jakubem
až do jeho smrti. Pak se Efrém přestěhoval do města Edessy,1 kde
v okolních pustinách žilo mnoho mnichů hrdinným mnišským životem. Když odcházel na ta místa, modlil se k Pánu: „Pane Ježíši
Kriste, učiň mne hodným najít takového člověka, který by mě poučil
z Písma svatého.“ Když vcházel do městské brány, potkal ženu,
nevěstku, pohlédl na ni, zesmutněl a v duchu povzdechl k Bohu:
„Pane, Tys pohrdl modlitbou Tvého služebníka. Jak mě má tato hříšnice poučit z Písma svatého?“ I žena se zastavila a dívala se na
něho. Svatý Efrém se jí otázal: „Pověz mi, ženo, proč stojíš a díváš
se na mě?“ Žena odpověděla: „Dívám se na tebe jako ta žena, která
byla vzata z Adamova žebra. Ty se na mne nedívej, ale dívej se do
1

město Urfa v Turecku
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země, z níž jsi byl vzat ty.“ Svatý Efrém neočekával taková slova
od nevěstky, chválil Boha a řekl: „Jestliže jsou ženy v tomto městě
tak rozumné, jací jsou potom muži?“ Když ctihodný otec přebýval ve
městě, náhodou poblíž jeho domku žila jiná žena, také nevěstka,
která chtěla mnicha svést. Otevřela okénko jeho domku, uviděla
svatého, jak stojí a vaří si jídlo. Začala k němu mluvit: „Požehnej,
pane!“ Ctihodný otec pohlédl k okénku, viděl, že se dívá dovnitř
a řekl jí: „Pán ti žehná.“ Žena pokračovala: „Co ještě chybí tvému
pokrmu?“ Svatý odpověděl: „Potřebuji ještě tři cihly a trochu hlíny,
abych zazdil okno, kterým se sem díváš.“ Tehdy ta nevěstka přímo
svatému nabídla spáchat hřích. On jí na to odpověděl: „Ale jen na
tom místě, na kterém ti řeknu.“ Nevěstka mu odpověděla: „A kde je to
místo?“ Svatý řekl: „Na náměstí.“ Tehdy zmatená žena řekla: „Copak
se nestydíš před lidmi?“ Svatý jí odpověděl: „Jestli se stydíš před
lidmi, to o co víc je třeba se stydět a bát Boha, který zná lidská tajemství a který bude soudit celý svět a odplatí každému
podle jeho skutků?“ Když to nevěstka slyšela, začala činit pokání
a plakala: „Služebníku Boží, ukaž mi cestu spásy, abych se zbavila
svých hanebných hříchů a nalezla u Boha odpuštění.“ Ctihodný otec ji
z Písma svatého utvrdil v pokání a poslal ji do ženského monastýru.
Tak zachránil její duši před záhubou.
Jeden z Edesských poustevníků měl takové vidění o sv. Efrémovi:
„Viděl jsem v noci na nebi množství andělů zářících nebeským světlem.
Jeden z nich držel v ruce svitek, popsaný zvenčí i zevnitř, obracel se k
druhým a ptal se: ‚Komu myslíte, že dám tento svitek?‘ Jedni ukazovali
na jednoho mnicha a druzí na jiného, anděl řekl: ‚Nikdo není tak pokorný a ponížený jako Boží služebník Efrém.‘ A hned vložil ten svitek do
úst Efrémovi.“ Od té chvíle byla duše sv. Efréma tak naplněná milostí
Ducha svatého, že se v jeho ústech rodila poučení, rady a pravidla,
přísloví i přirovnání, která se svou prostotou dotýkala lidských srdcí.
Ctihodný Efrém nezůstával jen v pustině, ale často vcházel do
města Edessy a tam hlásal Boží slovo jak křesťanům, tak i pohanům. Když mluvil o druhém příchodu Krista a o posledním soudu,
lid tak plakal, že hlasité vzlykání přehlušovalo jeho slova. Jednou
svým učedníkům řekl: „Jak předstoupím já, hříšník, před trůn
spravedlivého Soudce? Jak mohu já, daremný člověk, stát vedle těch, kteří přinesli ve svém životě plody pokání? Co budu
dělat, když svatí v nebi budou poznávat jeden druhého? Kdo
mě tehdy pozná? Mučedníci ukáží své rány, hrdinní asketi své
ctnosti a co ukážu já, kromě lenosti a nedbalosti?“
Svatý Efrém tak utvrdil víru v Edesse, že dokonce císař Julián
Odpadlík se tam neodvážil nikoho pronásledovat za víru. Heretiky
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přemáhal nejen kázáními pronášenými v chrámech, ale odhaloval
je i listy, jimiž posiloval pravé křesťany. Když heretici během svých
obřadů používali verše, a tím přitahovali k sobě lidi, sv. Efrém začal
skládat duchovní písně, které pak v pravověrných chrámech zpívaly
ženské sbory. Ty písně měly veliký vliv a pomohly k utvrzení pravé
víry. Životopisci sv. Efréma poznamenávají, že za svůj život přemohl
až devět různých herezí, které rozbíjely jednotu Kristovy církve.
Kolem roku 370 se ctihodný Efrém vydal na cestu z Edessy do
Caesareje kappadocké, aby navštívil sv. Basila Velikého, s nímž se
chtěl už dávno setkat. Ve vidění uviděl ohnivý sloup, který sahal od
země až do nebe a uslyšel hlas: „Efréme, Efréme! Jako tento sloup,
takový je sv. Basil!“ Přišel do Caesareje na svátek Zjevení Páně a
zastihl sv. Basila v chrámu uprostřed mnohého duchovenstva. Efrémovi se zdálo, že arcibiskup Basil je na výsluní marné slávy, proto
si pomyslel: „Škoda mé námahy. Copak tento muž by mohl být tím
ohnivým sloupem?“ Jak jen ale začal Basil mluvit, Efrém viděl, jak
z jeho úst vycházejí slova jako oheň a spalují veškeré zlo. Udivený
Efrém řekl: „Skutečně, veliký je Basil! Opravdu on je ten ohnivý sloup.
Svatý Duch vpravdě mluví jeho ústy!“ Svatý Basil vnitřním osvícením
poznal, že sv. Efrém je v chrámu a pozval ho k sobě na rozhovor.
Chtěl ho rovněž vysvětit na kněze. Efrém to však ve své poníženosti
odmítl. Tehdy ho Basil vysvětil aspoň na jáhna.
Když se Efrém vrátil do Edessy, našel obyvatele města, jak trpí
velkým hladem. Boháči nechtěli ze svých peněz poskytovat chudému obyvatelstvu pomoc. Ctihodný Efrém svými kázáními přiměl
zatvrzelá srdce boháčů k rozdávání almužny a sám vzal na sebe
úkol rozdělovat ji. Když po těžkém čase nastalo úrodné léto, vrátil
se z města do hor ke svým učedníkům. Žil ještě několik let, pak
těžce onemocněl a v roce 379 zesnul v Pánu. Zemřel na rukou svých
učedníků. Obyvatelé Edessy, kteří ho velmi milovali, ho ve velkém
shromáždění lidu, církevního kléru a poustevníků podle jeho závěti
uložili tam, kde pochovávali cizince. Později byly jeho neporušené
ostatky přeneseny do chrámu.
Svatý Efrém napsal mnoho prací, v nichž vysvětloval Písmo svaté
Starého i Nového zákona. Odhaloval falešné učení různých heretiků
a vykládal pravdivé učení Kristovy církve. Svatý Jeroným svědčí, že
jeho práce se v některých chrámech čítávaly hned po evangeliu. Církevní písně sv. Efréma se doposud zpívají v syrských chrámech. Jeho
rozjímání o velkých tajemstvích vykoupení lidského rodu a mukách
Spasitele jsou velmi hluboká. Papež Benedikt XV. v roce 1920 prohlásil ctihodného Efréma Syrského Učitelem svaté Kristovy církve.
(V západní církvi se jeho památka slaví 9. června.)
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PŘENESENÍ OSTATKŮ SVATÉHO
MUČEDNÍKA IGNÁCE ANTIOCHIJSKÉHO
Svatý Ignác Antiochijský (Bohonosec — Theoforos) podstoupil
mučednickou smrt v Římě za císaře Trajána (98–117), který rozkázal
předhodit svatého dravé zvěři k roztrhání. Věřící posbírali jeho kosti
a zpočátku je pochovali v Římě. Později zavinuli do plátna a odeslali
do Antiochie kvůli obraně toho města, uzdravení nemocných, pro
radost všem křesťanům a k slávě Ježíše Krista, za kterého Ignác
ochotně vydal svůj život. Když byly svaté ostatky přineseny do Antiochie, věřící je nejdříve pochovali na předměstí nazvaném Dafné
a kolem roku 450 je přenesli do nového chrámu, který vystavěli
na příkaz císaře Theodosia II. (408–450), na místě zbořené modly
pohanské bohyně Fortuny. Pán oslavil svaté ostatky mnohými zázraky. V polovině 7. století je přenesli do Říma, do chrámu svatého
papeže Klementa.

12/21012/21
SVATÝ FRANTIŠEK SALESKÝ
Učitel církve, sv. František Saleský, se narodil 21. srpna
roku 1567 v Savojském vévodství. Byl nejstarším synem grófa de
Sales, který měl pak ještě třináct dětí. Den po narození chlapce
přinesli do chrámu a pokřtili. Jen co zbožná matka nabrala sil,
spěchala s dítětem do kostela, aby Bohu poděkovala a vyprosila si
Boží pomoc k vychování dítěte. Kněz ho odevzdal pod ochranu Matky
Boží. Jeho matka se velmi modlila za malého Františka, byl proto
dobrotivý, skromný a poslušný. Aby se jeho čistá duše neposkvrnila,
hlídala ho a nerozmazlovala. Měl prostý, ale čistý oděv. Matka nedávala Františkovi různé pochoutky, ale taková jídla, která byla pro něj
užitečná. Odmalička mu vyprávěla o Bohu Otci, jak je k nám dobrý,
neboť nás stvořil, i o Ježíši Kristu, Synu Božím, který aby nás spasil,
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byl po narození vložen do jeslí a trpěl
za nás na kříži. František ještě neuměl
mluvit, ale už pozorně poslouchal matčiným slovům. V jeho malinkém srdci
vyrostla velká láska k Ježíši a jeho první
věta byla: „Bůh i máma mě milují.“
Když František trochu vyrostl, matka
mu s radostí četla životy svatých a dodávala k nim potřebná poučení. V srdci
malého chlapce se tak vzbudila velká žízeň po svatosti. Přerušoval matku slovy:
„Maminko, já se taky chci stát svatým.“
Matka měla radost z horlivosti chlapce
a povzbuzovala ho: „Jestli to chceš, Pán
Ježíš ti k tomu dá svou milost.“ Jednou
František uslyšel, že o jednom starším
žákovi říkali: „To je svatý chlapec.“ Hned
ho chtěl následovat a uviděl, že ten chlapec při modlitbě naklání
hlavu trochu vpravo, proto se i on snažil naklánět hlavu stejně.
František to dělal dlouhou dobu, ale pak pochopil, že mu to nijak
nepomáhá stát se svatějším. Z toho omylu poznal, že svatost nespočívá v zevnějškovosti, ale ve vnitřním životě modlitby a lásky k Bohu.
Jednoho dne František našel plášť dělníka, který pracoval v jejich
zámku. Plášť byl ozdoben pestrou vlněnou stuhou. Chlapci se ta
stuha velmi zalíbila a vzal si ji. Když si chtěl dělník po práci obléci
plášť, uviděl, že stuha tam není. Začal ji hledat, ale nenašel. Když
se o tom dozvěděl Františkův otec, pátral po viníkovi. František se
hned přiznal, že to on ukradl stuhu a s velkou lítostí klekl před otce
a prosil o odpuštění. Ti, co stáli kolem, tím byli tak dojati, že prosili
otce, aby chlapce netrestal. Moudrý otec však viděl, že by se tato chyba vkořenila, kdyby ho nepotrestal hned zpočátku, vzal proto metlu,
zbil syna a zdůraznil, že tak lehce ho trestá jen proto, že je to poprvé
a že se sám upřímně přiznal. Trest přinesl své plody. Od té doby
František už nic nebral bez dovolení, dokonce ani plody ze zahrady.
S přibývajícími roky se u Františka začala výrazně projevovat
velká horlivost a láska k Ježíši Kristu. Touhou jeho srdce byla jen
služba Bohu. Avšak jeho otec, člověk vojenského stavu, málo věnoval
pozornost zbožnosti svého prvorozeného syna a snil o jeho slavné,
světské kariéře. Když bylo chlapci 14 let, otec ho poslal na studia na
Pařížskou univerzitu, kde se po hodinách filosofie a krasořečnictví
učil šermovat a jezdit na koni. Po všech těchto zaměstnáních se
chlapec z touhy srdce učil Písmu svatému, vřele se modlil k Matce
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Boží a sliboval Bohu čistotu až do smrti. Stále myslel na to, že se
chce plně zasvětit Bohu.
Když bylo Františkovi 18 let, začalo ho sužovat pokušení strachu,
že ztratil Boží milost a že ho čeká věčné zavržení. Ztratil veškerou
touhu po modlitbě i práci. Dlouho trpěl velkým duševním nepokojem, až dokud ho od beznaděje nezachránila Přečistá Panna Maria,
před jejíž soškou se modlil: „Pamatuj, láskyplná Panno Maria...!“ Pak
už František beze strachu pokračoval ve studiu. Z Paříže jel ještě
studovat práva na univerzitu v Padově. Tam vynikal velkou pilností
a ctnostným životem. Když s vyznamenáním složil v Padově zkoušky, jako doktor práv se vracel domů. Otec, pln radosti z úspěchu
svého syna, mu připravoval šťastný život v manželství s bohatým
děvčetem. František však dívce rozhodně oznámil, že se ženit nebude. Pak nepřijal ani vysoké postavení v savojském senátu, které
mu jako mladému doktoru práv nabídl sám kníže.
Po svém návratu domů se František seznámil s biskupem Ženevy, Claudiem de Granierem, který bydlel blízko jeho rodinného
statku v Annecy, neboť jeho biskupský stolec obsadili protestanti — kalvinisté. S pomocí tohoto biskupa se Františkův bratranec,
kanovník Ludvík Saleský, postaral o to, aby byl František dosazen
za arcipresbytera rady ženevské diecéze. Toto překvapení František
přijal jen proto, aby jeho otec rychleji souhlasil s jeho vysvěcením na
kněze. Františkovi bylo obtížné si s otcem vzájemně porozumět. Otec
byl velmi nespokojený, že se syn nechtěl oženit a stát senátorem.
Časem však jako dobrý katolík řekl: „Můj synu, jestliže tě skutečně
volá Boží vůle, pak musíš poslechnout, neboť co jsem já, abych se
protivil Bohu.“ Když František uslyšel tato otcova slova, byl velmi rád,
neboť čistotou srdce i hlubokým poznáním se už dávno připravoval
na kněžství. Za půl roku (1593) byl vysvěcen na kněze. Předtím,
než poprvé přinesl Nejsvětější eucharistickou oběť, prožil duchovní
cvičení. Ukončil je předsevzetím, že každou volnou chvíli využije pro
přípravu ke službě následující liturgie, aby mohl na otázku, co děláš,
odpovědět: Připravuji se na svatou liturgii. Byla to vzrušující chvíle,
když syn poprvé podával svaté přijímání svým rodičům. Hned po
vysvěcení se kněz František s velkou horlivostí pustil do pastorační práce. S láskou zpovídal lidi, prostě a srozumitelně na různých
místech kázal bez tehdy rozšířených latinských a řeckých frází.
V té době byl v Kristově církvi v ženevské diecézi, a obzvláště v
provincii Chambéry úpadek, proto katolíci odcházeli ke kalvinistům.
Biskup tam poslal na misii jednoho kněze, ale nebyl schopen tam
obstát a byl nucen se vrátit. Tehdy biskup přednesl tuto záležitost
na zasedání rady. František vstal a řekl: „Jestli mě pokládáte za
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schopného k takové misii, prosím, pošlete tam mě. Budu šťasten, když
tam budu moci pracovat.“ Biskup hned souhlasil, ale otec Františka
byl proti. Přišel se synem za biskupem a prosil ho, aby Františka
na takovou misii neposílal. Když už biskup téměř souhlasil s tím,
že učiní tak, jak si otec přeje, František řekl: „Chcete mě učinit
nehodným Božího království? Položil jsem ruku na pluh a teď
chcete, abych se ohlížel zpět na jakési pozemské překážky?“
Když biskup slyšel tato slova, začal otce prosit, aby svému synovi
požehnal k tomuto svatému dílu. On však nechtěl. František jednal
podle svého svědomí a Boží vůle a vydal se na misii, kde na celou
provincii připadalo 20 katolíků, a do toho ještě v katakombách.
František čtyři roky kázal v tom kraji sám uprostřed nepřátel.
Otec se na něj hněval a kníže mu nedal potřebné peníze. František by byl zemřel hladem, kdyby mu jeho matka tajně neposílala
peníze. Jako misionář cestoval pěšky, neměl s sebou osobní věci a
sluha, který ho doprovázel, byl hluchoněmý. Nejednou se stávalo,
že v ohrožení života byl nucen schovat se ve stodole anebo v peci
anebo musel vylézt na strom, aby se zachránil před hladovými vlky.
To všechno by s radostí přenesl, pokud by jeho misie měla aspoň
trošku úspěchu. Zdálo se mu, že všechno je nadarmo. Kázal, účastnil se disputací, navštěvoval jednotlivé rodiny, ale vše bylo marné.
Lidé se neobraceli. Čím větší však měl překážky, tím víc vzrůstala
jeho důvěra v Boha. František neustále hledal nové způsoby, jak
proniknout do tvrdých srdcí. Začal skládat malé letáčky s katolickými ponaučeními, přepisoval je a rozesílal všemi možnými způsoby.
Kázal prostě a srdečně, pečoval o děti, chudým dával almužnu a
tak zlomil odpor lidí a získal jejich srdce. Po čtyřech letech práce
byly katolická víra i bohoslužba v provincii Chambéry obnoveny.
Když sem přijel biskup Granier na arcibiskupskou vizitaci, uviděl,
že v Chambéry bylo Boží království nejen utvrzeno, ale i rozšířeno.
Za nějaký čas chtěl biskup Granier určit otce Františka za pomocného biskupa s právem nástupnictví. František se nejprve vymlouval, ale pak Boží vůli přijal a jel do Říma přijmout svěcení.
Papež Klement VIII. si přál, aby mladý kandidát na biskupa v jeho
přítomnosti složil odpovídající zkoušku a po jejím úspěšném složení
ho vysvětil. František se vrátil z Říma jako biskup pomocník, aby
s novou horlivostí pokračoval ve své apoštolské práci nad spásou
duší. Rok poté zemřel jeho otec, kterého k odchodu na věčnost posílil jeho milující syn.
Po smrti biskupa Graniera roku 1602 se stal sv. František jeho nástupcem a usídlil se v Annecy. Jeho život byl životem evangelijní chudoby. Všechny záležitosti diecéze dokonale znal. Mnoho kázal a zpoví-
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dal. V 600 farnostech své diecéze organizoval výuku katechismu. Děti
ho milovaly a hrnuly se k němu. Světec sám osobně učil bohoslovce, a
čím více kněží vychoval, tím menší bylo nebezpečí, že církev zesvětáčtí.
Obzvláštní ctností sv. Františka Saleského, kterou k sobě přitahoval lidská srdce, byla laskavost. Jednou řekl, že se tři roky učil této
ctnosti v Kristově škole, tedy na modlitbě pod křížem. Jeho laskavost
byla zkoušena obzvlášť tehdy, když se k němu nahrnulo množství
lidí pro poučení a poradu a neměl čas se ani nadechnout. V takových
chvílích se vyjadřoval takto: „Bůh využívá tyto příležitosti proto, aby
nás vyzkoušel, zda jsou naše duše dost silné, aby vydržely každý
útok. Nejsilnějším prostředkem proti netrpělivosti je laskavé a uctivé
mlčení. Když začínáme mluvit, do našich slov se zamíchá sebeláska
a vyrve se jakési slovíčko, které zraní srdce a na dlouhý čas vezme
pokoj. Když neřekneme nic, zachováme veselost, bouře se ztiší, hněv
a zmatek odstoupí a jediné, co zůstane — čistá a trvalá radost.“
Ve své knize „Pojednání o lásce k Bohu“ sv. František učil, že „mírou lásky je láska bez míry.“ Právě takovéto zásady se držel v životě
a jeho láska k Bohu se pak odrážela i ve vztahu k lidem. František
napsal kolem 20 000 dopisů, které obsahují poučení pro duchovní
život. Jsou adresovány mnoha duším, mezi nimi i sv. Janě Františce
de Chantal, hlavní představené řádu sester Navštívení Panny Marie,
které založila pod duchovním vedením sv. Františka v roce 1610.
Františkova kniha „Filotea“ s poučeními pro pravou zbožnost byla
přijata jako duchovní veledílo a přeložena do mnoha jazyků.
V roce 1622 jel František do Avignonu, aby mohl pohovořit o různých záležitostech diecéze s králem. Před odjezdem vyřídil všechny
potřebné záležitosti, jako by věděl, že už se domů nevrátí. V Avignonu se sv. František ubytoval v domečku zahradníka vedle kláštera
sester Navštívení Panny Marie. Celý měsíc jim dával ponaučení o
duchovním životě. Když se ho jedna ze sester zeptala, kterou hlavní
ctnost by měly podle jeho názoru rozvíjet sestry, napsal na list papíru velkými písmeny jedno slovo: „Pokoru“. Na Vánoce František
bez přestání kázal a zpovídal, bez ohledu na své zdraví a potřebu
odpočinku. Tehdy ochrnul. Trpělivě se léčil, ale to mu nejenže nevrátilo zdraví, ale dokonce i zkrátilo život. Přijal svátost pomazání,
modlil se a přebýval ve spojení s Bohem. V den jeho smrti za ním
přišli lidé, a když klečeli dokola jeho smrtelné postele a modlili se
litanie za umírající, pokojně odevzdal svou svatou duši Bohu. Jeho
poslední slovo zde na zemi bylo: „Ježíš.“ Svatý František dovršil svůj
život ve věku 56 let, z nichž 20 let byl biskupem.
V roce 1665 papež Alexandr VII. prohlásil Františka za svatého
a v roce 1877 ho papež Pius IX. prohlásil za učitele církve.
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SVATÝ BASIL VELIKÝ, SVATÝ ŘEHOŘ NAZIÁNSKÝ,
SVATÝ JAN ZLATOÚSTÝ, TŘI BISKUPOVÉ
Za vlády zbožného císaře Alexia I.
Komnena (1081–1118) začal mezi
konstantinopolskými teology a filosofy velký spor, kdo z třech svatých
otců je největší. Jedni stavěli nade
všechny Basila pro jeho přísný život
a praktická pravidla pro mnichy i laiky. Jiní ctili Jana Zlatoústého jako
člověka milosrdného k těm, kdo činí
pokání a jako znamenitého kazatele,
jehož slova pronikala i do nejzatvrzelejších hříšných srdcí. Další naopak
pokládali za nejpřednějšího Řehoře
Naziánského pro jeho hluboké poznání božství a krasořečnické práce. Takovým způsobem oni všichni
kteréhosi ze světců vyvyšovali a druhé dva ponižovali. Kvůli tomu došlo
k nemalému rozkolu. Jedni se nazývali Joanité, druzí Basiliáni, třetí Gregoriáni. Tento spor vyřešili
sami svatí zjevením biskupovi města Euchaity Janovi, člověku velké
zbožnosti. Řekli mu: „Jak vidíš, jsme si před Bohem rovni. Není mezi
námi rozdělení ani různic. Každého z nás ve svůj čas Duch Boží nabádal napsat odpovídající poučení pro spásu duší. Co jsme naučili
ve skrytosti, to jsme předali zjevně. Mezi námi není ani prvního, ani
druhého, ale co říká jeden, to druzí dva podporují. Jak za našeho života, tak i teď se snažíme přivádět k míru a jednomyslnosti všechny
končiny země. Na znamení toho, že jsme jedno v Bohu, urči jeden den
na oslavu naší památky. My, nakolik máme milost u Boha, budeme se
přimlouvat za spásu těch, kteří nás o to budou prosit.“ Když to svatí
řekli, začali stoupat do nebe a zářili nevýslovným světlem.
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Biskup Jan usmířil znepřátelené strany a na jeho prosbu byl na
den 30. ledna ustanoven svátek Tří hierarchů. Stalo se to v roce 1084.
Svatá církev uctívá každého ze svatých ještě i zvlášť, sv. Basila
Velikého 1. ledna, sv. Řehoře Naziánského 25. ledna a sv. Jana
Zlatoústého 13. listopadu.1

12/21012/21
SVATÁ PANNA A MUČEDNICE ANEŽKA
Rodištěm svaté mučednice Anežky
byl Řím. Její rodiče byli zbožní křesťané. Už od dětství byla zasažena velkou
láskou k svému Pánu Ježíši a cele se
Mu zasvětila. Když bylo děvčeti 13 let,
spatřil ji syn římského prefekta, jak
se vracela z dívčí školy domů, a hned
se mu zalíbila. Zjistil, kde bydlí a začal jí posílat různé dárky s prosbou,
aby dala svůj souhlas k sňatku s ním.
Osobně a také prostřednictvím známých přesvědčoval dívku, aby nikomu
nedávala před ním přednost. Anežka
všechny dary odmítala jako smetí a
řekla, že je zasnoubena mnohem slavnějšímu ženichovi, jehož lásku nechce
ztratit. Chlapec myslel, že Anežka chce
dražší dárky. Přišel k ní, přinesl drahocenné šperky a vzácné roucho,
nabízel jí i své dědictví po otci, jen když se stane jeho manželkou.
Anežka nic nepřijala a vážně mu odpověděla: „Odstup ode mne, mám
už jiného Ženicha.“ Mladý Říman namítl, že jemu se přece nikdo nemůže vyrovnat ani původem, ani bohatstvím, ani vzhledem. Svatá
panna začala nadšeně mluvit o Ježíši Kristu: „Můj Snoubenec je
krásnější nad všechny lidské syny. Jeho krása udivuje slunce
a žasne nad ní měsíc. Jeho matka je Panna. Můj Ženich je všemohoucí, před ním se třesou knížata, andělé Mu slouží, nebe je
Mu trůnem a země podnožím. Dotkne-li se hor, vypouštějí dým a
pohrozí-li moři, jeho vlny se utiší. Jeho dech uzdravuje nemocné
a Jeho slovo křísí mrtvé. Jeho jsou poklady země i vzácnosti
1

V západní církvi se památka sv. Basila a sv. Řehoře slaví 2. ledna, Jana
Zlatoústého 13. září.
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moře. Jemu náleží všechno zlato v horách a všechno drahé
kamení od východu slunce až na západ. Můj Ženich jediný má
lásku, která je pravá. Nikdo nad Něho nemiluje opravdověji.
Všechno vydal za svou nevěstu. Opustil proto nebeskou blaženost a bolestnou smrtí obětoval svůj život. Zlatým prstenem víry
si mě zasnoubil, oblékl mne skvostným rouchem své milosti,
opásal statečností a mou hlavu ozdobil nevadnoucím věncem
panenské čistoty. Všechny tyto dary mi udělil a slíbil dát ještě
větší, zůstanu-li Mu věrná. Jak bych mohla opustit takového
Ženicha, se kterým jsem spojena věčnou láskou a věrností?“
Mladík odešel smutný a onemocněl hořem. Když se jeho otec
Symfronius dozvěděl o příčině jeho nemoci, hned běžel k rodičům
děvčete, aby se domluvil na sňatku. Anežka tak jako předtím odmítla se slovy: „Nikdy se svého Snoubence nezřeknu.“ Prefekt se
zeptal, kdo jím je. Když se od kohosi dozvěděl, že Anežka je křesťanka, škodolibě se zaradoval, protože měl moc křesťany mučit a
myslel, že dívku lehce odvrátí od jejího úmyslu. Nechal ji předvolat.
Zprvu jí lichotil, a když nepochodil, začal jí hrozit, že ji dá mučit,
nebude-li obětovat modlám. Anežka se nelekla ani těchto hrozeb a
odpověděla: „Tak jako nemohu mít tvého syna za manžela, tak ani
nemohu obětovat mrtvým modlám.“ Symfronius hněvivě řekl: „Kdybych nešetřil tvou mladost, hned bych tě krutě potrestal za urážku
bohů!“ Statečná dívka mu odvětila: „Nehleď na mou mladost, víra
nepřebývá v letech, ale v nesmrtelné duši. Hrozíš mi hněvem vašich
bohů... Jsou-li tví bohové živí, ať mě přinutí, abych se jim klaněla!“
Nakonec Symfronius vykřikl: „Vyber si jedno: buď se sňatkem
spojíš s mým synem, anebo jestli chceš zachovat panenství, odevzdej
se k věčné službě bohyni Vestě, protože potřebuje takové, jako jsi
ty!“ Svatá se zasmála a odpověděla: „Když jsem kvůli Kristu pohrdla
tvým synem, který je živým člověkem a má rozum, copak si myslíš,
že budu ctít němou a hluchou modlu? Dobře vím, že není jiný Bůh
kromě toho, který stvořil nebe i zem, a Jeho Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který je jedné podstaty s Otcem, vtělil se kvůli nám, trpěl,
zemřel na kříži, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. Teď kraluje
na nebesích navěky věků. Jemu sloužím a klaním se Jemu, jedinému pravému a živému Bohu. Tvou ohavnou bohyni a všechny vaše
ničemné bohy zavrhuji.“ Mučitel řekl: „Když nepřineseš oběť Vestě,
budeš odvedena do nevěstince.“ Panna mu odpověděla: „Kdybys
věděl, kdo je mým Bohem, neříkal bys takové věci. Znám sílu
mého Pána Ježíše, proto mám tvoje výhrůžky za nic. Naopak,
vím bez pochybností, že mé panenství bude zachováno čisté a
neposkvrněné a tvým bůžkům se nepokloním. Mám ochránce,
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Božího anděla. Můj Spasitel, jednorozený Syn Boží, kterého ty
neznáš, On je mojí nezbořitelnou Stěnou, neusínajícím Strážcem a neustálým Ochráncem. Ne tak, jak tvoje modly, z jakých
by bylo lépe udělat hrnce na vaření. Božství nepřebývá v kameni, ani v jiné drahocenné věci, ale v království nebeském, kde
ho vše živé chválí a klaní se Mu. Jestliže se ty a tobě podobní
neobrátíte od modlářství k pravému Bohu, budete spolu s vašimi bůžky věčně mučeni v pekelném ohni.“
Tato slova velmi rozhněvala mučitele a rozkázal vést sv. Anežku
s potupou do nevěstince. Když ji tam přivedli, pannu ozářilo tak
jasné světlo, že nikdo ze zhýralců na ni nemohl ani pohlédnout a
všichni ze strachu utekli. Anežka uviděla svého anděla strážného
a spolu s ním oslavovala Všemohoucího Boha. V tu chvíli sem přiběhl onen mladík i se svými druhy a chvástal se, že teď uskuteční
svůj hříšný úmysl. Přestože viděl nebeskou zář, bezohledně se vrhl
ke Kristově služebnici, ale nestihl se jí ještě ani dotknout, když ho
napadl démon a zabil ho. Protože nešťastník dlouho z nevěstince
nevycházel, jeden z jeho druhů se rozhodl podívat se dovnitř. Nalezl
ho mrtvého a zvolal: „Římští muži, pomozte! Ta čarodějka svými čáry
zabila prefektova syna!“ Tato zpráva se jako blesk roznesla po celém
městě. Seběhlo se mnoho lidí, jedni nazývali Anežku vědmou, jiní
volali, že je nevinná. Symfronius s pláčem zvolal: „Ty nelidská a
nejkrutější ze všech žen! Copak jsi neměla na kom ukázat sílu svého
čarování? Běda mi! Cos to udělala? Pověz, jak jsi ho zabila!“ Svatá
mu laskavě odpověděla: „Dávný nepřítel lidského rodu, ďábel, jehož
vůli chtěl tvůj syn plnit, ho zabil, a ne já. On má vládu nad nečistými
lidmi a nad těmi, kteří se nebojí Boha. Všichni ti, kteří tu byli před
tvým synem, jsou živí, protože měli bázeň Boží a vzdali slávu Pánu.“
Prefekt řekl: „Jestli uprosíš svého Krista, aby chlapce vzkřísil, bude
to znak, že jsi ho nezabila čárami.“ Anežka řekla: „Přestože jste nehodní takového zázraku pro vaši nevěru, ale proto, že přišla hodina,
aby byla zjevena a oslavena moc mého Pána, všichni odsud odejděte,
abych se mohla pomodlit.“ Během modlitby se znovu zjevil anděl a
mladíka vzkřísil. Ten vyšel a začal hlasitě svědčit: „Jeden je Bůh na
nebesích, na zemi i na moři, Bůh křesťanů! Naši bohové jsou ničím!
Jsou jen mámením a přinášejí věčnou záhubu těm, kteří jim slouží.“
V ten den se mnoho pohanů obrátilo, jejich počet byl 160. Jejich
obrácení velmi pobouřilo modlářské žrece. Šli za Symfroniem a
řekli: „Vezmi tu vědmu a zabij ji. Ona zabíjí nejen tělo, ale i duše, a
svádí srdce.“ Prefekt nevěděl, co dělat. Chtěl propustit Anežku na
svobodu, ale bál se nepokojů, které rozpoutávali žreci. Proto celou tu
záležitost svěřil soudci Aspasiovi. Ten rozkázal zapálit oheň a hodit
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do něj mučednici. Když to udělali, plameny se rozdělily na dvě části
a udělaly jí uprostřed místo. Ti však, co stáli kolem, byli znenadání
silou ohně popáleni. Anežka pozvedla ruce k nebi a zvolala k Pánu:
„Sláva Tobě, všemohoucí Otče, že ode všech přijímáš slávu a
klanění. Tys mě vytrhl z rukou ničemných lidí a teď mi Tvůj
Duch ochlazuje oheň. Oslavuji Tě, neboť teď vidím to, v co jsem
věřila, přijímám to, v co jsem doufala, neboť jsem obdržela vytoužené. Tebe vyznávám ústy i srdcem. Po Tobě žízním celým
svým srdcem. Hle, jdu k Tobě, živému, pravému Bohu.“
Když plamen zhasl, Aspasius nad ní vyřkl ortel smrti, aby byla
sťata mečem. Anežka měla být vedena na popraviště, ale nenalezly
se tak úzké okovy, aby mohly sevřít její drobné ruce. Když kat uviděl před sebou tak útlou dívku, zachvěl se a váhal. Ona mu však
dodala mysli a řekla: „Nač čekáš? Nechci, aby se na mne dívaly
oči, kterým se nechci líbit! Nenechej přece mého nebeského
Ženicha na mne čekat!“ Potom zvolala: „Přijmi, Pane, mou duši,
za kterou jsi podstoupil bolestnou smrt!“ Pak na ni dopadla
smrtelná rána. Stalo se to roku 304.
Rodiče uložili její tělo nedaleko od města na cestě zvané Via Nomentana. Mnoho věřících sem přicházelo, aby se pomodlili, ale pohané je napadali. Vrstevnice svaté mučednice jménem Emerenciana
dostala odvahu a řekla bezbožníkům: „Proč bijete nevinné lidi? Čím
se provinili ti, kteří chválí jednoho Boha a svými modlitbami nám vyprošují mnoho dobra?“ Zahanbení pohané však děvče ukamenovali.
Najednou se zatřásla zem a ozval se silný hrom. Většina vrahů padla
k zemi mrtvá. Od té chvíle se už nikdo neodvážil křesťanům křivdit.
Když jednou rodiče sv. Anežky bděli u jejího hrobu, uviděli zástup
panen, mezi nimiž byla i jejich dcera. Na své pravici držela beránka, bělejšího než sníh. Svatá jim řekla: „Neplačte pro mne, jako
bych zemřela, ale radujte se se mnou, že jsem se nyní spojila
v nebesích s Tím, jehož jsem na zemi celým srdcem milovala.“
Po mnoha letech dcera císaře Konstantina Velikého, Konstancie,
vážně onemocněla. Její tělo bylo pokryto hnisajícími ranami. Žádný
lékař jí nemohl pomoci, proto se dívka rozhodla jít na hrob svaté
mučednice a tam s neochvějnou vírou prosila za své uzdravení. Ve
vidění spatřila svatou, která ji řekla: „Buď odvážná, Konstancie, a věř
v Pána Ježíše Krista, tvého Spasitele. On tě hned uzdraví.“ Když se císařova dcera probudila, cítila se tak, jakoby nikdy ani nebyla nemocná. Uprosila svého otce, aby na hrobě Anežky nechal vystavět chrám
k poctě jejího jména. Pak spolu s jinými děvčaty vznešeného rodu
zůstala u chrámu, a tak se tam zrodil ženský klášter k slávě Boží.
(Její památka se slaví 21. ledna.)
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SVATÍ MUČEDNÍCI KÝROS A JAN
Svatý Kýros pocházel z města
Alexandrie a byl znamenitým lékařem. Za svou službu nebral peníze,
a proto byl nazván „anargyros“.1
Když sluha Boží přicházel k nemocným, staral se nejen o jejich
fyzické zdraví, ale na prvním místě
o uzdravení duše, proto všem hlásal evangelium. Svým pacientům
vysvětloval, že příčinou nemoci
bývá často hřích a spravedlivý
Bůh trestá každé zlo. Proto, aby
se uzdravili, musí činit pokání a
přestat hřešit. Tak Kýros přiváděl
mnoho pohanů k pravé víře.
V té době vládl Dioklecián (284–305), který rozpoutal
poslední velké pronásledování
křesťanů v římské říši. Nevěřící svatého udali, že nejenže se sám
nepodřizuje příkazu vladaře, ale i jiné učí věřit v Krista. Místodržitel
rozkázal Kýra zajmout. Ten se to však dozvěděl a utekl do Arábie,
protože pamatoval na Spasitelova slova: „Jestliže vás pronásledují
v jednom městě, utečte do druhého.“ (Mt 10,23) Tam vstoupil do
kláštera, aby se tímto způsobem lépe připravil na mučednictví. Pán
ho učinil hodným daru činění divů, takže už nemocné uzdravoval
nejen lékařským uměním, ale Boží všemohoucností. Mnoho pohanů
proto opouštělo modlářství a přijímalo víru v pravého Boha.
Jan byl vojákem, pocházel z města Edessa v Sýrii. V čase pronásledování zanechal své postavení i všechnu slávu tohoto světa,
1

Křesťanský lékař, který léčil zadarmo, tzv. nezištník.
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dům i bohatství a vydal se do Jeruzaléma. Když uslyšel o sv. Kýrovi,
snažně ho hledal, neboť chtěl spolu s ním sloužit Kristu. Tehdy byla
zajata a odvedena na mučení jedna zbožná žena jménem Atanásie
s třemi svými dcerami. Nejstarší se jmenovala Teoktista a bylo jí
15 let, druhá Teodota, té bylo 13 let, a nejmladší byla 11letá Eudoxie.
Když se to Kýros s Janem dozvěděli, rozhodli se posílit mučednice ve
víře, neboť se báli, aby mladá děvčata nepodlehla laskavým slibům
mučitelů, a rovněž měli obavy, aby Atanásie z přirozené slabosti
nepřistoupila na odpadlictví kvůli záchraně svých dcer.
Tak Kýros s Janem dorazili do města Kanopus v Egyptě, kde byly
mučednice uvězněny. Utvrdili je v lásce k Spasiteli, aby za Něj horlivě
položily své životy a na nic nebraly ohled. Pohané to oznámili správci
města Syrianovi. Ten se rozhněval a rozkázal je hned přivést k němu.
Začal je přemlouvat k modloslužbě, aby se zachránili před mukami,
že se pak prý stanou hodnými velkých poct. Na to mu odpověděli:
„Nemáme ve zvyku mnoho mluvit, proto pamatuj, že nechceme ani
vaše pocty a ani se od Krista neodvrátíme, i kdybychom za Něj měli
být umučeni.“ Ničema zaskřípal zuby a rozkázal je před očima Atanásie a jejích dcer krutě mučit. Bičovali je, pálili svíčkami a rány
natírali octem, solí a třeli pytlovinou. Potom jim kyji lámali kosti a
vymysleli ještě mnoho jiných muk. Soudce však ničeho nedosáhl;
ani nezlomil mučedníky, ani ženy nepolekal. Tehdy rozkázal stejně
tak mučit Atanásii s jejími dcerami. Ony se však nijak neodlišovaly
od svatých mučedníků, neboť měly stejnou víru a lásku ke Kristu,
který je zrovna tak posiloval. To ještě více zahanbilo mučitele. Proto
rozkázal setnout svaté ženy mečem. Po jejich smrti Syrianus ještě
jednou zkoušel přemluvit Kýra s Janem k odpadlictví. Když viděl, že
žádná muka nejsou tak silná, aby svaté zdolala, vynesl nad nimi týž
rozsudek a nechal jim setnout hlavy. Byli popraveni na tom místě,
kde zahynuly i svaté mučednice. Stalo se to roku 311.
Křesťané tajně vzali jejich těla a pochovali je v chrámu svatého evangelisty Marka. Za císaře Theodosia II. patriarcha sv. Cyril
Alexandrijský přikázal přenést svaté ostatky do vesnice Menútis.
Bůh tam skrze ně pak činil velké zázraky. Později je přenesli do
Říma a odtamtud do bavorského Mnichova, kde spočívají v chrámu
sv. Michaela doposud.
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SVATÝ JAN BOSCO
Jan Bosco se narodil 16. srpna 1815 v Becchi, Morialdo, v
Itálii. Když mu byly dva roky,
zemřel mu otec. Matka Markéta,
sama světice, vychovala syna k
ryzí zbožnosti podle hesla: Modli
se a pracuj. Kromě malého Jana
měla ještě dva starší syny. Markéta v pravdě milovala své děti,
proto je nikdy nerozmazlovala.
Chlapci spali na kusu slámy.
Matka Janovi vysvětlovala: „Je
lepší si zvyknout na nepohodlí, protože na pohodlí si člověk i
tak brzy zvykne.“ Nedovolovala
dětem dlouho spát, budila je
ještě před svítáním. Chlapcům
říkala: „Náš život je tak krátký,
že nemáme mnoho času dělat dobro, proto neztrácejme zbytečně
čas. Každá hodina spánku navíc nám krade drahocennou možnost
získat zásluhy pro nebe.“ Naučila své děti při každém zaměstnání
pamatovat na Boží přítomnost. „Bůh tě vidí“, říkávala matka Janovi,
když si šel hrát. Když viděla, že některý ze synů se hněvá, hned mu
zašeptala do ucha: „Ježíš zná dokonce i nejtajnější myšlenky tvého
srdce.“ Když se strhla bouřka, chlapci se strachem přiběhli k matce
a ona je učila: „Jak mocný je Pán! Kdo se Mu může postavit? Mějme
se na pozoru, abychom Ho neurazili hříchem.“ Jednou se stalo, že
kroupy zničily téměř všechnu úrodu, chlapci byli smutní a reptali.
Markéta však řekla: „Bůh dal, Bůh vzal, Pán může dělat, co se Mu
zlíbí. On nás trestá z lásky, abychom se my hříšní obraceli k Němu
celým srdcem.“ Díky jejím moudrým poučením se Jan brzy stal
vzorem zbožnosti a poslušnosti.
Jedné noci se desetiletému Janovi zdál zvláštní sen. Byl na ulici
uprostřed zkažených dětí, které se velmi zle chovaly a některé se
dokonce rouhaly. „Začal jsem je bít, aby nehřešily,“ řekl Jan, „a tu
najednou přišel důstojný muž v bílém, jeho tvář zářila jako slunce.
Obrátil se ke mně a přikázal mi, abych se o ty chlapce staral: ‚Ale
ne bitím,‘ řekl mi ten muž ‚tichostí a láskou musíš získat jejich srdce. Jdi a pouč je, jakým zlem je hřích a jak krásná je ctnost.‘ ‚Jak
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to ale mám udělat? Vždyť jsem neučený, chudý chlapec? Kde mám
získat poznání, abych se mohl pustit do takového díla?‘ ‚Tobě se to
zdá nemožné, ale já ti dám učitelku, pod jejímž vedením se staneš
moudrým. Bez ní je všechna moudrost jen nerozum,‘ řekl neznámý.
‚Kdo jste?‘ jeho odpověď mne ohromila: ‚Jsem Synem té, kterou tě
tvá matka naučila třikrát za den zdravit.‘ V tu chvíli jsem vedle něj
uviděl překrásnou Paní královského vzezření a její roucho zářilo jako
hvězdné nebe. Pak jsem místo chlapců uviděl dravou zvěř. Paní mi
řekla: ‚Podívej, to je pole tvé práce. Toto je tvůj úkol, buď pokorný,
statečný a trpělivý. Časem tak proměníš své syny.‘ Najednou před
mýma očima nastala nová změna: místo zvěře jsem uviděl malá
jehňata, která se tulila k důstojnému muži i k té Paní. Když jsem to
uviděl, nemohl jsem potlačit svou radost a probudil jsem se šťastný.“
Od toho dne se v srdci mladíka zrodila upřímná touha být knězem, aby měl možnost učit a vést ke spáse mladé duše. Měl od Boha
dar vedení. Bavil své vrstevníky různými veselými, cirkusovými
triky, zvláště provazolezectvím, a při tom je učil katechismu, modlil
se s nimi růženec nebo zpíval zbožné písně.
Když se jednou vracel z chrámu z misijního kázání, kaplan se ho
otázal: „Odkud tak pozdě, synku?“ „Byl jsem v Buttiglieře na kázání.“
„Zdalipak sis zapamatoval z kázání aspoň jednu větu?“ Jan odříkal
kázání celé a chtěl zopakovat i předešlá kázání. Kaplan žasl a řekl
matce: „Jan musí studovat a stát se knězem.“ Přišly však velké těžkosti, protože jejich rodina byla chudobná a starší bratr Antonín se
postavil proti. Jan byl proto nucen zůstat pracovat doma. Nevzdával
se však. Ve volných chvílích běhal za knězem, který ho učil, a po
nocích se sám cvičil v psaní. Později se mu přece jen podařilo dostat
se na studia. Aby si vydělal, dělal dělníka i krejčího. Vyučoval druhé,
a tak získával na studia potřebné peníze.
Mezi spolužáky založil spolek, kterému dal jméno „Allegri“ to je
Veselí. Každý člen musel vypravovat nějaké žerty, aby pobavil jiné.
Kdo však klel nebo vedl neslušné řeči, byl ze spolku vyloučen. Jan
byl nakloněn ke hněvu, ale jeho přítel Comollo, který byl mírný a
trpělivý, měl na něho velký vliv. Říkával mu: „Mnoho koná, kdo koná,
co konat má. Nic nekoná, kdo mnoho koná, ale nekoná, co konat má.“
Jan dokončil studia a byl roku 1841 vysvěcen na kněze. Bylo
mu tehdy 26 let.
Don Bosco se odebral do Turína, kde se ubytoval u svého krajana,
otce Cafasso, rektora kněžského semináře u chrámu sv. Františka
z Assisi. V Turíně viděl, v jak strašném stavu se nacházelo mnoho
místních, ještě nezletilých chlapců. Někteří neměli ani kde spát,
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jejich domovem se stala věznice. Po vypršení jednoho trestu se za
několik dní vraceli zpět. Jana se hluboce dotklo, když viděl, že tolik
mladých duší nejenom maří svůj život, ale přímo kráčí do věčné
záhuby. Začal proto po nedělích a svátcích shromažďovat chlapce,
učit je katechismu a zdravým životním principům.
Na svátek Neposkvrněného Početí se Don Bosco oblékal ke mši
svaté. Do zákristie nahlédl zvědavě jakýsi chlapec. „Co tu chceš?“
okřikl ho kostelník. „Tu máš mešní knihu a půjdeš ministrovat.“ –
„Ale já neumím ministrovat.“ – „Tak nač jsi sem přišel?“ rozkřikl se
kostelník a tloukl chlapce hlava nehlava. Don Bosco se ptá: „Proč
bijete toho chlapce? Co vám udělal? Je to můj přítel, hned ho zavolejte.“ Chlapec se vrátil a Don Bosco k němu laskavě promluvil: „Pojď
sem, příteli, neudělám ti nic zlého. Zůstaň tedy na mši svatou, a
potom ti něco povím, co se ti bude líbit.“ Po mši svaté se mezi oběma
rozpředl rozhovor: „Jak se jmenuješ?“ – „Bartoloměj Garelli.“ – „A
odkud jsi?“ – „Z Asti.“ – „Jaké máš řemeslo?“ – „Zedník.“ – „Máš ještě
tatínka?“ – „Ne.“ – „A maminku?“ – „Také už zemřela.“ – „Kolik je ti
let?“ – „Šestnáct.“ – „Umíš číst a psát?“ – „Ani jedno, ani druhé.“ –
„Ale zpívat a pískat umíš, že ano?“ – Chlapec se usmál a Don Bosco
se zaradoval. „Pověz mi, milý Bartošku, byl jsi už u prvního svatého
přijímání?“ – „Ještě ne.“ – ,,A u zpovědi jsi už byl?“ – „Ano, ale to už
je dávno, to jsem byl ještě malý.“ – „Modlíváš se ráno a večer?“ – „Zapomněl jsem se už modlit.“ – „Chodíváš v neděli na mši svatou?“ –
„To ano, skoro vždycky.“ – „Na katechizmus také chodíš?“ – „Bojím
se.“ – „Proč?“ – „Stydím se, ti malí kluci vědí víc než já.“ – „Kdybych
ti vykládal katechizmus zvlášť, přišel bys ke mně?“ – „Velmi rád,
jen když mne nebudete bít.“ – „Neboj se, nikdo ti nic neudělá. Kdy
začneme?“ – „Kdy chcete.“ – „Dnes večer?“ – „Ano.“ – „Chceš-li, začneme hned, ano?“ – „Jak si přejete.“ – Tak začal Boscův apoštolát
mezi zanedbanou mládeží. Příští neděli přivedl Bartoloměj s sebou
šest chlapců. Brzy vzrostl jejich počet na stovku.
Bosco si s nimi hrál, bavil je, skákal, zpíval, kromě toho nezapomínal mluvit s nimi o jejich problémech a starostech. Chlapci, kteří
k sv. Janovi cítili lásku, se k němu přímo hrnuli. Všeho, čemu se
naučil, použil, aby spasil duše. Tak vroucně toužil po jejich spáse,
že často v modlitbě prosil: „Ježíši, dej mi duše a všechno ostatní si
vezmi“. Chlapcům říkával: „Jediné moje přání je vidět vás šťastnými
teď a pak na věčnosti.“
Byl dělníkem, stavitelem, obuvníkem, krejčím, kuchařem, všecko
z lásky k zanedbaným hochům. Říkával jim: „Miluji vás z celého
srdce. Sotva někoho najdete, kdo by vás více miloval a více si přál
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vaši věčnou spásu než já.“ S chlapci začínal obyčejně takto: „My
dva musíme být dobrými přáteli. A víš, co to znamená být přítelem
Boscovým?“ – „To znamená, že mám poslouchat.“ – „Ano, ale tvá
odpověď není ještě dost jasná. Být přítelem Boscovým, to znamená:
musíš mi pomoci...“ – „A v čem?“ – „Jenom v jedné věci: spasit tvou
duši; všecko ostatní je vedlejší.“
S pomocí dobrodinců otevřel Oratorium — modlitebnu u Valdocca. Množství mladíků zanedlouho převyšovalo sedm set duší. Kromě
modlitby a zábav otec Bosco dbal na to, aby chlapci dostali vzdělání
anebo se vyučili řemeslu. K tomu vlastnoručně psal učebnice, které
se velmi proslavily po celé Itálii. Mezi jeho pomocníky byli kněží,
světští učitelé i starší Boscovi vychovanci. Měl ale i mnoho protivníků a musel překonávat mnoho překážek. Jeho škola se musela
stěhovat z místa na místo. Lidé ho podezřívali a pokládali za blázna.
Bosco však vytrval. Nedal se zastrašit nezdarem.
Obzvlášť proti němu bojovali heretici a volnomyšlenkářští aristokraté, často členové zednářských lóží. V té době se šířily různé
sekty, s nimiž otec Jan vedl tuhý boj. Po celém Turíně rozdával letáčky jako pozvánky na misie a rekolekce, vydával knížky na obranu
katolické víry a časopisy „Přítel mládeže“, „Katolické čtení“, které
byly rozebrány, jen co vyšly. Nejednou nepřátelé Dona Bosca dokonce zosnovali pokus o vraždu, ale Pán zázračně chránil svého
služebníka. Stávalo se, že v krizové chvíli se vedle něj najednou
objevil pes, který se vrhal na zákeřné útočníky. Jednoho dne nějaký
muž na Dona Bosca vystřelil právě ve chvíli, kdy kázal chlapcům.
Matka Boží však Dona Bosca chránila a střela minula svůj cíl. Otec
se podíval na proděravělou reverendu a řekl: „Škoda jí, mám jen
jednu!“
Později se Don Bosco obrátil na svou matku, aby spolu s ním
pracovala pro chudobnou, opuštěnou mládež. Markéta radostně
souhlasila. Tak měly děti už nejen otce, ale i milující matičku. Častokrát v noci, po dnech plných práce, společně s otcem Boscem
zašívala oděv chlapcům nebo opravovala jejich obuv. V roce 1856
tato dobrá žena onemocněla. Když už byla na smrtelné posteli,
naposledy poučila svého syna: „Jane, pamatuj si, že smysl tohoto
života spočívá v utrpení. Skutečná příjemnost bude až na věčnosti.
Modli se za mě, loučím se s tebou.“ Právě s tímto přesvědčením se
jim oběma podařilo překonávat všechny překážky, nehledě ani na
hlad, ani na těžkosti, ani na nebezpečí. Život otce Jana byl jedním
nepřetržitým spoléháním se na Boží prozřetelnost. Neměl ani peníze,
ani jídlo, ani prostředky na živobytí. Pán se však vždy postaral o to,
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co bylo nutné. Když musel do dvou týdnů zaplatit 30 000 lir,1 aby
mohl koupit dům pro modlitbu, společně s chlapci vroucně prosili
pomoci u Přečisté Matky Boží. Večer za ním přišel jeho stoupenec,
otec Cafasso a dal mu 10 000 lir; byl to milodar jedné grófky. Následujícího dne přišel jeden bratr a přinesl zbývajících 20 000 lir.
Podobných případů bylo velmi mnoho.
Svůj výchovný systém sv. Jan budoval na vzájemné důvěře, lásce a křesťanské víře. Psal: „Dítě musí vidět ve vychovateli blízkého
člověka, který ho chce udělat lepším. Musí chtít, aby ho děti nejprve
milovaly a pak až se ho bály. Je potřebný bezprostřední přístup. Ten
vyvolává přízeň a ta vzájemnou důvěru. Jestli chce být učitel milován,
musí ukázat, že sám miluje. Tehdy může požadovat to, co třeba, a
obzvlášť u mládeže. Ježíš Kristus se učinil malým a nesl naši slabost.
To je příklad bezprostřednosti. Jestliže se děti budou cítit milované,
a budou vidět, že vy spolu s nimi prožíváte jejich nadšení, naučí se
vidět lásku i v tom, co se jim nelíbí — v disciplíně, v zaměstnání, v
pokání. Pochvala, je-li něco uděláno dobře, anebo napomenutí, jestliže
jde o zjevnou nedbalost, samy o sobě už jsou odměnou nebo trestem.
Nikdy nenapomínejme chlapce v přítomnosti druhých, jen ve velmi
ojedinělých výjimkách. Je třeba projevovat všechnu možnou soudnost
a trpělivost, aby chovanec pochopil své provinění pomocí rozumu i
víry.“ Otec Jan se často obracel na chlapce laskavými slovy, nebo
slovíčkem na ucho a tak lehce získával jejich přízeň. Například:
„Musíš mi pomoct ve velmi vážné věci, víš v jaké? Chci, aby ses stal
svatým, když spolu polámeme ďáblovi rohy dobrou zpovědí! Pomysli na Boží soud.“ Anebo řekl: „Tak, do práce! Odpočineme si v ráji.
Dobře se modli a určitě budeš spasen.“ Anebo se zeptal: „Ocitl ses
v bouři? Pros o pomoc Bohorodičku!“
Don Bosco měl od Boha zvláštní dar prorockých snů. Díky nim
lehčeji nadchl chlapce k modlitbě a změně života. Jednou sv. Jan
uviděl ve snu zmiji dlouhou osm metrů. Vzal provaz, co ležel poblíž, a
tu příšeru zabil. Najednou uviděl, že se provaz zformoval do nápisu:
„Zdrávas Maria!“ Jakýsi zářivý muž mu vysvětlil, že had je ďábel a
provaz modlitba růžence. V jiném snu otec uviděl oltář zasvěcený
Panně Marii. Před ním stál anděl, který přijímal od chovanců Božího
služebníka různé dárky pro Matku Boží. Jedni přinášeli krásné voňavé květy, druzí krásné, ale bez vůně, a někteří dávali trní, bodláčí,
žáby a jiné ohavné věci. To byly těžké hříchy, trní — neposlušnost,
žáby — pohoršení, svině symbolizovala nečistotu, kočka krádež.
1

to v tehdejší době odpovídalo 110 000 euro
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Někdo přicházel s nožem zabodnutým do srdce, to byl symbol svatokrádeže. Anděl ostatní odehnal pryč a ty, jejichž dary byly přijaty, korunoval nevýslovně drahocennými korunami. Otec Jan pak
řekl chlapcům: „Moji drazí, já vím, kdo z vás byl korunován a kdo
vyhnán. Povím to osobně každému, abyste v budoucnosti dbali na
to, abyste Bohorodičce přinášeli krásné dárky.“ Kromě toho sv. Jan
s přesností předvídal hodinu, a dokonce okolnosti smrti mnohých.
Když se ho na to ptali, odpověděl: „Informoval jsem jen o tom, co mi
bylo dáno shůry.“
Když piemontský král Karel Albrecht vyhlásil v roce 1848 válku
Rakousku, otec Jan využíval všechny možné prostředky, aby zachránil své duchovní syny před zlým vlivem války a pak revoluce, která
začala. Obdarovával je medailónky, sladkostmi, ovocem, organizoval
chlapecký chór, který se stal velmi známý. Během epidemie cholery
v roce 1854 Don Bosco s velkou odvahou zachraňoval nakažené a
nehleděl na vlastní zdraví. K takovému hrdinství vybízel i chlapce.
Otec Rua, jeden z prvních duchovních dětí sv. Jana a později jeho
nástupce, svědčí: „Služebník Boží nás ujistil, že pokud nemáme na
svědomí těžký hřích, nikdo z nás se nestane obětí nemoci. Nemoc
kosila lidi dokonce v těsném sousedství s Oratoriem, ale my, přestože
jsme se ve dne i v noci starali o nemocné, jsme zůstali zdraví.“
Boscův ústav vychovával dobré křesťany a poctivé řemeslníky.
Kázeň byla dobrovolná, bez nucení. Aby Don Bosco zabezpečil své
dílo do budoucnosti, založil se svými pomocníky kongregaci pod názvem Společnost Františka Saleského — salesiány a pak i Shromáždění dcer Marie Pomocnice — sestry salesiánky pro výchovu děvčat.
Svatý Jan Bosco zemřel 31. ledna 1888 ve svých 73 letech. Při
jeho smrti měla kongregace dvě stě domů, v nichž bylo vychováno
dvě stě tisíc chovanců.
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DUCHOVNÍ POUČENÍ 2.
O MUČEDNÍCÍCH A MUČEDNICTVÍ
V životech svatých
nám církev staví před
oči mnohé mučedníky. Historikové uvádějí, že za 2 000 let
trvání církve zemřelo
mučednickou smrtí za
Krista několik milionů
mučedníků. Pán Ježíš
než vstoupil na nebesa, řekl: „Až na vás
sestoupí Duch svatý,
budete mými svědky — martyrés.“ Slovo martyrés znamená
svědek anebo mučedník. Všichni apoštolové Kristovi byli martyrés, a to krvaví, kromě Jana. Apoštol Jan prožil
nekrvavé mučednictví, když stál pod křížem. Nekrvavé mučednictví
prožila i Ježíšova matka. Tvořila vnitřní jednotu s Ježíšovým utrpením. Měla dokonalou jednotu v odevzdanosti s Ježíšem, zvláště když
visel tři hodiny na kříži a odevzdal svého ducha do náruče Otcovy.
Ona s Ním byla skutečně duchovně spoluukřižována a také spolu
s Ním v jednotě vešla do Jeho smrti. Tajemným způsobem je každý
křesťan křtem svatým ponořen do Kristovy smrti. „Copak nevíte,
že tím křtem jste byli ponořeni do Kristovy smrti?“ (Ř 6,4) Písmo dokonce říká, že jsme s Ním byli pohřbeni. Spolu s Ním byl duchovně
pohřben dědičný hřích neboli kořen zla, který je v nás, či jak říká
Boží slovo, náš starý člověk. Apoštol říká, že máme často vcházet do
Kristovy smrti (2Kor 4,10n), tedy máme se sjednocovat s Ježíšovou
smrtí, v daném okamžiku se zcela odevzdat do vůle Boží. Je to moment čisté lásky k Bohu a naplnění prvního přikázání: „Miluj Boha
celým srdcem, celou duší a vší silou.“ (Mt 22,37) Všichni procházíme
různými zkouškami, jak fyzickými, tak duševními či duchovními.
Podstatné je, abychom netrpěli sami, ale vírou spojili své utrpení
s Ježíšovým utrpením na kříži i s Jeho smrtí.
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Náš život na této zemi je jen krátkou poutí, která končí fyzickou
smrtí. Nikdo však neví, kdy přijde, proto máme být na smrt stále
připraveni. Na této chvíli závisí celá naše věčnost. Buď budeme spaseni, anebo věčně zavrženi. Máme proto denně usilovat o jednotu
s Ježíšem, především v naší vnitřní modlitbě. Už to, že si vyčleníme
čas na modlitbu, překonáváme roztržitost, únavu a znovu vcházíme
do Boží přítomnosti a do Božího slova, vyžaduje určitou námahu,
utrpení, věrnost Bohu. V modlitbě máme hovořit se svým Bohem,
především Mu dávat své hříchy, nevděčnosti, zklamání, svévolnosti,
kdy jsme prakticky jednali v bezbožnosti, pouze ve vlastní síle. Zapomněli jsme na Ježíše, který je přítomný a čeká, abychom Mu dali
svoji slabost, sjednotili se s Ním a v dané situaci hledali a realizovali
s Ním Boží vůli. Všichni jsme povoláni ke svatosti. Bůh nám dává
velká zaslíbení. My o nich nevíme, nehledáme je, a proto utrácíme
drahocenný čas, v němž bychom mohli sloužit Bohu: získávat milosti
pro spásu duší modlitbou, utrpením, slovem.
Je mučednictví krvavé a nekrvavé. Možná někoho z vás, kteří nyní
čtete tyto životy svatých, Bůh povolá i ke krvavému mučednictví.
Pokud Bůh tu milost dá, je třeba ji s vděčností přijmout, protože
On pak dá sílu překonat i nejtěžší utrpení. Všimněme si, že velké
zázraky, které Bůh dělal se svatými mučedníky, byly vždy spojeny
s jejich úplnou odevzdaností. Mnohdy byli páleni na rožni a dokázali zachovat úplný klid, dokonce sv. Laurencius (Vavřinec) ještě
i žertoval a oznámil mučiteli, že obě strany těla jsou už upečené,
že ho může začít jíst. Bůh dal mučedníkovi mimořádnou sílu, a to
nebyl jen tento světec. Bůh se oslavil na svých věrných mimořádným zásahem právě v dramatickém momentu, kdy odhodláni jít
na smrt, podstupovali krutá muka. Je to k našemu povzbuzení,
abychom si znovu uvědomili křesťanské přísloví, že když je nouze
nejvyšší, pomoc Boží je nejbližší. Bůh u mnohých mučedníků činil
zázraky, o nichž je už zmínka například u proroka Daniela. Když
byl hozen do jámy lvové, lvi mu neuškodili. Podobně tři mládenci v
ohnivé peci neshořeli, ale vyšli odtamtud bez jakékoliv újmy. Tyto
zázraky se opakovaly u mnohých svatých mučedníků a mnozí pohané se proto obraceli. Z utrpení mučedníků a z milosti, kterou
získali, pak žily další generace: krev mučedníků je semenem nových
křesťanů.
Bohu díky, že se až do dnešních dnů uchovaly písemné dokumenty, zvláště z posledního velkého pronásledování v Římské říši, které
probíhalo za císaře Diokleciána přibližně v letech 302–305 (311).
Předtím, než byli mučedníci mučeni a usmrceni, byli podrobeni
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výslechu. Vše bylo písemně zaznamenáváno úředními písaři. Tyto
dokumenty jsou svědectvím o velké moudrosti, síle a statečnosti
Božích mužů a žen, kteří před svým mučením a smrtí statečně vyznávali víru v Krista. Přesně ji formulovali, a dokonce i přesvědčovali
správce provincie, města, soudce…, aby i on uvěřil. Dokazovali také,
že je nesmyslem uctívat modly, za kterými stojí démonské síly.
V dnešní době falešné tolerance vůči duchu tohoto světa se křesťanství plně otevřelo pohanským praktikám. Dokonce i v klášterech
jsou praktikovány různé pohanské meditace, uctívání a sjednocování se s démonskými silami, samozřejmě, pod vznešenými pojmy
o duchovním oživení a podobně.
Mnohý čtenář si po přečtení několika životopisů mučedníků může
říct: Je to téměř stejné. Nemá smysl číst všechny životopisy mučedníků. Stačí přečíst jeden či dva. Ano, stejné je to, že měli stejnou lásku
ke Kristu a stejně Mu byli odevzdáni — až na smrt. Všichni se stali
vpravdě svědky — martyrés. Svědčili o Něm s vědomím, že tím spasí
svou duši a že dávají dobrý příklad mnohým slabým křesťanům.
Rovněž je stejné to, jaké používali mučitelé donucovací prostředky — železné drápy, kterými drásali jejich tělo, mučicí kola, svíčky
k pálení ran, hole či volské žíly k bití, řezali jim údy, strhávali kůži...
Pohanský sadismus, za nímž byl duch satanský, který nenávidí
Krista a Jeho služebníky, byl vůči všem mučedníkům stejně krutý. A
přesto každý mučedník je pro nás velkým duchovním povzbuzením.
Jistý mladý muž vstoupil do semináře a denně si četl asi půl hodiny
z životů svatých. Na otázku kamaráda, co mu tato četba dává, řekl:
„V dnešní době v mém okolí není církev pronásledována, a přesto
je pro mě tato četba velmi aktuální. Vede mě k tomu, že když přijde
zkouška nebo pokušení, často si se sv. Augustinem opakuji: ‚Mohli
jiní, mohly jiné, proč ne ty, Augustine?‘ Navíc mnohdy byli velkými
hrdiny malé děti i slabé dívky anebo starci. Od nich člověk čerpá
Ducha a přijímá správnou motivaci, na nich vidí vzor věrnosti Pánu
Ježíši Kristu. A když se projeví má slabost, tak si alespoň přiznám
svou bídu a pak mě to vede k pokání.“
Všichni svatí nám mohou být vzorem, poustevníci, misionáři, ale
zvláště mučedníci, kteří šli dobrovolně na smrt za Krista. Někteří
z nich i delší čas bojovali s myšlenkou, zda mají utéct do lesů a
pustin, anebo mají veřejně vyznat svou víru. Jiní mlčeli, ale když byli
udáni, dokázali povědět své ano Bohu a přijali mučednickou korunu.
Co se týče zázraků, jde o výjimku z Božího řádu, kterou koná
samotný Nejvyšší Zákonodárce. U mučedníků není podstatné diskutovat o zázracích, podstatou je jejich svědectví víry. Bůh koná
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zázraky i v našem životě. Mnohé si ani neuvědomujeme. Až když
je náš rozum na cestě za Ježíšem očištěn, začínáme duchovně vnímat Boží lásku k nám a vidíme pak i zvláštní zásahy a Boží vedení
v našem životě. Často jsou to zdánlivé drobnosti, které druzí nevidí,
ale my ze zkušenosti víme, že Bůh zasáhl v strategické maličkosti
a zařídil věc zvláštním způsobem. Třeba k tomu použil nějakého
člověka nebo jsme dostali mimořádné světlo a inspiraci anebo přímo
zažili i zázračné uzdravení.
Co se týká uzdravení, chtít být nějakým zázračným, uznávaným
léčitelem, je falešná touha. Lidská pýcha poroste a pak dřív nebo
později to Boží nepřítel zneužije, ke škodě dotyčného i ke škodě
Božího lidu.
Co se týče zázraků spojených s mučením a s mučednickou smrtí,
tam nebezpečí lidské pýchy, která dovede všechno otrávit, prakticky není. Největším zázrakem jsou samotní mučedníci, kteří dostali
zvláštní milost neohrožené věrnosti, kterou si však vyprosili anebo
jim ji vyprosili jiní. Pamatujme také na Ježíšovo slovo: „Kdo vytrvá
až do konce, bude spasen.“ A vidíme, že mučedníci vytrvali v tomto
boji až do poslední chvíle. Jistě, je i mnoho svatých lidí, kteří spojují své fyzické či duchovní utrpení s Ježíšovým utrpením a žijí své
duchovní mučednictví v skrytosti. To ale většinou nejsme schopni
vidět a nebyl nikdo, kdo by vydal pravdivé svědectví o jejich hrdinství víry. Někdy životopisec zdůrazňuje nepodstatné věci a podstata
svatosti uniká.
Vstoupili jsme do 3. tisíciletí. Pravdiví křesťané stojí před vážnou
situací. Pokud budou odmítat nebezpečnou vakcínu a následnou
čipizaci, musí počítat s velkým pronásledováním, ba dokonce i s mučednickou smrtí. Na druhé straně ty, kteří se tomuto satanistickému
tlaku podřídí, čekají vředy, jak varuje Písmo, a stanou se z nich
bioroboti, kteří už dali vůli někomu jinému... Podstoupí zde utrpení
a mnohé čeká věčné zavržení v pekle. A to je vážná věc.
Kéž nám Duch svatý na přímluvu těch mnoha mučedníků dá,
abychom zůstali věrni našemu Pánu Ježíši Kristu až do konce i za
cenu velkého utrpení či smrti, abychom tak zachránili svou nesmrtelnou duši.
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SVATÝ MUČEDNÍK TRIFON
Ve vesnici Kampsada ve Frýgii
(současné Turecko) žila křesťanská rodina chudobných vesničanů. Měli syna, který se jmenoval
Trifon. Byl velmi zbožný, miloval
Ježíše Krista a už v mladém věku
mu dal Bůh milost dělat zázraky,
aby se na něm ještě více oslavil. Chlapec svými modlitbami
uzdravoval různé nemoci a vyháněl démony z posedlých lidí,
které k němu přiváděli.
V roce 238 zasedl na římský
trůn císař Gordianus III. (238–
244), který i když byl modlářem,
křesťany nepronásledoval. Měl
dospělou dceru jménem Furia
Gordiana. Z Božího dopuštění do dívky vešel démon, který ji krutě
mučil a házel ji do ohně i do vody. Rodiče se tím velmi trápili, přiváděli k ní své nejmoudřejší lékaře, ale ničím jí nemohli pomoci.
Tehdy nečistý duch, který v dívce přebýval, sám na Boží příkaz
vykřikl: „Nikdo mne odsud nemůže vyhnat kromě chlapce Trifona.“
Císař okamžitě poslal všude Trifona hledat. Přiváděli mu mnoho
mužů a chlapců, kteří měli toto jméno, ale žádný z nich nemohl
běsa z jeho dcery vyhnat. Nakonec přivedli ke Gordianovi sv. Trifona, kterého našli ve Frýgii, ve vesnici Kampsada, kde u jezera pásl
husy. Chlapci bylo tehdy 17 let. Když se svatý blížil k Římu, ďábel
se dozvěděl, že přichází, a začal děvče mučit ještě více a křičel:
„Už tady nemohu žít, protože se přibližuje Trifon a třetího dne přijde
sem. Nemohu ho už více snášet!“ Když to démon vykřikl, z děvčete
vyšel. Třetího dne přišel sv. Trifon do města a hned ho přivedli do
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císařských komnat. Gordianus Trifona přivítal a byl velmi rád, že
přišel, protože pochopil, že to je ten Trifon, jehož ďábel vzpomínal,
když z děvčete vycházel. Aby se ještě více přesvědčil o tom, že právě
tento Trifon uzdravil jeho dceru, požádal ho, aby ďábla ukázal tak,
aby ho bylo možné vidět tělesnýma očima. Svatý souhlasil a slíbil,
že vykoná jeho prosbu, aby se ještě více oslavilo Boží království. Šest
dní zůstával v modlitbách a půstu a získal pak ještě větší a silnější
vládu nad nečistými duchy.
Sedmého dne, když vycházelo slunce, císař přišel k sv. Trifonovi
s celým svým synklitem a chtěl uvidět ďábla. Tehdy Trifon, naplněn
Duchem svatým, duchovníma očima pohlédl na neviditelného běsa
a řekl mu: „Přikazuji ti, nečistý duchu, ve jménu Pána Ježíše Krista,
aby ses ukázal těm, kteří přebývají v těchto císařských komnatách,
odhalil své ohyzdné a hanebné vzezření a řekl o své slabosti.“ Ďábel
se hned přede všemi zjevil v podobě černého psa, který měl ohnivé
oči a táhnul hlavu po zemi. Svatý se ho zeptal: „Kdo tě sem poslal,
démone, abys vešel do toho děvčete? A jak ses mohl odvážit vejít
do té, která je stvořena k Božímu obrazu, přestože sám jsi ohyzdný
a slabý a naplněný veškerou nečistotou?“ Ďábel odpověděl: „Poslal
mě můj otec satan, vládce všeho zla, který přebývá v pekle. Od něj
jsem dostal příkaz mučit toto děvče.“ Tehdy se ho Trifon znovu zeptal:
„Kdo vám dal moc ovládnout Boží stvoření?“ Démon, ač nechtěl, ale
přinucen neviditelnou Boží silou, přiznal: „Nemáme žádnou moc nad
těmi, kteří věří v Jednorozeného Syna Božího, Ježíše Krista, plní Jeho
přikázání a činí pokání za své hříchy. Od takových lidí se strachem
utíkáme a jen když je nám to dovoleno, lehce je pokoušíme. Avšak
nad těmi ti, kteří setrvávají ve svých hříších a vášních, nad těmi,
kteří nevěří v Ježíše Krista a činí skutky, které nám jsou příjemné,
přebíráme vládu, abychom je mučili. Příjemné nám jsou skutky modlářství, nečistota, smilstvo, čarování, závist, vraždy, pýcha, urážení
jeden druhého. Těmito a podobnými věcmi se lidé omotávají jako sítěmi, skrze to se vzdalují od Boha, svého Stvořitele, a dobrovolně se
z vlastní vůle stávají našimi druhy. Spolu s námi pak přijímají věčná
muka.“ Když to ďábel řekl, zmizel.
Když to císař a velmoži viděli a slyšeli, velmi se polekali. Mnoho
z nich se zřeklo modlářství a uvěřili v Ježíše Krista. Křesťané se
ještě více utvrdili ve své víře a oslavovali Boha. Císař dal Trifonovi
mnoho darů a pustil ho v pokoji domů. Svatý ale všechno, co od
císaře dostal, rozdal po cestě žebrákům a tak se vrátil do své vlasti.
Dále vykonával své obyčejné povinnosti a líbil se Bohu svatým a
neposkvrněným životem.
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Po Gordianovi obsadil římský trůn Philippus Arabs (244–249).
Vládl však krátce a po něm se stal císařem krutý Decius (249–251),
který rozpoutal kruté pronásledování křesťanů. Během tohoto pronásledování bylo mnoho křesťanů zabito, ale i mnoho bázlivých se
polekalo strašných muk, odvraceli se od Ježíše Krista a stávali se
modláři.
Císař vydal rozkaz svým vojevůdcům, místodržitelům a státním
úředníkům, aby křesťany všude pronásledovali a krutě je zabíjeli.
V té době byl místodržitelem Bithýnie Aquilinus. Udali mu Trifona
s tím, že nejenže sám věří v Krista, ale protože zná lékařské umění,
obchází různé kraje, léčí nemocné a při tom všechny učí rovněž věřit
v Krista. Císařský zákon neposlouchá a všemi bohy pohrdá. Hned
byli posláni vojáci, aby Trifona vyhledali a přivedli. Když se sv. Trifon
dozvěděl, že ho hledají, neutíkal na poušť, ani se neskrýval v horách,
ale ozbrojil se modlitbou a znamením kříže a směle vyšel naproti
těm, kteří ho hledali, a sám se vydal do jejich rukou. S radostí šel
k místodržiteli Aquilinovi do Niceje.
Když sv. Trifona přivedli, Aquilinus seděl na soudní stolici. Řekli mu: „Toto je ten mladík, co pochází z okolí Apamei, teď stojí zde
před tvým slavným soudem.“ Aquilinus řekl: „Ať řekne své jméno,
vlast a osud — fortunu.“1 Svatý odpověděl: „Mé jméno je Trifon, má
vlast je vesnice Kampsada nedaleko od města Apamea. Fortunu my
nevyznáváme, protože věříme, že vše se děje z Boží prozřetelnosti a
z Jeho nevýslovné moudrosti, a ne z fortuny či konstelace hvězd anebo
náhodou, jak věříte vy. Já jsem svobodný, sloužím jen jednomu —
Ježíšovi. On je má víra, On je má chvála, On je věnec mé slávy.“
Místodržitel mu řekl: „Myslím, že jsi neslyšel císařské nařízení, podle
něhož každý, kdo se nazývá křesťanem a neklaní se bohům, musí
zemřít krutou smrtí. Trifone, radím ti, abys přinesl oběť bohům, neboť
vidím, že přestože jsi mladý věkem, máš dokonalý rozum a já nechci,
abys zemřel bídnou smrtí.“ Chlapec odpověděl: „Dokonalý rozum
budu mít, když přinesu mému Bohu dokonalé vyznání a když
nezměnitelně zachovám jako drahocenný poklad víru v Něho
a stanu se obětí za Toho, kdo sám přinesl sebe v oběť kvůli
mně.“ Tehdy Aquilinus s hněvem zakřičel: „Vydám tvé tělo ohni a
tvou duši budu trýznit nejkrutějšími mukami!“ Trifon opověděl: „Ty mi
hrozíš ohněm, který hasne a po kterém zůstává jen popel. Já vám nevěřícím hrozím věčným ohněm, který nehasne. Opusťte svou marnou
víru a poznejte pravého Boha, Ježíše Krista, abyste pak nenaříkali,
1

fortuna — pohanská bohyně osudu
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když padnete do ohně věčného.“ Když to místodržitel uslyšel, ještě
více vzkypěl hněvem a rozkázal pověsit svatého na dřevě a bít. Kati
pověsili Trifona na dřevo s rukama svázanýma dozadu a krutě ho
tři hodiny mučili. On všechno statečně snášel.
Když mučení ukončili, Aquilinus řekl mučedníkovi: „Trifone, zřekni se svého bláznovství a slib, že se pokloníš bohům, protože nikdo
z těch, kdo se nechce podřídit císařovu příkazu, nemůže uniknout
hrozné smrti.“ Svatý odpověděl: „I já ti říkám, že nikdo z těch, kdo
se odvracejí od Nebeského Krále Krista, nemůže přijmout v dědictví
věčný život, ale bude poslán do věčného ohně, který nikdy nehasne.“
Místodržitel opáčil: „Není jiného nebeského krále kromě Dia, Saturnova syna, on je otec bohů i lidí, a jestli se mu někdo neklaní, nemůže
zůstat naživu. Proto i ty se mu pokloň, chceš-li si užívat tohoto života.“
Tehdy Trifon řekl: „Ať budou podobní tvému bohu Diovi všichni, kteří
se mu klanějí a kteří na něj spoléhají. Říká se o něm, že byl prvním
zločincem a zhoubným čarodějem, otcem všech nečistých skutků a
bezbožectví. Lidé, kteří chtěli následovat jeho zlé skutky, ho po jeho
smrti nazývali bohem a zhotovili mu zlaté a stříbrné modly, do nichž
vešli démoni. Udělali to proto, aby měli ospravedlnění pro svou nečistotu a zločinnost, aby jim nikdo nemohl vyčítat jejich zvrhlé skutky,
protože jejich bůh byl také takový. Stejně tak i jiní nečistí a ohyzdní
lidé byli vyzdviženi do postavení bohů těmi, kdo je následovali. Vy
věříte v to, co si z generace na generaci předáváte, ohavné báchorky,
které vás učí klanět se bezduchým a němým modlám a zapomínat
na živého Boha, který stvořil nebe i zem i všechno ovzduší. On stvořil
všechno stvoření a dal mu viditelný obraz a nad tím vším postavil
člověka. Člověk však byl kvůli ďábelské závisti sveden hadem a upadl
do velkého zla. Avšak Ježíš Kristus se nad člověkem smiloval, vzal
na sebe lidskou přirozenost, zemřel na kříži, byl pohřben, ale třetího
dne vstal z mrtvých! Vstoupil na nebesa a sedí po pravici Otce. On
znovu přijde s velkou mocí a slávou a každému odplatí podle jeho
skutků. Bohové, které ctíte, budou rozpalovat věčný oheň pro ty, kdo
se jim klaní.“
Potom chtěl Aquilinus vyrazit na lov a rozkázal, aby sv. Trifona
přivázali těsně ke koni a vedl ho tak s sebou. Svatý velmi trpěl, protože v hrozném mrazu měl nohy bosé a kůň mu kopyty drtil nohy.
V tomto utrpení se ukázalo, jak mučedník hoří láskou k Ježíši: jen
pozvedal své oči k nebi, zpíval žalmy a opakoval: „Pane, nepočítej
jim to za hřích.“ Po návratu z lovu uvrhli Trifona do věznice.
Za několik dní svatého znovu postavili před místodržitelem a ten
přikázal zatlouci mu do nohou hřeby, vodit po městě a bít. Sluhové
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tahali Trifona po městě. Mučedník snášel velké utrpení a bolesti jak
kvůli zabitým hřebům, tak kvůli velkým mrazům. Měl však stále
před očima Ježíše Krista a budoucí odměnu, která ho čeká,
a proto všechno mužně snášel. Tehdy mučitel znovu rozkázal
pověsit svatého na mučidla, bít ho železem a pálit svíčkami. Když
to vše sluhové vykonali, najednou Trifona ozářilo světlo z nebe a
na hlavu se mu spustil překrásný věnec. Popravčí zasaženi tímto
viděním padli ze strachu k zemi. Svatého naplnila radost a v modlitbě děkoval Ježíši, že ho neopustil a nenechal bez pomoci. Tehdy
Aquilinus rozkázal rozvázat Trifona a začal ho laskavě přemlouvat.
„Trifone, přines oběť velkému Diovi, pokloň se císařskému obrazu a já
tě propustím s poctami a dary.“ Trifon odpověděl: „Když jsem opovrhl
samotným císařem a jeho nečistými příkazy, copak se teď pokloním
jeho bezduchému obrazu? To se nikdy nestane! Nejenže vy sami jste
zbaveni zdravého rozumu, když jste opustili cestu pravdy a padáte
střemhlav do propasti, ale i nás tam toužíte strhnout, abychom byli
účastníky vaší záhuby. Ničeho však nedosáhnete, protože nemůžete svést ty, kteří spoléhají na silného a živého Ježíše Krista!“ Když
Aquilinus slyšel tato slova, podivil se odvaze sv. Trifona, rozhněval
se a rozkázal ho krutě bít. Viděl však, že nemůže Trifona přemoci
a odvrátit ho od Krista. Vydal proto rozkaz, useknout mu hlavu.
Vojáci vyvedli mučedníka z města na popraviště. Tam se sv. Trifon
v modlitbě obrátil k Bohu: „Pane Bože, děkuji ti za to, že jsi mi dal
sílu přenést všechna tato utrpení, prosím tě, nedovol ďáblu, aby mě
svedl do hluboké záhuby, ale veď mě do svých nebeských příbytků
a přijmi v pokoji mou duši.“ Když se svatý takto pomodlil, Pán vzal
jeho duši a vojáci mu ani nestihli odseknout hlavu. Křesťané, kteří
žili v Niceji, vzali svaté tělo, zavinuli ho do čistých pláten a chtěli
ho pochovat u sebe. Svatý se jim však zjevil a řekl, aby jeho ostatky
přenesli do vesnice Kampsady, kde se narodil. Věřící ho poslechli
a učinili tak.
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OBĚTOVÁNÍ PÁNĚ
Ve Starém zákoně ještě za časů
Mojžíše Boží zákon zakazoval Izraelitkám po narození dítěte určitý
čas vycházet mezi lidi a dotýkat
se věcí posvěcených Bohu, neboť
takové ženy byly pokládány za nečisté. Čtyřicátého dne po narození
chlapce měla každá matka přivést
ke dveřím svatyně jednoroční jehně
k zápalné oběti, jako znak přiznání nad sebou nejvyšší Boží vlády
a poděkování za šťastné narození
dítěte, a holuba nebo hrdličku jako
oběť za hříchy. Potom už byla žena
pokládána za očištěnou. Chudobní
lidé mohli přinést dva holuby nebo
dvě hrdličky, jednu jako zápalnou
oběť, druhou jako oběť za hříchy. V knize Leviticus je napsáno:
„Když žena otěhotní a porodí chlapce, bude nečistá po sedm dní.
Osmého dne bude obřezána jeho předkožka. Matka pak setrvá v očišťování ještě po třicet tři dny. Nedotkne se ničeho svatého a nevejde do
svatyně, dokud neskončí dny jejího očišťování. Když skončí dny jejího
očišťování, přivede ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo
hrdličku k oběti za hřích knězi ke vchodu do stanu setkávání. On je
přinese jako oběť před Hospodina a vykoná za ni smírčí obřady; tak
bude očištěna. Jestliže si nemůže opatřit jehně, ať vezme dvě hrdličky
nebo dvě holoubata, jedno k zápalné oběti a jedno k oběti za hřích.
Kněz za ni vykoná smírčí obřady a bude čistá.“ (srov. Lv 12,2–8)
Když Matka Boží porodila Ježíše Krista, nebyla vázána obřadem
očišťování, neboť nebyla obyčejná žena a po narození Ježíše zůstala
pannou. Lidé však nevěděli o jejím panenském mateřství, a proto
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Maria pokorně vykonala tento příkaz zákona; věřila, že takovým
způsobem oslavuje Boha.
Pán řekl Mojžíšovi: „Posvěť mi všechno prvorozené, co mezi Izraelci
otvírá lůno, ať z lidí či z dobytka. Je to moje!“ (Ex 13,2) Spolu s obřadem
očišťování proto Maria vyplnila i druhý zákon, podle něhož každého prvorozeného syna bylo třeba přinést do svatyně a obětovat Bohu. Ježíš
Kristus, Boží Syn, nemusel vykonávat čistě lidské zákony, ale On vykonal i tento předpis, aby nám všem dal velký příklad pokory, poslušnosti, zbožnosti a oběti Bohu k Jeho slávě a za spásu lidského rodu.
V den obětování Páně se také uskutečnilo předpovězené setkání
Ježíše Krista se spravedlivým Simeonem: „Když uplynuly dny jejich
očišťování podle zákona Mojžíšova, přinesli Ježíše do Jeruzaléma,
aby s ním předstoupili před Hospodina — jak je psáno v zákoně Páně:
‚Vše, co je mužského rodu a otvírá život matky, bude zasvěceno Hospodinu‘ — a aby podle ustanovení zákona obětovali dvě hrdličky nebo
dvě holoubata. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk
spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s
ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do
chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: ‚Nyní
propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle svého slova, neboť
mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede všemi národy —
světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. ‚ Ježíšův
otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon
jim požehnal a řekl jeho matce Marii: ‚Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat —
i tvou vlastní duši pronikne meč — aby vyšlo najevo myšlení mnohých
srdcí.‘ Žila tu i prorokyně Anna, dcera Fanuelova, z pokolení Ašerova.
Byla již pokročilého věku; když se jako dívka provdala, žila se svým
mužem sedm let a pak byla vdovou až do svého osmdesátého čtvrtého
roku. Nevycházela z chrámu, ale dnem i nocí sloužila Bohu půsty i
modlitbami. A v tu chvíli k nim přistoupila, chválila Boha a mluvila o
tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma.” (Lk 2,22–38)
Svátek obětování Páně byl ustanoven za časů Justiniána Velikého (527–565), přestože se obětování Páně v církvi slavilo už dříve.
V roce 542 císař Justinián ustanovil tento svátek jako svátek Pána
a Bohorodičky společně s jinými velkými svátky.
V době vlády Justiniána byl v Byzancii a jejím okolí od konce
října po tři měsíce silný mor. Zpočátku umíralo pět tisíc lidí denně
a pak už deset tisíc! Dokonce i těla bohatých a vysoce vážených lidí
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zůstávala nepochována, protože všichni sluhové a otroci zemřeli a
nebylo kdo by pochoval samotné pány. V Antiochii přišel za hříchy
lidí po moru ještě další Boží trest: strašné zemětřesení, při kterém
se zřítily velké domy a chrámy a mnoho lidu zahynulo pod jejich
stěnami. V tomto strašném čase bylo jednomu člověku zjeveno, aby
byla ustanovena slavnost obětování Páně tak, jak je tomu u jiných
velkých svátků. Když nastal den obětování Páně a lid ho začal světit
i s nočním bděním a křížovým procesím, hned v ten den se z milosti
Boží a skrze modlitby Přečisté Bohorodičky smrtelný mor a zemětřesení najednou zastavily.
Křesťanským zvykem spojeným se svátkem obětování Pána je
žehnání svíček. To nám připomíná, že Ježíš Kristus, Světlo ze Světla, sebe poprvé veřejně zjevil jako „Světlo k osvícení pohanů“ právě
v den přinesení do jeruzalémského chrámu. Nás tento obřad učí,
abychom celý svůj život věrně následovali Ježíše Krista, který svým
příkladem a učením osvěcuje cestu našeho života. Když půjdeme
za Ježíšem a nesejdeme-li z Jeho cesty, prostě a jistě půjdeme cestou spásy. Zbožní křesťané mají zvyk uchovávat svíčky posvěcené
v den obětování Pána ve svých domech a rozsvěcovat je v různých
potřebách s vírou a nadějí, že Bůh je ochrání od neštěstí. To se děje
samozřejmě ne silou svíček, ale pro modlitby svaté církve a zbožnost
těch, kteří z církevních svátostin berou užitek.

12/21012/21
SVATÁ PANNA A MUČEDNICE LUCIE
Svatá Lucie pocházela z města Syrakusy a byla už zasnoubena
jednomu mladíkovi. Jednou společně se svou matkou Eutychií, která
trpěla krvotokem, se vydaly na pouť ke hrobu sv. Agáty a zúčastnily
se i bohoslužby. V evangeliu sv. Matouše se zrovna četlo o ženě, která
trpěla krvácením a uzdravila se pouze dotekem do Ježíšova šatu. Po
evangeliu sv. Lucie řekla matce: „Jestli věříš v to, co se četlo, věř i v to,
že Agáta, která trpěla za Ježíše Krista, je hodna neustálého spojení
s Tím, za jehož jméno zemřela. Dotkni se proto s vírou jejího hrobu a
uzdravíš se.“ Po ukončení bohoslužby, když už se všichni lidé rozešli,
matka s dcerou padly na kolena u hrobu mučednice a začaly se se
slzami modlit za uzdravení. Modlily se dlouho, až Lucie usnula. Ve
vidění uviděla uprostřed andělů svatou mučednici Agátu, která se
obrátila na Lucii a řekla: „Sestro Lucie, Pánova panno, proč prosíš ode
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mne to, co sama můžeš dát hned?
Neboť tvá víra pomohla matce a ona
je zdravá. Prosím tě, zachovej své
panenství pro Krista, neboť tak Ho
oslavíš ještě více.“ Když to Lucie
uslyšela, s chvěním a bázní řekla
Eutychii: „Moje drahá matko, ty už
jsi uzdravena! Skrze tutéž svatou,
která tě svými modlitbami uzdravila,
tě nyní prosím, nepřipomínej mi už
mého snoubence a nenuť mě provdat se. Všechno, cos mi připravila a
chceš mi dát, až se vdám, to teď dej
našemu Pánu Ježíši Kristu.“ Matka
řekla: „Všechno, co zůstalo po tvém
otci, jsem zachovala, a dokonce i
rozmnožila, prosím tě však, abys mi
nejprve zavřela oči a uložila do země a pak si dělej se všemi majetky,
co chceš.“ Dívka řekla: „Matko, poslechni mou radu, Pán nemá velké
zalíbení v tom, kdo Mu dává to, co sám se sebou vzít nemůže, ani sám
pro sebe nemůže využít. Jestli chceš udělat věc příjemnou Bohu, dej
Mu to, co sama pro sebe můžeš využít. Živá a zdravá dej Kristu, co
máš, a všechno, co jsi chtěla dát mně, začni skrze chudobné předávat
Ježíši.“ Když takto každý den Lucie s matkou rozmlouvala, obě začaly rozdávat svůj majetek chudým. Prodávaly vesnice, které měly,
drahocenné šperky a drahokamy. Když se o tom dozvěděl snoubenec
Lucie, byl velmi smutný a ptal se její matky: „Co to má znamenat?
Co to slyším o nečekaném prodeji majetků?“ Matka, aby ho uklidnila,
řekla: „Tvá snoubenka se dozvěděla, že se prodává takový majetek,
který stojí víc než tisíc zlatých, a chtěla ho pro tebe koupit, proto prodává některé věci, aby nashromáždila tolik zlatých.“ On jí uvěřil a
zmlkl. Nevěděl, že matka má na mysli poklad v nebi, sám myslel jen
na pozemský majetek, a proto začal všechny pobízet do prodávání.
Když však uviděl, že se všechno utrácí na chudobné a žebráky, rozhněval se, šel k městskému prefektovi Paschasiovi a oznámil mu, že
jeho snoubenka je křesťanka, která jedná proti císařským zákonům.
Prefekt hned rozkázal, aby Lucii přivedli, a přemlouval ji, aby
přinesla oběť bohům. Lucie mu řekla: „Živá oběť je navštěvovat
sirotky a vdovy v jejich soužení. Já jsem během tří let nedělala nic
jiného, než přinášela oběť živému Bohu, Ježíši Kristu, a už nemám
nic, co bych Mu ze svých majetků přinesla. Přináším Mu proto samu
sebe jako oběť živou.“ Paschasius řekl: „Tato slova vyprávěj podob-
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ným tobě — křesťanům — ale se mnou, který střeží císařské příkazy,
takové pusté řeči neveď!“ Svatá mu odpověděla: „Ty posloucháš císařské zákony a já poslouchám Boží zákony, ty se bojíš císařů a já
se bojím živého, spravedlivého Boha. Ty se snažíš zalíbit jim a já se
toužím zalíbit mému Ježíši Kristu.“ Prefekt řekl: „Tvá slova se zastaví a umlknou, když tě vydám na muka. “ Lucie odpověděla: „Slova
Boží nikdy neumlknou.“ Paschasius řekl: „Copak ty jsi Bůh?“ Dívka
odpověděla: „Já jsem Boží otrokyně, a proto hovořím Boží slova, jak
On sám řekl: neboť ne vy budete mluvit, ale Duch Otce vašeho ve vás
bude mluvit. (Mt 10,20) A ještě i apoštol řekl, že ti, kteří žijí čistě, jsou
Božím chrámem a Duch Boží žije v nich.“ Tehdy prefekt řekl: „Dám tě
do nevěstince, a uteče z tebe tvůj Duch.“ Svatá odpověděla: „Nikdy
mě neposkvrníš, nebudu-li s tím souhlasit svou vůlí. Poskvrníš-li mě
proti mé vůli, mému věnci čistoty ještě přidáš slávy.“
Prefekt rozkázal odvést pannu do nevěstince. Začali ji táhnout,
ale Duch Boží způsobil, že byla zcela nepohnutelná. Na příkaz Paschasia přišlo mnoho mužů a zkoušeli s Lucií pohnout, ale nic nemohli udělat. Přinesli proto provaz, přivázali ho k rukám a nohám
svaté a táhli za něj, ale ani to nepomohlo. Ježíšova panna stála
nepohnutelně. Zavolali proto čaroděje a všechny modlářské žrece a
rozkázali jim, aby čárami způsobili, že s Lucií bude možné pohnout,
ale ani oni ničeho nedosáhli. Přivedli proto mnoho párů volů, aby
oni Lucií pohnuli z místa. Děvče však dále stálo tak jako předtím a
nepohnulo se. Paschasius Lucii řekl: „Co je to za čáry?“ Lucie odpověděla: „To nejsou čáry, ale Boží pomoc!“ Znovu se jí otázal: „Co
je příčinou, že ani tisíc mužů nemůže slabým děvčetem pohnout?“
Svatá mu odpověděla slovy žalmu: „Byť jich po tvém boku padlo tisíc,
byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.“ (Ž 91,7)
Tehdy Paschasius zkoušel různými mukami svatou mučit, ale nic jí
neuškodilo. Paschasius to pokládal za kouzelnictví, ale svatá panna
mu řekla: „Nyní přece můžeš přímo vidět, že je ve mně Duch svatý,
vzdej se proto své nevěry!“ Rozzuřil se a rozkázal kolem ní založit
oheň, aby uhořela. Mocí Boží však ani oheň Lucii neublížil. Nakonec
jí kat vrazil dýku do hrdla. Tehdy prefekt i jeho služebníci odešli.
Svatá s velkou ránou stála a dlouho se modlila k svému Pomocníkovi, Ježíši Kristu. Přítomné křesťany povzbudila ke stálosti ve víře
a předpověděla, že pronásledování už brzy skončí. Nezemřela do té
chvíle, než přišli kněží, kteří jí dali svaté přijímání. Potom sv. Lucie
odevzdala svou duši Pánu. Bylo to 13. prosince 304. Její tělo na
témž místě pochovali a pak tam vybudovali k její cti chrám.
(Její památka se slaví 13. prosince.)
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SVATÝ SIMEON A ANNA, PROROKYNĚ
O spravedlivém Simeonovi svatý evangelista Lukáš píše: „Muž
spravedlivý a zbožný očekával
potěšení Izraele a Duch svatý byl
v něm. Bylo mu Duchem svatým
zjeveno, že brzy má přijít na svět
pravý Mesiáš.“ Když Simeon četl
proroctví Izaiáše, zastavil se u slov:
„Hle, panna počne a porodí syna
a dají mu jméno Emanuel.“ Nerozuměl napsanému, ale věřil, a od
té chvíle s velkou touhou očekával
příchod slíbeného Mesiáše na svět.
Vedl spravedlivý a neposkvrněný
život, stranil se všeho zla a často
přebýval v chrámě Božím. Modlil
se k Bohu, aby se smiloval nad světem a vysvobodil lidi z moci ďábla.
Když Přečistá Panna Maria přinesla podle zákona Ježíše čtyřicet dní po narození do chrámu, v tu chvíli sem přišel i spravedlivý
Simeon vedený Duchem Božím. Když uviděl děťátko Ježíše a Neposkvrněnou Pannu, z níž se narodil, poznal, že On je ten slíbený Mesiáš a Jeho matka je ta Panna, na níž se naplnilo proroctví Izaiáše.
Viděl ho v nebeském světle a zářícího božskými paprsky. Simeon se
k Němu se strachem a radostí přistoupil, vzal Božské nemluvně na
ruce a řekl: „Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane, podle
svého slova, neboť mé oči viděly tvé spasení, které jsi připravil přede
všemi národy — Světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj
lid Izrael.“ (Lk 2,29–32)
Následujícího dne po setkání s Pánem sv. Simeon odešel na věčnost. Jeho ostatky byly později přeneseny do chrámu sv. Jakuba v
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Cařihradu, který vystavěl císař Justinus II. a v němž byly uloženy i
ostatky sv. Zachariáše i apoštola Jakuba, příbuzného Páně.
Svatá prorokyně Anna, dcera Fanuelova, byla ve velmi pokročilém
věku a s mužem žila od svého panenství jen sedm let. Byla vdova a
bylo jí okolo osmdesáti čtyř let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí
sloužila Bohu posty a modlitbami. Odměnou za to uviděla svýma
očima Spasitele a všem, kdo čekal na příchod slíbeného Mesiáše, o
této události svědčila.

12/21012/21
SVATÍ MAREK A TEOFIL PEČERŠTÍ
Ctihodný Marek vstoupil do Pečerského
monastýru a přijal mnišský postřih a hábit.
Žil v pečeře (v jeskyni). S velkou námahou,
doslova ze všech sil, pracoval na vytesávání míst k pohřbívání bratří Pečerského monastýru v tamějších jeskyních. Nedělal to
pro chválu nebo marnou slávu, ale z lásky
k Pánu a k bližním. Doufal, že Bůh přijme
jeho námahu, kterou vzal na sebe dobrovolně
a dá mu podíl ve věčném životě. Nejdůležitější
prací ctihodného Marka však byla modlitba. Někdy i celou noc zůstával na kolenou
a prosil Ježíše Krista, aby se nad ním smiloval a odpustil mu množství hříchů. Tak
byl jeho život naplněn modlitbou, půsty a
těžkou prací. Často musel přemáhat tělesnou
únavu, aby posloužil skutkem milosrdenství
zemřelým, neboť už byl staršího věku a na
svých bedrech sám nosil odtesané kameny a
vykopanou zem z jeskyně. Nikdy však nenaříkal, za vše Bohu děkoval a ve své prostotě
Sv. Marek Pečerský
se nepovažoval za nikoho velkého. Říkával si:
„Marku, Marku, k ničemu se nehodíš. Snad jen k tomu, abys kopal
hroby. A i to, co děláš, si nezasluhuje žádnou odměnu. Buď proto
ponížený a pokorný a pros Boha o milost, aby ti odpustil hříchy a
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tebe nehodného spasil od věčné záhuby.“ Takovým těžkým životem
se ctihodný Marek stal pokorným a podřídil si všechny své jak tělesné, tak duševní žádosti. Vůbec se nebál smrti, ale všechnu svou
naději vložil do Pána, který za něj zemřel na kříži.
Bůh, který nepohrdá ponížeností svých služebníků, ho oslavil
už tu na zemi a dal mu dar divů činění, takže i mrtví poslouchali
jeho příkazy.
Jednou, když tesal hrob, unavil se těžkou prací a byl už vyčerpán,
proto nechal místo těsné a nerozšířené. Zrovna se stalo, že jeden
z nemocných bratří zemřel a nebylo jiného hrobu, kromě toho nedokončeného. Přinesli mrtvého do jeskyně, a protože hrob byl velmi
těsný, sotva ho tam mohli položit. Všichni začali reptat, že Marek
vytesal malý hrob, že v tak úzkém prostoru se nedá mrtvého bratra
ani polít olejem. Marek se poníženě omlouval: „Odpusťte mi, otcové,
mou slabost, že jsem nedokončil práci.“ Oni však na omluvu nehleděli a ještě více mu to vyčítali. Tehdy ctihodný Marek poníženě řekl
zemřelému bratrovi: „Bratře, protože to místo, kde jsi uložen, je velmi
těsné, prosím tě, vezmi si sám svatý olej a polej se.“ Mrtvý se trošku
nachýlil vztáhl ruku, vzal olej, vylil ho ve znamení kříže na sebe a
před očima všech se znovu uložil do hrobu. Všechny přítomné, kteří
zázrak viděli, pronikla hrůza, až se třásli.
V Pečerském monastýru byli dva rodní bratři, Jan a Teofil, kteří
se už v mládí v tomto monastýru zasvětili Bohu. Spojeni bratrskou
láskou poprosili ctihodného Marka, aby, až je Pán povolá, udělal
jim jedno společné místo k pochování. Po delším čase starší bratr
Teofil musel kvůli monastýrským potřebám na čas odejít. Tehdy
jeho mladší bratr Jan, který Bohu odevzdaně sloužil, onemocněl a
zemřel. Byl položen v jeskyni na připraveném místě. Za několik dní
se Teofil vrátil z cesty. Když se dozvěděl o smrti svého bratra, začal
truchlit, vzal s sebou kohosi z bratří a šel do pečery, kde byl bratr
pochován. Všiml si však, že bratrovo tělo leží na vyšším místě, na
kterém měl být, jak myslel, položen on. Teofil se vzbouřil a začal
to ctihodnému Markovi vyčítat: „Proč jsi ho položil na mé místo? Já
jsem starší. Jeho tělo mělo ležet na nižším místě.“ Stařec se pokorně
omlouval: „Odpusť mi, bratře, chybil jsem.“ Pak se obrátil k zesnulému a řekl: „Bratře, prosím tě, vstaň a uvolni místo svému staršímu
bratrovi a sám si lehni na nižší místo.“ Mrtvý na slovo ctihodného
hned vstal a lehl si na nižší místo. Tehdy Teofil padl starci, proti
kterému reptal, k nohám a zvolal: „Zhřešil jsem, otče, proti tobě i
proti bratrovi, prosím tě, řekni mu, aby si znovu lehl tam, kde byl.“
Marek mu odpověděl: „Pán sám odňal nepřátelství mezi námi, které
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nastalo tvým reptáním, aby ti nezůstala vůči mně hořkost. A zvedat
mrtvé, to je Boží věc. Já jsem hříšný člověk, proto nemohu už sám od
sebe bezdůvodně něco zemřelému přikazovat. Řekni mu ty, jestli tě
poslechne. Ale pamatuj, že brzy zdědíš své postavení staršího. Protože
však nejsi připraven na odchod, jdi a vynalož námahu na spásu své
duše, neboť sem budeš přinesen za několik dní.“ Teofil sotva přišel
k sobě, vrátil se do své cely a hořce nad sebou plakal. Pak všechno,
co měl, rozdal ostatním, nechal si jen jeden oděv a každý den čekal
hodinu smrti. Nikdo ho nemohl potěšit, neboť ve dne i v noci plakal
nad svými hříchy. Když nastal den, umýval svou tvář slzami se slovy:
„Nevím, zda se dožiji večera.“ Když přicházela noc, žalostně plakal
a říkal si: „Kdo ví, zda se dožiji rána.“ A tak se mnoho let modlil
a kál před Bohem, až od kajícího pláče ztratil zrak. Po těch letech
ctihodný Marek, když se dozvěděl od Pána o času svého odchodu,
zavolal Teofila a řekl mu: „Odpusť mi, bratře, že jsem tě urazil na
mnoho let. Prosím tě, modli se za mě k Bohu, neboť já už odcházím
z tohoto světa. Ani já nezapomenu se za tebe modlit, aby nás Pán oba
učinil hodnými hledět na Jeho přesvatou tvář a setkat se v nebeském
království.“ Teofil mu s pláčem odpověděl: „Proč mě opouštíš, otče,
vezmi mě s sebou, anebo mi daruj, abych prohlédl. Kvůli tobě se Pán
Ježíš nade mnou smiloval a nevydal mne smrti, čekal na mé pokání.
A teď mi můžeš darovat, že kvůli tobě a s tebou půjdu k Němu, anebo
se mi vrátí zrak.“ Ctihodný Marek mu řekl: „Bratře, nebuď smutný,
že jsi kvůli Bohu oslepl tělesnýma očima, protože duchovníma jsi
prohlédl. Když jsem tehdy v pečeře mluvil o tvé brzké smrti, bylo to
proto, abych přivedl k poníženosti tvé sebevědomí a pýchu, protože
Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost. Nepřej si teď smrt
ani nebuď smutný, že jsi ztratil zrak, ale raduj se, protože náš Pán
Ježíš Kristus ti připravil místo v nebi, které brzy zdědíš. Jen trochu
ještě počkej a pak budeme společně slavit našeho Spasitele, Pána
Ježíše Krista. Teď se bratře, vrať do své cely a dále se připravuj na
hodinu smrti. Pamatuj, že tři dny před smrtí se ti zrak vrátí.“
Za několik dní stařec Marek odešel k Pánu. Jeho ostatky uložili
v pečeře, v níž si vykopal hrob. Pán u něj na Markovu přímluvu
štědře dával uzdravení těm, kteří k Němu s vírou přicházeli. Blahoslavený Teofil plakal kvůli rozluce se svým duchovním vůdcem,
ctihodným Markem, a začal dělat pokání ještě hlouběji. Každý den
čekal na naplnění Markova proroctví. Jednoho dne se Teofilovi vrátil
zrak a pochopil, že konec jeho pozemského života je blízko. Proto
se začal horlivě modlit k Bohu, aby ho přijal do svého království.
Pozvedl své ruce k nebi a modlil se: „Milosrdný Pane Ježíši Kriste,
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Bože můj, který nechceš smrti hříšníka, ale čekáš na jeho obrácení,
smiluj se v tuto hodinu nade mnou slabým, přijmi mé slzy a vylij na
mě hloubku svého milosrdenství, aby mě v hodině smrti nesvedli
démoni a neodvedli mě na místo
muk.“ Tehdy se mu zjevil anděl
Boží a ukázal mu nádobu plnou
vonící masti. „Ta je z tvých slz,
které jsi z celého srdce proléval
na modlitbě před Bohem. Všechny tvé slzy jsem sbíral do této nádoby na příkaz mého Pána. Dnes
jsem poslán oznámit ti radostnou zvěst, že s veselím odejdeš
k Tomu, který řekl: ‚Blahoslavení
plačící, neboť budou potěšeni.‘“
Po tomto zjevení Teofil zavolal
igumena a řekl mu všechno, co
viděl a slyšel od anděla. Ukázal
mu také nádobu s vonící mastí,
Sv. Teofil Pečerský
kterou tam anděl nechal. Jak
prorokoval stařec Marek, tak se i stalo. Za tři dny ctihodný Teofil
odešel do věčného života. Jeho svaté tělo položili v pečeře s jeho
milým bratrem blahoslaveným Janem, nedaleko od ctihodného
Marka. Nádobu s mastí, kterou anděl zanechal, igumen vylil na
tělo ctihodného Teofila a celá pečera se naplnila nevýslovnou vůní.
Kéž nám milující Bůh Otec, Syn i Duch svatý daruje spasitelné
pokání, skrze modlitby našich svatých otců Marka a Teofila Pečerských.
(Jejich památka se uctívá 29. prosince.)
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SVATÝ IZIDOR PILUSIJSKÝ
Ve 4. století žil v egyptském městě Alexandrii bohatý mladík Izidor.
Vynikal krasořečnictvím a velkými vědomostmi. Jednoho dne však
všechno opustil pro Ježíše Krista a šel do pustiny. Na východním břehu řeky Nilu, na Pilusijské hoře, našel jeskyni, klekl si na zem a začal
se modlit k Bohu jako chudobný a pokorný poustevník. Modlil se ve
dne i v noci. Jeho život byla modlitba a pokání, četba Písma svatého
a samota. Izidorovi tam bylo dobře, protože tam s ním byl Pán Ježíš,
jemuž sloužil a kvůli němuž se zřekl světa, pozemských požitků a
statků. Učitelem jeho křesťanské víry a zbožnosti byl sv. Jan Zlatoústý.
Jednoho dne Pán přivedl k Izidorovi pocestného, který toužil usadit se vedle jeho jeskyně a spolu s ním sloužit Bohu. Izidor souhlasil.
Pak k nim začalo přicházet mnoho mužů, kteří chtěli sloužit Bohu a
spáse svých duší daleko od hříšného světa, takže bylo třeba založit
monastýr. Když byl postaven, Izidora vybrali za igumena. Bylo však
třeba i kněze, proto sv. Izidor jako nejdůstojnější a nejučenější mezi
mnichy přijal pro dobro svých nových učedníků a na jejich prosbu
svátost kněžství.
Tehdy Izidor začal psát různá duchovní poučení. Psal o životě
mnichů, který je vzdálen pýše, sebelásce i hněvu, chamtivosti a
nadměrné starostlivosti o tělo.
Svatý Izidor velmi cenil chudobu. Když jednou měl dva oděvy,
děkoval za to, že mohl jeden komusi darovat. V monastýru mezi
mnichy žil tak, jako by byl na poušti, protože jeho duše byla vždy
obrácená k Bohu a nevěnoval pozornost pozemským záležitostem.
O tom také psal ve svých poučeních: „Jaký užitek máš z toho, že
utíkáš na poušť, když se tam znepokojuješ nepotřebnými myšlenkami, a přestože jsi sám, duší a myšlenkami žiješ uprostřed
městského davu?“ Izidor byl proti prázdným řečem a hříchům
jazyka. Proto napsal: „Ústa mnicha musí být vždy připravena
velebit Boha modlitbou, proto jimi není možné mluvit zle.“ Také
jednomu mnichovi jménem Patrimus svatý napsal: „Slyšel jsem o
tobě, že jsi z přirozenosti od Boha obdarovaný dobrým rozumem a
pilně se učíš řečnictví, abys správně mluvil. Chci ti však říci, že lepší
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je jít cestou modlitby a duchovního života, než se učit krasořečnictví.
Jestli chceš získat věčnou odměnu v nebi, málo se starej o
rétoriku a vzdělanost a raději dbej na to, abys sloužil Bohu.“
Ctihodný otec nejvíce ze všech ctností cenil čistotu. Ty, kteří po celý
svůj život zachovali neposkvrněnost těla, přirovnával k slunci, ty, kteří
ovdověli a zasvětili se čistotě, k měsíci, a ty, kteří žijí v důstojném manželství, ke hvězdám. Tak vysvětloval slova apoštola Pavla, který řekl:
„Jiná je záře slunce, jiná záře měsíce a ještě jiná záře hvězd.“ (1Kor 15,41)
Tam, kde docházelo k porušování Božího zákona, sv. Izidor vystupoval rozhodně a nikoho nešetřil. Jednomu knězi, který obdržel
kněžství za peníze, napsal: „Ukradl jsi nebeskou věc za peníze. Jsi
jako druhý Kaifáš, za stříbro jsi koupil to, co se neprodává.“ Kromě
poučení pro mnichy Izidor bránit ústně i písemně církev, jíž heretici
způsobovali velkou škodu. Všechny listy sv. Izidora jsou plny zbožnosti a hlubokého duchovního učení. Napsal jich několik tisíc a do
dnešních dnů se jich zachovalo přibližně 2 000. Tyto listy svědčí o
jeho moudrosti i pokoře, horlivosti i vřelé lásce k Bohu i k bližním.
Jednomu ariánovi Tarasiovi Izidor napsal: „Ptám se tě, proč nás
urážíš a činíš ze sebe soudce. Kdyby tě král postavil na městské hradby a nařídil by ti, abys střežil a bránil město, a ty bys
viděl, že se do něj nepřátelé podkopávají a už ruinují jednu
stěnu, aby mohli lehce vejít do města, copak by ses nepostavil
k obraně se zbraní v ruce, aby nepřátelé do města nevstoupili?
Dělal bys to proto, abys sebe i město ochránil před nepřáteli a
králi ukázal svou věrnost. Tedy copak my, které Bůh ustanovil učiteli církve, nemáme tvrdě vystupovat proti Ariovi, který
už mnoho duší zahubil a začal bojovat proti Ježíši Kristu?
Já v tomto ohledu nedbám na žádné těžkosti a po ničem tak
netoužím jako po tom, abych mohl trpět za pravou víru.“
Když se protivníci sv. Jana Zlatoústého domohli toho, že byl
odsouzen do vyhnanství, sv. Izidor bránil svého nevinného učitele
a psal v této záležitosti listy císaři Arkádiovi (395–408) a alexandrijskému arcibiskupu Teofilovi. Přestože tím ctihodný otec ničeho
nedosáhl, odhalil všechnu jejich zlobu a nepravdu. Po smrti sv. Jana
Zlatoústého Izidor psal sv. Cyrilovi Alexandrijskému, aby bylo jméno sv. Jana zapsáno mezi svaté církve. Také ovlivnil císaře Theodosia II. (408–450), aby svolal III. všeobecný sněm do Efezu (431).
Za svou rozhodnost v obraně svaté víry Izidor vytrpěl mnoho pronásledování od heretiků; všechno ochotně snášel z lásky ke Kristu.
Svatý Izidor Pilusijský zemřel v hlubokém stáří kolem roku 450.

12/21012/21
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SVATÝ ONDŘEJ CORSINI
Ondřej se narodil roku 1302 ve
Florencii. Pocházel ze šlechtického
rodu. Rodiče byli zbožní a snažili
se vychovat syna dobrým slovem a
příkladem. Ale jejich námaha byla
marná. Ondřej miloval společnost
lehkovážných druhů, s kterými
prohýřil celé noci. Rodiče byli bezradní. Jedné noci matka Gemma,
když na ni obzvlášť dolehla bolest
nad hynoucím synem, padla na kolena před obrazem Panny Marie a
v pláči se modlila: „Matko Boží!
Matko našeho Vykupitele Ježíše
Krista! Ty víš, že mému synovi
hrozí zkáza, víš, v jakém je nebezpečí. Smiluj se nad ním! Oroduj za něj, aby byl zachráněn!“
Na ulicích města Florencie bylo ještě ticho. Ještě se neprobudil
ranní městský život. Tři jinoši vycházeli z jedné herny, kde strávili
celou noc. Kdo by řekl, že mezi těmito mladíky je i mladý kníže Ondřej Corsini? Když přišli k bráně paláce, mladý kníže se rozloučil
se svými druhy a pak tiše, ale chvatně stoupal po schodech, aby ho
nikdo neslyšel. Sotva však otevřel dveře chodby, spatřil v domácí
kapli klečet před obrazem Panny Marie svou matku. Celou noc tam v
slzách klečela na modlitbách a čekala na návrat svého syna. Marně
se mladý kníže snažil, aby ho matka neviděla a neslyšela, neboť již
vstala, šla mu vstříc a řekla: „Jak dlouho mne ještě, můj synu, budeš
trápit? Jak dlouho nám ještě budeš dělat hanbu? Kolik bolesti jsem pro
tebe vytrpěla tuto noc!“ Jinoch, dojatý matčinou bolestí, se zastyděl,
zakryl si tvář a řekl: „Máš pravdu, drahá matko, máš pravdu. Cítím,
že to není cesta, po které bych měl jít. Jsem bídák, jsem nešťastník.“
Pak prosil matku, aby si šla odpočinout, a sám vešel do svého
pokoje. Zavřel za sebou dveře, padl na kolena a propukl v usedavý
pláč. Začal se modlit. Modlil se dlouho. Pak odhodil kord, který
měl připásán, strhl z klobouku a z oděvu ozdoby a znovu odešel z
domu. Běžel ulicemi města, nevěděl, co dělat a kde se zastavit. V
tuto dobu se právě otvíraly dveře klášterního kostela. Nešťastný
jinoch zahlédl v pozadí kostela sochu Panny Marie, bez rozmýšlení
běžel k jejím nohám, padl na kolena a se slzami v očích hlasitě volal:
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„Pomoz, ó Maria, pomoz, ó útočiště hříšníků! Zachraň mne, ó
drahá matko!“
Tuto hlasitou modlitbu zaslechl jeden z mnichů. Podivil se, když
tam uviděl klečet mladého knížete. Zeptal se ho: „Kníže, vy zde?
Co se vám přihodilo?“ „Co kníže,“ odpověděl jinoch, „jaký kníže?
Ohava jsem, bídák jsem, hříšník jsem! Jděte k mé matce a řekněte
jí, že se zříkám knížectví a všeho majetku a že se nevrátím domů,
dokud představený kláštera nedovolí, abych byl přijat do kláštera.“
Matka nad obrácením syna se slzami radosti plesala a děkovala
vroucně Bohu. Obrácení bylo opravdové. Mladý mnich pokorně
konal v klášteře nejnižší práce. Krotil své tělo a svou pýchu. Musel
podstoupit tuhý boj a projít ohněm prudkých pokušení.
Také bývalí druhové se ho snažili vylákat z kláštera a říkali: „Zahoď
hrubý mnišský oděv, opusť ponurý klášter a vrať se k nám do světa, kde
tě čeká sláva a blahobyt!“ Ale Ondřej zvítězil nad pokušením a vytrval.
Roku 1328 byl vysvěcen na kněze a začal s apoštolskou horlivostí
pracovat na obrácení hříšníků. V průběhu roku 1348 odcestoval
do Francie, kde byl ustanoven provinciálem toskánské provincie.
Nedlouho poté, co se vrátil do vlasti, zemřel biskup fiesolský. Za jeho
nástupce chtěli zvolit Ondřeje. On však z pokory utekl do kláštera.
Voliči se už chystali k nové volbě, když malé dítě zvolalo: „Světec,
který má být naším biskupem, se modlí v klášterním kostele!“ Ondřej
byl nucen v poslušnosti přijmout volbu a roku 1350 byl vysvěcen
na biskupa. Přísnost života nezměnil. Apoštolskou horlivost zdvojnásobil. Bedlivě pátral po zatvrzelých hříšnících, neustal se za ně
modlit a domlouvat jim tak dlouho, až se polepšili. Ve věku jedenasedmdesáti let onemocněl prudkou zimnicí a zemřel roku 1373.
Hned po smrti byl ctěn jako světec.

12/21012/21
SVATÉ MUČEDNICE PERPETUA A FELICITA
Pronásledování za císaře Septimia Severa zahájené roku 202
patřilo k těm nejkrvavějším. Nejkrutěji postihlo Alexandrii v Egyptě
a prokonzulární Afriku. Tehdejší křesťanský spisovatel Tertullián
líčí hrůzy tohoto krvavého běsnění v Africe. Klement Alexandrijský
píše, že křižování a upalování křesťanů bylo vidět denně.
Mezi africkými mučedníky staří spisovatelé vyzvedají obzvláště
dvě kartaginské matky-hrdinky, Perpetuu a Felicitu. Svatý Augustin o nich mluví se zvláštním obdivem a církev připomíná jejich
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památku při každé mši svaté po pozdvihování, když vzývá Pána, aby
nás přijal do jejich společenství.
Vibia Perpetua byla urozená,
dvaadvacetiletá paní a matka kojence. Pocházela ze vznešených
kartaginských kruhů a měla naživu
oba rodiče i dva bratry. Byla horlivou katechumenkou. Felicita byla
rovněž mladistvá matka, služebná,
a také se připravovala ke křtu svatému. Za pronásledování byly obě
zajaty i se třemi katechumeny Revokátem, Saturninem a Sekundinem, k nimž se potom dobrovolně
přidal ještě Satyr. Zprávy o jejich
umučení napsala jednak den před
svou smrtí Perpetua sama a jednak křesťané, kteří byli přítomni při
mučení. Perpetua píše: „Když jsme byli ještě s biřici, nepřestával
mne můj otec přemlouvat, abych odpadla. Řekla jsem mu: ‚Vidíš
zde tento džbán?‘ Odpověděl: ‚Vidím.‘ Na to jsem se ho otázala:
‚Můžeš tomu říkat jinak, než co to je?‘ On řekl: ‚Ne.‘ ‚Tak ani
já nemohu říci jinak, než že jsem křesťanka.‘ Otec, rozhněvaný
touto řečí, se na mne vrhl, jako by mi chtěl vyloupnout oči, ale
jenom mne trápil a odešel přemožený.“
Ve vazbě byli všichni uvěznění pokřtěni. Žalář, kde byli křesťané
uvězněni, byl hrozný. Nebylo v něm ani světlo, ani vzduch, takže
vězni mohli sotva dýchat. K tomu trpěli nesnesitelným horkem a
surovostí vojáků. Dva jáhnové Tertius a Pomponius podplatili stráž,
aby křesťanům dovolila denně se zotavit na čerstvém vzduchu.
Perpetua pokračuje ve své zprávě: „Po několika dnech se roznesla
zpráva, že budeme vyslýcháni. Z města přišel otec, zármutkem celý
zlomený. Řekl: ‚Dcero, ustrň se nad mými šedinami! Ustrň se nad
svým otcem, jsem-li hoden nazývat se tvým otcem. Hle, svýma rukama jsem tě dochoval do kvetoucího věku a miloval jsem tě víc než
všechny tvé bratry, nevydávej mne lidem k pohanění!‘ Tak mluvil
ve své otcovské lásce. Líbal mi ruce, padl mi k nohám a s pláčem
mi již neříkal dcero, ale paní. Bolel mne osud mého otce, že on
jediný z celé rodiny se nebude těšit z mého utrpení. Na druhý
den nás narychlo odvedli k výslechu. To se ihned rozšířilo
v sousedství a sešlo se mnoho lidí. Brzy zase přišel otec i s
mým dítětem, stáhl mne o stupeň dolů a řekl: ‚Pros o milost,
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smiluj se nad svým dítětem!‘ Prokurátor Hilarianus, který byl
tehdy soudcem ve věcech hrdelních, řekl: ‚Měj přece ohled na
šediny svého otce, měj ohled na toto nemluvňátko a obětuj za
blaho císařovo!‘ Odpověděla jsem: ‚To neudělám!‘ Hilarianus
se zeptal: ‚Jsi křesťanka?‘ A protože mne otec chtěl stáhnout
z lešení, shodili ho na Hilariánův rozkaz dolů a udeřili holí.
Bolelo mne to, jako by mne samotnou udeřili. Potom nás soudce
odsoudil k trestu předhození šelmám.“
Felicita byla tehdy v požehnaném stavu. Když nastával slavný
den veřejných her, trápilo ji, že nebude moci zemřít společně s
ostatními mučedníky, protože římské zákony nedovolovaly těhotné
ženy popravit. I ostatní vězni litovali, že s nimi dobrá sestra nebude
a tři dny se za ni modlili. Hned po modlitbě přišly bolesti. Když v
bolestech hlasitě sténala, žalářník jí řekl: „Když teď tak naříkáš, co
si počneš, až tě předhodí dravé zvěři?“ Felicita odpověděla: „Co teď
trpím, trpím sama, tam však bude ve mně trpět za mne Jiný,
neboť i já budu trpět pro Něj.“
Konečně mučedníkům nadešel slavný den vítězství. S jasnou tváří
vyšli ze žaláře a ubírali se do zápasiště na smrt. Perpetua vcházela
do závodiště a zpívala Kristu. Ostatní zvolali k soudci: „Dnes nás
soudíš ty, jednou ale tebe bude soudit Bůh!“ Byli za to zbičováni.
Radovali se však, že tak směli trpět s Ježíšem. Potom na ně pustili
šelmy. Na Perpetuu a Felicitu vypustili divokou krávu, která je
několikrát nabrala a odhodila. Perpetua upadla na bok. Uviděla,
že její oděv je na jedné straně roztržený a cudně si ho urovnala;
více pamatovala na stud než na bolesti. Rovněž když se jí rozpletly
vlasy, rychle si je znovu zapletla, protože rozpuštěné vlasy symbolizovaly smutek. Chtěla, aby ti, co ji vidí, věděli, že za Krista umírá
s radostí. Potom podala Felicitě, která byla stržena k zemi, ruku a
pomohla jí vstát, neboť silně krvácela z tržné rány na břiše. Když
diváci, kteří přišli na tuto krvavou podívanou, viděli statečnost obou
žen, začali se s křikem dožadovat jejich propuštění. Obě světice
odvedli k bráně. Perpetua se ohlížela a k údivu všech se zeptala:
„Kdy nás předhodí divoké krávě?“ Když slyšela, že se tak už stalo,
nevěřila, až jí ukázali známky utrpení na těle a na šatech. Nakonec
byly tyto hrdinky víry usmrceny mečem. Mladý neobratný kat bodl
Perpetuu nemotorně do žeber. Svatá mučednice vykřikla bolestí,
hned se však vzpamatovala, uchopila katovu ruku a přiložila meč
na své hrdlo. Bylo to roku 202. Zpráva o tomto mučednictví začíná
slovy: „Příklady víry byly napsány proto, aby ctěním těchto věcí byl
Bůh ctěn a člověk posilněn.“
(Jejich svátek se slaví 7. března.)
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SVATÁ MUČEDNICE AGÁTA
Stalo se to za časů pronásledování
císařem Deciem. Na Sicílii v městě
Palermo žila křesťanka Agáta, dcera
bohatých rodičů významného rodu.
Zanechali svému jedinému dítěti velké dědictví. Agáta však měla majetky
a poklady světa za nic. Své panenství
zasvětila Ježíši Kristu. Když uslyšela o příkazu zabíjet věřící, vzplanula
horlivostí a připravovala se na mučednictví.
Místodržitel Quintianus se o svaté
dozvěděl a nejenže si chtěl přivlastnit
její bohatství, ale chtěl pannu také
svést k hříchu. Poslal proto vojáky,
aby Boží služebnici přivedli k soudu.
Když přišli do jejího domu, Agáta poprosila, aby trochu počkali. Vešla do
svého pokoje, padla na kolena a modlila se: „Ó Pane můj, Ježíši Kriste, Ty
znáš mé srdce i mou víru a lásku k Tobě. Ty jsi můj Pastýř a já jsem
Tvá ovce. Buď mi vůdcem a pomocníkem proti nepříteli, kterého jsem
spojena s Tebou již porazila a usmrtila. Nyní Tě prosím, nedopusť,
aby mě, která jsem doposud žila čistě, poskvrnil tento ničemný a zlý
člověk, otrok ďábla. Pospěš přemoci ďábla a jeho sluhu Quintiana,
aby neřekl: Kde je její Bůh? Přijmi mé slzy jak vonnou oběť, neboť
Ty jediný jsi Bůh a Tobě náleží sláva na věky. Amen.“ Pak vyšla se
sluhy, kteří ji vedli do města Katánie, kde sídlil Quintianus. Známí
a sousedé ji vyprovázeli. Po cestě přemýšlela: „Nejprve jsem vedla
boj s ďáblem, abych zachovala mé panenství neposkvrněné a
přemohla tělesnou žádostivost. Milostí mého Spasitele jsem
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nakonec v tomto boji pošlapala zlého, který s lidmi bojuje příjemnostmi a vášněmi. Teď jdu do druhého boje, v němž mám
položit svůj život za Krista. Ďábel se ale nade mnou radovat
nebude. Ještě více bude zahanben, neboť se spoléhám na Ježíše,
svého Boha, který se bude s bezpočtem andělů shůry dívat na
můj boj a bude mně slabé pomáhat.“
Z rozkazu Quintiana byla odvedena k jedné bohaté ženě jménem
Afrodisie, která se svými pěti dcerami vedla nečistý život. Lichotivými
slovy zkoušely změnit svaté její myšlení a přesvědčit ji, aby plnila
vůli místodržícího. Avšak ani bohaté hostiny s dobrými jídly a veselou hudbou, ani drahý oděv s drahocennými ozdobami nestáhly
blahoslavenou pannu do pokušení. Nic ji nemohlo odvést od Boží
lásky a svést k lásce k světu. „Dobře si pamatujte,“ řekla jim Agáta,
„že můj dům je vybudován na skále. Vaše slova jsou podobná
větru dočasné radosti a vaše hrozby jsou jako déšť a řeky, které
i když se oboří na dům mé duše, nemohou s ním pohnout, protože stojí na skále, kterou je Ježíš Kristus, Syn živého Boha. Za
Něj toužím trpět tak jako jelen žízní po vodních pramenech.“
Za měsíc Afrodisie šla za Quintianem a řekla mu: „Snáze změkne
kámen anebo se železo přetvoří v olovo, než by se podařilo odvrátit
toto děvče od Krista. Dny i noci jsem spolu se svými dcerami dělala
všechno, co jsem mohla, nepomohly však ani prosby, ani hrozby.
Kladla jsem jí před oči překrásné šaty, zlato a různé šperky, nabízela
otroky i majetek, ale ona to všechno má za bláto.“
Rozhněvaný Quintianus rozkázal přivést Agátu. „Jakého jsi
rodu?“ zeptal se. „Ty víš, že pocházím ze slavného rodu a mám zámožné příbuzné.“ odpověděla svatá. Místodržitel na to: „Jestli je to
tak, proč tedy nosíš chudobný oděv, jako bys byla otrokyně?“ Ona
odvětila: „Protože ve skutečnosti jsem otrokyně Ježíše Krista. Být Jeho
otrokyní je ta největší svoboda, čest i sláva“. „Ale proč se nazýváš
otrokyní, když jsi svobodná?“ zeptal se místodržitel. „Má svoboda
a vznešený původ mi slouží výhradně k tomu, abych více pracovala
pro Pána Ježíše.“ Quintianus řekl: „A copak my, kteří nevyznáváme
vašeho Krista, nejsme svobodní?“ Agáta rozhodně odpověděla: „Ne,
vy jste otroci hříchu a to natolik, že se klaníte ohavným a bezduchým
modlám a uctíváte kámen a dřevo jako bohy.“ Místodržitel vykřikl:
„Když se budeš takto rouhat, stihnou tě krutá muka. Řekni, proč
odmítáš naše bohy?“ Svatá odpověděla: „Protože to nejsou bohové,
ale démoni.“ „Poslechni mou dobrou radu,“ řekl Quintianus, „přines
oběť, abys nebyla mučena a nezavinila sis zneuctění a nestáhla tak
hanbu na svůj dům! Pak i nechtíc se pokloníš bohům, vládcům světa.“
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Mučednice mu odvětila: „Ať je tvá žena jako Afrodita a ty sám jako
Zeus!“ Quintianus rozkázal udeřit ji přes tvář a řekl: „Nevysmívej se
místodržiteli!“ Agáta odpověděla: „Kde jsi nechal rozum? Já ti přeji,
abys byl jako tvůj bůh a ty mu nechceš být podobný? Sám se za své
bohy stydíš, tak je začni spolu se mnou odmítat!“ Mučitel jí řekl: „Ty
si zasluhuješ mnoho muk! Jestli neuděláš, co ti přikážu, odsoudím
tě na ně.“ Otrokyně Boží odvážně řekla: „Nebojím se ničeho! Když
mě předhodíš zvěři, aby mě sežrala, jakmile mě uvidí a uslyší Kristovo jméno, zkrotne. Jestli mě hodíš do ohně, andělé
z nebe mi přinesou rosu k ochlazení. Když mi způsobíš rány a
muka, mám pomocníka — Ducha pravdy, který mě vysvobodí
z tvých rukou.“
Quintianus nechal mučednici odvést do ponuré, chladné kobky.
Ráno ji postavil před svůj soud a zeptal se: „Dobře ses rozhodla z
ohledu na své zdraví?“ Odpověděla: „Mé zdraví je Kristus!“ „Odřekni
se Ho, abys abys ve svém mládí nezahynula,“ řekl. „Ty se odřekni
svých podlých bůžků,“ odpověděla dívka, „a přistup k pravdivému
Bohu, který tě stvořil, abys neupadl do věčných muk!“ Tehdy se
mučitel rozhněval a rozkázal pověsit ji na mučidlech a bít biči. Ničemové zároveň opalovali svatou loučemi, trhali tělo háky a připékali
rozžhavenými plechy. Quintianus Agátě řekl: „Změň svůj názor na
uctívání bohů a zůstaneš naživu.“ Mučednice odpověděla: „Tato
muka mi připravují poklad veselosti a já se v nich raduji, jako
se raduje každý, kdo najde velký poklad. Jsou mi k užitku,
neboť jako je nemožné schovat pšenici do stodoly, aniž by byla
očištěna od plev, tak je pro mou duši nemožné vejít do ráje,
jestli nejprve nebude mé tělo, její dočasný příbytek, zbořen.“
Nakonec Agátu zavedli zpět do věznice.
Přišel tam k ní neznámý stařec, před nímž šel zářivý mladík se
svící. Stařec jí řekl: „Bezbožný mučitel ti způsobil tyto rány, ale ničeho
tím nedosáhl, neboť jsi ho přemohla svou statečností. Jeho duše bude
za to trpět navěky. Stál jsem a díval jsem se na tebe a teď jsem sem
přišel, abych tě uzdravil.“ Svatá panna odpověděla: „Nikdy jsem pro
své tělo nevyužívala lidské léčení a myslím, že by nebylo dobré tuto
zásadu porušit.“ Stařec řekl: „Neboj se, i já jsem křesťan.“ Agáta
však trvala na svém postoji: „Protože jsi muž, nemohu se léčit tvým
prostřednictvím. Raději budu dále snášet bolest svých ran. Můj lékař je Ježíš Kristus, pokud On bude chtít, jedním slovem mě,
svou nehodnou otrokyni, může uzdravit.“ Stařec se zaradoval,
když viděl takovou nepohnutelnou víru Agáty a řekl jí: „Právě On,
Ježíš, mě poslal k tobě, dcero, jsem apoštol Petr. Podívej, už jsem tě

224

uzdravil.“ Když to řekl, stal se neviditelným. Svatá mučednice zvolala
k Bohu: „Děkuji Ti, Pane Bože můj, že sis na mě vzpomenul a poslal
svého apoštola, aby mě uzdravil.“ Temnici pak celou noc ozařovalo
nebeské světlo, takže stráž ze strachu utekla. Jiní vězni naváděli
Agátu: „Podívej, jsou otevřené dveře, nikdo je nehlídá, uteč!“ Ona na
to: „Chraň Bůh, abych se připravila o mučednickou korunu a
ztratila příležitost spojit se s Ježíšem! Navíc bych ještě i zavinila
potrestání stráže. Mým pomocníkem je můj Spasitel, Syn Boží, který
mě uzdravil. Zůstanu do konce a budu Ho vyznávat.“
Pátého dne kat znovu zasedl na soudnou stolici a zavolal k sobě
blahoslavenou pannu. Jakmile ji spatřil, ohromeně zvolal: „Kdo tě
uzdravil?“ „Ježíš Kristus, Syn Boží!“ zněla odpověď. Quintianus vykřikl: „Ty znovu nazýváš Krista, o kterém já nechci ani slyšet! Dokdy
se budeš protivit císařskému nařízení?“ Na příkaz mučitele svatou
roztáhli na ostré, ohněm rozžhavené střepy a řeřavé uhlí. Najednou
však po celém městě nastalo silné zemětřesení. Všichni obyvatelé
vtrhli do praetoria a s křikem se vrhli na místodržitele. Vymáhali,
aby přestal mučit nevinnou dívku, protože kvůli ní se dějí taková
znamení. Ničema se lekl a rozkázal odvést Agátu do temnice. Když
tam mučednice přišla, zvedla ruce k nebi a z vroucího srdce promluvila: „Děkuji Ti, Pane, že jsi mě učinil hodnou trpět za Tvé
svaté jméno! Odňal jsi ode mne touhu po pozemském životě a
posiloval jsi mě v utrpení. Uslyš mě i v tuto hodinu, dovol mi
opustit tento bídný svět a přijmi mne k sobě, abych mohla věčně
hledět na Tebe a zakoušet Tvé nezměrné milosrdenství.“ Když se
takto pomodlila, odevzdala svého ducha Bohu. Obyvatelé města se
o tom dozvěděli, spěšně přiběhli k věznici, vzali její důstojné tělo a s
úctou ho pochovali. Tu se k nim přidal jakýsi zářivý mladík a s ním
sto dětí, které mu byly podobné. Položil do rakve svaté kamennou
cedulku, na které bylo napsáno: „Ctihodný rozum, dobrovolná úcta
k Bohu a osvobození vlasti.“ Pak se stal neviditelným. Všichni lidé
hned pochopili, že to byl anděl.
Quintianus se pak vydal rabovat majetek svaté mučednice. Když
se však plavil na voru přes řeku Symæthus, skočili na něj jeho dva
koně. Jeden ho kousnul do tváře a druhý ho pak shodil nohama do
vody, v níž se utopil. Od té chvíle se žádný úředník neodvážil vyvíjet
nátlak na příbuzné sv. Agáty. Vedle jejího hrobu byl vybudován
chrám, kde se na modlitby otrokyně Boží dělo mnoho zázraků. Oděv
mučednice položili do hrobu na znak její pokory.
Rok po mučednické smrti sv. Agáty vybuchla sopka Etna, která
leží blízko města Katánie. Záhuba města byla neodvratná. Tehdy
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všichni obyvatelé, věřící i pohané, přiběhli do chrámu svaté mučednice, vzali její oděv, vyšli s ním proti horké lávě a ohnivá lavina
se najednou zastavila a vyhasla. Všichni se radovali a slavili Pána
Ježíše i svou přímluvkyni. Tento zázrak se opakoval ještě několikrát.
U hrobu mučednice Agáty se uzdravila i matka sv. Lucie.

12/21012/21
SVATÁ MARKÉTA UHERSKÁ
Tataři vpadli do
Uher a královská
rodina byla nucena utíkat. Král Béla
IV. Bohu v úzkosti
slíbil, že jestliže zachrání jeho říši, zasvětí Mu dítě, které
se mu narodí. Nepřítel byl poražen.
Králi se pak narodila dceruška a při křtu jí dali jméno Markéta.
Ještě jí nebyly čtyři roky, když byla svěřena na výchovu dominikánkám ve Veszprému. Maličká v klášteře uviděla velký kříž. Ptala
se, kdo to je. Když jí vysvětlili, že je to náš Pán a Spasitel, který
tolik vytrpěl za naše hříchy, začala plakat a umínila si, že se nikdy
nedopustí hříchu.
Když jí bylo čtrnáct let, rodiče přišli do kláštera. Král Béla se chtěl
po dlouhých bojích smířit s českým králem Přemyslem Otakarem II.
a k zajištění míru mu chtěl dát Markétu za manželku. Markéta ale
rozhodně odmítla: „Raději mé tělo rozsekejte na kousky! Spíše chci
snášet jakékoliv tresty, než abych porušila věrnost, kterou jsem slíbila
svému Pánu Ježíši Kristu.“
Jednou se jí domácí kněz, aby ji vyzkoušel, zeptal: „Tvůj otec tě
tedy chce vdát? To budeš vážená paní a budeš mít mnoho nádherných
šatů.“ „Otče!“ vpadla mu Markéta do řeči, „žádného pozemského
manžela nechci! Chci sloužit jedině Pánu Ježíši.“
To, že je královskou dcerou, ji netěšilo tolik, jako že je dítětem
Božím. Jednou naříkala: „Bože můj, kdybych byla raději služebnou
než královskou dcerou, mohla bych ti lépe sloužit!“
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K tajemství utrpení Páně cítila
něžnou zbožnost. Ve dne v noci nosívala u sebe kříž s ostatky svatého
kříže, na kterém umřel náš Spasitel.
Jednou, když se připravovala k svatému přijímání, zapochybovala, čím
to může být, že jedna ze sester s ní
již tři dny nemluví. Domnívala se, že
asi sestru nevědomky urazila, proto
hned šla za ní, padla jí k nohám a
prosila za odpuštění. Teprve potom
se odvážila přistoupit ke stolu Páně.
„Proč tolik pracuješ?“ vytýkala jí
jednou představená. „Kdyby o tom
věděl tvůj otec král nebo tvá matka,
jistě by mne za to pokárali.“ Markéta
odpověděla: „Prosím, nechte mne to činit pro Ježíše!“
Krátce před smrtí se jí jedna sestra zeptala: „Jak se mám modlit a
dobře sloužit Bohu?“ Odpověděla: „Svěř své tělo i svou duši Pánu
a měj své srdce vždy připravené pro Něj, aby tě ani smrt, ani
stvoření neodvrátilo od lásky Boží!“ Tato věrnost Ježíši ji naplnila
takovým světlem, že viděla do duší jiných.
Jedna spolusestra vypravuje: „Kdysi jsem byla plná hněvu na
spolusestru a u stolu jsem přemýšlela, jak bych se jí pomstila. Po
obědě mi Markéta řekla: ‚Kateřino, jaké myšlenky jsi to měla u stolu?!
Vytrhni je ze svého srdce a neodháněj Boha od sebe!‘“
Blahoslavená Markéta zemřela roku 1271.
(Její svátek se slaví 18. ledna.)
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SVATÝ BUCOLUS, BISKUP
Svatý Bucolus byl učedníkem evangelisty Jana, který ho vysvětil
na biskupa Smyrny. Podle některých církevních záznamů se právě
na něj vztahují slova, která Duch svatý říká skrze apoštola Jana:
„A andělu církve ve Smyrně napiš: ‚Toto praví Ten první i poslední,
který byl mrtvý a ožil: Znám tvé skutky, i soužení a chudobu (ale jsi
bohatý), i rouhání těch, kteří si říkají Židé, a nejsou, ale jsou shromáždění Satanovo. Nic se neboj toho, co máš vytrpět. Hle, ďábel
uvrhne některé z vás do vězení, abyste byli vyzkoušeni, a budete mít
soužení po deset dní. Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života.
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: kdo vítězí, tomu druhá smrt
neublíží.‘“ (Zj 2,8–11)
Svatý Bucolus byl dobrým pastýřem, který mnoho pohanů, zatemněných tmou modlářství, osvítil světlem kázání evangelia, a tak
zachránil jejich duše ze spárů démonické šelmy, která pro ně připravovala věčnou smrt. Podle některých pramenů právě on vysvětil
na kněze sv. Polykarpa a před smrtí ho určil svým nástupcem na
biskupském stolci.

12/21012/21
SVATÁ MUČEDNICE DOROTA
Vlastí sv. Doroty byla Caesarea v Kappadokii. Od mládí sloužila Bohu posty a modlitbami v čistotě, pokoře a trpělivosti a svou
moudrostí převyšovala dokonce i nejučenější filosofy. Všichni, kdo
ji znali, oslavovali její zásluhou jméno našeho Pána Ježíše Krista.
Ctnostným životem si sv. Dorota upletla dvojí věnec — jeden panenství a druhý mučednictví.
Když se pověst o její svatosti rozšířila mezi lidmi, dostala se i
k místodržiteli Sapriciovi, pronásledovateli křesťanů. Hned dorazil
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do Caesareje a začal Dorotu soudit. Dívka se ve svém srdci modlila
k Pánu Ježíši a volala Ho na pomoc. Mučitel se jí zeptal: „Řekni mi,
jak se jmenuješ.“ Panna odpověděla: „Moje jméno je Dorota.“ „Zavolal
jsem tě,“ řekl místodržitel, „abys přinesla oběť nesmrtelným bohům
podle příkazu našich velkých císařů.“ Ona na to: „Bůh, který je Králem na nebesích, mi dal příkaz, abych sloužila Jemu Jedinému,
neboť tak je psáno: ‚Pánu Bohu svému se budeš klanět a Jemu
jedinému budeš sloužit.‘ (Mt 4,10) A také: ‚Bohové, kteří nestvořili nebe a zem ať zmizí ze země i zpod nebes.‘ (Jer 10,11) Proto je
třeba zvážit, příkazům kterého krále se máme podřizovat, zda
pozemského, či nebeského. Koho máme poslouchat? Boha, anebo
člověka? Kdo jsou to císaři? Jen smrtelní lidé, kterými byli i ti vaši
bohové, jejichž modlám se klaníte.“ Místodržitel řekl: „Jestliže chceš
zůstat zdravá, celá a neposkvrněná, opusť křesťanství a přines oběť
bohům. Když ne, budeš krutě mučena a staneš se pro jiné odstrašujícím příkladem.“ Panna mu odpověděla: „Stanu se příkladem bázně
Boží pro všechny věřící, aby se i oni báli Boha, a ne rozhněvaných
lidí, kteří jsou podobní vzteklým psům, kteří nemají rozum, zuří, vyjí
a svými zuby trhají nevinné oběti.“ Sapricius výhružně odtušil: „Vidím, že ses nezměnitelně rozhodla setrvat v tom nejhorším vyznání
víry a chceš s těmi, kteří jsou ti podobní, hořce zemřít. Poslechni mě
a pokloň se bohům, abys byla uchráněna krutých muk!“ Svatá řekla:
„Tvá muka jsou dočasná, ale pekelná muka jsou věčná. Kéž
budu těch uchráněna a dočasných se bát nemusím. Pamatuji
na slova mého Pána: Nebojte se těch, co zabíjejí tělo, duši zabít nemohou. Bojte se více toho, kdo může duši i tělo zahubit
v pekle.“ (Mt 10,28)
Ještě jednou se ji pokusil Sapricius přesvědčovat, aby odstoupila od své víry, zachovala si život, vdala se a žila v pozemských
radostech. Odvětila mu: „Jsem křesťanka, proto nebudu obětovat
zlým duchům, a za muže se nevdám, protože jsem nevěstou Kristovou.“ Tehdy mučitel rozkázal natáhnout Dorotu na skřipec v naději,
že se začne bát. Služebnice Boží však soudci mužně řekla: „Proč
čekáš a nemučíš mě? Dělej to, co máš dělat, abych mohla
brzy uvidět Toho, pro jehož lásku se nebojím ani trpět, ani
zemřít.“ Sapricius se otázal: „A kdo je ten, po kterém tak toužíš?“
Svatá odpověděla: „Ježíš Kristus, Syn Boží!“ „A kde je Kristus?“
zeptal se ničema. Dívka řekla: „Všemohoucností svého božství je
všude a svou lidskostí je Pán na nebesích, kde sedí po pravici Otce.
S Ním a se Svatým Duchem je On jeden Bůh. Sapricie, kdybys uvěřil, zachránil by ses před záhubou a vešel bys do ráje nevýslovných
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Božích sladkostí.“ Mučitel zarputile trval na svém: „Měla bys opustit
báchorky, přinést oběť bohům a vdát se, abys pro svůj nerozum nezahynula tak jako tví rodiče.“ Svatá rozhodně odvětila: „Nepřinesu
oběť běsům, protože jsem křesťanka. To je moje víra, která mě
vede do ráje a do příbytku mého Ženicha.“ Tehdy byla vydána
na krutá muka.
Potom místodržitel rozkázal
zavést svatou ke dvěma rodným sestrám, Kristýně a Kalistě. Zpočátku byly křesťankami,
ale ze strachu před utrpením se
od Krista odvrátily. Pak tyto nešťastné ženy propadly zoufalství
a začaly žít v nečistotě a světské
marnosti. „Když se vám podaří
naklonit nám tohle děvče, uctíme
vás většími a početnějšími dary,“
slíbil jim bezbožník. Sestry Dorotě řekly: „Poslechni místodržitele, vykonej jeho vůli a zachraň
se před utrpením jako my. Proč
by ses měla předčasně připravit
o tento viditelný svět a sladký
život, a k tomu ještě v mukách!“
Dorota se k nim obrátila se slovy: „Ó, kéž byste vy poslechly
mou radu a učinily pokání z hříchu modlářství a znovu se vrátily ke
Kristu! Tehdy byste se zachránily před věčným utrpením v pekle.“
Kristýna a Kalista jí odpověděly: „My už jsme jednou zahynuly, když
jsme se Krista odřekly, jak se můžeme znovu k Němu vrátit?“ Svatá
jim začala jímavě promlouvat do srdce: „Větší hřích je ztratit
naději na Boží milosrdenství, než vzdát úctu modlám. Náš
Pán je laskavý a štědrý v milosrdenství k těm, kdo se k Němu
obracejí celým srdcem. Proto nezoufejte, ani nepochybujte o
našem dobrém a zkušeném Lékaři, který může uzdravit vaše
rány. Není taková nemoc, kterou by nechtěl vyléčit. Proto se
Ježíš Kristus nazývá Spasitelem, že zachraňuje, proto se nazývá i Vykupitelem, že vykupuje, a Osvoboditelem, protože osvobozuje. Vy jen čiňte pokání z celého srdce a určitě vám bude
odpuštěno.“ Tehdy obě sestry padly na zem s pláčem a prosily, aby
se za ně Dorota pomodlila k milosrdnému Bohu. Svatá panna se
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slzami prosila Pána: „Bože, který jsi řekl: ‚Nechci smrti hříšníka, ale aby se obrátil a žil.‘ Pane Ježíši Kriste, Ty, který jsi
oznámil, že pro jednoho hříšníka, který činí pokání, bývá mezi
anděly větší radost než z 99 spravedlivých, kteří nezhřešili
(Lk 15,10), ukaž svou milost svým ovcím, které ďábel ukradl,
a vrať je do svého ovčince, do svého stáda. Ó Dobrý pastýři,
kéž se pro jejich dobrý příklad obrátí k Tobě všichni, kteří od
Tebe odpadli!“
Po nějakém čase Sapricius zavolal k sobě obě ženy a také sv. Dorotu. Na jeho otázku, zda se jim podařilo svést mučednici k hříchu,
Kristýna a Kalista vyznaly své provinění vůči Kristu a pak dodaly:
„Ale díky dokonalé lítosti jsme obdržely od Krista, našeho Pána,
odpuštění.“ Tehdy ničema roztrhl svůj oděv a s velkým hněvem rozkázal svázat sestry zády k sobě, obložit je dřívím a upálit. Ony volaly
k Bohu: „Pane Ježíši Kriste, přijmi to jako vynahrazení za to, že jsme
Tě dříve zradily!“ Dorota na ně volala: „Jděte přede mnou, sestry, a přesvědčte se, že vaše hříchy jsou odpuštěny a že věnec
mučednictví, který jste dříve ztratily, jste nyní získaly. Vstříc
vám vyjde laskavý Otec plný radosti z návratu marnotratného syna. Obejme vás jako své milované dcery. Pak vás oslaví
před svými anděly a započítá mezi své svaté.“ Tak blahoslavené
mučednice přešly do věčnosti.
Sapricius rozkázal znovu týrat sv. Dorotu. Přikázal ji natáhnout
na skřipec, bičovat a pálit pochodněmi. Ona však byla naplněna
takovou veselostí, jako by právě vcházela do nebeského příbytku.
Mučitel se jí zeptal: „Jak je to možné, že v takových mukách vypadáš
tak šťastně?“ Dívka odpověděla: „Nikdy za celý svůj život jsem se
tak neradovala jako teď. Největší radost mám z těch duší, které
ďábel skrze tebe vyrval Bohu, ale skrze mě je Kristus znovu
přijal. Teď je na nebesích velká hostina. Spěchej, Sapricie, a
čiň rychle to, co máš dělat, abych i já mohla přejít přímo do
radosti svatých.“ Tehdy soudce rozkázal svíčkami opalovat mučednici. Zvolala na něj: „Zavrženče, ty i se svými modlami jsi ničím!“
Mučitel rozkázal bít Dorotu pěstmi do obličeje. „Ať je bita tvář, která
mě uráží,“ řekl ničema. Ona se však nepřestávala radovat. Ti, co ji
bili, se už unavili a místodržitel viděl, že svatou žádná z jeho muk
nemůže odvrátit od Krista. Odsoudil ji proto ke stětí mečem.
Dorota šla na smrt jako na svatbu. Velký zástup věřících ji doprovázel. Byl bouřlivý zimní den, ledový vichr burácel krajem a
sněhové vánice halily zemi i oblohu šedou, smutnou rouškou. Svatá
mučednice řekla: „Podívejte, jak pustá a nevlídná je tato země.
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Jak jsem šťastná, že jdu do krásnějšího kraje, kde se nebeský
blankyt nikdy nezahaluje mrakem, kde ustavičně vanou jarní
větérky, nivy se zelenají a v zahradě mého Ženicha se skvějí
lilie, kvetou vonné růže a zrají sladké plody. Jak se raduji, že
už smím vstoupit do ráje!“
Náhodou zaslechl ta slova mladý úředník Teofil, který rád pronásledoval křesťany uštěpačnými žerty a jejich muka pokládal za
bláznovství. Přistoupil ke světici a posměšně jí řekl: „Nevěsto Kristova, pošli mi z rajské zahrady tvého ženicha jablka a růže!“ Svatá
panna vážně pohlédla na posměváčka a řekla: „Stane se, jak žádáš,
dostaneš růže i ovoce, jen buď toho daru hoden!“ Před popravou poprosila kata, aby jí dovolil se chvíli pomodlit k Bohu. Po ukončení
modlitby se před ní ukázal anděl Páně v podobě malého chlapce
a nesl v košíku tři jablka a tři červené růže. Mučednice mu řekla:
„Prosím tě, zanes to Teofilovi a řekni mu: ‚Tady máš, oč jsi prosil.‘“
Pak sklonila hlavu pod meč a byla sťata. Odešla tak s velkou slávou
k svému Pánu, kterého nade vše milovala.
Teofil se vysmíval slibu svaté panny a se svými druhy žertoval.
Najednou však před ním stanul malý chlapec s nebeskými dárky a řekl mu: „Toto ti posílá
svatá panna Dorota tak, jak
ti slíbila.“ Když Teofil uviděl
jablka a květiny a vzal je do
rukou, zvolal silným hlasem:
„Kristus je pravý Bůh a není
v Něm žádná nepravda!“
Přátelé mu říkali: „Zbláznil
ses, Teofile, nebo si z nás tropíš žerty?“ Odpověděl: „Ani
jedno, ani druhé, ale zdravý
rozum mi říká, abych věřil
v Ježíše Krista jako v živého
Boha.“ Pak jim ukázal rajské
plody a vysvětlil: „Teď je únor
a celou Kappadokii pokrývá mráz a není ani jeden strom či rostlina,
které by měly listy. Podívejte se na ty květy a jablka, která mají větvičky se svěžími lístky. Odkud myslíte, že se vzaly?“ Všichni se divili
a říkali: „Ani v příhodný čas jsme neviděli takové plody a květy.“
Teofil nepřestával svědčit o tom, co se stalo, a veřejně oslavoval
Pána. Nějací ničemové to oznámili místodržiteli Sapriciovi. Hned
přikázal, aby ho k němu přivedli. Když se od něj dozvěděl, že se
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opravdu stal křesťanem, řekl mu: „Ty, který jsi byl moudrý, ses stal
bláznem, když nazýváš Bohem toho, koho židé ukřižovali!“ Teofil
na to: „Mýlil jsem se, můj Pán to ví. On mě nečekaně vyrval z vlády
temnoty do svého předivného světla. Měl bys i ty, Sapricie, když jiné
soudíš za lež, sám se od ní odvrátit k pravdě, která je v Ježíši Kristu.“
Rozzuřený Sapricius vykřikl: „Teofile, jestli budeš i dále zůstávat ve
svém bláznovství, podrobím tě velkým mukám a pak tě nemilosrdně
zahubím!“ Teofil řekl: „Začal jsem po tom toužit, abych byl zabit za
mého Spasitele!“ „Vzpomeň na svůj domov, ženu, děti a rodiče!“ Úlisně promlouval ničema, „protože je to veliké bláznovství, dobrovolně
podstoupit muka a smrt, kterou trestají zločince.“ Svatý odpověděl:
„Naopak, je to skutečná moudrost, nebrat kvůli věčnému štěstí ohled na malé a pomíjivé utrpení a přijmout krátkou smrt
kvůli věčnému životu.“ Tehdy místodržitel rozkázal pověsit Teofila
na dřevo a dlouho ho bít. Teofil řekl: „Děkuji ti, Kriste Bože, že jsi
mi dovolil trpět na dřevě podobném Tvému kříži.“ Sapricius zvolal:
„Blázne, smiluj se nad svým tělem!“ Svatý odpověděl: „Blázne, smiluj se nad svou duší!“ Pak začali mučedníka řezat, drásat jeho tělo
železnými hřebeny a opalovat loučemi. On se radoval, jako by ani
necítil bolest, a nic jiného neříkal, jen: „Ježíši, Synu Boží, Tebe
vyznávám, přijmi mě do zástupu Tvých svatých!“ Nakonec na
něj mučitel vydal rozsudek smrti: „Useknout hlavu!“ Když to Teofil
uslyšel, hlasitě zvolal: „Děkuji ti, Kriste, Bože můj!“ a byl sťat. Tak
Teofil přijal věčnou odměnu, která je stejná pro ty, kteří přišli o
jedenácté hodině jako pro ty, kteří pracovali celý den.

12/21012/21
SVATÝ MUČEDNÍK KNUT, KRÁL DÁNSKÝ
Knut IV., syn dánského krále Svena II., byl vychován v křesťanské víře. Roku 1080 se stal králem. Od počátku svého panování
velmi podporoval šíření křesťanství v zemi a usiloval o vykořenění
pohanství s jeho zvyky. Ač byl králem, snažil se žít prostě, přísně
se postil a pod královským oděvem nosil drsný kající oděv. Ten mu
stále napomáhal k vědomé lásce a k správnému postoji vůči Bohu
i lidem. Před Bohem přijímal odpovědnost za řízení země a vedení
jejích obyvatel.
Byl štědrý při udělování almužen chudým, stavěl nemocnice i
chrámy. Ve své pokoře věnoval svou královskou korunu chrámu v
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Roskilde se slovy: „Tento
klenot se více sluší být použit k ozdobě posvátného
místa, než k marnivosti a
světské pýše.” Po složení
královských insignií před
obrazem Ukřižovaného
vydal také prohlášení, v
souvislosti s vítězstvím
nad nepřáteli, kteří napadli zem, že sebe i celou
říši podrobuje Ježíši Kristu, Králi všech králů a Pánu všech panovníků, a nemá jiné přání,
než aby křesťanská víra v jeho zemi vzkvétala a byla zachována po
všechny časy.
Když mu někteří z poddaných pochlebovali, že je všemohoucím
pánem na moři i na souši, král, který byl zrovna u mořského břehu, si sedl, svěsil nohy nad vodu a zvolal: „Moře, poroučím ti, aby
ses zdvihlo a smočilo mé nohy!“ a hned dodal: „Podívejte, jak jsem
mocný! Moře mé rozkazy neposlechlo.“
Vlastní bratr Olaf na něj nevražil a vzbouřil se proti němu. Svatý Knut byl proboden před oltářem v chrámě sv. Albana v Odense
roku 1086. Když umíral, modlil se: „Bože můj, rád Ti obětuji svůj
život. Umírám ke Tvé cti a slávě a pro ochranu Tvé církve.
Přijmi milostivě tuto mou oběť a dej mým nepřátelům milost,
aby poznali svůj zločin a litovali ho. Odpusť jim, jako i já jim
odpouštím!“
(Jeho památka se slaví 19. února.)
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SVATÝ PARTÉNIUS, BISKUP
Svatý Parténius se narodil v městě Miletopolis.1 Jeho otec Kryštof
byl jáhnem. Když šel Kryštof do chrámu, ochotně s ním pospíchal
i jeho syn Parténius. Srdečně se tam modlil a pozorně poslouchal
bohoslužby i čtení Písma svatého. Mnoho z toho, co slyšel, si pamatoval, ač ještě neuměl číst. Když chlapec trochu vyrostl, často
chodil k jezeru, lovil ryby, prodával je a peníze rozdával chudým.
Když mu bylo 18 let, Bůh mu dal milost činění divů a uzdravování
nemocných. Když se o zbožnosti Parténia i daru činění divů dozvěděl
tamější biskup Filip, vzal ho k sobě a zajistil mu vzdělání. Pak ho
vysvětil na kněze. Tehdy sv. Parténius dostával od Boha ještě více
milostí a množství zázraků, které skrze něho Pán činil, rostlo. Tím
vzrůstal i počet obrácených, kteří uvěřili v Krista.
Pověst o zbožnosti a mnoha zázracích sv. Parténia došla až k arcibiskupovi města Kyzikos, Ascalovi. Zavolal si svatého a vysvětil ho na
lampsackého biskupa.2 Tak Parténius dostal do svého opatrovnictví
město, kde bylo velmi málo křesťanů a mnoho pohanů. Parténius se
tím velmi trápil. Začal pohany obracet, ukazoval jim na Ježíše Krista
a jeho slova Pán potvrzoval mnohými zázraky, které v Jeho jménu
činil. Množství pohanů se proto obrátilo a přijalo křesťanskou víru.
Parténius viděl, že se pohané obracejí a opouštějí modlářství. Chtěl
proto zbořit všechny modlářské chrámy, které ve městě byly, a na
jejich místě vybudovat Boží chrámy. Šel proto k císaři Konstantinovi s prosbou, aby dovolil zbořit v Lampsaku pohanská obětiště a
vybudovat chrámy. Císař nejenže s tím souhlasil, ale sám poskytl
na stavbu chrámů mnoho zlata.
Když se svatý vrátil do města, hned do základů zbořil všechna
pohanská obětiště a uprostřed města vybudoval velký chrám. Sám
pomáhal zedníkům vlastníma rukama. Když budovali, přišel za ním
jeden člověk, který měl v sobě nečistého ducha a ani o tom nevěděl. Přistoupil k svatému a pozdravil ho. Parténius hned poznal, že
1
2

jedno z měst Mýsie, provincie na severozápadě Malé Asie
Lampsakos je významné město Mýsie
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je v něm nečistý duch a na pozdrav neodpověděl. Řekl jen: „Vyjdi
z Božího stvoření!“ Běs odpověděl: „Prosím tě, nevyháněj mě z mého
příbytku, přebývám v něm už od dětství a nikdo mě doposud nepoznal, jen ty. Vidím, že mě vyženeš a nemůžu vejít do nikoho, kdo je
domem Božím.“ Tehdy svatý z vnuknutí Ducha svatého přikázal, aby
vyšel a nikdy se už nevracel. Démon vyšel z člověka a ten se stal
mocí Ježíše Krista zdravým a radostně za to chválil Boha.
Když byla stavba chrámu dokončena, bylo třeba najít kámen, který měl stát na oltáři. Svatý Parténius našel jeden kámen ve zbořeném
modlářském chrámu. Opracoval ho na kamennou desku, která měla
přikrývat oltář. Dělníci ho naložili na vůz, zapřáhli silné voly a vezli
do chrámu. Ďábel se hněval, že vzali z obětiště kámen, splašil voly a
ti začali tak rychle běžet, že je nikdo nemohl zastavit. Muž, jménem
Eutychián, který je kočíroval, spadl z vozu pod kola. Vůz přes něj
přejel a zabil ho. Když se to ctihodný otec dozvěděl, řekl: „To učinila
ďábelská zloba. Boží dílo však nepřekazíš, ďáble!“ Parténius vstal a
šel na místo, kde se to stalo. Klekl si vedle těla mrtvého a začal se
modlit: „Všemohoucí Pane, Dárce života, Ty víš, že to učinil ďábel, který ze zlosti zabil Tvé stvoření. Ty však tak jako vždy i dnes zmař jeho
úskočný záměr a vrať svého služebníka Eutychiána k životu.“ Když se
tak svatý pomodlil, duch mrtvého se vrátil do jeho těla. Všichni lidé,
kteří se tam seběhli, to viděli. Tehdy ten, který byl mrtvý, řekl: „Sláva
Tobě, Kriste Bože, že i mrtvé křísíš!“ Hned vstal, sedl na vůz a jel do
chrámu. Všichni, kdo zázrak viděli, oslavovali Boha a odevšad přinášeli nemocné a posedlé, aby byli na modlitby sv. Parténia uzdraveni.
Jednou k Parténiovi přivedli posedlého mladíka, syna presbytera
Nikona. Rodiče Parténia prosili, aby se nad ním smiloval a osvobodil ho od nečistého ducha. On jim však řekl: „Váš syn není hoden
uzdravení, protože duch, který ho mučí, mu byl dán jako trest. Často
vás neposlouchal a pohrdal vašimi napomenutími. A vy jste se ve
svém zármutku modlili, aby ho Bůh potrestal. Nechte ho tak, ať trpí,
protože tento trest je pro něj potřebný.“ Rodiče začali se slzami prosit:
„Modli se za něj, Boží služebníku, aby byl osvobozen od ďábla.“ Když
svatý viděl slzy rodičů, pomodlil se za chlapce a běs z něho hned
vyšel. Rodiče vzali zdravého syna a vrátili se domů, děkovali Bohu
a chválili Ho, že se nad nimi i nad chlapcem smiloval.
Jindy šel sv. Parténius kvůli církevním záležitostem do Thrákie.1
Přišel tam k heraklejskému2 arcibiskupovi Hypatianovi, který byl vel1
2

historické území na Balkánském poloostrově
Heraklea (Herakleia Perinthus) byla jedním z měst Thrákie, oblasti Byzantské říše; dnes město Marmara Ereğli v evropské části Turecka.
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mi nemocen. Bůh v noci Parténiovi ukázal, že arcibiskup Hypatian
je potrestán těžkou nemocí kvůli tomu, že měl lásku k penězům a
byl lakomý. Přivlastňoval si věci a majetky žebráků a chudobných.
Zrána šel ctihodný Parténius za arcibiskupem a řekl mu: „Vstaň,
otče, neboť nejsi nemocen tělesnou slabostí, ale byl jsi potrestán kvůli
slabosti duše. Jakmile ji odhodíš, budeš uzdraven.“ Nemocný odpověděl: „Vím, že jsem hříšný, a proto činím pokání před Ježíšem, ale
prosím tě, pomodli se za mě, abych byl od svého hříchu osvobozen.“
Parténius mu odpověděl: „Aby Bůh přijal tvé pokání, je potřeba,
abys vrátil všechno, co jsi zadržoval chudobným. Tehdy se uzdravíš
na těle i na duši.“ Arcibiskup řekl: „Otče, jsem hříšný před mým Bohem.“ Zavolal svého hospodáře a nařídil mu, aby přinesl všechno
stříbro nashromážděné z majetků, které byly odebrány chudobným.
Když viděl, že je ho mnoho, Hypatian svatého prosil, aby to rozdal
žebrákům on. Parténius mu však odvětil: „Abys napravil pohoršení,
které jsi dal, lepší bude, abys to všechno rozdal ty sám.“ Nemocný
arcibiskup přikázal, aby ho naložili na vůz a odvezli do chrámu
svaté mučednice Glykérie. Tam shromáždil žebráky a chudobné, a
přestože to bylo pro něj ponižující, činil před nimi pokání ze svého
hříchu a všechno rozdával. Za tři dny ho pak Bůh zcela uzdravil.
Parténius obcházel heraklejské chrámy a uzdravoval mnoho nemocných. Tak vešel do jednoho chrámu a nalezl tam zcela ochrnutého muže. Smiloval se nad ním, klekl si k němu a modlil se za něj
k Ježíši Kristu. Když vstal od modlitby, pomazal nemocného svatým
olejem a v tu hodinu byl nemocný zcela uzdraven. Parténius ho postavil na nohy a přikázal mu, aby chodil. Muž ho poslechl, odešel
zdráv a chválil Boha. Se svatým tam byl arcijáhen, který měl stejné
jméno jako arcibiskup Hypatian. Když viděl zázraky, jaké Parténius dělal, padl mu k nohám a prosil ho, aby vyprosil u Boha déšť,
neboť všechny jeho pole a sady, které vysadil, uschly. Parténius šel
s ním a viděl, že skutečně všechny rostliny byly úplně suché. Klekl
si a dlouho se modlil k Ježíši Kristu, aby seslal na zem déšť, aby
přinesla plody. Bůh, který vyslýchá ty, kdo se Ho bojí, ještě během
modlitby pokryl nebe mraky a začal padat velký déšť, který napojil
zem. Ctihodný otec pak zůstal celou noc na modlitbě a zrána arcijáhnovi řekl: „Znáš, bratře, svého arcibiskupa, jehož Bůh potrestal
nemocí kvůli jeho lásce k penězům. Pán mi této noci ukázal, že zanedlouho zemře a místo něj se staneš arcibiskupem heraklejským ty.“
Pak Parténius požehnal všechna arcijáhnova pole a sady, vrátil se
do města a šel za arcibiskupem, aby se s ním rozloučil. Hypatian
přijal Parténia s radostí, a když usedli a rozmlouvali, svatý mu řekl:
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„Zvěstuji ti, že za krátký čas budeš od svého těla osvobozen a odejdeš
k našemu Pánu Ježíši Kristu. Při odchodu k Němu učiň svým nástupcem arcijáhna Hypatiana, neboť tak mi to ukázal Pán.“ Arcibiskup
odpověděl: „Ať se stane vůle Boží.“ Rozloučili se, Parténius odplul
a po několika dnech dorazil do Lampsaku.
Zanedlouho se slova ctihodného Parténia naplnila, arcibiskup
Hypatian zemřel a arcijáhen se stal jeho nástupcem. Když nastalo
léto a přišla žeň, šel arcijáhen Hypatian na svá pole, co kdysi bez
deště vyschla, a viděl, jak velkou úrodu přinesla. Navíc ještě větší
než předcházející roky. Přikázal naplnit velkou loď obilím, vínem i
všelikou zeleninou a sám to všechno zavezl do města Lampsakos
jako dar sv. Parténiovi, aby se mu odvděčil za jeho požehnání. Ctihodný otec srdečně Hypatiana přivítal, ale dar nepřijal. Řekl: „Děkuj
za všechno Bohu a toto rozděl mezi bratry.“ Po dlouhém rozhovoru
se svatým se arcibiskup vrátil do svého města a všechno rozdělil
mezi bratry, jak mu sv. Parténius řekl. Do konce svých dní vyprávěl
všem o svatém divotvůrci Parténiovi.
Ctihodný otec Parténius, který svými modlitbami uzdravoval
nemocné, sám na konci svého života onemocněl a po krátké nemoci
pokojně zesnul v Pánu roku 360. Na jeho pohřeb přijelo mnoho lidí
z celého okolí. Bylo mezi nimi i mnoho biskupů a kněží. U ostatků
sv. Parténia, které spočívaly v novém chrámě, který sám vybudoval,
mnoho nemocných dostalo milost uzdravení.

12/21012/21
SVATÁ ANEŽKA ČESKÁ
Anežka Přemyslovna, dcera českého krále Přemysla Otakara I. a
jeho druhé manželky Konstancie, která byla dcerou uherského krále
Bély III., se narodila v Praze 20. ledna 1211. Třikrát unikla jhu manželského stavu. Podle zvyku tehdejší doby byla Anežka jako tříletá
zasnoubena polskému vévodovi Boleslavovi a poslána na výchovu
do kláštera cisterciaček v Třebnici. Její snoubenec však nenadále
zemřel, a tak byl k její výchově vybrán klášter premonstrátek v
Doksanech. Tu požádal Jindřich, syn německého císaře Bedřicha II.,
o její ruku. Král Přemysl Otakar tedy vypravil Anežku na výchovu na
dvůr rakouského vévody Leopolda VI. Vévoda však nabídl Jindřichovi svou vlastní dceru. To urazilo českého krále natolik, že roku 1226
začal s Leopoldem válku. Později žádal o její ruku i německý cí-
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sař Bedřich II., ale Anežka
prosila papeže o přímluvu
a na jeho zásah Bedřich od
sňatku upustil.
Anežka postavila špitál
sv. Františka pro chudé
nemocné a položila základ
budoucího slavného českého řádu křižovníků s
červenou hvězdou. Sama
vstoupila do kláštera klarisek dne 11. června 1234.
Když Anežka opustila královské bohatství a zvolila si chudé roucho nejchudších sester sv. Františka, radostně zvolala: „To je to,
po čem dávno celým srdcem toužím!“ Anežka říkávala svým sestrám: „Chvalte Hospodina, že vedeme chudý život! Zachováme-li
chudobu, Bůh nás ve zlých časech neopustí.“
Jednou, když byla Anežka nemocná, sestry toužily, aby jí mohly
dát aspoň rybičku, ale neměly. To bylo pro sestry, které bydlely na
břehu řeky oplývající rybami, kruté. Byly proto velmi smutné. Anežka se však usmála, zvedla ruce k nebi a děkovala Bohu za to, že jim
dovolil snášet takovou chudobu. Vtom se ohlédla k vrátnici. Vrátná
vstoupila a oznamovala, že na okénku leží množství chutně upravených ryb. Nevěděla, kdo je tam položil. Anežka se velmi radovala a
děkovala Bohu za to, že sestry posílil a ukázal jim, že je v chudobě
neopouští. Jindy, když měly jít ke stolu, sestra, která měla chudý
stůl na starosti, přišla „starší sestře“ oznámit, že je v celém klášteře
jen jeden chléb pro všechny. Bylo to v roce, kdy byl v Čechách velký
hlad. Sestry nevycházely z kláštera prosit o almužnu, a tak se stávalo,
že dobrodinci na chudé sestry na Františku zapomněli. Sestra Anežku prosila, aby se modlila k Bohu, který sytí ptáky a šatí polní lilie.
Ještě když mluvila, vstoupila sestra vrátná a oznámila, že je na okénku položeno množství bílých chlebů, takže se všechny mohou najíst.
Téměř padesát let Anežka žila v klášteře jako anděl strážný českého národa. Tišila rozbroje a sváry, byla moudrou rádkyní svému
bratru Václavu I. Zasahovala často jako prostřednice a zabraňovala
válkám. I Přemysl Otakar II. byl své tetě z celé duše oddaný. Po
jeho nešťastné smrti, kdy byla česká země nelítostně pleněna, byl
klášter obléhán zástupy chudiny, která ničená hladem a morem zde
hledala poslední záchranu.
Anežka zemřela 2. března 1282, oplakávaná celým národem.
(Její svátek se slaví 2. března.)
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SVATÝ MUČEDNÍK TEODOR STRATILÁT
Císař Licinius1 převzal vládu po
císaři Diokleciánovi a jeho náměstkovi. Několik let po svém nástupu
na trůn rozpoutal pronásledování
těch, kteří vyznávali Ježíše Krista.
Příkaz, který k tomu vydal, byl rozeslán po všech městech. V té době
bylo zabito mnoho odvážných Kristových bojovníků. Licinius umučil
v Sebaste čtyřicet křesťanských
příslušníků XII. legie Fulminata a
také sedmdesát slavných vojáků a
knížat u svého dvora a tři sta mužů
z Makedonie.
Viděl však, že téměř všichni
křesťané pohrdají jeho příkazem a
mužně za víru podstupují krutou
smrt. Rozkázal proto předvádět před soud jen významné osobnosti. Byli to právě ti, kteří sloužili v jeho vojsku nebo žili ve městech.
Jen ty měli nutit k modlářství a nevěnovat už pozornost velkému
množství prostého lidu. Myslel, že tak všechny zastraší a přiměje
ty, kteří jsou mu podřízeni, k věrnosti modlářství.
V čase, kdy všude důkladně hledali významné křesťany, v Hérakleii Pontiké na pobřeží Černého moře, žil vojevůdce jménem Teodor
Stratilát, který mnoho lidí obrátil ke Kristu. Svatý Teodor pocházel
z Euchaity, která leží nedaleko Hérakleie. Byl statečným mužem
a kromě toho vynikal i hlubokou moudrostí slova. Hérakleia byla
podřízena jeho vládě odměnou za jeho statečnost, která poté, co
zabil hada v Euchaitě, byla známa všem.
1

Římský císař ve východní polovině říše vládl 307–324.
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Na sever od města Euchaita leželo ladem pole, v němž byla velká
trhlina. Žil v ní obrovský had, který když z trhliny vylezl, požíral
vše, co mu přišlo do cesty, i lidi i zvířata. Když se to sv. Teodor dozvěděl, tehdy ještě sloužil u vojska, nikomu neprozradil svůj úmysl
a sám šel hada zabít. Spoléhal v tom na Boží pomoc. Vzal s sebou
svou obvyklou zbraň a řekl si: „Půjdu a své rodiště silou Kristovou
od tohoto strašného hada vysvobodím.“
Když Teodor dorazil na pole, vzhlédl k nebi a začal se modlit:
„Pane Ježíši Kriste, Ty jsi mi pomáhal v bitvách a dával jsi mi vítězství
nad nepřáteli, Ty jsi tentýž včera, dnes i na věky. Dej mi sílu, abych
tohoto hada přemohl.“ Pak se Teodor přiblížil k průrvě a hlasitě
zvolal: „Přikazuji ti jménem našeho Pána Ježíše Krista, vyjdi ze své
nory a připlaz se ke mně!“ Když had zaslechl hlas svatého, pohnul
se a začal se plazit ven. Svatý se přežehnal, sedl na koně a čekal,
kdy se had objeví. Jen co se vyplazil, kůň k němu běžel a začal po
něm dupat kopyty. Svatý udeřil hada mečem po hlavě a zabil ho. Pak
slezl z koně, padl na kolena a začal chválit Boha. „Děkuji Ti, Pane
Ježíši Kriste, že jsi mě vyslyšel a daroval jsi mi vítězství nad hadem!“
Obyvatelé Euchaity a okolí se o tom dozvěděli, běželi na pole, a když
uviděli hada, kterého Teodor zabil, jeden druhému v ohromení říkali:
„Velký je Teodorův Bůh!“ Tehdy mnoho lidí uvěřilo v Ježíše Krista,
obzvlášť vojáci. Všichni, kteří uvěřili, se nechali pokřtít a přidali se
ke Kristově církvi. Svatý Teodor žil v Hérakleii, hlásal Ježíše Krista
a mnoho pohanů se obrátilo. Každého dne se obyvatelé scházeli,
aby byli křtěni a téměř celá Hérakleia přijala svatou víru.
Tehdy přebýval císař Licinius v Nikomedii. Když mu pověděli o
sv. Teodorovi, ovládl ho silný hněv. Poslal z Nikomedie do Hérakleie své úředníky s příkazem, aby Teodora Stratiláta vzali a se ctí
ho přivedli k němu, jako by mu chtěl dát nějakou odměnu za jeho
chrabrost a věrnost.
Když přišli do Hérakleie, Teodor je přijal s úctou jako císařské
úředníky. Začali ho zvát k Liciniovi: „Císař se chce s tebou vidět,
má v úmyslu tě uctít dary a poctami za tvou chrabrost a moudrost.
Pojď s námi do Nikomedie.“ Svatý jim odpověděl: „Ať se stane císařská vůle, jen ještě dnes se u mě na hostině radujte a veselte a zítra
vykonáme, co třeba.“ Uplynuly tři dny. Teodor nevěnoval pozornost
přemlouvání poslů a zůstával dál ve svém městě. Pak jich několik
nechal u sebe a ostatní poslal zpět k císaři s listem, v němž napsal:
„Nemohu opustit své město v době, kdy mezi lidem zavládl velký
nepokoj, protože mnozí, kteří opustili bohy svých otců, se klanějí
Kristu a téměř celé město se už od bohů odvrátilo a slaví Krista. Je
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zde proto nebezpečí, že Hérakleia se oddělí od tvého císařství. Přijď
sem proto císaři ty sám a vezmi s sebou modly nejslavnějších bohů.
Učiň tak ze dvou důvodů: abys utišil vzbouřený lid a abys obnovil
starodávné uctívání, neboť když ty sám přede vším lidem přineseš
oběti, lid uvidí, že se klaníme velkým bohům, bude nás následovat
a utvrdí se ve víře předků.“
Teodor to udělal proto, že chtěl být umučen ve svém městě. Toužil ho posvětit svou krví prolitou za Ježíše Krista a svým utrpením
utvrdit i jiné ve svaté víře.
Císař Licinius si přečetl list a zaradoval se, neodkládal, vzal
s sebou kolem osmi tisíc vojáků a nejznamenitější z nikomédských
občanů a vydal se se svými knížaty a úředníky do Hérakleie. Také
vzal zlaté a stříbrné modly, které byly mezi lidem nejvíce uctívány.
Té noci, kdy se Teodor podle svého zvyku modlil, měl vidění.
Nacházel se jakoby v chrámu, jehož střecha se otevřela a dovnitř
zářilo nebeské světlo, které osvěcovalo celý chrám. Uslyšel hlas:
„Buď odvážný, Teodore, já jsem s tebou.“ Pak vidění zmizelo. Svatý
pochopil, že nastal jeho čas, kdy má být umučen za Ježíše Krista.
Zaradoval se a zahořel duchem. Když uslyšel, že se císař blíží k městu, vešel do místnosti, kde se modlíval, a se slzami začal úpěnlivě
volat k Bohu: „Všemohoucí Pane, který neopouštíš nikoho, kdo
v Tebe doufá, ale chráníš ho, buď i ke mně milostivý a chraň
mě před klamem nepřítele, abych nepadl před mými protivníky
a aby se nade mnou neradovali. Posilni a utvrď mě a dej mi
sílu mužně obstát v boji za Tebe až do krve a položit svou duši
kvůli Tobě jako sis i Ty zamiloval mě a dal ses přibít na kříž.“
Pak Teodor vyšel Liciniovi naproti spolu se vším svým vojskem
a obyvateli města. Když se s císařem setkal, uvítal ho: „Buď zdráv,
císaři, nejmocnější samovládce!“ Císař rovněž mile pozdravil sv. Teodora: „Buď zdráv, chrabrý bojovníku, slavný vojevůdce a přemoudrý
ochránce otcovských zákonů. Ty bys měl být po mně císařem.“ Za
veselého rozhovoru, za zvuku tympánů a trub vešli do města.
Následujícího dne byl na vysokém pódiu na náměstí uprostřed
města postaven císařský trůn. Přišel císař Licinius se všemi svými
dvořany i s Teodorem Stratilátem a zasedl na trůn. Začal chválit
město, jeho obyvatele i Teodora a nakonec dodal: „Teodore, ukaž nám
dnes svou lásku k slavným bohům a přines jim oběť, aby všechen
lid viděl tvou horlivost v uctívání bohů a poznal, že jsi jejich upřímný
druh věrný císaři.“ Tak Licinius pokoušel a lichotil svatému. Teodor
na to odpověděl: „Císaři, žij na věky! Ať se stane tvá vůle, jen mi
dnes dej velké bohy, které jsi přivezl s sebou, do mého domu, abych
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tuto i následující noc, dříve než je uctí všichni ostatní, uctil je u sebe
oběťmi a kadidlem, a potom, když přikážeš, přinesu jim oběť zjevně
přede vším lidem.“
Když to císař uslyšel, velmi se potěšil. Hned rozkázal přinést zlaté
a stříbrné modly. Svatý Teodor je vzal a šel do svého domu. Tam je
v noci porozbíjel na malé části a rozdal žebrákům. Za dva dny poslal
císař k svatému služebníky a přikázal, aby Teodor vykonal to, co
slíbil, a toho dne přede vším lidem přinesl oběť bohům. Teodor se
vydal k císaři. Císař jel spolu s ním na náměstí doprostřed města,
zasedl na trůn a řekl svatému: „Přemoudrý Teodore! Slavný vojevůdce! Nastal den oběti a slavení. Veřejně tedy přines oběť bohům, aby
všichni obyvatelé viděli tvou zbožnost a ještě více ctili naše bohy.“
V tu chvíli, kdy to císař řekl, jeden ze setníků, jménem Maxentius,
se k němu naklonil a řekl: „Přísahám při velkých bozích, císaři, že
tě ten ničemný Teodor oklamal. Včera jsem viděl zlatou hlavu bohyně
Artemidy v rukách jednoho žebráka, šel s ní a radoval se. Zeptal jsem
se ho: ‚Kde jsi ji našel?‘ A on mi řekl, že mu ji dal Teodor Stratilát.“
Když to Licinius uslyšel, až sebou trhl a jako omráčený nějaký čas
mlčel. Svatý Teodor mu řekl: „Všechno to, císaři, co ti řekl setník
Maxentius, je pravda a já jsem udělal dobře, že jsem všechny tvé
modly porozbíjel, neboť když samy sobě nemohly pomoci, když jsem
je rozbíjel, jak by mohly pomoci tobě?“ Licinius ještě stále mlčel, jako
by oněměl. Byl si vědom, že byl ponížen a zesměšněn přede všemi
lidmi. Svěsil hlavu, pak si ji pravou rukou podepřel, seděl a neměl
co říci. Za chvíli přece jen promluvil: „Teodore, tak to je tvá vděčnost
bohům za dary, které jsi od nich přijal? Copak tohoto jsem se od tebe
dočkal za to, že jsem tě zasypal poctami? Kvůli tomuto jsem opustil
Nikomedii a přišel k tobě? Lichocením jsi mě přiměl sem přijít, ó zlý a
podlý člověče! Vpravdě jsi syn úskočnosti a vtělená zloba. Ale přísahám při síle mých velkých bohů, že ti to neodpustím a tvá lstivost ti
přijde draho!“ Teodor Liciniovi odpověděl: „Buď rozumný, císaři, proč
se hněváš? Vždyť teď jsi poznal nemohoucnost svých bohů. Uznej
sám, kdyby byli skutečně bohy, proč by si sami nepomohli? Proč se na
mě nerozhněvali, když jsem je rozbíjel, a neposlali z nebe oheň, aby
mě spálil? Ne, nejsou bohy, jsou jen bezduchými a bezmocnými věcmi,
které lidská ruka může rozsekat jako obyčejné zlato a stříbro. Ty se,
císaři, hněváš a zlobíš, a pro mě je směšné hledět na tvůj nerozum.
Ty se rmoutíš, a já mám radost ze záhuby tvých bohů. Ty se Pánu
protivíš, a já Ho velebím! Ty se klaníš mrtvým bohům, a já se klaním
živému Bohu. Císaři, nehněvej se už a přestaň sršet zlobou. Když
se tak nerozumně chováš, jsi podobný oslu nebo nějakému mulovi.“
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Tehdy se Licinius ještě více rozzuřil a rozkázal roztáhnout svatého
a šlehat ho volskými žílami. Vojáci Teodora bili bez milosti, střídali
se a zavdali mu 600 úderů přes záda a 500 přes břicho. Licinius se
mu vysmíval: „Teodore, vydrž ještě trochu, dokud k tobě nepřijde tvůj
Kristus a nevysvobodí tě z mých rukou.“ Svatý odpověděl: „Můžeš
se mnou dělat, co chceš, a nepřestávej, protože ani utrpení,
ani úzkost, ani rány, ani meč, ani žádná jiná muka mě neodloučí od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši.“ Tehdy se císař
rozběsnil a křikl: „Ty stále ještě vyznáváš Krista?!“ A rozkázal znovu
nemilosrdně mučedníka bít, drásat jeho tělo železnými hřebeny a
rány rozdírat ostrými střepy. Svatý v těchto mukách jen statečně
vyslovoval: „Sláva Tobě, Bože!“
Po těch mukách ho uvrhli do vězení a pět dní mořili hladem.
Šestého dne císař rozkázal připravit kříž a ukřižovat na něm svatého
tak, jako kdysi Pilát ukřižoval Pána Ježíše Krista. Krutí mučitelé mu
ještě zabili do břicha dlouhý hřeb a řezali tělo břitvami, aby zesílili
jeho utrpení. Chlapci natahovali luky a stříleli mu do obličeje, takže
mu oči probodli šípy. V těchto mukách svatý volal k Pánu: „Pane, Ty
jsi mi řekl: ‚Já jsem s tebou.‘ Proč jsi mě teď opustil? Pohleď, Pane, jak
se na mě dravá zvěř kvůli Tobě vrhla a celého mě zmrzačila. Zornice
mých očí probodli, mé tělo je roztříštěné ranami, obličej rozbit, zuby
vybity, pamatuj na mě, Pane, že trpím kvůli Tobě a přijmi nyní mého
ducha, neboť již odcházím z tohoto života.“
Licinius myslel, že Teodor zemřel a nechal ho viset na kříži. V noci
však sestoupil anděl Páně, sejmul ho z kříže a zcela uzdravil. Řekl
mu: „Buď zdráv, a posilni se milostí našeho Pána Ježíše Krista. Hle,
Pán je s tebou! Proč jsi řekl, že tě opustil? Dokonej tedy do konce
tvůj hrdinný boj a přijdeš k Pánu přijmout korunu slávy, která je ti
už připravena.“ Pak se anděl znovu stal neviditelným. Mučedník
děkoval Pánu a začal zpívat: „Velebím Tě, můj Bože a můj Králi, a
dobrořečím Tvému jménu navěky věků!“ (Ž 145,1)
Před svítáním Licinius poslal dva setníky Antiocha a Patricia a
přikázal jim: „Jděte a přineste mi tělo mrtvého! Položím je do olověné
truhly a hodím do mořských hlubin, aby je křesťané nevzali.“ Když
se setníci přiblížili k místu, kde byl Teodor ukřižován, uviděli kříž,
ale ukřižovaný mučedník na něm nebyl. Přišli ke kříži blíže a uviděli svatého, jak klečí na zemi a slaví Pána. Setník Patricius hlasitě
zvolal: „Velký je Bůh křesťanů a není jiného Boha kromě Něho!“ Oba
setníci přišli k svatému a řekli: „Prosíme tě, mučedníku Kristův,
přijmi nás, neboť od této chvíle jsme křesťané.“ Toho dne oba uvěřili
v Krista a s nimi i sedmdesát vojáků.
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Když se o tom Licinius dozvěděl, poslal svého náměstka Sixta a
s ním tři sta vojáků, aby všechny, kdo uvěřili v Krista, zabili. Když
vojáci přišli a uviděli živého a zdravého Teodora, hned uvěřili v Ježíše Krista i oni. Na tom místě se shromáždil bezpočet lidu a všichni
volali: „Je jediný Bůh — Bůh křesťanů! Kromě Něho žádný jiný Bůh
není!“ A potom řekli: „Co je zač ten Licinius? Pojďme, ukamenujme ho!
Máme jen jednoho Boha a Krále, Ježíše Krista, jehož hlásá Teodor!“
Lid povstal, rozpoutaly se nepokoje, a dokonce došlo ke krveprolití. Svatý Teodor se snažil uklidnit tento zmatek a hlasitě promluvil:
„Přestaňte! Pán Ježíš Kristus, když visel na kříži, zadržoval anděly,
aby za Něho nevykonali nad lidským rodem spravedlivou pomstu.“
Těmito i jinými slovy mučedník nepokoje utišil. Pak se vydal do
města a všechen lid i vojáci šli za ním. Když šel kolem věznice, vězni,
kteří seděli v temnici, k němu volali: „Smiluj se nad námi, služebníku
pravého Boha!“ Na slovo svatého se otevřela brána věznice a vězňům spadly okovy. Celé město se shromáždilo a všichni se odřekli
modlářství a začali slavit Pána Ježíše, jediného Boha. Svatý Teodor
uzdravoval nemocné a vyháněl z lidí démony. Koho se svou rukou
dotkl anebo kdo se jen dotkl jeho oděvu, hned byl uzdraven.
Císař vzplál hněvem a hned poslal vojáka, aby sv. Teodora sťal.
Když lid vojáka uviděl, znovu začal rozruch a nepokoje. Povstali proti
Liciniovi a chtěli jeho služebníka zabít. Teodor začal přesvědčovat
lid, aby upustili od svého záměru a řekl jim: „Nebuřte se proti Liciniovi, on je jen sluha svého otce ďábla. A já mám teď odejít k mému
Pánu Ježíši Kristu!“ Když to řekl, začal se modlit. Po modlitbě sklonil
hlavu pod meč a byl sťat. Stalo se to roku 319.
Všechen lid vzdal mučedníkovi velkou úctu: vzali svíčky a kadidlo
a pochovali jeho tělo na určeném místě. Později byly jeho ostatky
s velkou slávou přeneseny do Euchaity.
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SVATÝ MUČEDNÍK NIKEFOR
V Antiochii Syrské žil jeden kněz jménem Sapricius v srdečném
přátelství s věřícím jménem Nikefor.1 Lidé je pokládali za rodné
bratry. Avšak ďábel, nenávistník všeho dobra, jim záviděl a zasel
mezi ně nepřátelství tak velké, že dokonce nechtěli jeden druhého
ani vidět. Jak velká byla dříve mezi nimi přízeň, tak velká mezi
nimi vyrostla ďábelským působením nenávist. V tomto zlém stavu
setrvávali dosti dlouho.
První se vzpamatoval Nikefor a začal se kát. Přiznal si před sebou
i před Bohem: „Byl jsem oklamán duchem lži a svou pýchou. Pane,
smiluj se! Je mi líto, že jsem Ti způsobil tolik bolesti.“ Pak se obrátil
na některé přátele a sousedy, aby šli za presbyterem Sapriciem a
poprosili ho, aby Nikeforovi odpustil. Ten mu však odpustit nechtěl.
Nikefor znovu poslal jiné známé, ale uražený přítel zůstal zatvrzelý.
Tak se stalo i potřetí. Sapricius zatvrdil své srdce a zapomněl na
slova našeho Pána, který řekl: „Odpouštějte, aby i vám bylo odpuštěno“ (Lk 6,37) a také „jestli přinášíš svůj dar na oltář a vzpomeneš,
že tvůj bratr má něco proti tobě, nechej svůj dar před oltářem a jdi se
nejprve usmířit se svým bratrem.“ (Mt 5,23–24) A ještě „Když nebudete odpouštět lidem jejich provinění, ani váš nebeský Otec neodpustí
vám provinění vaše.“ (Mt 6,15)
Nikefor viděl, že Sapricius posly nepřijal, a šel proto za ním sám.
Padl mu k nohám a začal prosit: „Odpusť mi, otče, pro lásku Boží,
odpusť!“ Nemilosrdný presbyter však na něj nechtěl ani pohlédnout,
protože už neměl ani lásku, ani bázeň Boží.
V Antiochii tehdy nečekaně vypuklo velké pronásledování věřících. Bylo to za vlády Valeriána (253–260) a Galliena (253–268).
Sapricius byl zajat a přiveden k výslechu. Místodržitel mu řekl: „Naši
vládcové nařídili, aby všichni přinesli oběti nesmrtelným bohům. Kdo
neuposlechne, bude po různých krutých mukách odsouzen k smrti.“
„Místodržiteli,“ řekl kněz, „pro nás křesťany je Králem Ježíš Kris1

z řeckého „nositel vítězství“
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tus, neboť On jediný je pravý Bůh a Stvořitel nebe, země, moře
a všeho, co je v nich. Všichni bohové pohanů jsou běsi. Ať vaše
modly zmizí z tváře země, protože nemohou nikomu pomoci a
jsou jen dílem lidských rukou.“ Rozhněvaný mučitel ho rozkázal
přivázat ke kolu a bez milosti mučit. Když byl mučen, směle hovořil
k místodržiteli: „Ty máš moc nad mým tělem, ale nad mou duší
moc nemáš. Ta je pod mocí mého Pána Ježíše Krista, který ji
stvořil.“ Sapricia dlouho mučili a on vše mužně snášel. Když místodržitel viděl, že je nepohnutelný, vydal rozsudek smrti.
Už ho vedli, aby mu sťali hlavu, když vtom se to dozvěděl blahoslavený Nikefor. Běžel za ním, se slzami mu padl k nohám a prosil:
„Mučedníku Kristův, odpusť mi, neboť jsem proti tobě zhřešil!“ Sapricius však na to neodpověděl vůbec nic, protože měl srdce zachvácené
ďábelskou zlobou. Svatý Nikefor za ním běžel dál, znovu přistoupil
a zopakoval svou prosbu. Sapricius byl však tvrdý jako kámen,
takže se sami kati divili takové zlobě. Nikeforovi řekli: „Takového
hloupého člověka, jako jsi ty, jsme ještě neviděli. Tento už jde na smrt
a ty ho tak naléhavě prosíš za odpuštění. Copak ti může po smrti
v něčem uškodit? Proč se s ním chceš usmířit?“ Pravý učedník Kristův odpověděl: „Vy nevíte, proč, ale Bůh to ví.“ Když přišli na místo
popravy, Nikefor znovu řekl svému příteli: „Prosím tě, odpusť mně,
hříšnému člověku.“ Ale i tyto prosby byly marné, Sapricius odvrátil
hlavu a nechtěl se na Nikefora ani podívat. Tehdy se se Sapriciem
stala nečekaná věc. Ve chvíli, kdy mu popravčí řekli: „Skloň svá kolena, aby byla sťata tvá hlava,“ on k nim jako očarovaný promluvil:
„Proč mě chcete zabít?“ Odpověděli mu: „Protože jsi nechtěl přinést
oběť bohům a pohrdl jsi císařským nařízením kvůli jakémusi člověku
jménem Kristus.“ Když to Sapricius uslyšel, řekl jim: „Nezabíjejte
mě, udělám, co mi přikazuje císař. Pokloním se bohům a přinesu jim
oběť.“ Toho, kdo se v krutých mukách Pána Ježíše nezřekl a už
měl přijmout věnec slávy, natolik oslepila nenávist, že se odvrátil
od věčného života a stal se odpadlíkem. Naplnilo se na něm Boží
slovo: „Jakou mírou měříte, takovou vám bude naměřeno.“ (Mt 7,2)
To se stalo se Sapriciem, protože Bůh je spravedlivý Soudce, který
se nedívá na vzhled člověka, ale na jeho srdce. Pro zatvrzelost Sapriciova srdce Pán od něj odňal svou milost a on hned odpadl od
Krista a ztratil nebeský věnec.
Nikefor ho se slzami prosil: „Nedělej to, milý bratře, neodvracej
se od našeho Spasitele! Hle, On stojí u dveří, aby ti dal nekonečnou
odměnu za tuto časnou smrt.“ Sapricius však, jako by vůbec neslyšel
jeho slova, spěchal do vlastní záhuby a tak ztrácel bezmezné štěstí,
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jaké měl přijmout za jeden úder mečem. Tehdy blahoslavený Nikefor
začal silným hlasem volat: „Já jsem křesťan! Já věřím v Ježíše Krista,
kterého se tento bezbožník zřekl! Setněte místo něho mne!“ Všichni
se divili, ale kati se neodvážili zabít ho bez příkazu místodržitele.
Proto jeden z nich běžel oznámit místodržiteli všechno, co se stalo.
Ten rozkázal Sapricia propustit a Nikefora setnout. Tak Nikefor
přijal milost mučednictví, jehož se odřekl jeho bývalý přítel. Stalo
se to kolem roku 260.
(V západní církvi se jeho památka slaví 20. února)

12/21012/21
SVATÁ MUČEDNICE TEODULIE
Za panování Diokleciána (284–305) a Maximiána (286–305) přijel do města Anazarbus1 v Kilíkii místodržitel jménem Pelagius.
Ten přikázal svým služebníkům obejít všechny okolní kraje, hledat
křesťany a přivést je k němu na soud. Tak byla zajata i Teodulie.
Bála se, aby ji pohané nezneuctili, a proto jim dala mnoho zlata a
prosila, aby ji propustili. Ničemové však nevěnovali pozornost penězům a táhli služebnici Boží k místodržiteli. Pověděli mu pak, že se
chtěla vykoupit. On své sluhy pochválil, že se nedali zlákat zlatem
a nepropustili ji a poctil je za to mnoha dary.
Usedl pak na soudnou stolici a zeptal se mučednice, jaké je její
jméno. Odpověděla: „Jsem křesťanka.“ Místodržitel řekl: „Dříve než
tě začnu mučit, mi řekni své jméno.“ Svatá odpověděla: „Už jsem ti
ho jednou řekla a nepodvedla jsem tě. Jsem křesťanka. Toto jméno je
pro mě nejcennější a věčné. Lidé mě nazvali Teodulií. Narodila jsem
se křesťanským rodičům a byla dobře vychována v Božím zákoně.“
Místodržitel odtušil: „Vidím, že mi odpovídáš nerozumně.“ Svatá
panna mu odvětila: „Vy jste nerozumní, protože jste opustili Boha a
klaníte se kameni.“ Mučitel úlisně řekl: „Prosím tě jako sestru, přines
bohům oběť a budeš si s velkou ctí užívat mého majetku.“ Teodulie
odpověděla: „Ty a tvůj otec satan si ho společně užívejte a společně
buďte i dědici věčných muk.“ Pelagius pokračoval: „Vím, že vy, ženy,
jste od přirozenosti zlostné a hněvivé a moříte ty, kdo vládnou. Já
se ale hned tak nerozhněvám. Laskavě ti proto přikazuji, aby ses mi
1

tehdy významné město v Kilíkii; ruiny města se nacházejí poblíž Çukurköprü v Turecku
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podřídila a uctila bohy, abys neztratila svou duši.“ Svatá rozhodně
odpověděla: „Já neztrácím svou duši, ale naopak ji zachraňuji,
když se držím víry v mého Boha, Ježíše Krista, jehož vyznávám.
Mé tělo i tak půjde do země, proto ti při zdravém rozumu říkám,
muč ho, jak chceš, a Bůh, když uvidí mé utrpení, dá mi svou
pomoc, neboť horlivě toužím za Něj trpět a zemřít tak, jak i On
zemřel za nás na kříži, aby spasil všechny lidi.“ Místodržitel
procedil mezi zuby: „Myslíš, že mě těmito svými slovy pohneš k hněvu, abych tě rychleji odevzdal smrti? Dobře si zapamatuj, že tě budu
dlouho mučit, řezat tvé tělo na kousky, dokud tě nezahubím.“ Svatá
mu řekla: „Zlý a dravý vlku, jak můžeš zahubit ovci, která má dobrého Pastýře, Krista, Stvořitele veškerenstva? Kdo mě může vytrhnout
z Jeho rukou?“ Mučitel se rozhněval a rozkázal pověsit mučednici
za vlasy na cypřiši1 a mučit ji rozžhavenými železnými rožni. Svatá
v mukách volala: „Ať je ti známo, místodržiteli, že žádné utrpení
necítím, a co víc, vidím, jak ty jsi mučen a přemožen.“ Odpověděl jí:
„Naši bohové jsou milosrdní a vědí, že se k nim máš obrátit, proto
tě chrání od bolesti.“ „Kde jsou tví bohové, kteří mě chrání?“ zeptala
se Teodulie, „ukaž mi je, abych je uctila!“ Když to Pelagius uslyšel,
velmi se zaradoval a rychle přikázal odvázat mučednici a vést ji do
pohanského chrámu, kde se nacházela socha zbožštěného Hadriána.
Když tam vešli, svatá se pomodlila k pravému Bohu, foukla na tuto
modlu a ta okamžitě spadla, jako by do ní uhodil blesk, a rozbila se
na tři části. Svatá vyšla ven a řekla místodržiteli: „Běž tam a pomoz
svému bohu, protože spadl a rozbil se.“ Když ničema uviděl rozbitou
modlu, jak leží na zemi, začal nad ní usedavě plakat. Zpráva o tom
se dostala až k císaři, proto poslal jednoho posla, aby — je-li to
pravda — byl místodržitel předhozen dravé zvěři.
Když se mučitel dozvěděl, že mu hrozí smrt, s pláčem padl sv. Teodulii k nohám a prosil, aby učinila, že modla bude zase celá. „Když
se tak stane, uvěřím v Krista,“ sliboval jí. Svatá pozvedla ruce k všemohoucímu Bohu a po modlitbě rozkázala modle, aby se postavila
na své místo. Císařův posel přišel a nalezl bůžka nepoškozeného,
proto se vrátil zpět a neudělal místodržiteli nic zlého. Pelagius pak
obdržel od císaře dopis s nařízením mučit Teodulii různými mukami a nakonec ji zabít. Bezbožník jako by zapomenul na svůj slib i
na to, že mu Boží služebnice zachránila život, a přikázal provrtat jí
nohy rozžhaveným železem. Tehdy se na něj obrátil správce věznice
jménem Helladius: „Místodržiteli, dej mi ji do rukou a já ji přesvědčím,
1

Cypřiš — exotický jehličnatý strom pyramidového tvaru.
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aby se poklonila bohům. Jestli se mi to nepodaří, setni mi hlavu.“
Pelagius souhlasil. Krutý pohan udělal pět dlouhých hřebů, kterými probil tělo mučednice. Teodulie pozvedla oči k nebi a prosila
svého Pána, aby jí daroval trpělivost. V tu chvíli Bůh udělal zázrak.
Hřeby vypadly a svatá byla zase zcela zdravá. Správce věznice ji
vzal do svého domu a podlými slovy ji přesvědčoval, aby se spolu
s ním poklonila jejich bůžkům. „Aby se i mně dostalo cti od místodržitele,“ řekl „a ty ses stala hodnou velké slávy od samých císařů.“
Teodulie mu odpověděla: „Ty sám se přesvědč o pravdě a staň
se křesťanem, abys byl hoden ne krátce trvající, ale věčné cti
v království našeho Pána Ježíše Krista, který má soudit živé
i mrtvé a každému odplatí podle jeho skutků.“ Helladius se
najednou zarazil a zasažen Boží milostí řekl: „Služebnice Kristova,
řekni mi celou pravdu, protože mé srdce se rozhořelo, když jsem slyšel
tvá slova.“ Tehdy mu Teodulie začala zvěstovat evangelium: „Tento
svět, jeho bohatství a všechna sláva brzy pominou. Budoucí věk je
však nekonečný. Kdo zde činí dobro a uvěří v Pána Ježíše Krista,
našeho Spasitele, přijme odměnu v nebesích. Ti, kteří v tomto životě
páchají zlo a odmítají Spasitele, budou na věky mučeni v pekle, a
nejvíc modláři jako vy.“ Těmito a jinými slovy Teodulie přivedla pohana k poznání pravdy.
Zrána se oba postavili před místodržitele a Helladius mu řekl:
„Nemohl jsem ji odvrátit od pravdivé cesty, ale ona mě přivedla na cestu spásy. Zbavila mne slepoty a přivedla k pravému Bohu Ježíši Kristu. V Něj teď věřím bez pochybností a celým srdcem vyznávám Jeho
svaté jméno.“ Jakmile to Pelagius uslyšel, rozkázal mu setnout hlavu
mečem a jeho tělo hodit do moře. Stalo se to 24. dne měsíce ledna.
Svatou Teodulii místodržitel přikázal uvrhnout do rozpálené pece.
Ona tam však neutrpěla žádnou škodu. Potom svatou mučednici
položili na rozpálenou pánev a vylévali na ni vroucí pryskyřici, vosk a
olivový olej. Božím zázrakem se pánev roztopila, vyšly z ní velké jiskry
a plameny ohně popálily mnoho lidu, který tam stál, i samotného
místodržitele. Ten pak na popáleniny zemřel. Svatá znovu zůstala
bez újmy. Velké množství pohanů, kteří tento zázrak viděli, uvěřilo
v Krista. Mezi nimi byl i Makarius a Evagrius, významní občané
města. Pohané tedy znovu rozpálili pec a uvrhli do ní Teodulii a
spolu s ní i mnoho novoobrácených. Tak společně přijali slavnou
mučednickou smrt a přešli do věčného života, v němž slaví se všemi
svatými Otce i Syna i Ducha svatého na věky.
(Její památka se slaví 5. února.)
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SVATÝ MUČEDNÍK CHARALAMPOS, BISKUP
Za vlády císaře Septimia Severa (193–211) byl v Magnesii nad
Meandrem1 biskupem sv. Charalampos. Za hlásání Božího slova
ho zajali a přivedli k prokonsulovi Lucianovi a vojevůdci Luciovi.
Charalampos před nimi vyznal:
„Můj Král, Ježíš Kristus, poslal proroky a apoštoly naplněné Duchem
svatým, aby prostřednictvím jejich
kázání všichni lidé přišli k rozumu
a neomylně šli cestou pravdy. Váš
císař Severus vynalezl kruté mučení,
aby lidé přinášeli oběti bezduchým
modlám a tak vydávali své duše
věčné smrti.“ Když tak mluvil, Lucian mu řekl: „Mluvíš nerozvážně,
nevidíš, kde je dobro a kde zlo. Ale
nemysli si, starče, že za svá slova
nebudeš mučen. Poslechni proto naši radu a přines oběť bohům.“
Svatý odpověděl: „Už jsem zestárl a můj časný život je u konce. Nechci proto pohrdat nebeskou odměnou.“ Když to prokonsul a velitel
vojska uslyšeli, rozhněvali se a začali připravovat muka. Rozčíleně
mu přikázali: „Přines oběť bohům!“ Charalampos odpověděl: „Děti,
nepřinesu oběť běsům! Pamatujte, že démoni, které uctíváte, se třesou
před znamením kříže!“ Tehdy prokonsul rozkázal pověsit svatého a
rozdírat jeho tělo železnými háky. Když mučedníkovi sedřeli kůži,
řekl: „Děkuji vám, že jste sedřením mého starého těla obnovili
1

starověké řecké město v Iónii v Malé Asii (dnešním západním Turecku) u
Egejského moře
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mého ducha, který se touží obléci v nový život.“ Když to svatý
říkal, na dva vojáky, kteří ho mučili, padla hrůza. Obrátili se k Lucianovi a Luciovi a řekli: „Toto pohanění, jehož se dopouštíte na
tomto člověku, mu bude sloužit ke slávě. Drásáme železnými drápy
tělo tvrdší než železo, neboť drápy se ohýbají a tělo zůstává nepoškozené.“ Když Lucian tato slova uslyšel, zaskřípal zuby a řekl: „Ó
služebníci zlí a líní vykonat příkaz! Neděláte, co je vám přikázáno,
ale bráníte odsouzence!“ Když se už služebníci mučením vysílili,
poznali velkou Boží sílu, obrátili se a začali oslavovat Krista. Za to
je sťali mečem. Jejich jména jsou Porfyrius a Baptus. Také tři ženy,
které se dívaly na utrpení svatého, uvěřili v Ježíše Krista a oslavili
Jeho svaté jméno. Rovněž je sťali mečem. K mučedníkovi pak přistoupil sám vojevůdce Lucius, vzal železné drápy a začal ho mučit.
Jakmile to však učinil, jeho ruce hned od loktů odpadly, jako by
je někdo uťal. Lucius padl na zem a křičel: „Ten člověk je čaroděj!
Místodržiteli, pomoz mi!“ Lucian hned přiběhl a viděl, že vojevůdce
nemá ruce. Podíval se na Charalampa a plivnul mu do obličeje. Za
to se mu hlava hned obrátila týlem dopředu a obličejem dozadu.
Obyvatelé města byli zachváceni strachem a prosili svatého, aby
prokonsula Luciana a vojevůdce Lucia tak netrestal. Charalampos
jim odpověděl: „Pán je mi svědkem, že nemám ve svém srdci žádné
zlo vůči těmto lidem.“ Pomodlil se proto: „Pane, nedopusť, abychom
byli zahubeni my, kteří jsme zhřešili proti Tobě, ale odpusť nám. Ty
jsi dnes potrestal Luciana a Lucia, aby jiní viděli Tvou sílu a obrátili
se.“ Tehdy uvěřilo v Ježíše Krista mnoho lidí a vojevůdce Lucius
řekl: „Muži Boží, smiluj se nade mnou, protože mě velmi bolí ruce.
Prosím, uzdrav mě, aby ustala tato bolest, a tehdy i já uvěřím v tvého
Boha.“ Svatý se modlil k Ježíši Kristu a prosil Ho o uzdravení pro
prokonsula, vojevůdce i pro sebe. Když se pomodlil, uslyšel z nebe
hlas: „Charalampe, vyslyšel jsem tvé modlitby a přijal tvá slova. Ať
tvé slovo přináší nemocným uzdravením.“ A hned se uzdravil Lucius,
Lucian i Charalampos. Když svatého sňali z mučidel, Lucius uvěřil
v Ježíše a poprosil, aby ho Charalampos pokřtil. Ten vyplnil jeho
prosbu a pokřtil ho. Prokonsul Lucian však šel k císaři Severovi,
který byl právě v Antiochii pisidské a pověděl mu všechno, co se
stalo v Magnesii. Mezitím přicházelo za sv. Charalampem mnoho
lidí a přijímali křest svatý. Vyznávali své hříchy a byli uzdravováni
z různých nemocí.
Jakmile císař uslyšel, co se v Magnesii stalo, hned poslal tři
sta vojáků, aby přivedli svatého Charalampa k němu. Vojáci šli do
Magnesie, zajali Charalampa a přivedli ho do Antiochie. Po cestě
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se jeden kůň obrátil k vojákům a řekl jim lidským hlasem: „Ó vojáci, je vás tři sta, ale všichni jste sluhové ďáblovi, nenávidíte Ježíše
Krista, který je za tímto mužem. Proč mu ubližujete? Osvoboďte toho,
kterého nemůžete svázat, abyste se sami osvobodili z pout.“ Ta slova
vojáky velmi polekala, ale neposlechli hlas, který k nim promluvil
skrze koně, a odvedli svatého k císaři. Tehdy ďábel použil jednoho
starého člověka a ten stanul před Severem se slovy: „Běda mi, císaři! Jsem král Skytů. Do mé země přišel muž jménem Charalampos,
velký čaroděj. Všechny mé vojáky ode mne odvrátil a všechen lid se
k němu přidal. A já, všemi opuštěn, jsem přišel, abych ti to řekl, aby
se ti nestalo něco podobného.“ Když to ďábel skrze onoho muže vyslovil, právě táhli svatého Charalampa před císaře. Jak jen Severus
svatého uviděl, ihned rozkázal pálit ho ohněm. Oheň však svatému
nijak neuškodil.
Když oheň zhasl, císař zavolal Charalampa a zeptal se ho: „Kolik je ti let?“ Svatý odpověděl: „Mnoho času jsem už prožil na tomto
marném světě. Je mi již 113 let.“ Císař se ho zeptal: „Jestliže jsi
prožil už tolik let, jak to, že jsi až dosud nepoznal naše bohy?“ Stařec mu odpověděl: „Mnoho let jsem prožil a získal jsem pravou
moudrost. Poznal jsem Ježíše Krista, jediného Pravého Boha
a uvěřil v Něho.“ Severus se znovu zeptal: „Umíš křísit mrtvé?“
Svatý odpověděl: „To není v lidských silách, ale v moci Ježíše Krista.“ Tehdy císař přikázal přivést jednoho muže, který už byl dlouho
posedlý, neboť ho 35 let mučil ďábel. Když muže přivedli, démon
poznal Charalampa a vykřikl: „Prosím tě, služebníku Boží, nemuč
mne, ale přikaž mi svým slovem, abych vyšel. Jestli chceš, povím ti,
jak jsem do tohoto člověka vešel.“ Charalampos přikázal, aby to řekl.
Běs začal hovořit: „Tento člověk chtěl okrást svého bližního a řekl si:
‚Pokud ho nejprve nezabiji, nebudu si moci vzít jeho dědictví.‘ Zabil
bližního, šel a vzal jeho majetek. Já jsem ho uviděl a pro hřích, který
spáchal, jsem do něho vešel a už 35 let v něm přebývám.“ Tehdy
svatý řekl démonovi: „Vyjdi z toho muže!“ A ďábel hned vyšel, člověk
byl zdráv a kál se za své hříchy. Když to císař viděl, řekl: „Vpravdě,
velký je Bůh křesťanský.“ Tehdy svatý vzkřísil ještě jednoho mladíka. Tyto zázraky vidělo mnoho lidí a uvěřili v Ježíše. Sám císař
byl velmi udiven, ale prefekt jménem Krispus mu radil: „Znič toho
muže z povrchu země, protože je čaroděj a čarováním dělá zázraky.“
Severus mu uvěřil a mučedníkovi řekl: „Přines oběť bohům, abys
unikl mukám.“ Svatý odpověděl: „Muka mi přinášejí mnoho užitku,
neboť nakolik mé tělo trpí, natolik se ve mně raduje můj duch.“ Císař
rozkázal bít Charalampa kamením po ústech a potom řekl sluhům,
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aby mu pálili obličej. Když však sluhové přiložili svíčky k vousům
svatého, vyšlehl od něj velký oheň a spálil 70 pohanů. Když to císař
viděl, vzplál hněvem a vzkřikl: „Dobře mi to řekl skytský král, že jsi
čaroděj a chceš i ode mne odvrátit mé vojáky!“
Severus tehdy vystřelil do vzduchu šíp a řekl: „Přijď sem, Kriste,
žiješ-li na výsosti, sestup dolů! Postav si stan na zemi, neboť se s tebou chystám do boje a mám dost sil, abych se proti Tobě postavil.“
Když císař říkal tato rouhavá slova, země se zatřásla, zahřměly
hromy a objevily se blesky. Všichni lidé oněměli strachem a císař
spolu s Krispem byli svázáni neviditelnými pouty a zdvihnuti do povětří. Císař Charalampa prosil, aby se za něj pomodlil k svatému
Bohu, aby ho vysvobodil z této muky. V tu chvíli přišla císařova
dcera Bassina Severa, která to všechno viděla, a uvěřila v pravého
Boha. Přiběhla ke svatému a prosila ho: „Prosím tě, služebníku
Boží, pomodli se k Ježíši Kristu a osvoboď z neviditelných pout mého
otce.“ Stařec se pomodlil a Boží hněv se utišil. Císař s Krispem byli
postaveni na zem. Když byl Severus osvobozen z neviditelných pout,
řekl: „Panovníku, Stvořiteli nebe i země, smiluj se nade mnou!“ Když
to řekl, odešel i s dvořany do svých komnat. Zůstal tam tři dny a
myslel na to, co se stalo. Mezitím Bassina šla za Charalampem a
rozmlouvala s ním. Svatý ji poučil o Božím království a ona se ještě
více utvrdila v křesťanské víře.
Když uplynulo třicet dní po velkém Božím trestu, císař zapomenul
na všechno, co se stalo, a znovu se vrátil k modlám. Povolal Charalampa a přikázal mu přinést oběť bohům. Svatý mu řekl: „Nemůže se
stát, aby služebník Boží poslouchal slova kata. Tvá slova jsou vpravdě
bláznivá.“ Císař se rozhněval: „Ty má slova nazýváš bláznivými?“
Přikázal zaháknout hák za ústa světce a vodit ho tak městem. Tehdy přiběhla císařova dcera Bassina a volala: „Co to děláš, otče! Proč
mučíš spravedlivého? Proč se znovu vydáváš do sítí ďábla? Vzpomeň,
jak tě Ježíš Kristus potrestal, když jsi byl svázán neviditelnými pouty
a zavěšen ve vzduchu!“ Když to Severus uslyšel, nevzpamatoval se,
ale stal se ještě horším. Řekl: „Bassino, přines oběť bohům!“ Tehdy
dívka předstírala, že chce přinést oběť a řekla: „Udělám, co říkáš,
otče.“ Císař se zaradoval a hned rozkázal rozvázat Charalampa.
Bassina šla do chrámu Dia a Apollóna, vzala modlu Dia a řekla mu:
„Jestli jsi bůh, proč jsi nepochopil, že jsem tě přišla zničit?“ Když to
řekla, silně s ním udeřila o zem a on se rozbil. Pak vzala Apollóna
a řekla: „I ty, ďáble, shrbený starče, padni na zem, neboť sám jsi
prach!“ A také s ním udeřila a rozbila ho. Potom dívka porozbíjela
i jiné modly, všechny, které tam byly. Žreci hned běželi k císaři a
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vše mu vyprávěli. Když to Severus uslyšel, přikázal zhotovit nové
bohy a Bassině říci, že vstali z mrtvých jako Kristus. Žreci to rychle
udělali a ráno řekli Bassině, že jejich bohové vstali z mrtvých. Dívka
šla znovu do pohanského obětiště chrámu a řekla: „Nové bohy ještě
lehčeji rozbiji než ty staré.“ Přistoupila k modle Dia a řekla: „Tobě
pravím, který jsi prý vstal z mrtvých, navrať se k mrtvým!“ Když to
řekla, znovu rozbila všechny modly. Žreci se rozhněvali a všechno
pověděli císaři. Zavolal si dceru a řekl jí, aby přinesla oběť bohům,
ale děvče mu odpovědělo: „Už jsem přinesla oběť, jak jsem uměla.
Jestli chceš, mohu totéž udělat i jiným bohům.“ Rozhněvaný císař
nechal dceru bít a pak se znovu pustil do Charalampa.
Severus poslal svatého mučedníka k jedné vdově, aby ho zneuctila. Charalampos tam však učinil zázrak se suchým sloupem,
z něhož vyrazily ratolesti. Žena se obrátila a spolu s ní i mnoho
dalších uvěřilo v Ježíše Krista a dali se pokřtít. Následujícího dne
císař znovu nechal předvést sv. Charalampa. Tu mu oznámili, jaký
zázrak svatý učinil. Severus se velmi divil. Přistoupil však k němu
Krispus a řekl: „Pane, jestli nerozkážeš rychle zabít mečem toho čaroděje, všichni uvěří jeho zázrakům, opustí naše bohy i nás a půjdou
za ním.“ Tehdy císař vydal rozkaz, aby Charalampa sťali mečem.
Když svatého přivedli na místo popravy, poklekl a v modlitbě za
všechno Ježíši děkoval: „Pamatuj na mě, Pane, můj Bože, ve svém
království!“ Když se tak modlil, otevřela se nebesa a sestoupil k němu
Ježíš s mnoha svatými anděly. Byl postaven smaragdový trůn, na
nějž usedl Pán a promluvil k mučedníkovi: „Pojď, Charalampe, pro
mé jméno jsi mnoho vytrpěl. Pros ode mne, co chceš, a dám ti to.“
Svatý řekl: „Je pro mě výsadou, Pane, žes mě učinil hodným vidět
Tvou uchvacující slávu. Prosím tě, uděl svou milost, aby na místě,
kde budou uloženy mé ostatky a kde budou ke Tvé slávě vzpomínat
mou památku, nebylo hladu ani moru, ale ať zde panuje spása duší
a tělesné zdraví. Pane, je-li to Tvá vůle, dej, aby tam, kde bude čteno,
jak ses oslavil na mém mučení, nebyly žádné choroby zvířat a aby
lidské duše nebyly stiženy žádným zlem.“ Když se tak svatý pomodlil, Pán řekl: „Ať se stane podle tvé prosby, můj statečný bojovníku.“
Pak Ježíš spolu s anděly znovu vystoupil na nebe a šla s Ním také
duše sv. Charalampa. Tehdy vojáci šli za císařem a vyprávěli mu,
jak se Pán zjevil mučedníkovi, jak zemřel bez toho, aby ho sťali a
jak viděli jeho duši odcházet do nebe. Tehdy Bassina prosila o tělo
svatého, a když ho dostala, ovinula je čistým plátnem, pomazala
mastí a položila do zlaté rakve. Císař se bál soudit a mučit svou
dceru a dovolil jí žít jako křesťance.
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SVATÝ MUČEDNÍK BLAŽEJ, BISKUP
Svatý Blažej byl spravedlivým
a laskavým a svým zbožným životem dával dobrý příklad i druhým. Obyvatelé Sebaste,1 kteří
byli svědky jeho bohumilého života, se včas postarali o to, aby
jim byl právě on jmenován biskupem. V těch časech, za vlády
císaře Diokleciána (284–305),
byli křesťané krutě pronásledováni a mnoho lidí umíralo mučednickou smrtí. Když se mnoho
křesťanů ze Sebaste schovávalo
v pustině i sv. Blažej šel s nimi
a usídlil se v jeskyni na hoře Argus, aby se nevydával na muka
bez toho, že by dostal pokyn
od Boha. Ustavičně se modlil a
vedl poustevnický život. Často
k němu přicházela dravá zvěř a přijímala požehnání. Když přišla
v čase, kdy se svatý modlil, zůstala stát před jeskyní a čekala, až
svatý po modlitbě přijde. Zvěř neodcházela, dokud je Blažej nepožehnal. Když bylo některé zvíře nemocné, přicházelo za svatým, on
na ně kladl ruce a uzdravoval je.
Po Diokleciánovi se stal císařem Licinius (308–324), který rovněž
pronásledoval křesťany. V té době byl místodržitelem Kappadokie a
Arménie Agrikola. Rozkázal svým lovcům, aby šli do pustiny a ulovili
mnoho dravé zvěře, aby mohl mučit křesťany. Když lovci obcházeli
1

Město na rozhraní římských provincií Kappadokie a Pontu, území Malé
Arménie; dnešní Sivas v Turecku.
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pustinu a přišli k hoře Argus, uviděli před jednou jeskyní mnoho
zvěře, která si tam hrála. Přišli blíže, podívali se do jeskyně a uviděli
tam sv. Blažeje, jak se modlí. Lovci mu nic neřekli, ale hned se vrátili
a řekli o tom Agrikolovi. Tehdy místodržící nařídil mnoha vojákům
jít s nimi a najít křesťany, kteří se skrývají v jeskyni a přivést je
před soud. Vojáci přišli na horu a v jeskyni našli jen samotného
Blažeje, který se tam modlil. Řekli mu: „Vyjdi odtud a pojď s námi
do města, protože tě volá místodržitel.“ Svatý se zaradoval a řekl:
„Dobře děti, pojďme společně, neboť si na mě Pán vzpomenul. Této
noci se mi třikrát zjevil a řekl: Vstaň a přines mi oběť, která náleží
tvému kněžství. Dobře děti, že jste dnes přišly.“
Když vojáci vedli sv. Blažeje cestou, mnoho pohanů, kteří slyšeli
biskupovo poučení a viděli zázraky, které konal, obrátili se k Ježíši
Kristu. Přinášeli k němu nemocné a on je svou modlitbou uzdravoval. Jedna žena měla jediného syna. Když jedl rybu, kost mu uvízla
v krku a nemohl ani mluvit. Už umíral. Matka vzala napůl mrtvého
syna a přinesla ho k nohám svatého. Plakala a prosila: „Smiluj se
nad mým synem, služebníku našeho Spasitele, Ježíše Krista, neboť
mám jen jeho.“ Matka Blažeji vyprávěla, co se s jejím synem stalo.
Svatý mu položil ruku na krk a pomodlil se: „Ty, který všem pomáháš, kdo Tě vpravdě volá, Spasiteli, vyslyš mé modlitby, a kost, co
uvízla v hrdle tohoto chlapce, vytáhni svou neviditelnou silou a uzdrav
ho.“ Když to řekl, chlapec se hned uzdravil a Blažej ho dal matce.
Ta s velkou vděčností oslavovala Boha.
Když vojáci se svatým ještě byli na cestě a přiblížili se k Sebastii,
jedna chudá vdova přiběhla k svatému a s pláčem si mu stěžovala,
že její jediné sele chytil a ukradl vlk. Když ji Blažej viděl, jak pláče,
řekl: „Nebuď smutná, ženo, neplač, dostaneš zpátky svoje sele živé
a nezraněné.“ Když to řekl, šel dál cestou. K té ubohé vdově náhle
běžel vlk a nesl v zubech sele. Vypustil ho živé a celé před ní a utekl
zpět do pustiny. Vdova vzala své sele a radostně děkovala Bohu.
Když sv. Blažeje přivedli do města a Agrikola se dozvěděl o jeho
příchodu, rozkázal uvrhnout ho do věznice. Následujícího dne usedl
na soudném stolci a postavil před sebou svatého. Místodržitel začal
zpočátku mluvit laskavými slovy: „Buď zdráv, Blažeji, náš i našich
bohů milý příteli!“ Svatý mu odpověděl: „Buď zdráv i ty, místodržiteli,
a nenazývej bohy běsy, kteří budou odevzdáni věčnému ohni spolu
s těmi, kdo je uctívají.“ Když to Agrikola uslyšel, rozhněval se a rozkázal Blažeje krutě bít velkými palicemi. Svatého dlouhý čas bili a on
místodržícímu řekl: „Nerozumný pokušiteli, myslíš, že svým mučením
mě od mého Pána odvrátíš? Nebudeš to moci nikdy udělat, neboť mám
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Ježíše Krista, On sám mě posiluje.“ Když Agrikola viděl nezlomnou
víru svatého, rozkázal znovu ho odvést do temnice. Tehdy ta ubohá
vdova, když slyšela, jak mužně sv. Blažej trpí za Krista, zařezala své
jediné sele, uvařila hlavu a nohy, položila to vše na talíř s různou
zeleninou, kterou mohla nasbírat, všechno to postavila do košíku
a přinesla mučedníkovi do temnice. Svatý chválil Boha, ochutnal
jídlo a požehnal ženě s prosbou k Pánu, aby v jejím domě nikdy nic
nutného nechybělo. Vdova se pak vděčně vrátila do svého domu.
Potom Agrikola podruhé zasedl na soudném stolci, nechal předvolat mučedníka k výslechu a řekl: „Blažeji, přineseš oběti bohům,
abys zůstal živý, nebo chceš zemřít?“ Svatý odpověděl: „Modly, které
nestvořily nebe ani zem, ať zahynou. A smrt, kterou mi vyhrožuješ, mě
přenese do věčného života.“ Tehdy mučitel rozkázal pověsit svatého a
sdírat jeho tělo. Když Blažeje mučili, řekl místodržícímu: „Chceš mě,
který mám Pomocníka, Ježíše Krista, polekat ranami? Nebojím
se tvých viditelných muk, neboť vím, jaká odměna je slíbená
těm, kdo milují pravého a živého Boha.“ Místodržitel rozkázal
sundat Blažeje a znovu ho odvést do vězení. Když ho odváděli, šlo za
ním sedm žen, které sbíraly krev, co z těla svatého kapala. Vojáci to
viděli, chytli je a přivedli k Agrikolovi se slovy: „I tyto jsou křesťanky.“
Místodržící jim řekl: „Vzpamatujte se a přineste oběti bohům! Pak ode
mne dostanete velké pocty.“ Ženy odpověděly: „Jestli chceš, abychom
se poklonily s oběťmi tvým bohům, nejprve si musíme umýt, jak je to
zvykem, ruce a tvář. Půjdeme k jezeru, jaké je nedaleko, a ty přikaž,
aby nám dali bohy, abychom se jim hned, jak se umyjeme, mohly
poklonit.“ Agrikola se zaradoval, rozkázal přinést modly, položil je
do měchů a zapečetil olovem. Pak je dal ženám a svěřil je vojákům.
Když všichni přišli k jezeru, ženy ze sebe shodily měchy s modlami,
které nesly, a rychle je hodily do jezera. Všechny se tam potopily.
Vojáci je znovu s hněvem přivedli před místodržitele a řekli mu: „Tyto
ženy ti lhaly, utopily tvé bohy, nevěděli jsme, že lžou a nedrželi jsme
je.“ Ženy řekly: „Pravému Bohu se z lidské lži nic nestane. A tvoji
bohové — je to jen bezdušné kamení a dřevo, zlato a stříbro. Vzaly
jsme je a potopily. Když ani sami sebe nezachránili z našich rukou,
jak potom mohou jiným v neštěstí pomáhat?“ Místodržitel se rozhněval, rozkázal rozpálit pec, přinést železné hřebeny a sedm destiček
ve formě oděvu, rozpálených ohněm. Ty dal postavit z jedné strany.
Z druhé strany rozkázal položit honosný oděv s různými ozdobami
pro ženy. Když to služebníci udělali, obrátil se k ženám: „Vyberte
si: jestli se pokloníte a přinesete oběti bohům, zachráníte svůj život a
budete chodit v honosném oděvu se šperky, ale pokud nebudete chtít
oběť bohům přinést, podstoupíte muka, která jsou vám připravena.“
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Tehdy jedna žena, která měla dvě děti, uchopila honosný oděv, hodila ho do pece a hned začal hořet. Kat rozkázal krutě svaté ženy
mučit. Během jejich mučení andělé sestupovali z nebe a posilovali
mučednice slovy: „Nebojte se, ale hrdinně bojujte za Ježíše Krista!
On vás odmění věčným životem, který nikdy nekončí!“ Tehdy Agricola rozkázal hodit ženy do pece. Když to udělali, oheň hned zhasl a
ženám se nic nestalo. Agrikola k nim promluvil: „Odhoďte své čáry,
přistupte a přineste oběti našim bohům.“ Ženy odpověděly: „Nebude
po tvém, ďábelský synu, neopustíme Pána našeho Ježíše Krista, nepokloníme se kameni a dřevu, hluchým a bezduchým modlám, které
jsou ti podobné. My jsme povolány do nebeského království, proto
dále dělej, co chceš.“ Tehdy mučitel rozkázal sťat jim hlavy. Když je
přivedli na popraviště, pomodlily se a kat jim sťal hlavy.
Potom Agrikola rozkázal vyvést Blažeje z věznice a řekl mu: „Přineseš dnes oběti bohům, nebo ne?“ Svatý mu odpověděl: „Který člověk,
když pozná živého Boha, by se klaněl, nebo přinášel oběti bezduchým
modlám? Pamatuj, že jsi opustil živého Boha a klaníš se bezduchému
kameni. Já se ale tvých hrozeb nebojím. Muč mě, jak chceš, hle, kvůli
Ježíši Kristu ti rád vydávám své tělo. Bůh má vládu nad mou duší.“
Tehdy místodržitel rozkázal hodit Blažeje do jezera, aby se utopil.
Když svatého vedli k jezeru, požehnal vodu znamením kříže a šel po
vodě jako po zemi. Přišel doprostřed jezera, sedl si na vodu a řekl
vojákům, aby stáli na břehu: „Jestli máte bohy, ukažte jejich sílu
a vyjděte i vy na vodu.“ Hned šedesát osm mužů vzývalo své bohy
jménem a vrhli se do jezera, protože si mysleli, že také půjdou po
vodě. Všichni se však utopili. Tehdy se svatý vrátil na břeh, přišel
za místodržitelem a napomínal ho. Agrikola hned vydal rozsudek
smrti: „Blažej, který se mi nepodrobil, uráží císaře, znevažuje bohy
a šedesát osm mužů čárami utopil ve vodě, ať je sťat mečem spolu
s dvěma chlapci.“ Tehdy vojáci vedli svatého spolu s chlapci, kteří
byli syny jedné ze sedmi mučednic, a přivedli je na místo popravy.
Tam se Blažej modlil a prosil za sebe, za oba chlapce i za celý svět.
Kat usekl hlavy všem třem svatým mučedníkům. Jedna žena pak
vzala svaté ostatky a pochovala je na tom místě.
U hrobu svatého byli lidé uzdravováni. Pán dal věřícím ve sv. Blažejovi velkého přímluvce. V den jeho svátku Pán pro jeho modlitby
uděluje tzv. svatoblažejské požehnání a toho, kdo ho s vírou přijímá,
už předem chrání před nemocemi, hlavně krčními, ale i jinými.
(Jeho památka se v západní církvi slaví 3. února.)
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SVATÝCH 1003 MUČEDNÍKŮ Z NIKOMEDIE
Za vlády zločinného Diokleciána, krutého mučitele, bylo rozpoutáno velké pronásledování a mnoho křesťanů drželi ve věznicích a
zabíjeli pro Krista. Tehdy zemřel mučednickou smrtí i Kristův služebník biskup Teopempt, Teonáš, který se obrátil z čarodějnictví,
čtyři vysocí císařští hodnostáři, Bassus, Eusebius, Eutychius a
Basilides a rovněž svatý mučedník Petr, který je měl strážit. Ženy
těchto dvořanů rovněž přijaly svatou víru a zůstaly věrné vyznání
Krista. Také pak za Pána položily své životy. Po nich se i členové
jejich domácností, všichni služebníci, otroci i svobodní, jednotně
rozhodli: „Když naši páni — svatí skrze víru v Pána Ježíše — které
jsme v tomto světě poslouchali, pohrdli tímto dočasným a pomíjivým
životem a teď se radují ve věčném štěstí, proč bychom i my nešli za
naším Pánem? Předstupme před císaře Diokleciána a řekněme mu:
I my jsme křesťané a toužíme spolu s našimi pány, kteří nad námi
vládli v tomto životě, obdržet nevadnoucí věnec slávy v budoucím
životě.“ Když se tak mezi sebou dohodli, a všichni s tím ze srdce
souhlasili, spočítali, kolik jich je spolu s ženami a dětmi, a bylo
jich tisíc tři. Všichni šli, stanuli se před soudnou stolicí zločinného
kata Diokleciána a jako jedněmi ústy volali: „I my jsme křesťané a
následujeme své rodiče a pány, kteří za Krista prolili svou krev. Ďáblu
se nepodřídíme, slepým, hluchým, němým a bezduchým modlám se
nepokloníme.“ Když císař viděl, že je jich tak mnoho, velmi ho to
znepokojilo, proto se nejprve přetvařoval a mluvil k nim laskavě,
aby je zviklal: „Proč jste natolik nerozumní, že se dobrovolně vrháte
do záhuby? Raději mě poslechněte jako otce, který vám dobře radí.
Přineste oběti bohům a osvobodíte se z toho bláznovství, kterým se
nechal svést Eusebius a jeho přátelé a zle odešli z tohoto života. Vy,
jestli mě poslechnete, přistoupíte a přinesete oběť nesmrtelným bohům, přijmete ode mne milost, pocty i nemalé dary a obohatíte se.“
Svatí mučiteli odpověděli: „My nepotřebujeme tvé dary, ani tvých
hrozeb se nebojíme! Snažíme se přinést oběť chvály živému a pravému
Bohu. Ty, co chceš dělat, dělej rychle, neboť nic nám není dražšího
nad Krista.“ Když Dioklecián uslyšel tato slova svatých mučedníků,
dostal strach, aby nedošlo ke vzpouře mezi lidmi, neboť viděl, že
velmi odvážně hájili svou víru v Krista. Dal znamení svému vojsku,
aby vytasili meče a obstoupili křesťanské shromáždění, v němž bylo
i mnoho malých dětí, které držely matky na rukách, z nichž některé
měly jeden rok, jiné byly dvou či tříměsíční. Když ozbrojené vojsko
obklíčilo křesťany, císař řekl: „Podřiďte se mé radě a vyznejte, že
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chcete přinést oběť bohům a poklonit se jim, abyste se vrátili živí a
zdraví do svých domovů, smilujte se nad vašimi nemluvňaty tak, jako
já se nad vámi smilovávám, abyste pro vaši pošetilost nezahynuli vy
i vaše děti. Neposlechnete-li mne však, ani Kristus vám nic nepomůže.“ Svatí mu odpověděli: „My jsme se naučili klanět jednomu Bohu,
který žije na nebesích, a Jeho jednorozenému Synu a Slovu, Pánu
našemu Ježíši Kristu, i Duchu svatému. Nesváděj nás svou marnou
přízní, protože nás nepřemluvíš žádným svým svodem ani výhrůžkami nás nepolekáš. Od víry v Krista se neodvrátíme! Od našeho Pána
neodpadneme a nikdy se nepokloníme bezduchým modlám, které ty
uctíváš. Nic pro nás není dražšího a vytouženějšího než sám Kristus,
živý Bůh na věky věků.“ Tehdy se Dioklecián rozzuřil a dal vojákům
znamení, aby všechny sťali. Ti se jako litá zvěř na ně ze všech stran
vrhli a postínali svaté Kristovy mučedníky; nikoho neušetřili, ani
děti, ani kojence, a tak z tisíce tří křesťanů nezůstal nikdo živý.
Tak svatí Kristovi mučedníci v pravověrném vyznání dovršili své
mučednické hrdinství 7. února v Nikomedii.
(Jejich památka se slaví 7. února.)
:;:;:;:;:;:;:;:;

Svatý Petr Damiani
viz str. 321
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SVATÝ MELETIUS, ARCIBISKUP
Svatý Meletius1 pocházel z Meliténé v římské provincii Arménie.
Přestože vyrůstal v bohatství a mohl žít bezstarostným životem,
protože celý jeho rod byl
zámožný, rozhodl se pro
úzkou cestu zřeknutí
se sebe. Zpočátku byl
biskupem v arménské
Sebaste, pak v Beroei2
v Sýrii a později byl určen za arcibiskupa do Antiochie.3 Když byl sesazen konstantinopolský lžipatriarcha a heretik Makedonius, antiochijský arcibiskup,
arián Eudoxius, zatoužil kvůli bohatství ovládnout prázdný stolec
hlavního města. Když se o tom obyvatelé dozvěděli, velmi je to rozhněvalo a vyhnali ho. Pak se shromáždili a chtěli vybrat důstojného
kandidáta na biskupa. Většinu mezi nimi tvořili ariáni, pravověrných
bylo méně. Na sněmu se všichni jednohlasně shodli na tom, aby
byl za nového arcipastýře určen Meletius. Ariáni neprotestovali,
protože si byli jisti, že se stane jejich stoupencem a doufali, že se
tak celá Antiochie přidá k nim. Své společné rozhodnutí obyvatelé
potvrdili vlastnoručními podpisy a svěřili tento dokument Eusebiovi,
samosatskému biskupovi, který tam byl přítomen. Císař Konstan1
2
3

z řeckého slova „snaživý“
dnes Aleppo
Antiochie byla jednou z pěti všeobecných církví a sídlem patriarcha. I
když tento titul se v církvi objevil až později. Dříve místo něj používali
titul arcibiskup.
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cius (337–361) souhlasil s tímto rozhodnutím a pozval Meletia do
Antiochie. Církevní historik Teodorit svědčí, že vstříc novému arcibiskupovi vyšlo celé město, dokonce i židé a pohané, protože podle
slov sv. Epifania se pověst o jeho neposkvrněném životě rozšířila
všude.
Meletius usedl na arcibiskupský stolec a rozhodně vystoupil
proti falešnému učení ariánů. Aby zjevně ujistil všechny, že vyznává závěry prvního všeobecného sněmu, veřejně v chrámě oslavoval
Přesvatou Trojici a hlásal, že každý, kdo věří jinak, zbloudil z cesty
pravdy. Když Meletius takto kázal k lidu, přistoupil k němu místní
arcijáhen, který byl zasažen herezí, a rukou mu zakryl ústa, aby
nemohl mluvit. Tehdy služebník Boží začal prsty ukazovat to, co
dosud hovořil ústy. Když pravověrní viděli tak horlivého obránce
víry, zajásali a pomáhali svému pastýři. Rozčarovaní ariáni začali
svatého všude pomlouvat a nazývali ho heretikem. Nakonec se jim
podařilo navést císaře Konstancia, aby Meletia odsoudil k vyhnanství do jeho vlasti Arménie. Na jeho místo vybrali svého stoupence,
Euzoea. Během svého prvního pobytu v Antiochii Meletius vysvětil
na jáhna sv. Basila Velikého.
Když sv. Eusebius viděl, co se stalo, tajně opustil Antiochii a
vydal se do své země. Ariáni věděli, že má u sebe dokument, který
dokazuje jednohlasné zvolení Meletia arcibiskupem. Báli se, aby
nebyli usvědčeni ze svého zločinu a uprosili císaře, který tam tenkrát byl, aby poslal své sluhy za Eusebiem, aby odevzdal dokument.
Vládce hned učinil podle jejich vůle, ale sluha Boží prohlásil, že jim
dokument nedá. Konstancius se rozhněval a podruhé poslal sluhu
s oznámením, že jestli biskup neodevzdá rozhodnutí sněmu, useknou mu pravou ruku. Ve skutečnosti nerozkázal, aby to udělali,
ale myslel, že těmi slovy Eusebia poleká. Když sv. Eusebius přečetl
list, hned natáhl obě ruce a řekl: „Nejen pravou, ale i levou mi
usekněte, dokument vám nedám, protože zjevně dokazuje zlo a
bezpráví, které páchají heretici.“ Když se císař dozvěděl o takové
statečnosti sv. Eusebia, podivil se a pak ho veřejně chválil.
Situace v Antiochii byla neobyčejně složitá. Ještě než určili Meletia arcipastýřem, byl po dobu 30 let mezi pravověrnými rozkol.
Jedni uznávali ariánské biskupy, jiní se od nich zcela oddělili a
shromažďovali se k bohoslužbám zvlášť pod vedením kněze Paulina.
Po vyhnání svatého z jeho stolce skupina kolem Paulina vybrala
Paulina na biskupa a nevyznávala Meletia svým pastýřem, protože za
něj hlasovali i ariáni. Jedny proto nazývali paulíňany, a druhé, kteří
čekali návrat biskupa, meletiány. V té době byli všechny chrámy
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v Antiochii v rukách odpadlíků, kromě jednoho, který dobrovolně
dali Paulinovi.
Za několik let zemřel císař Konstancius a po něm začal vládnout
nad Římskou říší Julián Odpadlík (361–363). Na počátku své vlády
se pokrytecky přetvařoval, jako by byl zbožným křesťanem, a propustil všechny biskupy, kteří byli ve vyhnanství. Tehdy se vrátil do
Antiochie i sv. Meletius. Jeho hlavní starostí bylo obnovit jednotu
mezi pravověrnými. Neodmítal biskupa Paulina, ale naopak, ctil ho,
přesto byl nucen sloužit v chrámě za hradbami města. Zanedlouho zločinec Julián začal otevřeně pronásledovat křesťany a nejvíc
v Antiochii, kterou ten ničema učinil hlavním městem obnoveného
pohanství. Když vytáhl do války proti Peršanům, přišel sem a zde
přinesl velké oběti Apollónovi, aby se dozvěděl, zda zvítězí. Modla
stála na místě nazvaném Dafné.1 Byly tam uloženy ostatky svatého mučedníka Babyla a třech mládenců, kteří spolu s ním položili
život za Krista.2 Od té doby, co tam byly uloženy ostatky mučedníků, démon, co přebýval v modle a promlouval z ní, utekl. Proto
modla přestala hovořit. Když se Julián dozvěděl o příčině mlčení
modly, rozkázal věřícím, aby odtamtud odnesli svaté ostatky. Tak
se i stalo. Potom padl oheň z nebe na modlářský chrám Apollóna
a spálil ho. Pohanští žreci však císaři tvrdili, že to křesťané v noci
zapálili chrám. Rozzuřený vládce začal silné represe proti věřícím.
Dva presbytery Eugenia a Makaria umučil a arcibiskupa Meletia
znovu vyhnal z města.
Zanedlouho Julián zahynul. Místo něho se ujal vlády zbožný
Jovián (363–364). Svatý Meletius se vrátil a svolal v Antiochii místní sněm, na němž vyznali božství Ježíše Krista a odsoudili ariány.
Dokonce někteří z jejich biskupů souhlasili s Meletiem, ale jen
pokrytecky, protože se chtěli zalíbit císaři. V té době sv. Meletius
pokřtil Jana Zlatoústého a určil ho za církevního lektora. Svatý
Jan pak zůstával s patriarchou Meletiem tři roky. Císař Jovián ale
zanedlouho zemřel a císařem se stal Valentinian I. (364–375). Jeho
žena Justina ho navedla, aby se přidal k odpadlíkům a začal pronásledovat věřící. Císař zůstal v Antiochii a potřetí odsoudil svatého
arcibiskupa do vyhnanství. Když se lid dozvěděl tuto smutnou zprávu, vrhl se na místodržitele, který jim ji oznámil, s kameny. Kdyby
si sluha Boží nestoupl před něj, místodržitel by jistě zahynul. Svatý
Meletius pak žil ve svém domě v Getase v Arménii.
1
2

předměstí Antiochie
památka 4. září
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Po Valentinianovi I. zasedl na trůn zbožný Gracián (367–383).
Pravověrní biskupové byli propuštěni a mohli se vrátit do svých
diecézí. Svatý Meletius se snažil všemi silami odstranit rozkol mezi
pravověrnými. Pomáhal mu v tom i sv. Basil Veliký. V té době císař
vydal příkaz, aby všude odebrali chrámy ariánům a vrátili je pravověrným. Tehdy přišel do Antiochie vojevůdce jménem Sapor. Byla
svolána rada, během níž se Meletius veřejně obrátil na Paulina:
„Naši věřící, které nám svěřil Pán, se ničím ve zbožnosti mezi sebou
neliší. Sjednoťme je proto a tak zastavíme sváry o prvenství a pasme
společně Pánovy ovce. Pokud je biskupský stolec příčinou našeho
sváru, navrhuji, abychom na něj položili evangelium a my dva usedali z jeho dvou stran. Pokud já první dovrším tento dočasný život, ty
sám budeš pást Kristovo stádo, když ty odejdeš na věčnost první, já
budu pokračovat v péči o Boží církev.“ Paulin s tím však nesouhlasil.
Sapor to oznámil císaři a ten nařídil odevzdat arcibiskupu Meletiovi
všechny antiochijské chrámy.
Svatý patriarcha začal horlivě odstraňovat všechen nesoulad
vzniklý herezí, pohanstvím a rozkolem mezi věřícími. Svými poučeními, a hlavně příkladem života, osvěcoval lidské duše jako zářící
hvězda. Mnoho ariánů obrátil k pravdě. Mezi jeho učedníky byli
známí duchovní jako Flavián, který po něm převzal antiochijský
patriarchální stolec, Acacius, biskup v Beroei, Diodorus z Tarsu
a Elpidius z Laodiceje. Nejvíce však sv. Jan Zlatoústý,1 kterého
ustanovil jáhnem. Tito a mnoho jiných byli sv. Meletiem poučeni a
dobře posloužili Kristově církvi. Několik měsíců po smrti sv. Basila
Velikého, roku 379, byl svolán do Antiochie synod pod vedením
arcibiskupa Meletia a na něm bylo odsouzeno falešné Apollinariovo
učení.
V roce 379 převzal žezlo vlády císař Theodosius I., který byl nejprve znamenitým vojevůdcem císaře Graciána. Mnoho let slavně
vítězil nad barbarskými pluky. Před přijetím císařství uviděl ve snu
biskupa Antiochie, o němž jen slyšel, ale ještě ho osobně neznal.
Svatý na něj vložil císařský purpurový plášť a diadém. Theodosius se
tomu velmi divil a nechápal, co to znamená. Za několik dní se toto
vidění naplnilo, neboť Gracián viděl, že on sám nemůže řídit celou
říši pro její velikost a barbarské nájezdy. Ustanovil proto Theodosia
jako dobrého, chrabrého a pravověrného muže za spoluvládce. Tak
Theodosius převzal vládu nad Východem. Když nový císař přišel
do Konstantinopole, přikázal, aby ariánům zkonfiskovali všechny
1

památka 13. listopadu, viz IV. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, str. 227
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chrámy a předali je pravověrným. Zanedlouho, v roce 381, byl svolán
do Cařihradu II. všeobecný koncil. Byl na něm i sv. Meletius. Císař
si velmi přál ho vidět. Když se biskupové shromáždili v císařském
paláci, císař hned služebníka Božího poznal, protože to byl skutečně
ten, koho viděl ve vidění.
Do čela sněmu vybrali sv. Meletia a zanedlouho se Pán skrze něj
oslavil podivuhodným znamením. Když začali ariáni vyhlašovat své
nepravdivé učení, Boží muž vstal, ukázal tři prsty jako obraz třech
osob Přesvaté Trojice a požehnal lidu. Najednou z jeho ruky vyšlehl
oheň jako blesk. Pravověrní byli utvrzeni ve víře a heretici zahanbeni.
První věcí, kterou sněm rozhodl, bylo, že určil Řehoře Naziánského
za patriarchu cařihradského. Hned potom sv. Meletius onemocněl
a zemřel. Pohřeb s mnoha poctami se konal v Konstantinopoli i za
účasti císaře, otců sněmu a všech obyvatel města. Průvod byl skutečnou triumfální slavností. Kam jen oko pohlédlo, všechno osvětlovala světla svíček. Několik sborů zpívalo žalmy různými jazyky. Tělo
svatého bylo nabalzamováno a dočasně uloženo v chrámu svatých
apoštolů. Svatý Řehoř Nysský1 pronesl uchvacující pochvalnou řeč
ke cti zemřelého. Jeho ostatky pak byly přeneseny do Antiochie.
Věřící pochovali tělo svého milovaného pastýře v chrámě mučedníka
Babyla, který sv. Meletius vystavěl nedlouho před svou smrtí. Řehoř
Naziánský2 o svatém později napsal: „Byl to nejzbožnější biskup,
prostý, upřímného chování, plný Boha, laskavý, statečný a pokorný.

1
2

památka 10. ledna, viz str. 71
památka 25. ledna, viz str. 153
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SVATÝ MARTINIAN
Kolem roku 400 v pustině nedaleko Caesareje palestinské žil
poustevník jménem Martinian. Když mu bylo 18 let, zřekl se světa a
už 25 let na tomto místě sloužil Bohu. Pán mu dal dar divů činění.
Skrze jeho modlitby bylo mnoho lidí uzdraveno a mnoho posedlých
vysvobozeno z ďábelské tyranie.
Ďábel chtěl Martiniana svést a často ho strašil různými přízraky.
Jednoho dne, když se svatý modlil žaltář, ďábel se přetvořil ve velkého hada, plazil se při stěně cely a začal vyrývat zem, jako by chtěl
zeď podkopat a Martinianovu celu zbořit. Poustevník zakončil zpěv,
beze strachu vyhlédl z okna a řekl hadovi: „Ty se opravdu musíš jen
plazit po zemi, neboť se snažíš marně. Nebojím se tvých přízraků,
mým pomocníkem je můj Pán Ježíš Kristus. On rozšlape tvou sílu.“
Když to démon uslyšel, změnil se v mlžný vír, začal utíkat a křikl:
„Jen počkej! Já vím, čím tě přemůžu! Vymyslel jsem na tebe léčku,
kterou tě spoutám, vyženu tě a zbavím tě tvé naděje. Nastražím ti
takové pokušení, ve kterém neobstojíš. Pak uvidíme!“ Martinian se
pak znovu klidně vrátil ke svým obvyklým modlitbám.
Tehdy ďábel vnukl zlou myšlenku jedné nevěstce, aby šla do cely
světce a svedla ho ke hříchu. Převlékla se proto do starého, roztrhaného oděvu, přepásala se provazem, vzala s sebou vak, do něhož
uložila nádherné šaty a vydala se v noci do pustiny k Martinianově
cele. V tu noc vál silný vítr a zem zalévaly potoky deště. Když žena
přišla k cele, začala svatého prosit, aby ji pustil dovnitř. Martinian
otevřel okno a uviděl ženu ve starém oděvu, jak mokne v dešti a
pomyslel si: „Běda mi! Nevím, co mám dělat. Když tu ženu nepustím,
roztrhá ji zvěř nebo zemře z velké zimy a já se stanu vrahem. Jestli ji
však pustím dovnitř, bojím se pokušení, abych se neposkvrnil.“ Tehdy se pomodlil: „Na Tebe, Pane, spoléhám, abych nebyl zahanben
a aby se ďábel nade mnou neradoval.“ Otevřel dveře, pustil ji do
vnější cely a sám se zamknul ve vnitřní. Tam zazpíval žalmy a lehl si
k odpočinku. V noci na něj začal ďábel útočit nečistým pokušením.
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Zrána se žena oblékla do svého skvostného šatu a čekala, dokud
Martinian nevejde. Když vešel, začala ho svádět k hříchu. Mnoha
slovy k němu promlouvala a tak ho obloudila. Potom se ho dotkla
a dále ho pokoušela. Martinianovi se zatemnil rozum a vnitřně dal
souhlas k hříchu. Zcela by padl, kdyby mu Bůh nepomohl a nedal
spasitelnou myšlenku. Martinian se vzpamatoval, vzal dříví, rozpálil oheň a skočil do něj bosýma nohama. Když se pořádně spálil,
řekl: „Tak co, Martiniane? Když nemůžeš snést tento malinký oheň,
jak sneseš pekelný oheň, ve kterém se bude tvá duše věčně mučit?
Pomysli na ta muka! A stále si je připomínej!“ V tu chvíli Martiniana naplnil strach z věčných muk v pekle. Když už měl nohy silně
spálené, vyšel z ohně, padl na zem a se slzami prosil: „Pane, můj
Bože, buď milostivý mně hříšnému! Odpusť mi můj hřích!“ Když to
nevěstka Zoe viděla, vzpamatovala se i ona a pochopila, jak velmi
hřešila. Řekla Martinianovi: „Odpusť mně hříšné, pomodli se za mě,
aby má duše byla zachráněna. Už se nevrátím do města, ani nevejdu
do svého domu, ale budu činit pokání za svůj hříšný život a pracovat
pro spásu své duše. Ďábel mě navedl, abych tě svedla, ale teď se
proti němu vyzbrojím ve jménu Ježíše Krista a zahanbím ho. Chtěl
tě skrze mě přemoci, ale sám teď bude mnou přemožen mocí Ježíše,
který přijímá i nevěstky, když činí pokání.“ To řekla a rozplakala se.
Martinian jí řekl: „Jdi a jak jsi řekla, pracuj nad svou spásou, kaj
se ze svých hříchů a bojuj s žádostivostí, abys pokořila ďábla.“ Žena
se zeptala: „Kam mám jít, abych spasila svou duši?“ Poustevník jí
odpověděl: „Jdi do Betléma a najdi tam svatou pannu Pavlu,1 a když
ji najdeš, všechno jí pověz. U ní můžeš dosáhnout spásy.“ Zoe vstala
a vydala se na cestu. Martinian zůstal ležet na zemi v pokání za
svůj hřích. Bolest z vnitřní zrady Krista byla nesrovnatelně větší než
fyzická bolest způsobená ohněm. Martiniana naplňovala hluboká
lítost, nenávist k hříchu a touha po důvěrném spojení s Ježíšem,
po útěše v Něm.
Zoe za dva dny přišla do Betléma, našla monastýr panny Pavly
a vstoupila do něho. Svaté panně pověděla všechno, co se stalo.
Když to Pavla slyšela, chválila Boha za to, že zachraňuje hříšníky a
přijala Zoe do monastýru. Zoe se tam velmi mnoho modlila, postila
a činila pokání za svůj dřívější hříšný život. Na konci svého života
prosila Boha o milost, aby jí dal poznat, zda její pokání přijal. Pán
její prosbu vyslyšel a dal jí i dar uzdravovat nemocné. Zoe prožila
v monastýru v pokání 12 let a odevzdala svou duši Bohu.
1

sv. Pavla Římská, památka 26. ledna
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Martinian se sedm měsíců léčil z ran, které mu způsobil oheň a
upřímně se kál za svůj hřích. Když se mu rány na nohách zahojily, byl si vědom, že rána na duši, způsobená vnitřním souhlasem
s hříchem, se hojí daleko déle a nečistý duch, který ji způsobil,
hledá každou příležitost, jak na to místo znovu zaútočit a ránu
rozjitřit. Pomyslel si proto: „Když odsud neodejdu na neznámé místo, ďábel mi nedá pokoje. Musím žít na takovém místě, kam žena
nemůže přijít!“ Když si to pomyslel, pomodlil se, přežehnal a šel
k moři. Přišel do přístavu, našel jednoho zbožného mořeplavce a
řekl mu: „Bratře, neznáš nějaký malý ostrůvek uprostřed moře, na
kterém by nikdo nebyl?“ Ten odpověděl: „Proč se ptáš?“ Svatý řekl:
„Chci se vzdálit od světa a nenacházím místo, kde bych mohl spočinout a uniknout ďábelskému pokušení.“ Mořeplavec mu odpověděl:
„Je takové místo, ale je strašné. Uprostřed moře je vysoký kámen,
z něhož není vůbec vidět zemi.“ Martinian řekl: „Takové místo mám
velmi rád, tam bych chtěl bydlet.“ Muž se ho zeptal: „Jak si tam ale
obstaráš jídlo?“ Svatý řekl: „Uzavřeme spolu dohodu: ty mi budeš
přivážet jídlo a já se za tebe budu modlit k Bohu. Přinášej mi i palmové
větve, budu z nich plést košíky, abych pracoval svýma rukama. Ty
je budeš ode mne brát a prodávat a za to kupovat chléb a přinášet
mi jej spolu s vodou. Budeš přicházet dvakrát nebo třikrát za rok.“
Mořeplavec pochopil, že před ním stojí duchovní člověk a slíbil, že
udělá všechno, o co ho prosil. Nasedli na loď a odpluli k tomu místu, dostali se tam navečer. Martinian vystoupil na kámen a začal
tam žít. Neměl žádný přístřešek, v noci trpěl zimou a ve dne byl
pálen slunečním žárem. Mořeplavec sem připlouval podle dohody
a přivážel mu chléb a vodu.
Martinian žil na skále a byl rád, že utekl od světa. Neustále se
modlil a oslavoval Ježíše Krista. Ani tady ho však ďábel nenechal
na pokoji a často se mu snažil různým způsobem škodit. Martinian
ho častými modlitbami odháněl, ale on si vymyslel nové pokušení.
Jednou ďábel uviděl, že na moři pluje loď, na níž jsou muži i ženy.
Rozpoutal bouři a silný vítr, který nahnal loď na podmořskou skálu,
takže ztroskotala. Všichni, kteří se na lodi plavili, utonuli. Jen jedna
dívka se stihla zachytit za prkno z lodi a na ní připlula ke skále, kde
žil Martinian. Zachytila se za kámen a začala svatého prosit, aby
ji zachránil před smrtí. Martinian viděl, že není nikdo jiný, kdo by
ji mohl zachránit a řekl: „Je to ďábelský úskok, běda mi hříšnému.
Znovu je přede mnou pokušení, co mám dělat? Když tu dívku nevytáhnu z vody, zahyne a já budu vrahem, když ji vytáhnu, nemůžu
tu s ní zůstat. Když jsem dříve byl na zemi, mohl jsem utéct, ale
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kam teď uteču?“ Bezradně pozvedl
ruce k nebi a modlil se: „Pane, nedej
mi zahynout, ale učiň vše k užitku
mé duše.“ Když to řekl, pomohl dívce vystoupit z moře na skálu. Pak
řekl: „Nemohou být pospolu seno a
oheň. Zůstaň tu a ničeho se neboj.
Tady je chléb a voda. Přiváží je sem
jeden mořeplavec. Za dva měsíce sem
znovu přijde. Pověz mu všechno, co
se stalo, a on tě přiveze na břeh.“ Potom Martinian požehnal moře a řekl:
„Pane Ježíši Kriste, ve Tvém jménu se
vrhám do moře, neboť raději zemřu
ve vlnách, než bych zhřešil.“ S těmi
slovy se vrhl do moře a plaval. Tehdy Pán poslal dva delfíny, kteří vzali svatého na svá záda a zanesli ho
k pobřeží.
Martinian vystoupil na souš a děkoval Ježíši za to, že ho zachránil. Pak se rozhodl, že bude stále putovat, aby na něj ďábel
nemohl posílat svá velká pokušení. Tak Martinian do konce svého
života přecházel z místa na místo. Za dva roky prošel 164 měst.
Nakonec přišel do Athén, vešel do chrámu, lehl na zem a prosil, aby
k němu zavolali biskupa. Lidé nejdříve nechtěli, ale nakonec zavolali.
Athénskému biskupovi Bůh ve vidění odhalil pravdu o blahoslaveném Martinianovi, a proto k němu ochotně přišel. V chrámě mu
udělil svaté svátosti a Martinian řekl svá poslední slova: „Pane
Ježíši Kriste, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Přežehnal
se a zemřel.
Panna Fotina, tak se jmenovala dívka, co zůstala na skále, na
samotě poznala marnost světa a rozhodla se zasvětit svůj život Bohu
a spáse své duše. Když za dva měsíce připlul mořeplavec, lekl se,
když uviděl místo mnicha dívku. Fotina mu však řekla, aby se nebál, a vyprávěla mu všechno, co se stalo. Mořeplavec se tomu velmi
podivil a chtěl převést děvče na souš. Ona ho ale prosila: „Prosím
tě, nechej mě tu a přinášej mi chléb a vodu tak, jak tomu mnichovi.
Přines mi také vlnu, abych mohla vlastníma rukama pracovat, a
také prosím přivez svou ženu, aby mě naučila, jak mám s vlnou pracovat. Prosím tě, nezanechávej mě bez pomoci, ale pomoz mi spasit
mou duši.“ Mořeplavec jí řekl: „Udělám všechno, jak mi přikazuješ.
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Posilni se a Bůh vyplní tvou touhu a spasí tě.“ Když to řekl, sedl
do člunu, vrátil se domů, vše vyprávěl své manželce a za dva dny
společně s ní připlul za dívkou. Přivezli jí všechno, o co prosila. Pak
se s manželkou vrátili domů. Připlouvali za ní dvakrát či třikrát za
rok. Fotina žila na skále stejně jako Martinian a mnoho se modlila
ve dne i v noci. Když vystoupila na kámen, bylo jí 25 let. Prožila tak
na skále šest let. Jednoho dne před příjezdem mořeplavce s jeho
ženou odevzdala svou duši do rukou Páně. Když mořeplavec znovu
se svou manželkou připluli a našli její mrtvé tělo, uctili ho a převezli do Caesareje palestinské. Mořeplavec měl pak vidění od Boha
o svaté panně a vše oznámil místnímu biskupovi. Ten pak spolu se
vším klérem důstojně tělo Fotiny pochovali.

12/21012/21
SVATÝ ANSGAR, BISKUP
Ve Francii byl prastarý klášter zvaný Corbie.
Přijali do něho na výchovu chlapce jménem Ansgar. Když vyrostl a stal
se knězem a řeholníkem,
bylo jeho největší touhou
šířit křesťanství mezi pohany a tam umřít jako
mučedník. V té době byl
roku 826 král Dánů Harald vyhnán ze své vlasti.
Žádal císaře o pomoc a
dal se i se svým dvorem pokřtít. Aby se však křesťanství v Dánsku
zachovalo a rozšířilo, potřeboval kněze. Ansgar se dobrovolně hlásil a vzal s sebou i přítele Autberta. Autbert však brzy zemřel. Král
Harald zvlažněl a Ansgar byl odvolán do vlasti.
Mezitím bylo císaři Ludvíkovi Pobožnému ze Švédska hlášeno,
že je tam mnoho duší, které touží po křesťanské pravdě. Ansgar se
znova hlásil a vydal se na cestu. Avšak loď, která ho měla přivézt na
nové působiště, byla přepadena a Ansgar ledva zachránil holý život.
Čtyřicet ručně psaných knih, císařovy dary pro švédského krále,
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všechno bylo ztraceno! Za velikých útrap došel do města Birka.1 Král Björn jej laskavě přijal
a dovolil mu misijní práci.
Roku 831 Ansgar odjel k císaři Ludvíkovi, aby mu podal
zprávu. Císař se rozhodl založit
v Hamburku biskupství, které
by bylo opěrným bodem pro
misie v severských zemích. O
vánocích 831 byl Ansgar vysvěcen na biskupa. Papež ho jmenoval legátem severních zemí.
To byl počátek soustavné misijní činnosti v Dánsku a Švédsku. Dílo vzkvétalo. Najednou však
přijelo do města šest set lodí pohanských Normanů, zničili město,
kostel i klášter a Ansgar stěží vyvázl životem. Zdálo se, že celé jeho
životní dílo je zničeno. Světec však neztratil důvěru. Těšil se slovy
Písma svatého: „Hospodin dal, Hospodin vzal, budiž jméno Páně
pochváleno!“ A Bůh pomohl. Ansgar se stal biskupem v Brémách a
jel podruhé do Švédska. Tam s velikým úspěchem kázal dvě léta. I
nový dánský král ho prosil o věrozvěsty, a také tam se značně šířilo
křesťanství.
Ansgar žil jako mnich. Mnoho se postil a modlil. Stále nosil na
těle žíněný pás. Mnohým otrokům zjednal svobodu. I na svých misijních cestách pletl sítě, aby sám sebe uživil a nebyl nikomu na
obtíž. Když roku 865 umíral, jeho poslední slova byla: „Bože, buď
milostiv mně hříšnému!“
(Jeho památka se slaví 3. února.)

1

důležité obchodní středisko na ostrově Björkö v dnešním Švédsku
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SVATÝ CYRIL FILOSOF, UČITEL SLOVANŮ
(životopis je podán 5. července)
SVATÝ AUXENTIUS, POUSTEVNÍK
Auxentius byl synem Peršana Ady, který
za časů perského krále
Sapora, pronásledovatele
křesťanů, opustil Persii a
utekl do Cařihradu. Zde
se stal důstojníkem na
císařském dvoře Theodosia II. a sloužil v jeho
vojsku. Mladý voják se
vyznačoval zbožností a
živou vírou v Boha. Brzy
se seznámil s jinými
zbožnými muži jako ctihodný Marcian,1 který byl určen za hospodáře chrámu sv. Sofie, dále to byl mnich Jan, který žil při chrámu
sv. Jana Křtitele na předměstí Konstantinopole nazývaném Hedbomon, a jinými. Spolu s nimi se Auxentius modlil, bděl, četl Boží slovo
a rozmlouval o tom, co je užitečné pro duši. Podle jejich příkladu
se nakonec rozhodl opustit svět s jeho marností a stát se bojovníkem Krista Krále. Vstoupil proto do monastýru. Tam byl nejprve
vysvěcen na jáhna a později přijal i kněžské svěcení. Auxentius se
natolik vkořenil v Ježíše Krista, že od Něj dostal moc vyhánět běsy.
Stal se tím známý v celém hlavním městě. Odešel pak do Bithýnie a
usadil se na hoře nedaleko od Cařihradu, která se nazývala Oxia. Na
samotě v modlitbě sv. Auxentius pozvedal své ruce k Bohu, chválil
1

památka 10. ledna, viz str. 73
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Ho a s Davidem vyznával: „Neboť Ty jediný, Pane, mi dáváš žít v
bezpečí.“ Později byla tato hora nazvána Auxentiova.
Jednou se s ním potkali pastýři, kteří hledali ztracené ovce. Na
modlitby ctihodného otce je našli. Od té doby začalo přicházet za
Auxentiem mnoho lidí, jedni kvůli tělesnému uzdravení, jiní kvůli
duchovním radám. Věřící z okolí mu vybudovali na vrchu hory celu.
V ní se Auxentius zamknul a nikam nevycházel. S návštěvníky hovořil přes malé okénko.
Svatý se měl za nic a vždy říkal, že je jen nástrojem v Božích
rukou. Jednou za ním přišla manželka správce města Nikomedie,
která ztratila zrak. Začala Auxentia prosit, aby se pomodlil za její
uzdravení. On řekl přítomným: „Jsem hříšník, podobný svou hříšností vám. Jestli věříte, že Ten, kdo uzdravil slepého od narození,
nepohrdne ani touto ženou, pak se za ni společně horlivě pomodleme
k Bohu.“ Když se všichni modlili, svatý se dotkl jejích očí a řekl:
„Uzdravuje tě Ježíš Kristus, pravé Světlo.“ Žena hned prozřela a
všichni děkovali Bohu.
Ctihodný otec měl také dar duchovního zraku. Stalo se, že ho
navštívili dva muži. Jeden pravověrný, druhý heretik. Prvního přijal
s láskou a hovořil s ním o Božích věcech. K odpadlíkovi však nepromluvil ani slovo, protože viděl, že nevěří. Na cestě zpět heretik začal
ctihodného otce urážet a nazývat ho pokrytcem. Když se přiblížil ke
svému domu, řekli mu, že na jeho dceru najednou zaútočil démon
a krutě ji mučí. Ničemný odpadlík poznal svůj hřích, začal činit
pokání a vedl posedlou dívku ke ctihodnému otci. Ten ji ve jménu
Ježíše Krista osvobodil od ďábelských pout a její otec se vrátil do
lůna církve.
Jednoho dne přišli prosit o uzdravení dva malomocní. Auxentius se jich zeptal: „Jaké jsou vaše hříchy, že na vás za ně dopadl
takový Boží trest?“ Oni mu neodpověděli, jen opakovali: „Smiluj se
nad námi, pomodli se za nás, abychom byli uzdraveni.“ Svatý ale
vážně řekl: „Bratři, vy jste onemocněli, protože jste si zvykli často se
zapřísahávat a pronášet kletby a přitom brát nadarmo Boží jméno.
Tím jste na sebe svolali Boží hněv.“ Když uslyšeli, že stařec ví o jejich hříších, polekali se a začali činit pokání. Až tehdy ctihodný otec
vzýval Nebeského Lékaře a prosil Ho o milost uzdravení, pomastil
choré svěceným olejem a řekl: „Uzdravuje vás Ježíš Kristus. Já jsem
jen člověk hříšný.“ Malomocenství hned zmizelo.
Jindy přinesli rodiče k Auxentiovi paralyzovaného syna, který
ležel na nosítkách. Řekli starci: „Pro velké množství našich hříchů
se toto stalo s naším dítětem.“ On se na ně obrátil se slovy: „Věříte,
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že skrze mne poníženého a ubohého může silný Bůh chlapce uzdravit?“ Oni řekli: „Ano, věříme, že u Boha je všechno možné.“ „Ať se
vám stane podle vaší víry!“ řekl ctihodný otec. Nemocný hned vstal
z nosítek zcela zdráv a všichni oslavovali Boha.
V roce 451 proběhl čtvrtý všeobecný koncil v Chalcedonu proti
Eutychovi. Auxentius se ho také účastnil a horlivě bojoval, aby
byli odpadlíci přemoženi. Mnoho za to od nich vytrpěl. Pak se zase
vrátil do své cely, kde svými modlitbami, poučováním lidu a příkladem života přinášel velký užitek celé zemi. Svatý založil mnoho
monastýrů včetně ženských, které se nacházely blízko místa, kde
žil. Ctihodný stařec pečoval o své duchovní syny a dcery s velkou
láskou jako dobrý otec.
Jedné noci se sluha Boží modlil v cele a jeho učedníci bděli venku.
Najednou otevřel okénko a hlasitě třikrát řekl: „Požehnaný Pán Bůh
zástupů!“ Pak pokračoval: „Děti, světlo, které bylo na východě, Šimon
Sloupovník1 zesnul.“ Za nějaký čas skutečně přišla zpráva o smrti
ctihodného Šimona Sloupovníka. Zanedlouho po této události přešel
do věčnosti i sv. Auxentius. Stalo se to roku 473. Jeho ostatky byly
uloženy v chrámu sester, jeho duchovních dcer. Mezi svatými hrdiny
víry, kteří po Auxentiově smrti přebývali v jeho cele, byl i Štěpán
Nový,2 který zemřel mučednickou smrtí v boji za pravověrnost proti
herezi ikonoborectví.

12/21012/21
SVATÝ MUČEDNÍK VALENTIN
Císař Claudius II. (268–270) se vyznačoval laskavostí a dobrotivostí, což bylo na pohana neobvyklé. Přesto za krátký čas, kdy seděl
na trůnu, byli křesťané pronásledováni krutými státními úředníky.
V Římě žil zbožný kněz Valentin. Hořel horlivostí pro slávu Boží a
spasení nesmrtelných duší a pro svou dobročinnost a svatost života
byl ve velké úctě dokonce i mezi pohany. Nakonec byl však přece
jen zajat a uvržen do vězení. Po dvou dnech stanul na soudu před
císařem. Claudius k němu laskavě promluvil: „Slyšel jsem o tobě, že
jsi muž moudrý a hodný úcty. Proč tedy pohrdáš naším přátelstvím
a setrváváš v nerozumné a marné pověře nepřátel říše, křesťanů?“
1
2

památka 1. září
památka 28. listopadu, viz IV. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, str. 297
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Valentin odpověděl: „Kdybys, ó císaři, znal naši víru, pochopil bys,
že my, křesťané, nejsme protivníky
Římské říše, ale naopak. Já sám
se za tebe i za tvou vládu každý
den modlím a odevzdávám ji pod
ochranný plášť Vládce nebe a
země.“ Jeden z přítomných rádců
se bál, aby se tato slova sv. Valentina nedotkla srdce císaře, proto
skočil svatému do řeči a řekl: „Ty
jistě mluvíš o Bohu křesťanů. Pověz, co si myslíš o našich velkých
bozích?“ Vyznavač mužně odpověděl: „Mám za to, že buď nikdy
ani neexistovali, a pokud ano, pak
vedli zkažený život plný ohavných skutků, jak o tom svědčí sami
vaši básníci a historikové.“ Úředník s hněvem vykřikl: „Rouhá se
našim bohům! Je hoden smrti!“ Claudius však pokračoval mírným
hlasem a svatému řekl: „Jestliže je Kristus pravým Bohem, proč
mě o tom nepřesvědčíš?“ Valentin odpověděl: „Rač mě vyslechnout,
císaři, a získáš spásu. Budeš pak vládnout nejen zde na zemi, ale i
na věčnosti. Tvá říše se bude rozrůstat a tví nepřátelé budou zcela
přemoženi. Je jen jedna podmínka, abys učinil pokání ze svých hříchů, uvěřil v Pána Ježíše a přijal křest.“ Když to Claudius uslyšel,
obrátil se k přítomným: „Římané, slyšíte, jak tento člověk moudře
mluví?“ Tehdy se ozval městský prefekt Kalfurnius: „Císaři, nedej se
svést tím špatným učením! Copak my máme podle jeho nerozumné
rady prohlásit náboženství našich otců za lež a bláznovství?“ Císař
chtěl dále poslouchat svatého, ale lekl se nespokojenosti ničemných
rádců, kteří povstali a způsobili rozruch. Zastavil proto výslech
a svěřil svatého prefektovi Kalfurniovi s příkazem, aby záležitost
spravedlivě rozhodl.
Když Kalfurnius viděl, že císař je Valentinovi nakloněn, nechtěl
ho soudit a předal vězně jinému úředníkovi jménem Asterius. Ten
vzal presbytera do svého domu. Když vešli dovnitř, svatý uviděl domácí modly, které všichni příchozí museli uctít. Valentin neudělal
obvyklé gesto, ale začal se nahlas modlit: „Bože můj, Ty jsi počátek
všeho viditelného i neviditelného, ty jsi to pravé Světlo, které osvěcuje
každého člověka, prosím Tě, vytrhni obyvatele tohoto domu z tmy a
dej jim své světlo, aby Tě poznali a zamilovali si Tě.“ Když viděl, jak je
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úředník udiven, svatý pokračoval: „Vpravdě, Ježíš Kristus, který byl
počat z Ducha svatého a narozen z Přečisté Panny, je pravé a jediné
Světlo, které osvětluje každého člověka, který přichází na svět.“ Asterius Valentinovi řekl: „Dokaž to. Mám služebnici, mně velmi drahou,
která už dva roky nevidí. Jestli ji Kristus vrátí zrak, uvěřím v Něho a
udělám vše, co mi přikážeš.“ Když přivedli děvče, svatý pozvedl ruce
k nebi a vroucně se modlil k Pánu: „Všemohoucí Bože, Otče našeho
Pána Ježíše Krista, Otče milosrdenství, tys nám poslal svého
Syna, aby nás vyvedl z temnoty do světla pravdy. Já nehodný
hříšník k Tobě volám. Ty chceš, aby všichni poznali Tebe a byli
spaseni. Ježíši, Ty, který jsi otevřel oči slepému od narození a
mrtvého Lazara vzkřísil, Ty jsi Bůh všemohoucí. Ať se stane s
tímto děvčetem Tvá vůle! Osvěť ji světlem své moudrosti.“ Potom
položil ruku na oči služebnice a ta hned začala vidět.
Asterius byl ohromen, padl na kolena, rozplakal se a prosil svatého: „Otevři i mně oči, abych mohl poznat tvého Boha a žít i zemřít
ve tvé víře!“ Pak podle příkazu Valentina rozbil všechny modly a
svolal své domácí. Tři dny prožili v pokání, modlitbách a půstu a
nakonec se nechali sv. Valentinem pokřtít. Bylo jich víc než 40 duší.
Zpráva o uzdravení slepého děvčete a obrácení Asteria s celým
jeho domem se roznesla po celém Římě jako blesk. Věřící se radovali
a oslavovali Boha. Pohané se však vzbouřili a běželi k domu úředníka. Vtrhli dovnitř, zbili Valentina, vyvlekli ho za město a tam u
Flaminiovy silnice sťali mečem. Stalo se to v roce 269. Jedna zbožná
křesťanka pochovala jeho důstojné tělo. Později byl nad hrobem
svatého vybudován velkolepý chrám.

12/21012/21
SVATÝ MUČEDNÍK SATURNIN A SPOLUMUČEDNÍCI
Saturnin, kněz ve městě Abitinae v římské provincii Afrika,1 jeho
synové Saturnin mladší a Felix, lektoři, dcera Marie, nejmladší syn
Hilarion a jiní křesťané byli právě přítomni na mši svaté, když je překvapili pohanští biřici. V řetězech je odvedli k soudu do Kartága. Bylo
to ve dnech pronásledování křesťanů za časů císaře Diokleciána.
Prokonsul Anullinus se obořil na kněze Saturnina: „Shromáždil jsi
tyto lidi proti rozkazu císaře k bohoslužbám?“ „Ano,“ odpověděl kněz,
1

provincie zahrnovala teritorium dnešního Tuniska a části Libye a Alžírska
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„pokojně jsme konali své bohoslužby.“ ― „Proč?“ ― „Protože nesmíme
v neděli zanedbávat bohoslužby.
Tak nás tomu učí zákon.“ Za tuto
odpověď, hodnou kněze, byl natažen na skřipec a ukrutně mučen.
Avšak jeho statečnost a věrnost
Kristu byla neoblomná: „Kriste, k
Tobě volám, smiluj se nade mnou!
Synu Boží, přijď mi na pomoc! Tak
nás učí zákon.“ To byla poslední
slova kněze.
Kněz ještě neskonal a už se
tlačil dopředu lektor Emetirus a
hlasitě vyznal: „Nedělní shromáždění bylo v mém domě.“ ― „Proč
jsi jim to dovolil?“ tázal se prokonsul. ― „Protože jsou mými bratry a
nemohl jsem jim v tom zabránit.“ ―
„Měl jsi jim v tom zabránit.“ ― „Ne!“
odpověděl pevně vyznavač, „nesměl jsem, neboť my křesťané nemůžeme být bez nedělních bohoslužeb.“ Za vroucích modliteb obstál i
on ve zkoušce pravého křesťana. „Prosím Tě, Kriste! Díky vzdávám
Tobě, Pane Ježíši Kriste! Dej mi sílu k vytrvalosti! Volám k Tobě! Tobě
buď chvála, Kriste! Vysvoboď mne, Kriste! Pro Tvé jméno trpím. Jen
krátké jsou bolesti; trpím však rád! Pane Ježíši Kriste, nedej
nám zahynout!“ Tak a podobně se modlili a trpěli všichni. Žádný
z těchto padesáti hrdinů víry nebyl ušetřen boje. „Jsme křesťané,“
tak ujišťovali znovu a znovu, „nemůžeme jednat jinak. Musíme
zachovat svatý zákon Boží, i kdyby nás to stálo krev!“
Nepřemožitelná, tajuplná síla jim prýštila z nedělní mše svaté;
byla ochranou jejich duši i tělu. Způsobila, že zůstali věrni zákonu Božímu a nedali se od něj odloučit. Nakonec byl mučen malý
Hilarion; ani hrozby, ani lichocení ho neodvrátilo od víry v Krista:
„Jsem křesťan,“ přiznal otevřeně, „z vlastní vůle jsem se zúčastnil
s otcem a bratřími nedělních bohoslužeb.“ Prokonsul mu hrozil, že
mu uřízne nos a uši. Nadarmo! „Dělej, co chceš!“ odpověděl klidně
malý hrdina. A když ho prokonsul dal nakonec odvést do žaláře
k mučení, při této krvavé oběti naposledy řekl to, co lidé říkají na
konci nekrvavé oběti: „Deo gratias!“ ― „Bohu díky!“
(Jeho památka se slaví 11. února.)
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SVATÝ MUČEDNÍK ONEZIM
V Malé Asii ve městě Kolosy žil
bohatý a vlivný člověk Filemon,
který se díky kázání sv. Pavla stal
křesťanem a později i biskupem.
Otrokem tohoto Filemona byl
pohan Onezim. Jednou, když Filemonovi způsobil škodu, utekl
ze strachu před trestem do Říma.
Tehdy tam byl uvězněn sv. apoštol Pavel a v okovech hlásal víru
v Krista. Když Onezim, který viděl
sv. Pavla v Kolosách, uslyšel, že
je v Římě ve vězení, šel s lidmi za
ním. Mnoho z těch, kteří tehdy slyšeli slova sv. Pavla, uvěřili v Krista. Uvěřil i Onezim. Když ho Pavel
pokřtil, nějaký čas zůstal s apoštolem. Svatý apoštol však nechtěl
něco otrokovi určovat bez vědomí jeho pána, proto napsal list Filemonovi a poslal s tím listem Onezima. Pavel napsal: „Prosím tě za
svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před
časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho
zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u
sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe,
avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota
nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl
na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky — ne už jako otroka,
nýbrž mnohem více než otroka: jako milovaného bratra. Když se jím
stal mně, oč více jím bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy
spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Jestliže ti způsobil nějakou
škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet.“ (Fm 1,10–18)
Filemon vyplnil prosbu sv. Pavla, dal Onezimovi svobodu a poslal
ho do Říma, aby svatému sloužil. Onezim pak zůstal v Římě až do
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smrti svatých apoštolů Petra a Pavla. Stal se hoden, aby na něj ještě
vložili ruce a tak byl vysvěcen na kněze a pak na biskupa. Po jejich
smrti hlásal Boží slovo ve Španělsku, Řecku i Malé Asii a po smrti
Timotea byl biskupem Efezu.
Za vlády císaře Trajána (98–117) pohané chytli sv. Onezima a
předvedli ho před soud k městskému prefektovi Tertullovi. Ten se
ho zeptal: „Kdo jsi?“ Onezim odpověděl: „Křesťan.“ Tertullus řekl:
„Jaké máš postavení?“ Svatý odpověděl: „Kdysi jsem byl otrokem
jednoho člověka a dnes jsem věrným otrokem Ježíše Krista.“ Prefekt
se znovu zeptal: „Za jakou cenu jsi byl prodán svému novému pánu?“
Onezim odpověděl: „Boží Syn Ježíš Kristus mě vykoupil svou
krví od věčné záhuby, jak je ve svatých listech napsáno: Víte
přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej
přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou, Beránka
bez vady a bez poskvrny.“ (1Pt 1,18–19) Tertullus řekl: „O jaké
prázdnotě života hovoří vaše listy?“ Svatý odpověděl: „Prázdnota a
marnost života je nezákonné smilstvo, láska k penězům, čarování,
modlářství, pýcha, závist, zlořečení, pokrytectví, lež, hněv, vraždy,
pijáctví, to všechno svatá Písma odhalují a odsuzují jako hřích. To
vše jsem opustil a přijal jsem svatý život ve víře a lásce k živému
pravému Bohu i v lásce k bližnímu. Prosím tě, Tertulle, abys i ty tak
jako já poznal pravdu a uvěřil v Ježíše Krista. Bůh nemá potěšení ze
smrti těch, kteří Ho hněvali, ale raduje se z jejich obrácení a pokání a
odpouští jim minulé hříchy.“ Prefekt řekl: „Ty nejenže sám se nechceš
poklonit bohům, ale polekal ses muk a chceš nás přivést do svého
bludu.“ Onezim odpověděl: „Tvá i nejkrutější muka mě nemohou
vylekat, protože si vždycky připomínám věčnou odměnu, která
čeká mučedníky v nebi, a posiluje mě svou silou Ježíš.“ Když
to Tertullus slyšel, rozkázal uvrhnout Onezima do nejhorší věznice. Svatý tam strávil osmnáct dní a oslavoval Pána. Věřící za ním
přicházeli a posilovali ho a ty, kteří byli pohané, Onezim hlásáním
Božího slova obracel. Když uplynulo osmnáct dní, prefekt odsoudil
svatého k vyhnanství do města Puteoli. Onezim i tam nepřestával
hlásat evangelium a obracel mnoho duší a zachraňoval je pro věčný život. Když se o tom Tertullus dozvěděl, znovu svatého zajal a
postavil ho před sebou svázaného. Když u výslechu pochopil, že
Onezim nikdy nepřinese oběti bohům, rozkázal roztáhnout svatého
na zemi a krutě bít holemi. Nakonec ho odsoudil k popravě mečem.
Tak zemřel svatý mučedník a apoštol Onezim.
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SVATÁ PANNA A MUČEDNICE FAUSTA
Ve městě Kyzikos1 žila za časů císaře Diokleciána (286–305) dívka
jménem Fausta. Narodila se bohatým křesťanským rodičům a byla
dobře vychována v křesťanské víře. Když bylo děvčeti třináct let,
rodiče jí zemřeli. Fausta se zřekla bohatství a světské marnosti a
začala žít pro Ježíše Krista modlitbou a půstem. Navždy Mu zasvětila svou čistotu slibem ustavičného panenství. Pro svůj ctnostný
život se stala velmi známou mezi lidmi. Zpráva o ní se dostala až
k samotnému císaři Diokleciánovi. Hned zavolal předního žrece
jménem Evilasius a poslal ho do města Kyzikos, aby tam Faustu
našel. Přikázal mu: „Když se ti podaří ji přesvědčit, aby přinesla
oběti bohům, pak jí bude dobře. Jestli ne, hoď ji do moře.“ Evilasius
přišel do města, našel dívku, přivedl ji před svůj soud a přesvědčoval
ji, aby se poklonila bohům. Svatá mu odpověděla: „Nepřinesu oběť
bohům, kteří jsou hluší, slepí a jsou jen dílem lidských rukou. Mám
Otce na nebesích a Ženicha Ježíše Krista a nemohu Jej opustit.“ Evilasius přikázal ostříhat svaté panně vlasy, pověsit ji na dřevě a silně
bít. V těch mukách Fausta pozvedla oči k nebi a modlila se k Ježíši
Kristu. Když ukončila modlitbu, z nebe udeřil silný blesk a zasáhl
lidi, kteří uctívali bůžky, takže jich mnoho zemřelo. Když to Evilasius
viděl, lekl se, zavolal dívku k sobě a zeptal se: „Ženo, pověz mi, kdo ve
skutečnosti jsi? Neboť vidím, že děláš čarovné skutky.“ Svatá řekla:
„Poslechni mě, Evilasie, přikaž ikonopisci, aby namaloval můj obraz
a také, aby zobrazil různá muka.“ Když to bylo vykonáno, Fausta
řekla: „Ať je ti známo, že stejně tak, jako tato ikona, necítí utrpení
ani bolest, tak i mé tělo necítí muka, kterými mě mučíš, protože má
duše je utvrzena v mém Pánu.“
Žrec rozkázal vložit děvče do dřevěné truhly, zatlouci víko hřeby
a pak truhlu přeřezat pilou i spolu s mučednicí. Sluhové vykonali
jeho příkaz, ale svatá v truhle zpívala a oslavovala Boha. Kati se
dlouho snažili přeřezat pilou truhlu i děvče, ale nic se jim nedařilo.
Pila truhlu neřezala, zdálo se, že je tvrdá jako diamant. Vyměnili
už šest pil, ale nic nemohli udělat. Pak zkusili truhlu i s Faustou
spálit, ale ani to se nedalo. Oheň se dřevěné truhly ani nedotkl.
Sluhové šli za Evilasiem a všechno mu pověděli. Zavolal Faustu
k sobě a řekl jí: „Velmi mě udivuješ. Je mi osmdesát let, ale nikdy
jsem nic takového neviděl. Zaklínám tě tvým Bohem, v Něhož věříš,
pověz mi celou pravdu!“ Fausta mu odpověděla: „Prosím tě, pozorně
1

město na jednom z poloostrovů v Propontis (Marmarské moře)
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poslouchej, co ti povím. Jak sám vidíš, v mukách mě chrání Boží síla.
A jestli budeš pozorně poslouchat má slova, brzy se přesvědčíš o
jejich pravdivosti a i ty přijmeš pravou víru.“. Evilasius řekl: „Rychle
řekni pravdu, pozorně poslouchám.“ Svatá řekla: „Bůh je nesmrtelný a věčný. Jeho skutky jsou pravdivé a Jeho soud svatý a
spravedlivý. Pečuje na každém místě o své služebníky, kteří
žijí spravedlivě, čistě, zachovávají Boží přikázání, pozemské
věci mají za nic a odmítají modly, které vy ctíte jako bohy.
Takové své vyznavače Bůh chrání od všeho zla, protože v Něho
věří jako v jediného Boha. Ježíš Kristus, aby lidi vykoupil
z jejich hříchů, z lásky přijal lidskou přirozenost, činil mnoho zázraků na zemi a pak dobrovolně zemřel za mě i za tebe
na kříži. Byl pochován, ale třetího dne vstal z mrtvých a se
slávou vstoupil na nebesa, odkud má znovu přijít, aby soudil
živé a mrtvé. Proto Ho následujeme, vydáváme sami sebe na
muka pro nebeské království, abychom nezahynuli navěky.
Neboť tady umíráme, a tam žijeme věčným životem.“ Když to
Evilasius slyšel, začal poznávat velkou sílu všemohoucího Boha.
Jeho srdce změklo, obrátil se a stal se křesťanem. Svatou Faustu
osvobodil z okovů a dal jí plnou svobodu.
Tehdy jeden z jeho služebníků spěchal k císaři Diokleciánovi
a pověděl mu všechno, co se v Kyziku stalo. Císař rychle zavolal
svého eparcha Maxima, člověka velmi krutého, a poslal ho do Kyziku k Evilasiovi. Maxim tam přišel s velkým hněvem a hned začal
Evilasia vyslýchat: „Řekni mi, jak ses opovážil opustit velké bohy,
potupit je a místo toho uvěřit nerozumným křesťanům a přidat se k
nim?!“ Evilasius odpověděl: „Když si i ty poslechneš dívku Faustu,
brzy sám poznáš živého Boha a budeš šťastný.“ Maxim se ještě více
rozhněval a rozkázal pověsit Evilasia na mučidla a bít ho. Svatý
se v mukách se modlil k Bohu a prosil Ho o pomoc pro sebe i pro
Faustu. Maxim pak rozkázal opalovat mučedníka svíčkami. Když
kati Evilasia mučili, uviděl Faustu, jak stojí opodál, a prosil ji, aby
se za něj pomodlila k Ježíši Kristu. Svatá vyplnila jeho prosbu a
pomodlila se za něj. Mučitel rozkázal postavit před soud i Faustu.
Řekl jí: „Jak sis dovolila odvrátit důstojného žrece Evilasia od velkých
bohů a přivést ho k svému Bohu?“ Svatá odpověděla: „Spoléhám na
milosrdného Boha, který povolal Evilasia, aby mu byl synem, že i
tobě dá poznat pravdu.“ Maxim řekl: „Fausto, nemysli si, že já jsem
tak nerozumný, jak Evilasius, který tě poslechl.“ Pak rozkázal zabít
děvčeti do nohou železné hřeby. Když to sluhové dělali, svatá z Boží
milosti necítila žádnou bolest. Mučitel to viděl, zavolal vojáky a do-
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volil jim Faustu mučit různými mukami. Vojáci začali svatou mučit,
pak ji předhodili dravé zvěři, tahali po městě, ale ani oni ji nemohli
odvrátit od Krista. Potom svatou odvedli ke kováři a do těla jí zabili
mnoho železných hřebů. Fausta se v těch mukách modlila: „Pane
Ježíši Kriste, děkuji Ti za všechno. Prosím, veď mě po stezce, která
vede k věčné spáse. Také Tě prosím obrať mučitele Maxima a otevři
mu svou svatou víru a lásku, aby všichni viděli, že Ty jsi jediný pravý
a živý Bůh.“ Tehdy jeden voják rozkázal rozpálit kotel se smolou a
hodit do něj sv. Faustu i s Evilasiem. Svatí mučedníci stáli v kotli
jako na chladném místě, zpívali a oslavovali Pána.
Když Maxim viděl trpělivost a víru mučedníků, řekl:
„Věčný Bože, který posiluješ
Faustu a Evilasia, prosím Tě,
přijmi mě hříšného a učiň mne
hodným Tvého velkého dobrodiní. Zjev na mně, Bože, svou
sílu, aby ses i ve mně oslavil.“ Když to řekl, otevřelo se
nebe a bylo vidět Ježíše Krista spolu s anděly a svatými
a velikou zář, která se linula
z nebe. Když to Maxim viděl,
zvolal: „Pane, přijmi i mě jako svého služebníka Evilasia a nepamatuj
na mé hříchy! Odpusť mně hříšnému a nehodnému a přijmi mě!“ To
když řekl, přiběhl ke kotli, v němž byla Fausta s Evilasiem, přežehnal
se a skočil do kotle. Svatá Fausta se velmi zaradovala a oslavovala
Pána: „Sláva Tobě, Kriste Bože, že nikdo nezahyne, ale pro všechny
chceš spasení a aby dosáhli poznání pravdy.“ Když tak děvče promluvilo, bylo slyšet hlas z nebe: „Pojďte ke mně vy, kteří pracujete
a trpíte pro mé jméno; u mě v mém nebeském království naleznete
odpočinutí!“ Když uslyšeli tento hlas, zaradovali se, poděkovali Ježíši
a odevzdali své duše do Jeho rukou.
(Její památka se slaví 6. února.)
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SVATÝ MUČEDNÍK PAMFILIUS,
PRESBYTER, A SPOLUMUČEDNÍCI
Za vlády císaře Diokleciána (284–305) zuřilo poslední a nejkrutější pronásledování křesťanů. Dioklecián věštil a byl hluboce pohroužen do okultismu. Vydal čtyři rozkazy proti křesťanům. První:
úplný zákaz křesťanských bohoslužeb a konfiskace jejich majetku.
Druhý: uvěznit všechno duchovenstvo. Třetí: bořit křesťanské chrámy. Čtvrtý: pod trestem smrti zavázat křesťany k odřeknutí se víry
a k přinesení oběti bohům.
V té době žil v Caesareji palestinské kněz jménem Pamfilius. Byl
mužem hluboce vzdělaným, velkým krasořečníkem, ale ještě více
vynikal pravými ctnostmi. Když někdo pohleděl na jeho chudobný
oděv, jistě by ho ani nenapadlo, že kdysi byl tento kněz jedním
z nejvyšších úředníků v Alexandrii, známý velkým bohatstvím i
moudrostí. Pocházel z bohaté, vážené rodiny z města Berytu1 nad
Středozemním mořem. Ukončil studia v rodném městě s vysokým
oceněním, a aby mohl vzdělání ještě rozvinout, jako mladík se přestěhoval do tehdy slavné egyptské Alexandrie, kde po ukončení
studií v Alexandrijské katechetické škole sám začal druhé učit.
Avšak největší moudrost, které dosáhl, spočívala v tom, že
poznal, že to nejcennější je vším pohrdnout pro Ježíše. Proto
se usídlil v Caesareji a tam byl vysvěcen na kněze. Pamfilius zde
učil Písmu svatému a založil školu kněžského písemnictví. Toužil
nadchnout lid ke čtení Písma svatého, proto vlastnoručně přepsal
každou jeho stránku, pak ji dával ve své škole přepisovat jiným a
takovýmto způsobem ho rozšířil mezi lidmi. Jeho neúnavná práce,
život v sebeodříkání a pokora byly známy všem lidem.
Když Palestinu spravoval Urban, sv. Pamfilius byl postaven před
soud. Veřejně vyznal Spasitele a byl za to krutě bit, rozdrásali mu
tělo železnými háky a pak ho uvrhli do věznice. Tam byl zavřen ještě
1

Bejrút
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spolu se dvěma jinými vyznavači víry, sv. Pavlem a sv. Valentem.
Svatý Pavel byl dříve chrabrým vojákem a vysokým důstojníkem.
Pocházel z Jamnie, hořel horlivostí za pravověrnost a spasení nesmrtelných duší, a za to také byl zajat, pálen ohněm a pak uvržen
do vězení. Svatý Valens byl stařec, jáhen církve v Jeruzalémě. Byl
mužem velké zbožnosti a rozumnosti, znal zpaměti celé Písmo svaté.
Ti tři byli za vyznání víry v Ježíše Krista drženi ve věznici dva roky.
Místodržitel Palestiny mezitím zahynul a na jeho místo nastoupil
ještě krutější mučitel jménem Firmilianus.
Pronásledování křesťanů se stávalo stále krutějším. V mukách
hynuly tisíce. Jedny upalovali, druhé trhala dravá zvěř a ještě jiné
vsadili do okovů a tak umírali následkem tvrdé práce, tyranie katů,
hladu a ve vyhnanství. Tehdy procházelo Caesarejí pět bratří. Vraceli
se z Kilíkie do Egypta, protože provázeli do rudných dolů v Kilíkii
130 křesťanů, svých krajanů, kteří tam byli posláni do vyhnanství.
Když vcházeli do caesarejského města, stráž se jich ptala, kdo jsou.
Pět bratří bylo tak zasaženo tím, co prožili při putování s vyznavači
Krista, že vůbec netajili pravdu. Už se o sebe nebáli a vyznali, že
jsou křesťané. Za to byli zajati jako zločinci a uvrženi do vězení.
Následujícího dne, 1. března, je všechny i s Kristovým vyznavačem Pamfiliem, Pavlem a Valentem, vyvedli z věznice a postavili před
soud zločinného místodržitele Firmiliana. Zpočátku se Firmilianus
snažil zviklat pět egyptských mladíků a strašil je různými mukami.
Nejstaršího z nich postavil doprostřed a zeptal se ho: „Kdo jsi?“ On
sebe i své bratry odvážně nazval křesťany. Když se Firmilianus ptal
na jejich jména, sebe nazval Eliášem, druhého Jeremiášem, třetího
Izaiášem, čtvrtého Samuelem a pátého Danielem. Svatí mladíci totiž
odhodili modlářská jména, kterými je nazvali jejich nevěřící rodiče,
a místo nich se přejmenovali jmény proroků a tak otevřeně hlásali,
že jsou Božími služebníky, nejen skutky, ale i jmény. Soudce Firmilianus ani trochu nechápal, co to je za jména, a zeptal se jich,
odkud pocházejí. Eliáš nazval ne svůj pozemský domov, ale nebeský
a řekl, že z Horního Jeruzaléma; měl na mysli Nebeský Jeruzalém,
který Bůh připravil svým věrným. Soudce opět nerozuměl, co to
je za Jeruzalém a v jaké je zemi, protože v té době se už Jeruzalém nenazýval Jeruzalémem, ale měl nový název „Aelia Capitolina“.
Stalo se to, když zločinný císař Hadrián místo města Jeruzaléma,
které zruinoval Titus, vybudoval na tom místě město, které ke své
cti nazval Aelia, protože se jmenoval Aelius Hadrianus. Poskvrnil
všechna svatá místa. Pánův hrob zasypal kamením a zemí, všude
postavil modly a rozkázal, že nikdo nesmí město nazývat jinak, než
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pouze Aelia. A tak byl Jeruzalém mezi pohany zapomenut téměř
200 let, až do vlády velkého císaře Konstantina a jeho matky Heleny.
Proto místodržící Palestiny Firmilianus, když svatý mladík hovořil
o Jeruzalému, nevěděl, co je to za město. Rozkázal proto pověsit
mladíka Eliáše na mučidla a krutě ho bít, aby řekl pravdu, jaké je
to město Jeruzalém a kde se nachází. Mučedník odpověděl, že Horní
Jeruzalém je vlastí jen křesťanů a nikdo jiný do něj nemůže vejít a
dodal, že toto město bylo založeno na východě, při samém slunečním úsvitu. Místodržitel nechápal nic z toho, co bylo o Jeruzalému
řečeno, a myslel, že si křesťané někde vybudovali své město a chtějí
se zprotivit Římanům. Proto ještě krutěji svatého mučil, aby řekl o
tom městě celou pravdu. Když se však nic jiného ani od něj ani od
jeho bratří nedozvěděl, mučil je a nakonec je rozkázal zabít mečem.
Potom nespravedlivý kat postavil před sebou kněze Pamfilia, jáhna Valenta a Pavla. Když se dozvěděl, že už jsou dva roky zavřeni ve
věznici, nechtěl je už více mučit, ale jen se zeptal, zda se podřizují
císařskému rozkazu, který přikazuje přinést oběť bohům. Když viděl,
že jsou nepohnutelní, odsoudil je ke stětí mečem.
Tento rozsudek uslyšel osmnáctiletý mladík Porfyrius, jehož
sv. Pamfilius vychoval. Směle se postavil před mučitele a prosil
o dovolení, pochovat po popravě tělo svého dobrodince. „Možná i
ty jsi křesťan?“ zeptal se ho Firmilianus. Mladík odpověděl: „Ano,
jsem křesťan a za Krista a svatou víru jsem připraven zemřít.“
Mučitel hned rozkázal pověsit mladíka na mučidla a silně ho bít.
Porfyrius byl bit tak silně, že se celé jeho tělo od úderů rozdrobilo,
odpadalo na zem a bylo mu vidět kosti i vnitřnosti. On však v těchto
mukách neřekl ani slovo, ani nezakřičel, a dokonce ani nezasténal.
Mlčel a v mysli neustále vzýval Ježíšovo jméno. Když mučitel viděl
tak velkou trpělivost svatého, zuřil ještě více a rozkázal žínicí roztírat
jeho rány a potom ho upálit. Tak sv. Porfyrius se jménem Ježíš na
rtech odevzdal svou duši do rukou Božích. Svědkem toho byl jeden
pravověrný muž jménem Seleucus, který byl kdysi u římského pluku
známý jako chrabrý voják. Za víru v Krista byl však zbaven vysoké
vojenské hodnosti a veřejně zbitý volskými žílami. Pak byl propuštěn
na svobodu. Od té doby sloužil nemocným a staral se o žebráky a
sirotky. Přiběhl k sv. Pamfiliovi, který byl zrovna veden na popravu,
vyprosil si u vojáků čas a pověděl Pamfiliovi o mučednické smrti
jemu drahého mladíka. Pamfilius se zaradoval duchem a děkoval
Bohu. Seleucus začal veřejně líbat okovy bratří, kteří sklonili své
hlavy pod meč. Když to vojáci viděli, bylo jim jasné, že Seleucus je
také křesťan, proto ho hned chytli a vedli k místodržiteli Firmilianovi,
který přikázal, aby byl rovněž sťat mečem.
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Po sv. Seleucovi se do počtu mučedníků přidal i stařec Teodulus.
Byl otrokem v domě místodržitele Firmiliana. Byl to muž poctivý a
všemi ve svém stáří ctěný. Dočkal se už svých pravnuků. Teodulus
tajně věřil v Krista. Přistoupil k jednomu ze svatých mučedníků,
kteří byli vedeni na popravu, a poprosil, aby se za něj pomodlil. Když
to někteří ze sluhů Firmiliana viděli, udali Teodula jeho pánu. Když
se Firmilianus dozvěděl, že je Teodulus rovněž křesťanem, zeptal se
ho na to, aby zjistil, zda je to pravda. Velmi se rozhněval a rozkázal
přibít ho na kříž. To byla nejobvyklejší smrt pro otroky.
Po těchto událostech jeden křesťan jménem Julián, který byl
rodem z Kappadokie, šel v určité záležitosti do Caesareje Palestinské. Když už byl blízko, nečekaně uviděl za městem těla svatých
mučedníků, která tam hodili psům, ptákům a jiné zvěři napospas.
Julián u nich s úctou poklekl, oslavoval jejich mučednickou smrt
za Ježíše Krista a modlil se k Pánu, aby na jejich přímluvu on i jeho
blízcí obdrželi věčný život. Vojáci těla mučedníků zdaleka sledovali, aby je křesťané neukradli. Když uviděli tohoto poutníka, který
vyhozená těla uctil, poznali, že je křesťanem. Zajali ho a přivedli
k místodržiteli. Ten ho po obvyklém výslechu odsoudil k upálení.
Tak svatí mučedníci stanuli spolu s dvanácti proroky a s dvanácti apoštoly před Ježíšem Kristem v nebeském království a byli
korunováni vítěznými věnci. Těla mučedníků ležela po čtyři dny
pohozená za městem. Pohané viděli, že ani psi, ani ptáci, ani jiná
zvěř se jich ani nedotkla. Proto rozkázali, jestli někdo chce, ať je
vezme a pochová. Tehdy je věřící vzali a s velkou úctou pochovali,
stalo se to roku 309. Jejich mučitel Firmilianus přijal spravedlivou
odplatu za své zločiny. Zahynul mečem, ale ne za pravdu, ale za svou
zlobu a zločiny — odešel ne do života věčného, ale na věčná muka.

12/21012/21
SVATÝ LUDGER, BISKUP
Ludger se narodil kolem roku 742 ve Zwesenu1 ve Frísku. Počáteční vzdělání získal v klášterní utrechtské škole. Poté odešel do Yorku v
Anglii, kde byl žákem učeného mnicha Alcuina. Byl ale donucen z Yorku odejít, protože jistý fríský kupec v hádce zabil anglického šlechtice
a lid se srotil proti Frísům. Kdo se chtěl zachránit, musel utéci. Vrátil
se proto do vlasti a byl vysvěcen na kněze. Sedm let působil ve městě
1

dnes Zuilen
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Dokkum nedaleko svého rodiště, ale
celá jeho práce byla zničena tím, že
vůdce pohanských Sasů vtrhl do Fríska, pobořil chrámy a povraždil kněze.
Ludger se zachránil útěkem. Odebral
se do Říma a pak do Monte Cassina,
kde zůstal tři roky, aby poznal pravidla řehole sv. Benedikta. Po návratu
vystavěl v Münsteru ve Vestfálsku
chrám a učinil jej střediskem veškeré
misionářské působnosti. V roce 800
zřídil na řece Rúr klášter podle montecassinského vzoru. Odtud posílal do
Saska věrozvěsty. Dokonce i na ostrově
Helgoland založil křesťanskou osadu.
Na radu jeho bývalého učitele Alcuina byl jmenován prvním münsterským biskupem. Roku 804 přijal Ludger biskupské svěcení, ale zůstal chudým a skromným řeholníkem
benediktýnem, jako byl předtím. Zařídil si dům co nejskromněji,
přísně se postil, byl štědrý k chudým, otcovsky miloval své svěřence
a jen k lidem pyšným a zjevným hříšníkům byl přísný a neústupný
bez ohledu na osobu. Tím si však znepřátelil některé velmože a ti ho
obžalovali u císaře Karla Velikého, že prý plýtvá církevním majetkem.
Císař jim uvěřil a povolal Ludgera ke dvoru, aby se zodpovídal. Vyslaný císařův komorník ho nalezl v chrámu, jak s duchovními právě
koná církevní hodinky. Ludger posla vyslechl, zůstal však a pokračoval v modlitbě. Netrpělivý císař poslal podruhé a potřetí, aby se biskup ihned dostavil. Ten se však modlil dál. Císaře to velice rozhněvalo. Až když byly hodinky v chrámu dokončeny, přišel Ludger k císaři.
Na otázku, proč neposlechl a ihned se nedostavil, odpověděl klidně a
vážně: „Vím dobře, čím jsem povinen svému císaři a pánu, avšak
mým větším Pánem je všemohoucí Bůh. Když jsem byl volán k
rozmluvě s císařem, právě jsem na modlitbách rozmlouval s
Bohem, a protože služba Boží je vznešenější a důležitější než
jakákoliv služba lidská, nemohl jsem Boží službu přerušit, a
proto doufám, že jsem se neprohřešil proti svému pozemskému pánu, jemuž jsem plně k službám.“ Tato rozhodná a zmužilá
slova úplně císaře smířila a odzbrojila nepřátele svatého biskupa.
Ludger zemřel na vizitační cestě ve vesnici Billerbeck ve Vestfálsku roku 809.
(Jeho svátek je 26. března.)
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SVATÝ MUČEDNÍK TEODOR TIRO
Císař Maximián a Maximin rozeslali po celé své říši příkaz, aby všichni
křesťané okusili z modlářských obětí,
a když se budou vzpírat, ať jsou předvedeni před soud. V té době sv. Teodor
Tiro1 sloužil v marmaritské legii pod
vojevůdcem jménem Brincas. Pluk měl
své ležení u města Amasya.2 Vojáci, kteří
sloužili spolu s Teodorem, ho přesvědčovali, aby přinesl oběť modlám. Kristův
voják Teodor, naplněn Duchem svatým,
před celým plukem rozhodně řekl: „Jsem
křesťan a není mi dovoleno přinášet oběti
bohům, kteří ve skutečnosti nejsou bohy,
ale jsou to démoni. Věřím v Ježíše Krista, který je pravý Bůh a Stvořitel světa.“
Vojevůdce Brincas řekl: „Poslechni mě,
Teodore, jestli nechceš být potrestán za
neposlušnost císaři, jdi a přines oběť bohům.“ Na to sv. Teodor odpověděl: „Já
jsem voják Krista Krále, nemohu být vojákem nikoho jiného.“ Brincas
odvětil: „Ale i mnoho vojáků, přestože jsou křesťané, stále slouží
římským císařům.“ Svatý odpověděl: „Každý ví, komu ve skutečnosti
slouží. Já jsem vojákem Krista Krále.“ Vojevůdce mu řekl: „Můžeme
Ho poznat?“ Svatý Teodor odpověděl: „Chtěl bych, aby vám Bůh dal
takové chápání, abyste Ho poznali.“ Tu k němu promluvil setník
Posidonius: „A jestli Ho poznáme, to můžeme opustit naše císaře
1

2

Tīrō je slovo pocházející z latiny a znamená „čerstvě narukovaný voják
nebo rekrut“.
Amasya je silně opevněné město v Pontu ležící v severovýchodní oblasti
Malé Asie na řece Iris.
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a jít k Němu?“ Teodor odpověděl: „Nic vám nebrání opustit tmu a
pozemské císaře a přistoupit k živému Bohu, Králi a věčnému Vládci
a stát se Jeho vojáky tak, jako jsem já.“ Brincas viděl, že Teodor je
nezlomný a řekl setníkovi: „Nechejme ho několik dní, aby se mohl
zamyslet a přišel k rozumu.“
Ty dny svobody, které dal vojevůdce Teodorovi na rozmyšlenou,
využil svatý k modlitbě, v níž se ještě více utvrdil ve víře. Pohané
tehdy ve městě vzplanuli nenávistí ke křesťanům, zajali je a vedli
do věznice. Svatý Teodor šel za nimi a povzbuzoval je, aby mužně
podstoupili utrpení kvůli Ježíši Kristu. Když křesťany zavřeli ve
vězení, Teodor našel příhodný čas a v noci zapálil obětiště matky
bohů. Nějací lidé z města ho však viděli a udali. Správce města
Cronides se na Teodora rozhněval a nechal ho svázat. Přivedl ho
k místodržiteli Publiovi se slovy: „Můj pane, tento člověk, nedávno
narukovaný voják, přišel do našeho města, spálil chrám matky našich
bohů a potupil je. Proto jsem ho svázal a přivedl k tvému veličenstvu,
abys mu podle božského císařského nařízení odplatil trestem, jaký
za svůj skutek zasluhuje.“ Místodržitel zavolal vojevůdce Brincase
a řekl mu: „Tys mu dal dovolení spálit chrám matky našich bohů?“
On odpověděl: „Já jsem ho dlouho přesvědčoval, aby přinesl oběť
bohům, a pak jsem mu dal čas na rozmyšlenou. Jestliže toto udělal,
zničil naše bohy a pohrdl nařízením císaře, ty jsi soudce, čiň, co císař
přikazuje s takovými dělat.“ Tehdy místodržitel usedl na soudní
stolici, postavil před sebou sv. Teodora a řekl mu: „Proč, když se
patří bohyni přinést oběť a kadidlo, ty jsi jí místo toho přinesl oheň?“
Svatý Teodor mu odpověděl: „A co to je za bohyni, která se bojí ohně?“
Místodržitel se rozhněval, rozkázal ho bít a řekl: „Má laskavá slova
z tebe udělala drzouna! Neodpovídej mi mnoha slovy, čekají tě krutá
muka, aby ses naučil podřizovat císařským příkazům!“ Svatý Teodor odvětil: „Ani tebe ani tvých muk se nebojím. Dále dělej, co
chceš, protože naděje na život věčný, kterou mi daroval Ježíš
Kristus, mě nabádá, abych mužně snesl i nejkrutější muka.“
Místodržitel vzkřiknul: „Přines oběť bohům, Teodore, a osvobodíš se
od zbytečných muk, která na tebe čekají. Když ne, zemřeš hořkou
smrtí.“ Svatý Teodor odpověděl: „Muka, která ty působíš, nejsou
pro mne strašná, protože můj Pán Ježíš Kristus je vždycky
se mnou a dává mi sílu všechno přetrpět.“ Místodržitel se tak
rozzuřil, že zařval hlasitě jako šelma. Rozkázal svatého uvrhnout
do temnice a nechat ho tam, aby zemřel hladem.
Ve věznici se Teodorovi zjevil sám Pán a řekl: „Posilni se, Teodore, Já jsem s tebou. Brzy dostaneš věnec věčného života a budeš
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se mnou kralovat v království mého Otce.“ Po těchto slovech se
Pán stal neviditelným. Svatý Teodor začal zpívat a radovat se a spolu
s ním zpívalo velké množství svatých andělů. Když vězeňská stráž
uslyšela radostný zpěv, vstala a běžela ke dveřím věznice, ale dveře
byly zamčeny. Podívali se okénkem dovnitř a uviděli mnoho mužů
v zářivých oděvech, kteří zpívali spolu se sv. Teodorem. Velmi se
polekali a rychle to běželi oznámit Publiovi. Ten spěšně vstal, běžel
ke dveřím věznice a viděl, že dveře jsou zamčeny a železný řetěz
nepoškozen. Slyšel hlasy zpívajících uvnitř se sv. Teodorem a přikázal ozbrojeným vojákům obstoupit věznici kolem dokola, protože
si myslel, že s Teodorem jsou tam nějací křesťané. Když vojáci vtrhli
dovnitř, nikoho nenašli, jen Teodora svázaného řetězy. Místodržitele
a všechny, co byli s ním, zachvátil velký strach a hrůza. Vyšli z věznice, znovu zamkli dveře a odešli. Publius nařídil dávat svatému
každý den nevelký krajíc chleba a vodu. Věrný Kristův mučedník se
však spolehl na Boží slovo: „Spravedlivý bude žít z víry“ a nepřijímal
od nich jídlo. Řekl jim: „Mě živí můj Pán Ježíš Kristus.“
Následujícího dne místodržitel rozkázal přivést Teodora k soudu
a řekl mu: „Poslechni mě, přines oběť velkým bohům a unikneš trestu
a ještě budeš i poctěn. Neboť jak jen to učiníš, ihned o tobě napíšu
senátorům a staneš se velkým žrecem našich bohů. Přijmeš o nic
menší pocty než já a budeš vládnout spolu s námi.“ Svatý Teodor
vzhlédl k nebi, přežehnal se znamením kříže a řekl katovi: „I když
mé tělo spálíš ohněm a roztrháš na kusy různými mukami, rozsekáš
meči či předhodíš dravé zvěři, dokud je ve mně můj duch, neodvrátím
se od mého Boha Ježíše Krista!“ Mučitel se poradil se vojevůdcem a
rozkázal svatého pověsit na dřevo a železnými hřebeny drásat jeho
tělo. Rány způsobené hřebeny byly tak hluboké, že bylo možné vidět i kosti. Teodor v těch mukách místodržiteli na nic neodpovídal,
ale zpíval: „Dobrořečím Pánu v každé chvíli, vždy je Jeho chvála
na mých ústech!“ Kat byl hluboce zasažen takovou statečností a
trpělivostí sv. Teodora a zeptal se ho: „Jak můžeš vkládat naději do
Toho, kdo byl ukřižován, a jak je možné, že kvůli Němu podstupuješ
tak strašná muka a trest?“ Svatý mučedník mu odpověděl: „I když
byl ukřižován a zemřel potupnou smrtí, ale třetího dne vstal slavně
z mrtvých a teď kraluje na nebesích a jeho království nebude konce.“
Tehdy se Publius Teodora zeptal: „Chceš bohům přinést oběť, nebo
dále chceš, abych tě mučil?“ Svatý mučedník odvážně odpověděl:
„Synu ďábla, naplněný všemožnou nepravostí a úskočností, copak se
nebojíš Boha, který ti dal takovou vládu a moc? Proč mě nutíš opustit
živého Boha a poklonit se bezduchému kameni?“ Místodržitel dlouho
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přemýšlel a pak znovu Teodorovi řekl: „Co chceš? Být s námi, nebo
se svým Kristem?“ Svatý odpověděl s velkou radostí: „S mým Kristem jsem byl, jsem a budu!“ Když místodržitel viděl, že mučení
nemůže zlomit Teodorovu trpělivost, vynesl nad ním rozsudek smrti.
„Teodora, který se nepodřídil moci slavných císařů a velkých bohů
a věří v Ježíše Krista, který byl ukřižován za Pontia Piláta, rozkazuji
odevzdat ohni!“ Jakmile místodržitel vydal tento rozsudek, služebníci
hned přinesli mnoho dřeva, přivázali sv. Teodora ke sloupu, obložili
ho dřevem a zapálili. Svatý se modlil, zapálený oheň ho obklopil a
tak Teodor ve chválách a oslavování Boha odevzdal v pokoji svého
ducha Pánu. Jeho tělo však Bůh zachoval nepoškozené. Očití svědkové, kteří popsali jeho život, viděli, jak jeho svatá duše vystoupila
na nebesa.
Jedna zbožná žena jménem Eusebie poprosila o tělo svatého
mučedníka Teodora. Vzala ho, namazala vonnou mastí, zabalila do
pláten a pochovala ve městě Euchaita.1 Každý rok ctila jeho svatou
památku.
Svatý Teodor přijal mučednickou smrt 17. února roku 306.

12/21012/21
SVATÁ KONSTANCIE
Dcera císaře Konstantina
Konstancie byla vychována v
pohanství. Jednou těžce onemocněla. Šla proto k hrobu
sv. Anežky a prosila ji o pomoc.
Když u hrobu usnula, ukázala
se jí světice a řekla jí: „Jednej
statečně, Konstancie, a věř, že
Ježíš Kristus je Syn Boží a tvůj
Spasitel, skrze něhož brzy obdržíš uzdravení mnohých ran
svého těla.“ Když se probudila,
byla zdravá. Z vděčnosti se nechala vzdělat v křesťanské víře,
1

římské a byzantské město i (arci)biskupství na severu Malé Asie; leží
severovýchodně od dnešní vesnice Beyözü v Turecku
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přijala svatý křest a od té doby hořela láskou k Bohu a horlivostí
za spásu duší.
V té době se navrátil vojevůdce Gallicanus z vítězné války proti
Peršanům a žádal císaře o ruku jeho dcery Konstancie. Císař věděl,
že se jeho dcera zasvětila Bohu, ale nechtěl urazit svého vojevůdce.
Když Konstancie pozorovala jeho starosti, potěšila ho slovy: „Vím,
že mne Bůh bude chránit, proto můžeš slíbit moji ruku Gallicanovi s
podmínkou, že porazí Skyty. Ať mezitím dá své dvě dcery z prvního
manželství pod mou ochranu a za to ať si vezme mé komorníky Jana
a Pavla, aby poznal jejich smýšlení.“ Gallicanus rád přijal návrh. Než
jeho dcery přišly ke Konstancii, modlila se takto: „Ó Pane a všemohoucí Bože, který jsi mne na přímluvu své svaté mučednice Anežky
uzdravil a ukázal mi cestu bázně Boží, získej Gallicanovy dcery pro
křesťanskou víru! Přiveď k víře i jeho, který mne chce odvrátit od
tebe! Otevři, Pane, má ústa pro jejich srdce a jejich uši pro má slova
a pohni jejich srdcem, aby se otevřelo radám mé lásky! Uděl mým
slovům vítěznou sílu, abych v nich vzbudila horoucí lásku k tobě, aby
tě hledaly celou svou duší!“ Její modlitba byla vyslyšena. Attica a
Artemia s radostí přijaly křesťanskou víru a zasvětily se Ježíši Kristu.
Po vítězství nad Skyty se Gallicanus vrátil a podal císaři tuto
zprávu: „Při posledním obléhání se již moji tribunové a vojáci chtěli
vzdát. Tu jsem si vzpomněl na radu, kterou mi dal Jan a Pavel: ‚Dej
nebeskému Bohu slib, že přijmeš křesťanství, jestliže ti pomůže. Pak
jistě zvítězíš.‘ Učinil jsem slib a v tom okamžiku jsem viděl jinocha,
jak nesl kříž a řekl mi: ‚Vezmi si meč a pojď za mnou!‘ Učinil jsem tak
a vojáci se hned vzmužili a vítězství bylo naše. Podle slibu jsem se
stal křesťanem a také jsem se rozhodl, že nevstoupím do manželství.“
Císař ho s radostí objal a sdělil mu, že se i Konstancie zasvětila
Bohu. Vedle hrobu sv. Anežky založila Konstancie klášter, v němž
žila až do svého osmdesátého roku. Zemřela roku 354.
(Její svátek se slaví 18. února.)
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SVATÝ LEV I. VELIKÝ, PAPEŽ
Svatý papež Lev pocházel z Itálie.
Jeho otec se jmenoval Quintianus.
V mládí získal dobré vzdělání a byl vychován v křesťanských ctnostech. Biskup a pozdější papež Sixtus III. (432–
440) ho už jako jáhna poslal do Afriky
ke kartaginskému biskupovi Aureliovi
s vážným poselstvím proti pelagiánům1
a jejich herezi. Papež Celestin I. (422–
432) Lva pozvedl na vysoký úřad arcijáhna římské církve. V roce 439 ho císař
Valentinianus III. poslal do Galie, aby
usmířil spor dvou vojevůdců, Albina a
Aetia, a vyzval je, aby se mužně stavěli
na odpor barbarům. Když sv. Lev vykonával svěřený úkol, papež Sixtus III.
v Římě zemřel a Lev byl jednohlasně zvolen papežem. Hned poslali
rychlého posla oznámit mu jeho zvolení. Svatý Lev byl proto nucen
vrátit se z Galie a usednout na stolci sv. Petra.
Lev I. jako arcipastýř hned projevil velkou sílu Ducha. V souladu
s tehdejším zvykem hlásali Boží slovo převážně biskupové. Papež,
jako biskup Říma, začal horlivě a ustavičně vyzývat Římany k pokání, učil je křesťanskému životu a tak učinil římskou církev vzorem
pro jiné církve. Jeho kázání v srdcích věřících rozpalovala živou
víru a lásku k Bohu i k bližním. Jako nejlepší prostředky k vítězství
nad zlými žádostmi a pokušeními doporučoval vytrvalou modlitbu,
půst a skutky milosrdenství. V 96 kázáních, která tehdy napsal,
1

Britský mnich Pelagius popíral dědičný hřích a tvrdil, že člověk se může
spasit bez Boží milosti svými silami pomocí asketismu. Tím popíral spasitelnou oběť Krista na kříži.
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papež srozumitelně vyložil pravověrné učení o Vtělení Božího Syna,
o půstu, almužně a jiných křesťanských povinnostech.
Svatý Lev ve všech záležitostech spoléhal na Pána, věřil, že mu
pomůže nést břemeno vložené na jeho ramena, neboť pro církev po
celém světě nastaly smutné časy. Množily se hereze a z dalekých
zemí přitáhly hordy dosud neznámých polodivokých kmenů. Tito
barbaři ničili města, vyhlazovali lid, rabovali a všechno proměňovali
v poušť. Ve všech těchto těžkostech sv. Lev volal k Bohu a nikdy nebyl přemožen. Dokonce v nejtěžších chvílích zachoval stálost ducha.
Proti heretikům papež Lev vystoupil s jasnými a nespornými
důkazy o pravdách svaté víry. Odhalil všechny bludy manichejců1 a pelagiánů. Když se manichejci objevili i v samotném Římě,
papež svolal radu z duchovních i světských osob a pozval na ni
i manichejské heretiky. Manichejci přiznali svou vinu. Pak jedni
z nich dobrovolně opustili Řím a zatvrzelé světská vláda vyhostila
z města. Kromě toho papež neustále varoval národ před heretickým učením svými poučeními a listy, které psal všem biskupům
říše. Jeho 173 listů dosud svědčí o jeho arcipastýřské horlivosti za
spásu duší. Skrze listy a také osobní setkání u příležitosti příjezdu
různých biskupů do Říma, byl papež v těsném kontaktu se všemi
tehdejšími biskupy. Když se ve Španělsku začala šířit nová hereze
priscilianismu, který nevyznával Nejsvětější Trojici, vzkříšení těl a
manželství, papež v dopise biskupu Turibiovi z Astorgy, odpůrci dané
hereze, zakázal toto gnosticko-manichejské pseudoučení a nařídil
svolat synod španělských biskupů k zastavení hereze.
Velkou škodu svaté církvi způsobil cařihradský archimandrita2
Eutyches. Tvrdil, že lidská přirozenost v Ježíši Kristu přestala jako
taková existovat, když byla spojena s božskou osobou Syna Božího.
Na obranu svaté víry napsal papež Lev jasné, moudrostí naplněné
poselství adresované horlivému obránci pravověrnosti, cařihradskému patriarchovi sv. Flaviánovi. Toto poselství zcela zruinovalo
Eutychovu herezi a stalo se jedním z nejcennějších děl církve. Jeden
z nástupců sv. Lva, papež Gelasius (492–496), pod církevní klatbou
zakázal změnit v něm třeba i jedno písmeno.
1

2

Učili, že ve světě existují dva prvopočátky, dobro a zlo, mezi nimiž se
vede ustavičný boj. Tím popřeli biblickou víru v Boha Stvořitele, který je
jediným počátkem a zřídlem všeho stvoření.
Termín ve východním křesťanství označující představeného nad několika
kláštery a jejich představenými (igumeny), anebo označující představeného významného kláštera.

295

Na obranu Eutycha se pod vlivem svého nejvyššího komořího
Chrysafia postavil císař Theodosius II. (408–450) a rovněž bezbožný
lžipatriarcha Alexandrie Dioskuros. Na loupežnické synodě v Efezu (449) nedovolil přečíst poselství papeže, potupil jeho posly a
sv. Flaviána umučil k smrti. Jako odpověď papež Lev shromáždil
v Římě sněm, vyhlásil anathemu na bezbožníky a jejich ochránci,
císaři Theodosiovi II., napsal tato slova: „Císaři, nech na biskupech
dílo Kristovy víry, neboť tato víra se neleká lidských hrozeb a násilností. Tvou povinností je bránit svatou církev a trestat ty, kteří ji
rozvracejí, jestli chceš, aby Pán chránil Tvou říši. Zdá se mi však, že
se stanu svědkem toho, jak tě Bůh potrestá.“ Slova svatého papeže se
naplnila. Císař Theodosius II. zanedlouho nečekaně na lovu zahynul.
Nástupcem Theodosia II. se stal Marcian (450–457), manžel
sv. Pulcherie. Na prosbu papeže Lva svolal v roce 451 čtvrtý všeobecný sněm do Chalcedonu, na němž bylo přítomno 630 otců. Papež
pro svůj vysoký věk, dalekou cestu a nebezpečí spojené s častými
barbarskými přepady Itálie nemohl být na sněmu přítomen. Poslal
své delegáty, biskupy Paschasina a Lucentia a presbytery Bonifáce a
Basila. Když se na sněmu rozpoutal spor s heretiky, na příkaz otců
sněmu přečetli jako odpověď na výtky eutychiánů poselství papeže
Lva sv. Flaviánovi. V tomto poselství bylo prohlášeno, že v Kristu
jsou dvě přirozenosti, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk.
Tento list se natolik dotkl otců sněmu, že jako jedněmi ústy zvolali:
„Toto je víra otců! Toto je víra apoštolů! Tak věříme my všichni! Ústy
Lva promluvil Petr!“ Na sněmu pak bylo přijato vyznání víry: „...jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož Syna, našeho Pána
Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství... aby
uznávali, že má dvě přirozenosti, nesmíšeně, neměnně, nerozdílně
a neoddělitelně.“ Po ukončení sněmu otci napsali poselství papeži
Lvu: „Ty jsi náš otec a naše hlava a my s tebou ve všem souhlasíme
v jednotě víry!“ Svatý Eulogius, alexandrijský patriarcha, vypráví:
„Řehoř, arcijáhen římské církve, mi pověděl, že když papež Lev psal
dogmatické poselství sv. Flaviánovi, položil ho na oltář nad hrobem
sv. apoštola Petra a postil se a modlil čtyřicet dní. Prosil nejvyššího
apoštola, že pokud je tam třeba něco změnit, aby list mohl účinněji
bránit svatou církev, ať to on sám ještě upřesní. Za nějaký čas, když
se modlil, zjevil se mu apoštol a řekl: ‚Pročetl a upřesnil.‘“ Když svatý
papež vzal poselství z hrobu a otevřel ho, uviděl, že bylo apoštolskou
rukou ještě upřesněno.
V té době hunský král Attila, který sám sebe nazýval postrach
světa a bič Boží, přitáhl z Galie s třistatisícovým vojskem. Dobyl
Aquileiu, Pavii, Mediolanum a mířil přímo na Řím, který byl bez veš-
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keré obrany. Císař Valentinianus III. se sám bez vojska schoval v Raveně a jeho první vojevůdce Aetius ztratil naději na záchranu Říma.
Tehdy se oči všech upřely na bezbranném, ale duchem silném
muži, papeži Lvu I. Zpočátku se papež dlouho se slzami modlil,
postil a volal na pomoc sv. apoštoly Petra a Pavla. Pak se oděl do
biskupských rouch s pevnou nadějí, že ho Bůh neopustí a vyšel
vstříc tomu, kdo se nazýval postrach světa. Řekl mu: „Ty jsi přemohl
všechny. Teď přemoz sám sebe.“ Osobnost i řeč svatého udělala
na Attilu tak silný dojem, že z Boží milosti nejenže navzdory všem
nadějím přijal papeže s velkou úctou, ale netáhl už dále na Řím,
souhlasil s přijetím roční daně a spěšně opustil Římskou říši. Jeho
vojevůdci se velmi divili, proč se poddal prosbě jednoho člověka,
který k němu přišel, navíc beze zbraně. Attila odpověděl: „Viděl
jsem, že mu po boku z obou stran stojí dva zářiví muži (svatí nejvyšší
apoštolové Petr a Pavel) a hrozili mi ohnivými meči.“
Řím byl zachráněn modlitbami sv. Lva, ale římský lid se nenapravil. Za několik let přišel nový nepřítel, král Geiserich, který s sebou
vedl mraky vandalů z Kartága. Papež mu vyšel naproti a prosil Geisericha, aby nepálil města a zakázal vojákům, kteří rabovali domy,
zabíjet obyvatele. Geiserich vešel do Říma a odnesl odtamtud velkou
kořist. Za patnáct dní vandalové opustili město. Jen v chrámech svatých apoštolů Petra a Pavla nezpůsobili žádnou škodu. Poté, co vandalové odtáhli, se papež hned pustil do nápravy škod, které způsobili. Do vydrancovaných chrámů dal nové církevní nádoby a roucha.
Velkou pozornost uděloval papež výběru kandidátů do duchovního stavu, aby nebyl přijat někdo nepovolaný či nehodný a nezpůsobil
tak škodu svaté víře a lidským duším.
Když papež Lev dosáhl vysokého stáří a přibližoval se už čas jeho
odchodu na věčnost, dostal jistotu odpuštění hříchů. Čtrnáct dní
zůstával u hrobu sv. apoštola Petra v modlitbách a postu a prosil ho,
aby se za něj přimlouval, aby mu Pán odpustil hříchy. Po uplynutí
čtrnácti dní se mu sv. apoštol Petr zjevil a řekl: „Modlil jsem se za
tebe, všechny tvé hříchy jsou ti odpuštěny, kromě chirotonie,1 za ni
se máš zodpovídat, jestli jsi dobře a zákonně vkládal ruce nebo ne.“
Po tomto oznámení sv. Lev zdvojnásobil své modlitby, půst a almužny a s chvějícím se srdcem volal k Bohu, dokud nedosáhl plného
rozhřešení. Ještě více pak dbal o správný výběr duchovních osob.
Svatý papež Lev se stále modlil, aby bylo jedno stádo a jeden
pastýř, aby Pán dal světu svůj pokoj, aby pravda zvítězila a láska
aby všechny spojila v jedno. Celý svět tenkrát vyznával prvenství
1

svěcení biskupa
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římského papeže a Bůh žehnal jeho dílu. V půstech, modlitbě a
rozdávání almužny ubíhaly dny života sv. Lva a v roce 461 v pokoji
odevzdal svou svatou duši do Božích rukou. Jeho tělo uložili u vchodu do chrámu sv. Petra a na hrobě napsali: „Jak jsi střežil církev za
svého života, tak i po smrti střež při vchodu do ní.“

12/21012/21
SVATÁ MUČEDNICE BALBÍNA
Balbína, dcera římského tribuna a žalářníka Kvirina, byla
obdivovaná krasavice. V celém
Římě byla známá a její ctitelé
k ní přicházeli ze všech stran.
Ale co se nestalo? Na krku se
jí utvořila hnisající rána, která
znetvořila celý její obličej. Ti,
kteří ji obdivovali, najednou
zmizeli jako plevy ve větru. Není
divu, že dívka byla zarmoucená.
Ještě více trpěl její otec, který
byl na její krásu pyšnější než
ona sama. Vyhledával nejlepší lékaře, avšak nikdo nemohl pomoci.
Tu ho napadla spasitelná myšlenka: Bůh křesťanů, o kterém slyšel
již mnoho podivuhodného, ten snad pomůže. Bez meškání spěchal
k papeži Alexandrovi, který byl právě s jinými věřícími uvězněn, a
prosil ho o pomoc. Kvirin slíbil, že se on i celý jeho dům obrátí ke
křesťanství, bude-li dcera uzdravena. Světec prosil na kolenou Boha,
aby splnil Kvirinovu prosbu, je-li to k jeho spáse i k spáse jeho dcery. Potom dal přivést Balbínu a dotkl se jejího krku řetězy, kterými
byl spoután. Dívka byla okamžitě uzdravena. Avšak bylo uzdraveno
nejenom její tělo, uzdravena byla i duše. Jak žalářník slíbil, tak
učinil. S celou svou rodinou se dal pokřtít. Brzy se rozšířila zpráva
o zázračném uzdravení po celém městě. Dřívější ctitelé a lichotníci
se vraceli. Dívka však už poznala, jak marná je krása těla. Bůh
vyvolil Kvirina a jeho dceru k pravému štěstí. Po zprávě, že se stal
křesťanem, byl setník předveden před soud. Nechtěl se vzdát víry,
byl odsouzen k smrti a popraven. Když Balbína stála před soudcem,
zvolala: „Neváhejte, spěchejte, abyste mne zavedli do domova, kde
na mě čeká Ježíš a můj otec mi ukazuje korunu!“ Byla sťata.
(Její památka se slaví 31. března.)
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SVATÍ ARCHIPPUS, FILEMON A APFIA
Svatý Archippus byl biskupem v Kolosách. Apoštol Pavel ho
v listě Filemonovi nazývá svým spolubojovníkem. Filemon, jeho
otec, byl v Kolosách známým občanem. Když se obrátil ke Kristu,
v jejich domě se shromažďovali věřící, společně se modlili a slavili
bohoslužby. Později byl Filemon vysvěcen na biskupa. V době svatých apoštolů byly dva druhy biskupské služby. Místní biskupové
se starali o církev na konkrétním místě a apoštolští biskupové putovali po různých zemích a hlásali Boží slovo. Svatý Filemon byl
určen právě k druhému způsobu služby. Hlásal evangelium a prošel
mnoho měst ve Frýgii. Jeho manželka, sv. Apfia, mezitím sloužila
Bohu půsty a modlitbami. Starala se o chudobné a putující a rovněž
pečovala o nemocné. Jejich dům byl nejen chrámem, ale i nemocnicí
a útočištěm pro potřebné. Jednou pohané v Kolosách slavili ohavný
svátek bohyně Artemidy. V domě Filemona se právě podle svého
zvyku shromáždilo společenství věřících. Modláři, kteří nenáviděli
křesťany, se o tom dozvěděli a přepadli je tam. Některé krutě zbili,
jiné zabili. Svatého Archippa, Filemona a Apfii přivedli k správci
města Artoclesovi a na jeho příkaz je začali mučit. Vláčeli je po zemi
a bili holemi. Pak mučedníky zakopali po pás v jámě a házeli na ně
kamení. V těchto mukách sv. Filemon společně se svou manželkou
Apfií odevzdali svého ducha do náruče nebeského Otce. Archippa,
který ještě žil, pohané nechali dětem pro zábavu a ty svatého pořezali noži. Tak svatí mučedníci nezlomně vydali svědectví o své víře
v našeho Pána Ježíše Krista a dostali věčnou odměnu.

12/21012/21
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SVATÝ DOSITEUS
Svatý Doroteus1 přijal mnišský postřih a šel do cenobie2 otce
Seridona. Našel tam mnoho jiných hrdinných mnichů. Mezi nimi
byli nejváženějšími dva starci, kněz Barsanufius3 a jeho učedník
Jan, zvaný prorok, protože měl od Boha dar duchovního vidění.
Představení dali Doroteovi požehnání k výstavbě nemocnice, kde
se staral o nemocné bratry.
Jednoho dne igumen otec Seridon zavolal Dorotea k sobě. Když
přišel, uviděl v jeho cele několik mužů, vojáků. Ctihodný otec vzal
Dorotea stranou a řekl mu: „Ti lidé přivedli jakéhosi mladíka a říkají,
že se chce stát mnichem. Promluv s ním a zjisti, jestli má skutečně
čisté úmysly, protože se mi nezdá, že by byl schopen žít v monastýru.
Bojím se, že mohl něco ukrást anebo udělal nějaké jiné zlo a chce se
mezi námi schovat. Tak bychom se všichni ocitli v nebezpečí.“ Doroteus odvedl mladíka do své cely a začal s ním rozmlouvat: „Proč
jsi sem přišel?“, zeptal se ho. On odpověděl: „Chci být spasen, proto
jsem přišel. Jmenuji se Dositeus. Byl jsem vychován svým příbuzným, který byl vojevůdcem, v bohatství a světských radovánkách.
Nic jsem z Božího slova neznal, protože mě nikdo nenaučil pravé
víře. Jednou jsem ale uslyšel o městě Jeruzalémě, do něhož přichází
mnoho poutníků, aby uctili svatá místa. I já jsem je zatoužil uvidět.
Můj pěstoun našel jednoho přítele, který tam šel a poprosil ho, aby
mě vzal s sebou. Když jsme přišli do Getsemanské zahrady, uviděl
jsem ikonu Božího soudu. Byla na ní vyobrazena přísná tvář Božího
Syna, Boží andělé, kteří troubili na polnice a strašná muka odsouzených v pekle. To mě tak zasáhlo, že jsem se začal velmi bát a nemohl
se ničím uklidnit. Najednou jsem vedle sebe uviděl ženu, oblečenou
v purpuru, velmi důstojného vzezření. Popisovala mi muka každého
odsouzeného i mnoho jiného. Nakonec jsem se k ní obrátil s otázkou:
Paní, co mám udělat, abych se zachránil před těmito mukami? Ona
odpověděla: Když se budeš mnoho modlit a budeš se i postit, očistíš svou duši a otevřeš se milosti poznání Božího Syna a tak budeš
osvobozen od věčného zavržení. Když to řekla, zmizela. Začal jsem se
řídit jejími radami. Vojáci, kteří byli se mnou, si všimli změny v mém
1
2

3

sv. Doroteus (Dorotheos) z Gazy, památka 5. června
Cenobie (koinobie) — z řeckého koino — společný, a bios — život, jedna
z forem Bohu zasvěceného života, protiklad poustevníků. Mniši v cenobii
žijí společně pod vedením představeného.
sv. Barsanufius z Gazy, památka 11. dubna
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chování a říkali mi: Tak jako ty lidé ve světě nežijí. Jestli chceš, jdi
do monastýru a tam spasíš svou duši. Jeden z nich se znal s otcem
Seridonem a tak jsem i já přišel sem.“
Po tomto rozhovoru otec Doroteus přišel k otci Seridonovi a řekl
mu: „Neboj se přijmout toho mladíka, jeho touha je upřímná.“ Igumen
mu odpověděl: „Ty ho, otče, přijmi za svého učedníka, protože Bůh ho
chce spasit skrze tebe.“ Doroteus se zpočátku z pokory vymlouval,
ale když ho sv. Barsanufius povzbudil, přijal Boží vůli. Vzal Dositea
s sebou do nemocnice a začal ho vést po cestě spásy. Mladý novic byl
prostý a upřímný. Snažil se nemocným sloužit, jak nejlépe mohl. Ale
stávalo se, že byl tak unaven, že ztratil trpělivost a řekl nemocnému
hněvivé slovo. Jakmile si uvědomil svou vinu, všechno nechával a
šel do komory, kde plakal nad svým skutkem. Tato pohotovost k
pokání je nejsilnějším prostředkem k vnitřní očistě a pravému duchovnímu růstu. Jiní, kteří v nemocnici sloužili, nechápali příčinu
jeho smutku a prosili otce Dorotea, aby svého učedníka uklidnil.
Doroteus za ním přišel a ptal se ho, proč pláče. Když se dozvěděl,
co se stalo, otcovsky ho napomínal. „Dositei, dítě moje, nestydíš se
hněvat a říci špatné slovo bratrovi? Copak nevíš, že tím urážíš Ježíše,
který žije v něm?“ Když však viděl upřímnou lítost novice, povzbudil
ho: „Milosrdný Bůh ti pro krev svého Syna odpouští. Neboj se, ode
dneška se začínáme napravovat, abychom dále už jednali lépe, a Pán
nám pomůže.“ Když to Dositeus slyšel, hned vstával a pokračoval
v práci, protože plně důvěřoval slovům starce.
Dositeus se snažil všechny své myšlenky odhalovat před duchovním vůdcem, aby přemohl nepřátelské útoky. Například se
mu velmi pěkně podařilo ustlat nemocným lůžka a začalo na něj
přicházet pokušení k pýše. Šel proto k otci Doroteovi a vyznal: „Otče,
myšlenka mi říká, že dobře ustýlám.“ Stařec, aby ho pokořil, odpověděl: „Ó, divná věc! Dositeus se ukázal jako dobrý ustýlač, ale
špatný mnich.“ Dositeus přijímal poučení představeného jako slova
samého Boha a důsledně se jich držel. Doroteus ho vychovával ve
zbožnosti, zdrženlivosti a vší ctnosti. Obzvlášť se snažil, aby neměl
žádnou závislost na pozemských věcech. Když například Dositeus
potřeboval nový oděv, stařec mu řekl, aby si ho sám ušil. Dositeus
snaživě pracoval, takže oděv se mu podařilo ušít velmi dobře. Tehdy
mu otec řekl: „Jdi za tamtím bratrem a radostně mu odevzdej to, co
jsi udělal.“ Tak se to opakovalo několikrát. Avšak ani jednou nebyl
proto svatý mnich smutný a nereptal.
Jednou bratr, co pracoval na stavbě, přinesl od kováře dobrý,
ostrý nůž. Dositeus ho vzal a ukázal starci. Otec Doroteus se snažil
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nekupovat nic nového, a když, tak jen staré. Když uviděl, že nůž je
opravdu po všech stránkách vyhovující, dovolil, aby byl k užitku
v nemocnici. Svému učedníkovi ale řekl: „Chceš být svázán žádostivostí a stát se otrokem toho nože místo Boha? Jdi, polož ho a nikdy
se ho už nedotýkej.“ Dositeus pak dával tak velký pozor, aby nepřestoupil příkaz otce, že se ani podat nůž nikomu neodvážil. Nikdy si
neříkal: „Proč jen mně jedinému je zakázáno užívat nůž? Čím jsem
horší než jiní bratři? Copak nejsem takový, jako oni?“
Tak Dositeus prožil v monastýru pět let, aniž by cokoliv konal
ze své vůle, plně se podřizoval otci Doroteovi jako samému Bohu.
Pak dostal tuberkulózu. Od kohosi se dozvěděl, že vajíčka uvařená
naměkko, pomáhají těm, kteří kašlou krví. Řekl starci: „Otče, vím, co
mi může pomoci, ale kvůli Pánu mi dej slovo, že mi to nedáš, protože
to vyšlo ode mne.“ Doroteus se divil statečnosti učedníka, že dokonce
i v tak těžké nemoci dává pozor, aby umíral své vůli. Hledal pro něj
jinou pomoc místo vajíček. Dositeus, jak ho naučil stařec Doroteus, vždy pamatoval na Boží přítomnost a obracel se k Pánu: „Pane
Ježíši Kriste, smiluj se nade mnou, Synu Boží, pomoz mi!“ Během
těžké nemoci ho laskavý učitel povzbuzoval: „Synu, nepřestávej se
modlit, neztrácej ducha modlitby!“ Tak promlouval k Dositeovi, dokud
úplně nezeslábl. Pak mu otec řekl: „Můžeš modlitbu zanechat a jen
pohledem víry se dívej na Ježíšovu tvář, protože On vždy stojí před
tebou.“ Když se Dositeův život už chýlil ke konci, sv. Barsanufius mu
řekl: „Jdi v pokoji a modli se za nás před Nejsvětější Trojicí.“ Když to
bratři slyšeli, pobouřilo je to a reptali: „Čím si zasloužil takovou odpověď velkého starce? Sotva pět let s námi prožil, nepostil se tak jako
my, na bdění nevstával.“ Neviděli dokonalou poslušnost Dositea, že
všechno, co mu bylo řečeno, dělal bez pochybností, bez vlastního
názoru. Pán však chtěl zjevit slávu, kterou Jeho věrný otrok obdržel
v nebi. Několik dní po jeho smrti přišel do monastýru jeden svatý
stařec. Chtěl navštívit hroby otců, kteří už v cenobii zesnuli. Tehdy je
během modlitby uviděl všechny spolu na velmi zářivém místě. Mezi
mnichy byl i velmi veselý mladík. Po tomto vidění o něm vyprávěl a
začal se mnichů ptát, kdo je ten mladík. Když popsal, jak vypadal,
všichni pochopili, že je to Dositeus. Divili se a oslavovali Boha, který
se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.

12/21012/21
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SVATÁ GERTRUDA Z NIVELLES
Gertruda se narodila roku 626
v Landenu v jižním Brabantsku.
Pocházela ze vznešeného rodu.
Její otec Pipin I. byl nejvyšším
královským správcem, majordomem, Austrasie.1 Matka Itta svou
dceru vzorně vychovávala. Když
otec roku 639 zemřel, Itta založila
klášter, věnovala mu své jmění a
vstoupila tam se svou dcerou Gertrudou. Jednadvacetiletá Gertruda
byla zvolena abatyší. Pozorně čítala
Písmo svaté i jiné posvátné knihy a
ponořovala se do rozjímání o vznešených pravdách svaté víry. Získala vzácné vědomostí a mívala časté
rozpravy s učenými muži o těžkých
a záhadných otázkách. Tím získal
sice její rozum, avšak srdce chladlo,
spokojenost mizela a mysl se stala zádumčivou. Gertruda, bažící po
učenosti, pozbývala znenáhla zálibu v modlitbě a svatém rozjímání.
Cítila, že její duše je čím dál tím vyprahlejší. Jednou slyšela ve svém
srdci hlas: „Hloubáním a rozumováním nenajdeš Boha. On je vyšší
než rozum a všechno lidské poznání. Jen dokonalou láskou Ho poznáš
a dosáhneš Ho.“ Gertruda poslechla tento hlas. Zřekla se všetečného hloubání a šla od té doby za hlasem svého srdce. Když ji sestry
prosily, aby v přísnosti vůči sobě polevila, odpověděla jim: „Náš čas
je krátký den, plný práce a soužení. Čím trudnější a namáhavější je
tento den, tím sladší bude noc po něm, tím krásnější a bohatší mzdu
dostaneme na věčnosti.“ Zemřela roku 659 ve věku třiatřiceti let.
(Její svátek se slaví 20. března.)

1

Království, které tvořilo severovýchodní část Francké říše v období
Merovejců (nacházelo se na území dnešní severovýchodní Francie,
západního Německa, Belgie, Lucemburska a Nizozemska).
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SVATÝ LEV, BISKUP
Svatý Lev pocházel z okolí Ravenny a byl synem zbožných rodičů. Cele se svým čistým životem
zasvětil službě Bohu. Byl jmenován biskupem města Katánie na
Sicílii. Svatý Lev byl dobrým pastýřem duší a horlivě pracoval nad
věčnou spásu svou i bližních.
Chudobní, nemocní, putující, sirotci a vdovy měli v katánském
biskupovi milosrdného pečovatele, který o ně dbal z církevních
úspor s velkou křesťanskou láskou. Biskup Lev vedl svatý život, jehož základem byla vnitřní
modlitba. Svému služebníkovi
pak Bůh udělil i dar divů činění.
V té době byl v Katánii jeden čaroděj jménem Heliodor. Narodil
se zbožným křesťanským rodičům a byl pokřtěn. Později se však
tajně zřekl Krista a odevzdal se ďáblu. Zabýval se čarodějnictvím.
Naučil ho to jeden žid. Navenek ze sebe Heliodor dělal křesťana, ale
ve skutečnosti byl odpadlík od víry a horlivý služebník běsů, velký
čaroděj, o nic menší než dávný Šimon Mág, s nímž bojovali svatí
nejvyšší apoštolé Petr a Pavel a přemohli ho svou modlitbou. I tento
Heliodor, podobně jako Šimon, dělal podivná a strašná kouzla a falešné zázraky. Na trzích působil svými kouzly kupcům velké ztráty.
Svými čárami přiváděl mnoho lidí do hříchu. Pro tyto jeho zločiny
byl udán císaři Lvu III. a jeho synu Konstantinu V. Porfyrogennetovi. Císařové poslali odpověď, aby byl Heliodor zajat a přiveden
k nim. Čaroděj sám přišel a odevzdal se těm, kteří ho hledali. Když
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byl postaven před císaře a jimi odsouzen, stal se přímo před jejich
očima neviditelným a znovu se ocitl v Katánii.
Kristův služebník Lev často přesvědčoval Heliodora, aby přestal
páchat zlo, odřekl se čarodějnictví a v pokání se obrátil k Bohu.
Zatvrzelý čaroděj se však nejenže nechtěl napravit, ale bylo to s ním
stále horší. Jednoho svátečního dne sv. Lev s veškerým duchovenstvem sloužil v chrámu svatou liturgii a shromáždilo se tu mnoho
lidu. Tehdy čaroděj Heliodor zašel do chrámu pokrytecky jako křesťan a tajně zde začal provádět svá kouzla. Způsobil, že někteří lidé
začali v chrámě dupat nohama jako muly a ryčet jako dobytek. Zlý
duch měl právo se k nim dostat, protože nekonali pravdivé pokání a
byli křesťany jen formálně. Z toho, co se dělo, se někteří lidé nemohli
udržet smíchy a jiní se hněvali. Čaroděj hrozil, že učiní i to, aby
biskup s veškerým duchovenstvem přestal sloužit a začal tancovat
a skákat jako při muzice. Když svatý biskup viděl, co se v chrámu
děje, sklonil kolena před Božím oltářem a v horlivé modlitbě se
vzepřel démonickému vlivu. Potom vstal, odešel od oltáře, svázal
čarodějníka svým omoforem,1 vyvedl ho z chrámu do centra města
a přikázal lidem, aby ihned přinesli mnoho dřeva a roští a rozdělali
velký oheň. Když ho už lidé zapalovali, svatý vyslýchal Heliodora a
ptal se ho na všechny jeho čáry a věštění a tím odhaloval všechno
zlo, které udělal. Když se oheň silně rozhořel, sv. Lev do něj vešel
s Heliodorem, kterého stále ještě držel svázaného svým omoforem,
a tak stál uprostřed plamenů a čaroděje nepouštěl. Z ohně nevyšel,
dokud zlovolný čarodějník celý neshořel. Pak se biskup Lev znovu
vrátil do chrámu a odsloužil svatou liturgii. Tento velký zázrak
vystrašil všechny. Nejenže sám svatý biskup v ohni neshořel, ale
dokonce ani jeho rouch se oheň nedotknul. Zpráva o tom se roznesla
do všech konců země. Když se o tom dozvěděl císař se svým synem,
zavolali ho k sobě. Byl přijat s velkou úctou, padli mu k nohám a
prosili, aby se za ně modlil.
Svatý biskup Lev Katánský završil svůj život v hlubokém stáří.
Byl pochován v chrámu sv. Lucie, který sám vystavěl. U jeho svatých
ostatků, z nichž vycházel vonný olej, se děly zázraky.

12/21012/21
1

také omophorion (řec.), dlouhý pruh látky s vyšitými kříži, část liturgického
oděvu biskupů ve východní církvi
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SVATÝ MUČEDNÍK SADOT, BISKUP,
A SPOLUMUČEDNÍCI
Svatý Sadot byl biskupem dvojměstí Seleukie-Ktésifon v Perské
říši.1 Biskupský stolec zaujal po sv. Simeonovi,2 který byl za vlády
krále Šápúra II. v roce 341 umučen za Krista. Perský král Šápúr od
roku 339 čtyřicet let krutě pronásledoval křesťany.
Jednoho dne sv. Sadot svolal klérus, kněze a jáhny, kteří se
ze strachu před pronásledováním skryli, a pověděl jim: „Této noci
jsem ve snu viděl žebřík, jehož vrchol sahal do nebe a na něm stál
ve velké slávě svatý biskup Simeon. Já jsem stál na zemi a on na
mě hlasitě zavolal: ‚Vyjdi ke mně, Sadote, vyjdi a neboj se! Já jsem
vyšel včera a ty vyjdi dnes.‘ To jsem viděl a slyšel a věřím, že budu
zajat a veden na muka za Krista. A to, že řekl: ‚Já jsem včera vyšel,
ty nyní vyjdi,‘ znamená, že zemřel mučednickou smrtí minulého roku,
a já budu v tomto roce mučen a zabit.“ Pak začal klérus učit: „Moji
milovaní bratři a otcové, milujme Pána našeho Ježíše Krista celou duší
a celou myslí. Odevzdejme se Mu i Jeho Přesvaté Matce a nebojme
se žádného zla. Ať nás neleká smrt a mučení, ale každý z nás ať se
stane dobrým vojákem Ježíše Krista. Zemřeme za svého Spasitele,
neboť jestliže za Něj položíme život, zemřeme jako dokonalí. Nebojme
se meče, abychom přijali věčný život. Ten, kdo má Kristova ducha,
čeká s radostí a velkou touhou na mučednickou smrt za Krista. Kdo
však Kristova ducha nemá, pro toho je hodina smrti strašná a hrozná.
Čeho bychom se měli bát, bratři? Ti, co jdou za Kristem, sami s horlivostí a velkodušností hledají takovou smrt, aby skrze ni zdědili věčný
život, a ti, co jsou líní a nedbalí, když vidí smrt, skrývají se. Ti, kdo
milují Boha, k Bohu přicházejí. Ti, kdo milují svět, ve světě zahynou.“
Král Šapúr přišel do města Seleukie-Ktésifonu, a hned mu udali
svatého biskupa Sadota. Král na něj poslal vojáky, aby ho chytili a
spolu s ním 128 jiných křesťanů, mezi nimiž byli i kněží a mniši.
Nutili je klanět se slunci a ohni, které Peršané pokládali za bohy.
Svatý Sadot spolu s dalšími vyznavači odpověděl: „My jsme křesťané klaníme se a sloužíme jedinému Bohu. Slunci, které stvořil, se
neklaníme, a neuctíváme ani oheň, neboť je Bůh stvořil ke službě
člověku. Urychlete naši smrt, neboť jsme s horlivostí připraveni zemřít
za našeho Boha a ohavné královské příkazy poslouchat nebudeme.“
1

2

město se nacházelo na březích řeky Tigrid asi 30 km jihovýchodně od
Baghdádu; přibližně od roku 300 zde sídlili perští biskupové, podřízení
patriarchovi Antiochie
památka 17. dubna
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Tehdy každého mučedníka obmotali po celém těle tenkými provazy
a pak stlačili dvěma těžkými kládami, takže se jim lámaly kosti,
kůže praskala a trpěli velkými bolestmi. Pět měsíců trpěli vsazeni
do železných okovů v temném, páchnoucím vězení. Mnoho z nich
prožívalo duchovní boj a těžkosti. Po celou dobu věznění svých duchovních dětí je jejich svatý biskup jako dobrý pastýř povzbuzoval
a posiloval v utrpení a neustále se za ně modlil k Bohu. Poté, co
odmítli vykonat královský rozkaz a poklonit se bůžkům a podstoupili
za to těžká muka, byli všichni odsouzeni na smrt. S radostí přijali
Kristovi mučedníci tento rozsudek, vřele děkovali Bohu a modlitbou
se utvrzovali ve víře. Když byli přivedeni na místo popravy, jako
jedněmi ústy se modlili: „Požehnaný jsi, Bože, že jsi vyslyšel naše
modlitby, daroval nám svou milost a my jsme mohli obstát ve víře
až do této chvíle. Děkujeme Ti, že nám dáváš nejdražší věnec mučednictví, po kterém jsme tak silně toužili. Pane Ježíši, posiluj nás,
které jsi obmyl svou krví, až do konce a naše prolitá krev za Tebe,
ať nás zbaví utrpení v očistci, neboť Tobě náleží sláva Otci i Synu i
Duchu svatému na věky, amen.“ Když se tak svatí modlili, stínali
jim hlavy a oslava Boha se nepřerušila, dokud nebyl sťat poslední
z nich. Svatého Sadota odvedli do jiného města, které se jmenovalo
Beth Lapat. Tam pod úderem meče padla i jeho hlava a duše se
povznesla před trůn Krista a našeho Spasitele. Stalo se to roku 342.

12/21012/21
SVATÝ KONRÁD
Konrád byl synem urozených rodičů v italském městě Piacenza.
Dospěl a šťastně se oženil s bohabojnou pannou Eufrosinou. Jeho
spoluobčané ho měli rádi pro jeho veselou povahu. Vlastnil pozemské statky, a protože se mu ve všem dobře dařilo, žil jako tisíce
jiných lidí. Nebyl zlý, ale ani nevynikal ctnostmi.
Přikázání Boží i církevní zachovával, avšak pro mnohé světské
požitky a radosti neměl ani čas, ani chuť, aby vážně přemýšlel o
tom, co jediné je nám zapotřebí, totiž o spáse své duše.
Nadevše miloval lov. Jednou se časně zrána odebral do lesa na
čekanou. Avšak tentokrát mu nepřálo štěstí. Plachá lesní zvěř větřila nebezpečí a skryla se do doupat v neprostupné houštině. V
rozmrzelosti nad marným čekáním zapálil netrpělivý lovec křoví
a trní na pokraji houštiny, aby zvěř vyplašil. Najednou zavanul
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prudký vítr a rozdmýchal oheň tak,
že plamen zasáhl blízké stromy a
zanedlouho hořel celý les. S hrůzou
hleděl Konrád na děsivé plameny,
které nemohl ani zadržet, ani uhasit.
Nepozorovaně odešel domů. Zatím
se vyhrnuli lidé z města a pátrali po
žháři. Měli v podezření chudého člověka, kterého chytili v blízkosti lesa.
Ubožák byl uvězněn a v mukách na
skřipci se „přiznal“, že zapálil les, a
byl za to odsouzen k smrti.
Konrád se mezitím skrýval ve
svém domě a trápil se výčitkami.
Dnem i nocí uvažoval, co má dělat.
Co by si lidé o mně pomysleli? Jak
hrozný trest mě očekává! Konečně po dlouhém boji zvítězil hlas
svědomí. Konrád se odebral k soudu, vyznal se z nepředloženého
skutku, vysvobodil nevinně odsouzeného člověka a nabídl úplnou
náhradu za škodu způsobenou požárem. Zaplatil odškodné a pozbyl
velkou část svého jmění, avšak nabyl zase pokoj svědomí.
Chudobou byl vyléčen ze svých náruživostí a vášní. Poznal, že
udělá nejlépe, když opustí svět a bude se starat jen o spásu duše.
Zbožná manželka s ním ochotně souhlasila. Rozešli se a zasvětili
svůj život Bohu. Manželka vstoupila do kláštera klarisek a muž se
stal poustevníkem na ostrově Sicílii, kde v odloučení od vlasti strávil
svůj život v kajícnosti. Doufal, že v samotě hned nalezne klid duše
a útěchu. Nestalo se tak. Musel prodělat ještě mnoho bojů. Jeho
tělo, zvyklé na lahodné pokrmy a pohodlný život, se vzpíralo chudé stravě. Odpočívat na zemi se příčilo změkčilému tělu. Samota
ho tísnila. K tomu ho trápila mnohá pokušení; pronásledovaly ho
vzpomínky na nečistý život. Pak přicházela malomyslnost a pochybnost, jestli vytrvá. Konrád však nepovolil. Tělo krotil postem, nečisté
vzpomínky a představy zahnal pilnou prací a v malomyslnosti se s
důvěrou modlil k Bohu. A hle, v jeho srdci se usídlil pokoj a blažený
mír. Čím prudší byly boje, tím slavnější a radostnější bylo vítězství.
Zvěst o jeho dokonalosti se roznesla po celém okolí a vážil si ho i
biskup syrakuský.
Když Konrád poznal, že se blíží konec jeho života, odebral se do
města, aby přijal svaté svátosti. Zemřel 19. února 1351.
(Jeho památka se slaví 19. února.)
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SVATÝ EUSTATIUS, ARCIBISKUP
Mezi velkými svatými Kristovy
církve je sv. Eustatius,1 biskup starodávné Antiochie, jedním z nejslavnějších obránců a vyznavačů pravé
víry. Narodil se koncem 3. století a žil
do poloviny 4. století. Svatý Eustatius
se narodil v městě Side v Pamfýlii.2
Byl biskupem v syrské Beroei a pak
arcibiskupem Antiochie.
V době, kdy Eustatius už byl arcibiskupem Antiochie, Kristova církev,
která sotva vyšla ze strašných časů
pronásledování a dostala svobodu,
začala nový boj proti vlkům uvnitř
církve, kteří trhali Boží stádo. Těmi
vlky byl alexandrijský kněz Arius a ti,
kteří podporovali jeho herezi. Arius ve svých kázáních tvrdil, že Ježíš
Kristus není rovný Bohu Otci, ale je jen stvořením. Arius vyznával,
že Ježíš Kristus je nejvyšší ze všeho Božího stvoření, ale že je jen
stvořením. Toto falešné Ariovo evangelium se začalo v církvi rychle
šířit. Mnoho svatých otců a biskupů povstalo k obraně pravé víry
v Ježíše Krista. Mezi ně patřil i sv. Eustatius, arcibiskup Antiochie.
Svatý Eustatius vyzýval Boží lid, aby se neochvějně držel víry,
kterou nám předali svatí apoštolé. Ve svých kázáních volal: „Všechno
zlo, které postihlo církev skrze Aria, není vinou jen samotného Aria a
jeho stoupenců. Bůh to dopustil v první řadě proto, že křesťané se stali
lhostejní a vlažní. Uběhlo jen osm let, co církev vyšla z katakomb, a už
jsou křesťané v tak žalostném stavu. Mnozí se nazývají křesťané, ale
nežijí o nic lépe než nevěřící. Mnoho lidí, když skončilo pronásledování,
1
2

také Eustác
jižní Turecko
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vešlo do církve, ale upřímně se neobrátili a nekáli se ze svých hříchů.
Tak místo Ježíše Krista se teď na první místo dostala láska k světu
a marným potěšením. Jen tehdy, když začneme žít životem pravého
pokání a modlitby, se Bůh smiluje a dá vítězství nad nepřáteli církve.“
Když se Ariova hereze šířila natolik silně, že celá Byzanc byla kvůli
tomu v rozkolu, zasáhl i sám císař Konstantin Veliký. Roku 325
svolal první všeobecný sněm do města Niceje. Shromáždilo se tu
přibližně 270 otců církve a hlavou sněmu svatí otcové určili právě
sv. Eustatia, neboť se vyznačoval hlubokým chápáním Božího slova
a svatostí života. Kromě toho byl Eustatius jedním z prvních, kteří
začali bojovat proti bludům Aria.
Na první všeobecný sněm v Niceji přišlo také mnoho pohanských
filosofů; jedni proto, aby se lépe seznámili s křesťanskou vírou, a
jiní z nenávisti ke křesťanům, s nadějí, že pomocí vychytrale složených promluv popletou mysl biskupům a zesměšní křesťanskou
víru. Církevní spisovatelé vzpomínají, že když jeden z chvástavých
filosofů jménem Faidon začal hájit zločinného Aria a jeho rouhavé
učení, jménem celého sněmu proti němu vystoupil sv. Eustatius.
Filosof na závěr svých sporů se svatým sněmem byl natolik zasažen
odpověďmi svatých otců, že hlasitě zvolal: „Sláva Tobě, Bože, že jsi
odhalil svým svatým tajemství božství Tvého Syna, které převyšuje
veškerý rozum. Prosím Tě, Ježíši Kriste, odpusť mi všechno, čím jsem
se prohřešil proti Tobě, když jsem se nechal uchvátit rouhačskými
myšlenkami Aria. Od této chvíle Aria odsuzuji i jeho hereze a všechny,
kdo stejně jako on hřeší proti Otci i Synu i Duchu svatému.“
Sám Arius s několika svými stoupenci však neoblomně setrvával
ve své herezi. Tehdy otci sněmu, mezi nimiž počestné místo zaujímal sv. Eustatius, jednohlasně vyznali Božího Syna stejné podstaty
s Bohem Otcem. Učení Aria odsoudili jako protiřečící Božímu slovu i
učení svatých apoštolů a samotného Aria a jeho stoupence vyloučili
z církve. Aby utvrdili pravověrné vyznání víry na všechny časy, otci
sněmu vyložili toto vyznání v „Krédu“. Aria a dva jemu nakloněné
biskupy, Eusebia Nikomédského a Theognise Nicejského, císař Konstantin Veliký poslal do vyhnanství.
Mnoho stoupenců Aria a jeho učení když vidělo, jaký osud Aria
potkal, bálo se vzepřít sněmu otců i samotnému císaři. Předstírali
proto, že souhlasí s výrokem sněmu a pokrytecky podepsali anathemu na Aria jen proto, aby nebyli zbaveni biskupských stolců. Takovým způsobem si různými intrikami udrželi církevní autoritu a
svá biskupství, přestože by měli být pod anathemou. Po ukončení
všeobecného sněmu se buď skrytě, anebo zjevně začali protivit závěrům sněmu a jen hledali příležitost, aby se svatým otcům pomstili.
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Když se vrátili z všeobecného sněmu do Antiochie, sv. Eustatius
svolal všechno duchovenstvo metropole, oznámil jim závěry sněmu a
přesvědčoval je, aby se vytrvale drželi pravé víry, která byla vyslovena
v Krédu. Naděje, že po všeobecném sněmu zavládne mír a plné sjednocení celé církve, byla marná. Ukázalo se, že biskupové naklonění
ariánství souhlasili s většinou členů sněmu neupřímně, jen kvůli
svým osobním zájmům. Když po nicejském sněmu císař Konstantin
odjel do západní části říše, ariáni znovu pozvedli hlavy. Nejprve skrze
presbytera, který byl blízký císaři, začali usilovat o navrácení Aria
a jeho stoupenců z vyhnanství. Tvrdili, že se stali oběťmi mylného
rozhodnutí a že vyhnanci dají císaři písemné vyjádření o přijetí závěrů nicejského sněmu. Císař Konstantin se dostal pod vliv ariánů
a propustil z vyhnanství Aria i dva jeho stoupence, neboť myslel, že
tím dosáhne vytoužený mír v církvi i říši. Ve skutečnosti se ariánům
podařilo císaře chytře podvést a tak vytvořit podmínky k rozšíření
svých herezí. Z různých „podložených“ důvodů začali pronásledovat hlavní přemožitele jejich hereze, mezi nimiž byl i sv. Eustatius.
Stoupenci Aria doufali, že kvůli neústupnému požadavku císaře
Konstantina dosáhnout plný mír v církvi, nebude už nikdo bojovat proti rozšiřování ariánských herezí. Svatý Eustatius však ještě
s větší horlivostí pokračoval v rozhodném boji proti šíření ariánství
s odvoláním se na všeobecný sněm, který tuto herezi odsoudil. Ariáni
tehdy vymysleli úskočný plán, jak se Eustatia zbavit.
Podlý Eusebius Nikomédský vyslovil před císařem vroucí přání
vidět krásný chrám u Pánova hrobu v Jeruzalémě, jehož stavbu
právě Konstantin dokončil. Toto přání Eusebia císaře velmi potěšilo
a dal Eusebiovi k dispozici své císařské vozy, což dodalo cestování
Eusebia zvláštní privilegium. Pod rouškou návštěvy Pánova hrobu
se k němu přidal i Theognis Nicejský, věrný přívrženec jeho zlovolných plánů. Když dorazili do Antiochie, se strojenou zbožností
navštívili sv. Eustatia. Eustatius myslel, že skutečně vyznali závěry
sněmu a přijal je. Když však dorazili do Jeruzaléma a setkali se tam
se svými stoupenci nakaženými bludy Aria, odhalili jim svůj tajný
úmysl, jak se sv. Eustatia zbavit. Pod rouškou prokázání cti Eusebiovi Nikomédskému ho tito stoupenci provázeli až do Antiochie,
kde vyslovili velkou úctu i sv. Eustatiovi, aby je nepodezříval z toho,
že na něj úskočně rozprostřeli sítě. V té době v Antiochii setrvávali
ještě někteří pravověrní biskupové. Ariáni navrhli svolat bratrskou
synodu k projednání některých všeobecných záležitostí církve a
sv. Eustatius i ostatní biskupové s návrhem souhlasili. V témž čase,
když se biskupové shromáždili, vešla najednou dovnitř nějaká žena
s dítětem na rukách a s křikem žalovala, že otcem jejího dítěte je
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Eustatius. Eustatius se ani trochu nerozrušil a požádal, aby žena
přivedla svědky, kteří by mohli její slova potvrdit. Ona odpověděla,
že svědky nemá. Biskupové ariáni řekli, že bude stačit, když žena
potvrdí své obvinění kletbou. Pravověrní biskupové s tím nesouhlasili, protože podle apoštolského pravidla 1Tim 5,19 k přijetí obvinění
na kněze či biskupa je třeba ne méně než dva nebo tři svědky. Když
pravověrný lid v Antiochii uslyšel, jak byl Eustatius úskočností
biskupů, kteří sem přijeli, potupen, pobouřilo ho to a byl připraven
vzít zbraně a jít proti přívržencům ariánství. Eusebius a Theognis
viděli, že se jim plán nepodařil, a spěchali k císaři. Oznámili mu,
že v Antiochii došlo k národnímu povstání, které jakoby zavinil
Eustatius k obraně svých náboženských myšlenek, a že tím velmi
narušil vytoužený mír v církvi. K tomu ještě přidali novou pomluvu,
že biskup Eustatius se urážlivě vyjadřoval o císařově matce. Oklamaný a pobouřený císař, který se všemi způsoby snažil zachovat
mír mezi křesťany, chtěl nejprve zastavit nepokoje v Antiochii, a
proto zavolal do Konstantinopolu sv. Eustatia.
Svatý Eustatius tušil, že jde o to, aby ho ariáni dostali z Antiochie, a
proto shromáždil pravověrný lid a přesvědčoval je, aby se nepohnutelně
drželi pravé víry a aby se v jeho nepřítomnosti nedali svést herezemi Aria.
Když Eustatius dorazil na císařský dvůr, císař Konstantin ho pod
vlivem ariánů odsoudil do vyhnanství v Thrákii. Ale i tady sv. Eustatius písemně bojoval proti heretikům a utvrzoval pravověrné.
Většina lidu v Antiochii zůstala věrná, přestože byl na místo sv. Eustatia dosazen ariánský biskup. Národ se takových biskupů stranil
a s mnohými pravověrnými kněžími se oddělil od heretiků. Ariáni
proto začali pravověrné nazývat „eustatiáni“.
Roku 345 svatý biskup Eustatius Antiochijský ve vyhnanství zemřel. Celý svůj život neustále bojoval proti herezím a hlásal pravověrnou víru v pravého Boha. Brzy po II. všeobecném sněmu, který proběhl
v Konstantinopolu roku 381 a který potvrdil vyznání víry I. všeobecného koncilu, nastal příhodný čas k oslavení sv. Eustatia Antiochijského,
mučedníka za pravou víru. V roce 382 byly k útěše všemu pravověrnému lidu jeho svaté ostatky přeneseny s velikou úctou do Antiochie.
Milovaný lidem, ctěný všemi pravověrnými otci církve, sv. Eustatius za své námahy a zásluhy pro církev patří mezi nejslavnější biskupy 4. století. Svatí otci VII. všeobecného sněmu nazývali
sv. Eustatia Antiochijského „mužným ochráncem pravověrné víry a
ničitelem ariánského zla“.

12/21012/21
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SVATÁ IRENA
Rodiče sv. Ireny pocházeli ze Španělska, odkud se přestěhovali
do Říma. Kromě Ireny měli ještě syna Damasa, který se stal knězem.
Stál věrně při papeži Liberiovi (352–366) a odešel s ním na nějaký
čas i do vyhnanství, kterým ho stíhali ariánští bludaři.
Irena lnula k svému vynikajícímu bratrovi s velkou úctou a láskou. Zůstávala s ním po smrti rodičů a do jeho rukou složila slib,
že z lásky k Bohu setrvá až do smrti v panenském stavu. Z toho
se bratr upřímně zaradoval, schválil slib zbožné sestry a napsal k
jejímu vzdělání a povzbuzení knihu „O panenství“, kterou potom
Irena denně četla. Pod vedením bratra, výborného učitele a rádce na
cestě křesťanské dokonalosti, prospívala Irena v pokoře, zbožnosti,
čistotě a lásce k ubohým lidem. Již v nejútlejším věku se omezovala
v jídle, aby mohla denně dávat jídlo žebrákům.
Roku 366 byl bratr Damasus zvolen papežem. Někteří odpůrci
proti němu v Římě povstali a zvolili jáhna Ursicina protipapežem.
Z toho nastaly v církvi nebezpečné rozbroje. Irena cítila hlubokou
bolest nad tím, že Bůh je urážen. Chodívala denně do katakomb,
kde se postem a modlitbami přimlouvala za milého bratra a církev
svatou, aby jí Hospodin vrátil jednotu, svornost a pokoj. Bůh vyslyšel její vroucí prosby a za krátký čas vypudil císař Valentinianus I.
vzdoropapeže Ursicina z Říma.
Damasus potom moudře řídil Petrovu lodičku, potíral s apoštolskou horlivostí bludy ariánů, kteří tvrdili, že Bůh Syn není pravý
Bůh, i bludy makedoniánů, kteří popírali božství Ducha svatého.
Staral se o upevnění a rozšíření pravověrného učení mezi věřícím
lidem. Tak se dočkala sv. Irena blahého míru v církvi a byla svědkyní
všeho, co její bratr, jeden z nejslavnějších papežů prvních křesťanských dob, ke cti a slávě Boží a pro spásu Kristova lidu — jemu
svěřeného — učinil.
Svůj bohabojný život skončila sv. Irena v Římě dne 21. února 379. Papež Damasus1 byl pak ještě pět let živ (do roku 384) a
uctil památku své svaté sestry krásným nápisem na jejím hrobě, v
němž se doporučil jejím modlitbám.
(Její svátek se slaví 21. února.)

1

památka 11. prosince
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NALEZENÍ OSTATKŮ
SVATÝCH MUČEDNÍKŮ V EUGENII
Za císaře Theodosia I. žil v Cařihradě ve východní části města
císařský důstojník Eugenius. Vybudoval na své usedlosti chrám ke
cti Přesvaté Bohorodičky. Za časů císaře Arkadia (395–408) se tento
chrám stal známý zázraky, které s v něm děly. Nemocným, kteří se
zde modlili, bylo navráceno zdraví. Když zázraků přibývalo, přišel
místní biskup s křížovým procesím a řekl, aby na určitém místě
začali kopat. Byly zde nalezeny ostatky mnoha mučedníků, kteří
zemřeli za Krista v různých časových obdobích. Při této události bylo
znovu mocí Boží mnoho nemocných uzdraveno a posedlých osvobozeno. Za jásotu lidu a oslavných zpěvů byly svaté ostatky s poctami
uloženy v chrámě, kde je znovu Pán oslavil mnoha zázraky.
Později jednomu zbožnému muži Mikuláši zvanému Krasopisec
bylo zjeveno, že mezi ostatky svatých mučedníků jsou i těla svatých
Andronika a Junia, o nichž sv. Pavel píše ve svém listě k Římanům.
„Pozdravte Andronika a Junia, mé příbuzné a spoluvězně, kteří jsou
významní mezi apoštoly, kteří také byli v Kristu přede mnou.“ (Ř 16,7).

12/21012/21
SVATÁ MARKÉTA Z CORTONY
Markéta se narodila v roce 1248 v Lavianu v Itálii. Když jí bylo
sedm let, zemřela jí matka. Za dva roky se její otec znovu oženil, ale
necitlivá macecha neuměla vychovávat dítě žíznící po mateřské lásce.
Markéta toužila po lásce a po srdci, které by jí udělilo svou přízeň. Neměla ji doma, proto si ji našla jinde. Seznámila se s bohatým
grófem di Pecora z města Montepulciano. Ten slíbil chudobnému
děvčeti, že se s ní ožení a jedné noci ji vzal na svůj zámek v horách,
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kde s ním začala žít v bohatství a
přepychu, ale zároveň i v těžkém hříchu. Markéta stále vnímala hříšnost
svého života a často grófa prosila,
aby uzavřeli sňatek, ale on nechtěl.
Pro místní mládež, která často vídávala vznešeně oblečenou Markétu
na ulicích Montepulciano, byl její život neustálým pohoršením. V tomto
stavu se stala matkou a narodil se
jí syn.
Po devíti letech hříšného života se
stalo něco neočekávaného. Jednoho
dne si její milenec vyjel na koni obhlédnout majetek, ale domů se nevrátil. Markéta se strachem čekala
tři dny a noci, ale nepřicházel. Zarmoucená znovu a znovu vyhlížela
na cestu, až uviděla psa, který běžel
domů a štěkal, ale byl bez pána. Rozrušená Markéta vyběhla před
dům a pes ji zavedl na místo v lese, kde zpod listí vyhrabal už rozkládající se mrtvolu toho, s nímž tolik let hřešila.
Tato událost udeřila do Markétina srdce jako blesk. V tu chvíli
se jí dotkla Boží milost a začala se ptát sama sebe: „Kde je teď jeho
duše?“ Byla si hluboce vědoma své hříšnosti a začala litovat svých
hříchů. Rozhodla se, že od této chvíle bude žít v nejpřísnějším pokání. Ostříhala si vlasy, sňala ze sebe všechny šperky i drahý oděv,
oblékla si kající roucho, přivázala si provaz na krk, vstoupila do
chrámu Páně a vyznala veřejně své hříchy. Všechen majetek odevzdala příbuzným zabitého a chudobným rozdala almužny. Markéta
se spolu se synem vrátila k svému otci a na kolenou ho prosila, aby
jí odpustil a přijal zpět domů. Otec chtěl, ale macecha se postavila
proti. S pláčem se nešťastná vrhla na otcově zahradě na zem. Tohoto
zoufalství využil zlý duch, aby ji pokoušel: „Vrať se opět k dřívějšímu
životu, vidíš přece, že jinak musíš zahynout.“ Vzpamatovala se však,
sepjala ruce a modlila se: „Pane Ježíši Kriste, Ty nechceš, abych
zahynula, vždyť také za mne jsi trpěl a zemřel. Milosrdný Spasiteli,
který jsi ze svého milosrdenství přijal Magdalénu a odpustil kajícímu
lotrovi na kříži, neopouštěj mě v tomto bídném stavu a smiluj se nade
mnou!“ Hlas Boží v srdci jí řekl: „Jdi do Cortony.“ Poslechla, vykonala
životní zpověď a od té chvíle žila kajícím životem.
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Když Markéta bloudila ulicemi a hledala klášter, všimly si jejího
chudobného vzezření dvě zbožné ženy. Povyprávěla jim svůj smutný
příběh, smilovaly se nad ní a vzaly ji se synáčkem do svého domu.
Tři roky po příchodu do Cortony Markéta bojovala se silnými
tělesnými pokušeními, aby mohla z Boží milosti podřídit tělo duchu. V ty roky se ale cítila velmi šťastná a plná naděje, i když na ni
občas padl smutek a v těch chvílích téměř propadala zoufalství. V
této proměnlivosti jejích nálad ji zachraňovalo rozumné duchovní
vedení otců, kterým se snažila být vždy podřízena. Často jí přicházela
myšlenka vrátit se do Montepulciano, aby ji tam svázanou provazem
jako zločince vodili ulicemi města. Duchovní vůdce jí tam ale dovolil
jít jen jednou v neděli před chrám, aby prosila lidi za odpuštění pro
pohoršení, které jim dala svým minulým hříšným životem. Chtěla
také zničit krásu svého obličeje, ale duchovní vůdce ji i v tom zadržel a také ji odrazoval od příliš velkých skutků pokání, po kterých
ubohá Markéta, kající se za své hříchy, tolik toužila. Jednou řekla
knězi: „Otče, neříkejte mi, abych brala ohled na své tělo. Mezi mnou
a jím musí být boj až do smrti.“
Na každodenní živobytí pro sebe a dítě vydělávala nejprve pečováním o nemocné ženy ve městě, pak se začala více modlit a starat
o chudobné. Rozloučila se se svými dvěma dobrodinkami, u nichž
doposud bydlela, našla si chudobný domek, nebo spíš místnost na
odděleném místě, a žila z almužen. Proniknutá duchem pokání byla
přísná nejen k sobě, ale i k dítěti, přestože k jiným byla mimořádně
laskavá a vnímavá.
Rozjímala o Pánově utrpení, prolévala hořké slzy nad svým nešťastným mládím, a když ji zlý duch pokoušel představami dřívějšího
života, vyháněla ho myšlenkou na rozkládající se mrtvolu. Myslela
na to, jak strašné je být povolán do věčnosti k Božímu soudu bez
přípravy a upřímného pokání.
Když skončil její tříletý duchovní boj, pocítila velkou Kristovu lásku k její duši. Každodenně vroucně děkovala Bohu, že ji svou milostí
vysvobodil z bahna hříchu a uvedl na cestu pokání. Jejího syna vzali
do školy, kde zůstával až do vstupu do kláštera. Markéta dostala
dovolení a statut od biskupa diecéze Arezzo k neustálé péči o nemocné. Zpočátku se o ně starala ve svém domku a pak jí k tomu jedna
žena poskytla svůj dům. S pomocí městské vlády v Cortoně Markéta
založila nemocnici, Kongregaci sester, které se staraly o nemocné,
a také zvláštní bratrstvo, které pečovalo o nemocnice a nemocné.
S plynoucími roky Markéta stále více postupovala na cestě pokání. Nemohla se nadivit, jak Bůh může trpět tak ubohé stvoření,
za jaké sebe měla. Noci trávila beze spánku v modlitbě a rozjímání
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nad Božími věcmi, a když si šla odpočinout, jejím lůžkem byla holá
zem a polštářem kámen nebo kousek dřeva. Jedla suchý chléb,
syrovou zeleninu a pila vodu. Pod oděvem nosila žíněnou košili a
každý den se bičovala až do krve za vlastní i lidské hříchy. Když
ochabovala v kajícnosti, říkávala si: „Mé tělo bylo dosti silné k hříchu
a neřesti, a ke skutkům kajícnosti by mělo být příliš slabé? Celé noci
jsem hodovala a při modlitbě bych měla ochabovat?“
Přestože Bůh udělil sv. Markétě veliké milosti, procházela ohněm
různých zkoušek. Někteří lidé neměli důvěru k její zbožnosti a podezřívali ji. Všechna příkoří sv. Markéta snášela s pokojem a zdvojnásobovala své modlitby. Její duchovní život se stával stále vyšším.
Markétu neodstrašila nevděčnost lidí. Jednou za ní přišla chudobná žena, která jí místo vděčnosti hrubě vynadala. Markéta jí přinesla
svou večeři a pokojně ji poprosila, aby přijala tento skromný dárek.
Ženy se hluboce dotkl tento příklad pokory a obrátila se k Bohu.
Na konci života Kristus Markétě řekl: „Teď ukaž, že ses už obrátila.
Jdi a vyzvi druhé k pokání. Milosti, kterými jsem tě obdaroval, nejsou
jen pro tebe.“ Poslušná Božímu hlasu sv. Markéta začala vítězit nad
hříchem a obracet hříšníky s velkou horlivostí i velkým úspěchem.
Zločinci se káli a nepřátelé se smiřovali. Otec Giunta, její duchovní
vůdce, v životopisu sv. Markéty svědčí, že pověst o těchto mimořádných obráceních se tak rychle rozšířila po celém okolí, že největší
hříšníci spěchali do Cortony, aby si poslechli její napomínání. Kajícníci přicházeli nejen z Itálie, ale dokonce i z Francie a ze Španělska.
Na její modlitbu se uzdravovali nemocní a obyvatelé Cortony zapomněli všechna svá dřívější podezřívání i zaujatost a se všemi svými
starostmi a trápeními přicházeli za svatou kajícnicí pro radu a pomoc.
V té době už Markétu stále více opouštěly síly. Když Bůh ukázal
své služebnici den a hodinu smrti, naposledy přijala svaté svátosti
a 22. února roku 1297 pokojně zesnula v Pánu, kterého kdysi svým
životem urážela, ale pak celým srdcem milovala. Dožila se padesáti
let, z nichž 24 prožila v přísném pokání. V den smrti Markéty ji lidé
z Cortony hned prohlásili za svatou a vystrojili jí slavný pohřeb.

12/21012/21
SVATÝ MONTAN, MUČEDNÍK
Za císaře Valeriana zemřel v Kartágu mučednickou smrtí svatý
biskup Cyprián. Brzy potom bylo uvězněno osm jeho žáků, většinou
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kněží. Jeden z nich se jmenoval Montan. Tito svatí mučedníci sami
dojemným způsobem napsali, co v posledních dnech před smrtí
zažili. Zde je aspoň několik jejich slov:
„Nejvíce jsme v žaláři trpěli hladem a žízní. Odepřeli nám i jediný
doušek vody, ačkoliv jsme celý den pracovali. Jáhen Flavián si k těmto
společným útrapám ještě přidal dobrovolné pokání. Viděli jsme často,
že z toho mála stravy, kterou jsme dostávali, jen abychom zůstali
naživu, rozdával jiným. Bůh sám nás chtěl v tomto největším soužení
potěšit viděním, které měl kněz Viktor. Sdělil nám: ‚Viděl jsem, jak
do žaláře vstoupilo dítě. Jeho tvář zářila nebeským světlem. Řeklo
nám, abychom šli za ním, jako by nás chtělo vyvést na svobodu, ale
nebylo vidět východ. Dítě mi řeklo: Po tu krátkou dobu, co zde ještě
budeš, neklesej na mysli! Jsem u tebe. Jdi ke svým druhům, ujišťuj
je, že jsem s nimi, a oznam jim, že dostanou korunu slávy. Když
jsem se tázal, kde je ta říše slávy, dítě mi odpovědělo: Za hranicemi
světa. — Ukaž mi ji, řekl jsem mu. Dítě však odpovědělo: Ale kde by
zůstala zásluha víry?‘ Tento sen nás naplnil velkou radostí.
Všichni jsme byli jednoho ducha, který nás spojoval v modlitbě, v
rozjímání a ve způsobu života. Satan utíká před těmito svazky lásky,
tímto spojením dostaneme všechno od Boha. Tyto svazky učiní z mnohých jedno srdce a jsou znamením dětí Božích. Jak bychom mohli být
jeho dětmi, kdybychom se navzájem nemilovali? Tato jednota mezi
námi byla sice trochu rušena, netrvalo to však dlouho. Montan se
poněkud rozčílil nad Juliánem pro osobu, která se míchala mezi nás,
ačkoliv nepatřila do naší společnosti. Nějaký čas se chovali k sobě
navzájem chladně, což mohlo mít pro naši vzájemnou lásku neblahé
následky. Naštěstí se nad nimi smilovalo nebe a smířilo je tím, že měl
Montan sen, o kterém nám vypravoval toto: ‚Zdálo se mi, že setník
a vojáci nás chopili a dlouhou cestou vedli na pole, kde jsme viděli
Cypriána a Lucia. Potom jsme se ocitli na úplně světlém místě. Naše
roucha zbělela a naše hrudi byly tak průhledné, že jsme mohli vidět
vše, co bylo skryto v srdci. Když jsem pohlédl do svého srdce, objevil
jsem tam skvrny a hned jsem se probudil. Když jsem později potkal
Lucia, vypravoval jsem mu o vidění a řekl jsem mu, že skvrny, které
zohyzdily mé srdce, bylo mé chladné chování k Juliánovi.‘ Milí bratři,
naučme se z toho, že se máme navzájem milovat a žít v nejdokonalejší
svornosti. Buďme již zde takoví, jací budeme na věky!“
Když byli vedeni k popravě, Montan ještě před smrtí kázal: „Kdokoliv obětuje jiným bohům než pravému Bohu, zahyne!“ Potom byl
sťat. Stalo se to roku 259.
(Jeho památka se slaví 24. února.)
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SVATÝ MUČEDNÍK POLYKARP, BISKUP SMYRNY
Svatý Polykarp se narodil roku 69 a
pocházel z města Smyrny.1 Byl vychován zbožnou vdovou jménem Kalista.
Ta ve snu uviděla anděla, který jí přikázal, aby přijala sirotka za vlastního a
vychovat ho ve víře v Krista. Mladý Polykarp byl velmi štědrý k chudobným, a
čím více rozdával almužnu potřebným,
tím více Pán zázračně množil majetek
jeho vychovatelky. Když Kalista odešla
k Pánu, svatý rozdal všechno chudým a
zasvětil svůj život Bohu. Četl Boží slovo,
modlil se, sloužil nemocným a pomáhal
starým. Biskup Smyrny, sv. Bucolus2
měl ctnostného chlapce rád a zařadil
ho do svého kléru. Vysvětil Polykarpa
na jáhna a zanedlouho na kněze. Když
sv. Bucolus zemřel, na jeho pohřeb se shromáždilo mnoho duchovních a zároveň vysvětili Polykarpa na biskupa města Smyrny.
Svatý byl dobrým pastýřem svým věřícím. Přes 60 let řídil církev ve Smyrně a měl takovou autoritu, že ho všichni pokládali za
hlavu biskupů Malé Asie. Hlásáním evangelia a mnoha zázraky
sv. Polykarp přivedl ke Kristu velké množství pohanů. Městský
prefekt, pohan, měl služebníka, který začal jedné noci nečekaně
křičet a běsnit. Všechny v jeho domě naplnila hrůza. Židé, kteří se
pokoušeli démona vyhnat, odtamtud utekli celí zakrvácení a nazí.
Tehdy jeden ze služebníků, který byl křesťan, řekl prefektovi o jejich biskupu Polykarpovi. Prefekt ho hned nechal zavolat k sobě a
1
2

město v západním Turecku, na pobřeží Egejského moře
památka 6. února, viz str. 227
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sv. Polykarp ani nestihl vstoupit dovnitř, když běs začal vykřikovat:
„Běda mi, Polykarp jde ke mně a musím, i když nechci, odsud utéct!“
Jen co Polykarp vešel, běs hned opustil služebníka a utekl. Když
to prefekt uviděl, velmi se divil. Nedlouho po této události vypukl
v městě požár. Všechen lid se snažil uhasit oheň, ale neúspěšně.
V bezvýchodné situaci si prefekt vzpomenul na svatého a řekl svým
rádcům, aby ho hned našli. Polykarp přišel, zvedl ruce k nebi a začal
prosit Pána, aby požár zastavil. Oheň hned uhasl. Jindy nastalo
veliké sucho a hlad. Všichni lidé i se správcem města přiběhli za
svatým biskupem, aby vyprosil u Boha déšť. Když se pomodlil, začal
padat silný déšť, takže se zem dosyta napila vody a přinesla toho
roku ještě hojnější úrodu, než kdykoliv v minulosti.
Svatý Polykarp se osobně znal s mnohými, kteří viděli a slyšeli
Pána Ježíše, především s apoštoly. Byl učedníkem svatého apoštola
a evangelisty Jana, jak píše sv. Irenej, a od něj přijal pravé Kristovo
učení, které hlásal a chránil celý svůj život. Bylo potřebné obraňovat
svatou víru, protože v těch dobách už vyvstaly první hereze. Podle
tradice heretik Markión jednou potkal sv. Polykarpa a zeptal se, zda
ho zná. Dostal následující odpověď: „Znám tě, jsi ďáblův prvorozený
syn.“ To je příklad, jak se svatí odvraceli od heretiků a netvořili s nimi
žádnou falešnou jednotu. Když Polykarp uslyšel nějakou bludnou
nauku, s bolestí říkal: „Ó Bože, čeho jsem se to jen dožil!“ a utekl
z toho místa. V tom čase vznikl mezi východními a západními biskupy spor, v jakém čase má být slavena Pascha. Svatý jel do Říma,
kde s papežem Anicetem (155–168) pokojně tuto otázku vyřešili.
Polykarp napsal mnoho listů, ale zachovalo se jen jeho poselství
Filipanům. Spolu s ním poslal věřícím do Filip i sedm poselství
sv. Ignáce Antiochijského, adresovaná různým církvím Malé Asie.
Tak se tyto poklady zachovaly i pro nás. Aktuálními pro současnou
dobu jsou i varování: „Kdo nevyznává svědectví kříže, ten je z ďábla.
Kdo bude Pánova slova tlumočit podle vlastního přání a říkat, že není
vzkříšení ani soud, ten je prvotina satana.“
Svatý vroucně toužil dosvědčit věrnost svému Spasiteli prolitím
krve. K tomu vyvstala příležitost, když v Malé Asii začal za panování císaře Antonia Pia (138–161) pronásledování prokonzul Statius
Quadratus. Věřící smyrenské církve detailně popsali utrpení a smrt
svého biskupa v poselství adresovaném, jak sami píší „všem občanům svaté Kristovy církve po celém světě“. Bylo zachováno až do
současnosti. Svatý Polykarp nechtěl opustit město, obcházel domy
věřících, povzbuzoval je k mužnému snášení muk, ale na jejich
naléhavé prosby se nakonec schoval ve vesnici, co ležela poblíž.
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Nepřátelé se o tom dozvěděli. Když sv. Polykarp uviděl vojáky, neutekl, i když mohl, a jen se odevzdal vůli Boží. S radostnou tváří vyšel
císařským sluhům vstříc a pohostil je. Divili se a jeden druhého se
ptali: „Copak bylo třeba se tolik namáhat, aby byl zajat tak ctnostný
stařec?“ Během toho, co jedli, Polykarp se modlil v sousední místnosti. V modlitbě děkoval Pánu za to, že ho vedl po celý život, prosil
za věřící a odevzdal církev do Boží péče. Pak ho posadili na osla a
vedli do města. Po cestě je potkali dva senátoři, velitel pluku Herodes
a jeho otec Nicetas. Vzali svatého na vůz a začali ho přemlouvat,
aby se aspoň naoko zřekl Ježíše Krista. Přitom mluvili o strašných
mukách, která ho čekají. Zpočátku Polykarp mlčel, ale když už měl
toho dost, řekl: „Nikdy neudělám, co mi radíte!“ Rozhněvali se proto
na něj a shodili ho z vozu. Svatý biskup si přitom zlámal holeň, ale
ještě sám došel do města. Stanul před soudem a slyšel hlas z nebe:
„Buď nepohnutelný a statečný, Polykarpe!“ Křesťané, kteří tam byli
přítomní, to také slyšeli. Prokonzul začal svatého přemlouvat, aby
se smiloval nad svým stářím a zřekl se Pána Ježíše, neboť když ani
mladí nemohou přenést taková muka, jaká jsou pro ně připravena,
co teprve on. Říkal mu: „Přijď k rozumu a řekni: Smrt bezbožníkům!“ 1
Ale Polykarp s přísnou tváří pohleděl na dav pohanů, vztáhnul nad
ně ruce a povzdechl k nebi: „Smrt bezbožníkům!“
Statius Quadratus pokračoval: „Zlořeč Kristu!“ Na to svatý stařec
odpověděl: „Už 86 let Jemu sloužím a nikdy mě ničím neurazil! Jak
bych se mohl rouhat mému Králi, který mě spasil?“ „Pokloň se císaři!“
křikl prokonzul. Mučedník na to: „Zdá se mi, že nevíš, kdo jsem. Tak,
abys věděl, já jsem křesťan a to je pro mě největší štěstí!“ Prokonzul
hněvivě zvolal: „Mám zde lítou zvěř, vypustím ji na tebe!“ — „Vypusť,
já se neodvrátím od dobrého ke zlému. Zvěř mi pomůže přejít z muk
do šťastné budoucnosti,“ odpověděl Polykarp. Prokonzul však nepřestal vyhrožovat: „Spálím tě v ohni!“ Svatý se ani trochu nezalekl
a řekl: „Hrozíš mi ohněm, který hoří krátký čas a za chvíli hasne, ale
nevíš o ohni budoucího soudu a věčného trestu, který je připraven
zločincům. Ale na co ještě čekáš? Dělej, co máš dělat!“ Když to svatý
říkal, tvář mu zářila milostí a naplnila ho ještě větší odvaha a radost.
Prokonzul se rozzuřil a rozkázal třikrát rozhlásit: „Polykarp vyznal,
že je křesťan.“ Dav pohanů hlasitě vykřikl: „Je to učitel Asie. Otec
křesťanů, shazuje bohy a mnoho lidí učí, aby jim nepřinášeli oběti a
neuctívali je. Ať je upálen zaživa!“
Dav pohanů rychle připravil ohniště a se zvláštní horlivostí pomáhali i židé. Když kati chtěli přibít Kristova mučedníka ke kůlu, řekl:
1

Tak pohané nazývali křesťany, protože se neklaněli jejich modlám.
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„Nechejte mě tak. Ten, kdo mi dá sílu snášet oheň, učiní, abych se i
bez vašich hřebů ani trochu nepohnul z místa.“ Proto ho jen svázali.
Polykarp stál jako oběť připravená k celopalu. Pohlédl k nebi a zvolal:
„Pane, Bože všeho stvoření, děkuji Ti, že jsi mě učinil hodným patřit
k počtu Tvých mučedníků a mít účast na Kristově utrpení, abych spolu
s Ním také vstal z mrtvých do života věčného. Jeho jménem Tě oslavuji
a velebím, Otče nebeský, se Synem a Duchem svatým na věky věků.
Amen!“ Pak sluhové podpálili dřevo a stal se velký zázrak. Plamen
se vzdul jako lodní plachty a tak obklopil tělo mučedníka, takže
mu nezpůsobil žádnou škodu. Svatý vypadal jako zlato v rozpálené
peci. K tomu byla ještě cítit vůně, která převyšovala i nejkrásnější
aromata. Zuřiví bezbožníci se začali domáhat, aby byl svatý proboden. Jeden z katů mu kopím probodl hruď. Z rány hned vyteklo
tolik krve, že plamen zhasl.
Židé navedli prokonzula, aby přikázal spálit mučedníkovo tělo.
Když byl živý, oheň se ho nedotkl, ale teď se mu poddal. Kosti, které
tam zůstaly, se podařilo křesťanům posbírat, jak o tom sami svědčí:
„Vzali jsme jeho kosti, které jsou pro nás cennějšími než drahé kameny a zlato a pochovali jsme je na důstojném místě. Tam nám Pán dá se
podle možností shromažďovat v radosti, abychom slavili den narození
tohoto mučedníka na památku těch, kteří do našich časů byli umučeni
za víru, i na utvrzení těch, kteří mají oslavit Krista stejnou smrtí.“
Svatý Polykarp zemřel v sobotu 23. února 155.

12/21012/21
SVATÝ PETR DAMIANI, BISKUP
V chudičké, již mnoha dětmi obdařené rodině v městě Ravenně
se narodil roku 1006 opět chlapeček, který při křtu svatém dostal
jméno Petr. Jeden z dospělých bratrů zanevřel na novorozeňátko a
plný hněvu řekl: „Nemáme již místo pro tolik dětí! Tak malé dědictví
a tak mnoho dědiců, to nejde.“ Matka se tak rozhněvala, že dítě odložila. Chlapeček by zahynul zimou a hladem, kdyby se ho neujala
žena ze sousedství, která ho nakrmila, ohřála, donesla matce a
přemluvila ji, aby dítě zase s láskou přijala.
Brzy malému Petrovi zemřel otec i matka. Starší, ženatý bratr
ho vzal do svého domu. Nakládal s ním krutě. Neměl pro něj dobré
slovo, nechal ho hladovět, bil a kopal ho, nechal ho chodit bosého a
v roztrhaných šatech. Místo školy musel pást vepře. Když však dítě
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v mládí zakusí tolik nelásky a krutosti, stává se i jeho duše tvrdou,
nelaskavou, hořkou a nenávistnou. Co ale bylo s tímto dítětem? Co
bylo silnější — jeho smutný osud nebo jeho dobré srdce? Jednoho
dne, když Petr takto žil v chudobě, nalezl peníz. Plný radosti, jako
by teď najednou zbohatl, přemýšlel dlouho, co by si mohl za tento
peníz koupit. Protože měl nedostatek ve všem, myslel na mnohé
věci. Konečně nalezl nejlepší řešení. Řekl si: „Ať si koupím cokoliv,
bude to jen radost pomíjející.“ Proto dal peníz knězi a prosil ho, aby
sloužil za zemřelého otce mši svatou. Za tento dobrý skutek byl brzy
odměněn. Zanedlouho se vrátil do Ravenny jeho druhý bratr Damián, spatřil bledé tváře, vpadlé oči a rozedraný šat mladého Petra,
slitoval se nad ním a vzal ho k sobě. Pečoval o něj otcovsky a učil
ho počátečním vědomostem. Když poznal jeho dobré srdce a jeho
nadání, poslal ho na vyšší školy do Faenzy a do Parmy. Z vděčnosti
k tomuto svému bratrovi přijal Petr jeho jméno — Damián.
Na školách studoval s neobyčejným úspěchem. Brzy se stal
slavným učitelem a svými přednáškami získal nejen slávu, ale i
velké příjmy. Svým bystrým rozumem však poznal nebezpečí slávy
a bohatství. Říkal si sám k sobě: „Všecka sláva a pocta mne nečiní
šťastným. Proč se raději nestarám o spásu své duše a o věčnost?“
Od té doby žil v tuhé kázni, nosil pod oděvem žíněný pás, postil se
a odpíral si spánek. V pokušení říkával: „Dříve nebo později bude
třeba se odříct, proč ne tedy hned?“
Později se odebral do kláštera Fonte Avellana na úpatí Apenin,
ve kterém se zachovávala kázeň podle pravidel sv. Romualda.
S apoštolskou neohrožeností a podivuhodnou rázností bojoval
proti svatokupectví a zlořádům tehdejší doby. Bez bázně káral nepořádky všude, i u osob vysoce postavených. Psal papežům, biskupům,
knížatům a připomínal jim jejich povinnosti. Rozmařilci ho nenáviděli. Papež Štěpán X. ho jmenoval roku 1058 kardinálem a ostijským
biskupem. V Ostii působil patnáct let. Papež ho poslal do Milána, aby
obnovil kázeň mezi kněžstvem. Svatokupci poštvaný lid křičel, že milánská církev, která se honosí sv. Ambrožem, prý nikdy nebyla služkou římské církve a že se od ní nedá soudit. Zvonilo se na poplach
a lid se hrnul k Petrovu příbytku. On se však nelekl a promluvil ke
vzbouřencům řečí tak výmluvnou, že se utišili a slíbili se polepšit.
Na opětovné žádosti ho papež propustil z úřadu a Petr se vrátil do
svého kláštera. Poslední cestu konal do Ravenny, aby město smířil s
papežem. Při návratu do Říma zemřel na cestě dne 23. února 1072.
Napsal mnoho vědeckých spisů a byl prohlášen za učitele církve.
(Jeho památka se slaví 21. února; obrázek je na straně 260.)
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NALEZENÍ HLAVY SVATÉHO JANA KŘTITELE
Král Herodes Antipas,
syn Heroda, vraha betlémských dětí, během hostiny
rozkázal useknout hlavu
sv. Janu Křtiteli a dát ji
Salome, která navedená
svou matkou Herodiadou,
si to od krále vymohla.
Tato nečistá tanečnice přijala na míse hlavu svatého
předchůdce Páně a odnesla ji své matce. Herodiada ještě nenasycena pomstou a krví, tupila
hlavu Jana Křtitele a jehlami mu propichovala jazyk, který ji usvědčil
z hříšného života. Nedovolila pochovat hlavu spolu s tělem, protože se bála, že když se hlava přiloží k tělu, Jan vstane z mrtvých a
znovu bude odhalovat její nepravost. Janovi učedníci vzali jeho tělo
a pochovali ho v Sebasté v Samaří. Hlavu Herodiada zakopala ve
svém paláci hluboko do země na tajném místě. Věděla o tom Jana,
která je vzpomenuta v evangeliu sv. Lukáše (Lk 8,3). Byla manželkou
Chuzy, Herodova úředníka, a jednou z prvních, kdo uvěřil v Krista.
Měla přístup do paláce a tajně odtamtud v noci vzala hlavu Jana
Křtitele, položila ji do hliněné nádoby a skryla na Olivové hoře. Když
Herodes uslyšel o Ježíši, pomyslel si i spolu s Herodiadou, jestli to
náhodou nevstal Jan z mrtvých. Tehdy začali hledat Janovu hlavu,
a když ji nenašli, nevěděli, co se stalo. Herodes řekl svým domácím
o Ježíši: „To je Jan, kterému jsem sťal hlavu. Vstal z mrtvých, a proto
se skrze něj dějí zázraky.“ (srov. Mk 6,14.16)
O Janově hlavě nikdo nevěděl až do vlády císaře Konstantina
Velikého (306–337). Za jeho vlády Kristova církev vyšla z katakomb.
V té době přišli dva mniši z východu do Jeruzaléma, aby se poklo-
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nili svatému Pánovu kříži, který našla císařovna Helena. Přišli do
Jeruzaléma a obcházeli svatá místa. V noci se jednomu z nich ve
snu zjevil sv. Jan Křtitel a řekl mu, aby vzal ze země jeho hlavu
a ukázal mu i místo, kde byla pochována. Mnich se vzbudil a vyprávěl o tom druhému, jenže ten to měl jen za sen, neuvěřil mu a
přesvědčoval i toho, který měl vidění, aby mu nevěřil. Následující
noci se sv. Jan Křtitel zjevil oběma, každému zvlášť, a řekl: „Odložte
všechnu nevěru a lenost a udělejte, co je vám přikázáno.“ Když oba
vstali, jeden druhému vyprávěl, co viděl. Šli na místo, které bylo
ukázáno ve vidění, a když na něm kopali, našli neocenitelný poklad,
svatou hlavu Jana Křtitele. Toto bylo první nalezení hlavy svatého
předchůdce Páně. Pak se jeho hlava dostala do Emesy,1 a tak prošla
mnohýma rukama od jednoho k druhému, až se nakonec dostala
k jednomu mnichovi a knězi jménem Eustach, který žil blízko města
Emesy v jeskyni. Eustach byl však nakažen Ariovou herezí a sváděl
k ní i jiné. Zakopal v jeskyni nádobu se svatou hlavu hluboko do
země.
Znovu uplynulo mnoho let a hlavu Jana Křtitele našel archimandrita monastýru v Emese, Marcel, když byl u jeskyně. Viděl ve
vidění sv. Jana Křtitele a dostal od něj požehnání. To bylo druhé
nalezení — 9. března.
Za mnoho let byla svatá hlava Jana Křtitele slavnostně přenesena
z města Emesy do Cařihradu a uložena v chrámu sv. Jana Křtitele.
Za nějaký čas povstala hereze ikonoborectví a byly zneuctívány nejen
svaté ikony, ale i ostatky svatých. Pravověrní utíkali z Cařihradu
zachváceného herezí a tajně s sebou vzali hlavu Jana Křtitele. Zanesli ji do města Komana2 a ve stříbrné nádobě ji schovali do země.
Zůstávala v zemi v zapomenutí dlouhý čas. Až kolem roku 850 Bůh
zjevil sv. Ignáci, patriarchovi cařihradskému, kde je hlava sv. Jana
Křtitele ukryta. Patriarcha Ignác uložil svatou hlavu v cařihradském
chrámě 7. června. To bylo třetí nalezení hlavy sv. Jana Křtitele. Dnes
se nachází v chrámě sv. Silvestra v Římě.

12/21012/21

1
2

dnešní Homs v Sýrii
Comana Pontica
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SVATÝ MUČEDNÍK MAURICIUS (MOŘIC) SYRSKÝ1
Zločinný císař Galerius se domníval, že si svou nečistou službou, již falešným bohům prokazuje, získá pomoc a více pozvedne císařství. Nařídil proto, aby
všichni, kteří byli pod jeho vládou,
přinášeli oběti ohavným modlám. S tímto úmyslem začal obcházet východní oblasti říše. Vjel
do města Apamea v Sýrii, kde za
ním přišli modlářští žreci a začali
ho navádět proti křesťanům slovy: „Mauricius a ti, co jsou s ním,
sedmdesát tvých vojáků, které jsi
velmi poctil a obohatil svými dary,
mají tvé bohy za nic a protiví se
tvému velkému, nepřemožitelnému
císařství, neboť je svedl křesťanský blud.“ Když to císař Galerius
uslyšel, velmi se rozhněval. Rozpálil se hněvem víc než pec ohněm,
hlavně proto, že se v jeho armádě nacházeli takoví vojáci.
Když nadešel sváteční den, rozkázal připravit soudní tribunál.
Zbrojnoši sem přivedli i sedmdesát svatých Kristových vojáků s jejich velitelem sv. Mauriciem. Císař řekl: „Vy, jak to o vás slyšíme,
jednáte proti zákonu. Nejenže neobracíte ty, kteří proti našemu zákonu povstali, ale i sami se bouříte proti našim všemohoucím bohům
a urážíte je a tak je připravujete o úctu a oběti. Stali jste se druhým
vůdci do zhoubné propasti, jestli je ovšem pravda to, co nám o vás
řekli.“ Svatý Mauricius odpověděl: „Císaři, urážka, kterou činíme
vašim bezduchým bohům, nám připravuje věnec slavného vítězství
u našeho pravého Boha. My neponižujeme Boha, který nás stvořil,
ani nemáme Boha za nic, jak si ty nerozumně myslíš, ale oslavujeme
Toho, který jediný je pravým Bohem. On stvořil nebe i zem i moře a
všechno, co je v nich. Ohavné, nečisté běsy, kteří přinášejí lidem záhubu, a jejich hluché, slepé a bezduché modly nelze nazývat bohy!“
Šokovaný císař hněvivě zvolal: „Tak takovou prokazuješ vděčnost
bohům ty, Mauricie, který jsi byl jimi poctěn a obdržel vysokou hodnost ve vojsku?!“ Svatý Mauricius odvětil: „Nikdy jsem žádnou po1

Není totožný s Mořicem, který zemřel s celou svou (Thébskou) legií roku 286.

326

ctu od vašich bohů nepřijímal, a ani je nechci uctívat. Copak někdo
z lidí, kteří poznali Boha, chce ctít bezduché věci? Snad jen ti, kteří
nemají rozum a jsou podobni nerozumnému dobytku.“ Tehdy odpověděli císaři jakoby ústy všech svatých mučedníků Teodoret a Filip:
„My jsme se, ó kate, už natolik vzdálili bludu, že i tebe chceme z něj
zachránit. Zbavili jsme se ho a klaníme se jednomu pravému Bohu,
Otci všemohoucímu a Jeho jednorozenému Synu Ježíši Kristu, našemu Pánu.“ Galerius řekl: „Vidím, Filipe, že ač jsi dosáhl důstojného
věku, rozum máš horší, než mladík. Obrať se k bohům a buď dobrým
rádcem i ostatním svým druhům.“ Tehdy rozhněvaný Galerius nařídil
jim odebrat opasky i vojenský oděv a řekl jim: „Vidíte, o jakou slávu a čest jste se připravili a jakou potupu teď musíte snášet za vaši
neposlušnost?“ Svatí mu odpověděli: „I když jsi nás zbavil vojenské
hodnosti, když jsi nám odebral oděv a opasky, ale náš Bůh je na
nebesích. Jeho ctíme, a On nás obleče do zářivě bílého oděvu a dá
nám opasky neporušitelné a věčné své slávy, kterou ty nejsi hoden
spatřit, a dokonce o ní nemůžeš ani slyšet kvůli satanovi, tvému otci,
který v tobě promlouvá a působí.“ Tehdy se císař rozhněval ještě více
a rozkázal je uvrhnout do vězení na tři dny, aby si rozmysleli, co si
vyberou — zda muka nebo pocty.
Za tři dny císař Galerius znovu postavil svaté mučedníky před
svůj soud. Když se na tuto podívanou sešlo celé město, mučitel
se snažil své výhrůžky zaobalit do přívětivosti a řekl jim: „Ó muži,
vyberte si, co je pro vás užitečné. Přistupte, přineste oběti bohům a
přijmete místo hořké smrti život!“ Svatí odpověděli: „Už jsme se o tom
poradili, císaři! Pozorně nás poslouchej a více nás už nenuť k vašim
obětem. Všichni jsme se totiž shodli na tom, že je lepší mít tento dočasný život v nenávisti a zamilovat si smrt, která na nás čeká, kvůli
lásce Kristově! Doufáme, že pak od Něj dostaneme život věčný. Dále
s námi rychle dělej, co chceš, my se našeho Boha neodřekneme a
tvým běsům se nikdy nepokloníme! Odsouzením k časné smrti se
osvobodíme od věčného odsouzení.“
Císař uviděl mezi nimi mladíka a řekl mu: „Pověz mi, jinochu, jak
se jmenuješ a z jakého jsi rodu.“ Mládenec odpověděl: „Jmenuji se
Fotinus,1 dostal jsem jméno od pravého Světla. Jsem vojákem mého
Krista, který pokořil a přemohl tvého otce satana. Pocházím z Říma,
jsem pokrevním i duchovním synem Mauriciovým. Jemu jsem se
narodil a od něj jsem přijal poznání Boha. Vychoval mě ve svaté víře
v Krista Pána, kterého se ty odříkáš a řadíš se tak k nerozumnému
1

osvícený, světlý
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dobytku, jemuž jsi podoben.“ Mučitel řekl: „Nemáš rozum, chlapče!
Tvá slova jsou úměrná tvému věku. Poznej, co je pro tebe užitečné,
přistup a přines oběť velkému Diovi! Polituj své mládí.“ Mladík mu
odpověděl: „Protože neplním tvou vůli a neklaním se modlám, proto
říkáš, že nemám rozum. Já jsem však rozumnější než vy, kteří jste
staří, protože věřím v mého Pána Ježíše Krista, vy v Něho nevěříte, ani Ho neznáte.“ Císař se opět obrátil k svatým vojákům: „Jak
dlouho ještě budeme snášet toto vaše bláznovství? Jak dlouho ještě
budeme přemoženi naší nadměrnou dobrotou vůči vám a nebudeme
vás mučit? Přineste oběť bohům, abyste náš spravedlivý a milosrdný
soud nerozhněvali a nepodnítili nás k nemilosrdnosti a zlobě!“ Svatí
odpověděli: „Ohyzdný služebníku běsů, jestli máš trochu rozumu,
tak jsi už od Fotina poznal naši víru i naši sílu. On, ač mladý věkem,
zahanbil tvou ohavnou víru v běsy svou pravou vírou a poznáním
Krista. O co víc my toužíme po všech mukách, abychom zahanbili
tvého otce ďábla a byli milí Kristu, našemu Bohu!“ Mučitel vzplál
hněvem a rozkázal bít svaté volskými žílami. Sluhové začali plnit
tento rozkaz, každého z Kristových vojínů roztáhli a po celém těle ho
bili bez milosrdenství. Svatí byli biti tak dlouho, dokud nebyla rozedrána jejich těla a mnoho krve nevyteklo na zem. V těchto mukách
volali ke Kristu a prosili Ho o pomoc. Pán byl neviditelně s nimi,
zmírňoval jejich bolest a utvrzoval srdce v trpělivosti a božské lásce.
Když se sluhové unavili, císař řekl mučedníkům: „Už jste poznali,
vy drzí a nestoudní lidé, jak snadné je pro mě zahubit váš život?
Teď buď bohům přinesete oběť, anebo vás budu mučit ještě krutěji.“
Svatí odpověděli: „Věz, zločinče, cizí našemu Bohu, že tak, jako ty
nerozumíš Kristově lásce a Jeho světlu a jsi zatemněný běsovským
bludem, tak ani my necítíme muka, která nám působíš, protože máme
rozum prozářený vírou a láskou Krista, našeho Boha. Vymysli na nás,
mučiteli, ty běsovský pse, nová a těžší muka, neboť naše duše po
nich touží a Kristova láska v nás žízní, abychom zamordováni tvým
mučením, uviděli živého Boha, který vládne navěky.“
Na ta slova se mučitel ještě více se rozzuřil a nařídil připravit
velký oheň a vhodit do něj svaté mučedníky. Když se oheň rozhořel,
svatí nečekali, až je do ohně hodí katanovi služebníci, ale sami vešli
doprostřed plamenů jako do vody. Chodili v ohni bez jakékoli újmy a
vysmívali se katovi a jeho bohům. Všichni se tak slavnému zázraku
velmi divili. Kat, který byl od počátku nádobou zatracení, nepoznal
sílu Boží, která byla se svatými a přemáhala živel ohně, ale z hněvu sebou házel a přemýšlel, jak by svaté zahubil. Rozkázal, aby je,
když jim oheň neublížil, přivázali na mučidla a železnými hřebeny
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krutě drásali jejich těla. Galerius utkvěl zlým pohledem na Fotinovi,
zaskřípal zuby a rozkázal svatého mladíka před očima otce zabít
mečem, protože se tak chtěl Mauriciovi pomstít. Myslel, že naplní
jeho duši kvůli smrti syna velkým smutkem. Svatý Mauricius však
hleděl na smrt svého milovaného syna za Krista a na mučednický
konec jeho života s radostí a s velkou vděčností Bohu, že mu jako
prvnímu dal věnec vítězství.
Když byl Fotinus sťat a odešel k Pánu, Mauricius řekl Galeriovi:
„Vymysli si větší a krutější muka, nezapomeň na žádné z těch, kterými nás chceš vyzkoušet, zda neochvějně zachováme Kristovu víru.“
Galerius viděl, že svatí mučedníci horlivě a pevně snášeli všechna
muka a vůbec neodstoupili od své víry, a proto svolal všechen svůj
zvěrský synklit a radil se s nimi, jakou nejkrutější smrtí by mučedníky zahubil, aby se začali bát všichni křesťané po celé zemi.
Radili mu mnoho různých způsobů, ale jeden z nich, nejkrutější a
nejohavnější, sám kořen zla a nelidskosti, mu řekl: „Ó císaři, vyslechni mou radu: nyní je červenec, letní období. Za městem na západ
je mezi dvěma řekami a jezerem bažinaté a travnaté místo. Teď jsou
tam hejna komárů, ovádů, sršňů, vos a jiného hmyzu, že se tudy dá
sotva projít a chvíli tam zůstat, to se už vůbec nedá. Tam je zaveďte,
přivažte ke stromům, pomažte je medem, a komáři, sršni a všelijaký
hmyz je budou štípat a k tomu budou mít bolesti z předešlých muk
a pochopí, že se nesluší zlořečit našim nepřemožitelným a věčným
bohům.“ Tato řeč se zločinnému císaři i celému ničemnému synklitu líbila a odsoudili svaté Kristovy mučedníky na tato krutá muka.
Vojáci je svázané přivedli na místo, mocně je přivázali ke stromům
nad mokřinami, pomazali jejich těla medem od hlavy k patě a též
Fotinovo tělo tam před tváří jeho otce hodili do bláta a odešli. Všelijaký hmyz, mouchy, komáři, ovádi, vosy, sršni je pokryli jako mrak
a bolestně zraňovali svatá těla mučedníků.
V těchto nesnesitelných mukách zůstávali svatí deset dní a deset nocí. Pak pozvedli své oči k Bohu a modlili se: „Pane, náš Bože,
Ty jsi nás stvořil k svému obrazu a přivedl nás k pravdě a poznání
Tvého božství i Tvého jednorozeného Syna a přesvatého životodárného Ducha, Tobě odevzdáváme své duše a prosíme, abys je naplnil
radostí se všemi svými svatými, kteří se Ti od věků zalíbili a Tebe si
zamilovali. Toužíme po Tobě celou duší a pro Tebe jsme se vydali na
smrt, protože Ty jsi jediný dobrý a milostivý Bůh a Tobě patří sláva
na věky! Amen.“ Když to řekli, odevzdali do Božích rukou své svaté
duše a dosáhli koruny věčné slávy.
(Jeho památka se slaví 22. února.)
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SVATÝ TARASIUS, PATRIARCHA
Svatý Tarasius se narodil
v patricijské rodině v Cařihradu. Jeho otec se jmenoval Georgius, matka Eukrácie. On sám byl učeným mužem, ale zároveň i zbožným.
Všichni si ho vážili pro jeho
ctnostný život. Na císařském
dvoře Tarasius zaujímal různé úřady a náležel dokonce
mezi císařovy rádce. Tehdy
vládl neplnoletý Konstantin VI. (780–797), syn Lva IV. zvaného
Chazar a vnuk Konstantina V. Kopronyma, stoupence ikonoborecké
hereze. Mladý Konstantin usedl na trůn ve svých deseti letech. Jeho
jménem proto řídila říši jeho matka Irena. Byly to těžké časy pro
Kristovu církev, sužovanou herezí ikonoboretcví. Byzantští císaři,
počínaje Lvem III. Isaurským (717–741), se stali hlavními iniciátory
odpadlického hnutí a následného pronásledování pravověrných. Cařihradským patriarchou byl tehdy Pavel IV., dobročinný muž, který
všechen svůj majetek rozdal chudobným. Lekl se však hrozeb Lva IV.
a podepsal heretické vyznání víry, které odmítalo uctívání svatých
ikon. Výčitky svědomí mu však nedávaly pokoje. Uvědomoval si, že
se stal zrádcem, a proto se vzdal úřadu patriarchy a jako kajícník
se zavřel do monastýru. Když se to císařovna s císařem dozvěděli,
prosili ho, aby své ovce neopouštěl. Velmoži ho rovněž přemlouvali,
ale Pavel odpověděl: „Už jsem starý a nemocný, brzy přijde smrt.
Bude třeba skládat účty před spravedlivým Soudcem i za ta nejmenší
provinění. Bojím se, že mě Bůh potrestá, protože jsem ze strachu mlčel
a neříkal vám pravdu. Církev dnes trpí herezí ikonoborectví, která jí
zasadila těžkou ránu. K tomu jsem se přičinil i já, ubohý, neboť jsem
třikrát rukou i jazykem souhlasil se lživým učením. Za to se dnes bo-
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lestně kaji a chci být raději v hrobě než pod Boží anathemou, odloučen
od čtyř apoštolských stolců.1 A také vám říkám, že nemáte naději na
spásu, zůstanete-li v herezi. Vy, jimž Pán svěřil do rukou císařskou
vládu, se postarejte, aby církev znovu získala svou dávnou krásu.
Zajistěte, aby byl svolán všeobecný sněm, na němž bude hereze
odsouzena. Nedopusťte, aby odpadlíci jako divocí kanci ničili Boží
vinici a poskvrňovali ji svými falešnými naukami!“ Pak navrhl, aby
se jeho nástupcem stal Tarasius, a pokračoval: „Nebude-li svolán
všeobecný sněm a nezřeknete-li se hereze, nemůžete být spaseni.“
Několik dní poté patriarcha spočinul v pokoji.
Císařovna Irena svolala duchovenstvo, svůj dvůr a také lid k volbě muže hodného zaujmout patriarchální stolec. Všichni souhlasili
s tím, aby se jejich pastýřem stal Tarasius. Vědom si těžkého úkolu,
Tarasius stanul uprostřed a řekl: „Vidím Boží církev roztrhanou a
rozdělenou. Východ i západ nás proklíná, a Pán si nic nepřeje tolik,
jako abychom všichni byli v jednotě víry a lásky. Proto, i když toho
nejsem hoden, beru na sebe řízení Jeho církve. Pamatujte však, že
nebude-li svolán všeobecný sněm a hereze nebude zničena, nepřijímám patriarchální stolec, protože nechci být zavržen. Žádný člověk,
dokonce žádný císař mě neuchrání od Božího soudu a věčného trestu.“
Všichni souhlasili s touto podmínkou a prosili Tarasia, aby neodmítal být jejich pastýřem.
V den Kristova narození roku 784 sv. Tarasius přijal všechny
stupně kněžství a zaujal stolec konstantinopolského patriarchy.
Zprávu o své volbě oznámil ostatním východním patriarchům i papeži do Říma. Pak Tarasius a císařovna Irena se synem napsali list,
jímž zvali všechny patriarchy a biskupy na sněm do Cařihradu, který
se později konal roku 786. Papež Hadrián I. (772–795) sám nepřišel,
ale poslal své delegáty. Stejně tak učinili alexandrijský, jeruzalémský
a antiochijský patriarcha, neboť na ně dolehlo jařmo islámu. Sněm
už měl začít, ale ikonoborci vzbouřili vojáky a ti vtrhli do chrámu a
začali koncilním otcům vyhrožovat smrtí. Sněm byl proto odložen.
Císařovně se podařilo obnovit pořádek a potrestat vzpurníky. Nakonec VII. všeobecný sněm proběhl v Niceji v roce 787. Trval dvacet
dní. Bylo na něm přítomno 367 otců. V jeho čele stál patriarcha
Tarasius. Na základě Písma svatého, církevní Tradice a konkrétních zázraků spojených s uctíváním svatých ikon byla odsouzena
hereze ikonoborectví a na všechny její stoupence byla vyhlášena
1

Apoštolské stolce církve byly založeny přímo apoštoly, byly to: Řím, Antiochie, Alexandrie, Jeruzalém.
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anathema. Zároveň bylo formulováno pravověrné učení ohledně slavení obřadů. Takovým způsobem rozkol ve východní církvi skončil.
Tarasius vyřešil podstatnou otázku týkající se víry a ze všech
sil se oddal službě Kristovu stádu. Učil, trestal, obracel, pečoval o
ukřivděné, nahé, bídné, hladovým zabezpečoval stravu, stavěl nemocnice, útulky pro pocestné. V Bosporu vybudoval slavný mužský
monastýr, z něhož vyšlo mnoho významných mužů, sloupů církve.
Sám žil přísně a skromně. Čas dělil mezi modlitbu, práci a krátký
odpočinek. Většinu noci probděl v rozhovoru s Bohem. Neměl měkké
lůžko ani drahý oděv ani vybraná jídla. Nikomu nedovoloval, aby ho
vyzouval, nebo mu jinak sloužil. Naopak, o velkých svátcích vlastníma rukama krmil chudobné a rovněž se mnoho postil.
V té době císař Konstantin dosáhl dvaceti let, zbavil moci svou
matku Irenu a začal vládnout sám. Začal však vést hříšný život.
Svou zákonnou manželku Marii1 si usmyslel vyhnat, protože si chtěl
vzít dvorní dámu Theodotu, s níž tajně hřešil. Začaly se proto všude šířit zvěsti, že císařovna ho chtěla otrávit. K této lži chtěl svést i
patriarchu. Poslal za ním proto nejprve jednoho ze svých dvořanů.
Tarasius však odhalil vladařovu zlobu a dokazoval nevinu císařovny. Tehdy Konstantin pozval patriarchu s poctami k sobě a sám se
ho pokusil přesvědčit, protože se bál, že mu patriarcha bude dělat
překážky v jeho zločinném úmyslu. Mnoha slovy se snažil dokázat
vinu manželky a potom dal dokonce přinést jakousi nádobu s jedem,
jakoby připravenou pro něj. Patriarcha se však nenechal podvést
ani se nebál hněvu silných tohoto světa. Otevřeně císaři řekl, že
mu nevěří a obvinil ho z úskočnosti. Kategoricky odmítl rozvést
právoplatné manželství a požehnat hříchu cizoložství. Nakonec zakázal Konstantinovi přistupovat k svatému přijímání. Císař se velmi
rozhněval a rozkázal vyhnat patriarchu z paláce. Císařovně Marii
nechal násilně provést postřih, zavřel ji do monastýru a oženil se
s Theodotou. Sňatek jim udělil jakýsi kněz Josef, za což byl později
sv. Tarasiem vyloučen z církve. Kromě toho zvrhlý smilník začal vyhrožovat, že jestliže bude patriarcha překážet jeho hříšnému životu,
znovu obnoví ikonoboreckou herezi. Zlý příklad císaře následovalo
mnoho mužů. Svatý Tarasius za toto utrpení děkoval Bohu a svou
bolest a bezmocnost v této věci spojoval s bolestí Ježíše ukřižovaného. Na kázáních však otevřeně napomínal hříšníky. Musel za to
vytrpět mnoho příkoří. Bůh však císaře potrestal. Když Irena viděla
zvrhlý život svého syna, zosnovala proti němu spiknutí a tak byl
1

vnučka sv. Filareta Milosrdného, viz IV. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“,
památka 1. prosince, str. 315
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zbaven trůnu. Nakonec přikázala vypíchnout mu oči. Za několik
dní potom zemřel bolestí. Dopadl na něj spravedlivý trest, protože
pět let předtím Konstantin stejně tak jednal se třemi svými strýci.
Svatý Tarasius až do samé smrti horlivě pracoval na šíření Božího království v lidských duších. Před smrtí těžce onemocněl, a
přestože sotva stál na nohou, nepřestal sloužit svatou liturgii. Autor
jeho životopisu, Ignác, později biskup Niceje, podává svědectví o
posledních hodinách jeho života. Démoni obstoupili umírajícího a
začali ho obviňovat z různých hříchů. Světec se jim mužně stavěl na
odpor a odpovídal: „Lživě na mě žalujete. Já patřím Ježíši, vám ze
mě nenáleží nic! Jsem obmyt Kristovou krví!“ Když už nemohl mluvit,
rukou odháněl zlé duchy. Tento duchovní boj trval až do večera. Očití
svědkové byli naplněni strachem a říkali si mezi sebou: „Jestliže tak
umírá spravedlivý, jak hrozná bude hodina smrti pro nás hříšníky!“
Nakonec tvář svatého zazářila a v pokoji odevzdal svého ducha do
rukou nebeského Otce. Svatý Tarasius zemřel v roce 806. Cařihradský patriarchální stolec zaujímal 22 let. Byl pochován v bosporském
monastýru. Na hrobě svatého se dělo mnoho zázraků. Nemocní byli
uzdravováni, posedlí démony vysvobozováni.
Velký bojovník za pravověrnost se potýkal s heretiky dokonce i po
své smrti. Císař Lev V. Arménský (813–820) obnovil herezi ikonoborectví a znovu povstalo pronásledování Kristovy církve. Patriarcha
Tarasius se mu v noci ve snu zjevil s přísným výrazem ve tváři a muži
který stál vedle něj, řekl: „Michaeli, zabij císaře mečem!“ a ten ho ihned
probodnul. Polekaný vladař poslal sluhy do monastýru, kde byly uloženy ostatky sv. Tarasia, aby zjistili, zda tam nežije někdo jménem
Michael. Nikoho s tímto jménem nenašli. Za šest dní se však vidění
naplnilo. Na samotný svátek Kristova narození utekl z věznice bývalý
vojevůdce Michael Psellos, vyvolal vzpouru a zabil heretika mečem.

12/21012/21
SVATÝ KVIDO
Kvido, nejstarší syn vážené šlechtické rodiny, otce Alberta a matky Marocie, se narodil v 2. polovině 10. století v Casamare poblíž
Ravenny v Itálii. Jako dědic slavného jména i velkého bohatství byl
pečlivě vychovaný a vynikal nevšedními schopnostmi. Brzy se však
stal marnivým rozmařilcem a honil se za potěšeními tohoto světa.
Znenadání se ho ale dotkla milost Boží. V jeho svědomí se ozval hlas
volající ho k pokání. Uposlechl tento hlas a uvažoval, jakým způso-
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bem by mohl nejlépe prožít svůj život. Když o tom přemýšlel, otec
mu navrhl, aby si vyhlédl nevěstu. Kvido odpověděl: „O mou ruku
se ucházejí dvě nevěsty. Jedna vysoce urozená, ctnostná a krásná,
ale chudá, druhá nadmíru bohatá, ale nízkého rodu a lehkovážná.“
Otec odpověděl: „Zvol si nevěstu krásnou a chudou.“ Kvido odložil
drahocenný šlechtický oděv, oblékl se do prostého, rozdal své dědictví a začal žít v dobrovolné chudobě. Zřekl se veškerého styku se
světem a setrvával v samotě na modlitbách a zbožných rozjímáních.
Tato neočekávaná změna překvapila otce a rozmrzela ho. Kvido v
obavách, aby ho příbuzní od nastoupené cesty neodvrátili a nezviklali v jeho úmyslu, odešel tajně do Říma a tam se dal vysvětit
na kněze. Odtamtud se vydal do Jeruzaléma. Po cestě dostal ve snu
napomenutí, aby se vrátil do vlasti a tam sloužil Bohu. Uposlechl
tento pokyn, vrátil se zpět a nedaleko Ravenny se přidal k zbožnému
poustevníkovi Martinovi. Tři roky se u něj učil mnišskému životu.
Potom vstoupil do benediktinského kláštera v Pompose, kde vynikal
tak, že ho po několika letech mniši zvolili za opata.
Opat Kvido bohumile spravoval klášter plných 38 let. Aby bratři
rostli nejen v řeholní kázni, ale aby znali i pravověrné učení, povolal
do kláštera sv. Petra Damiani1 a ustanovil ho jejich učitelem a kazatelem. Petr Damiani působil v tomto úřadě dva roky a jeho zásluhou
se do kláštera v Pompose hlásilo značné množství spásychtivých
mužů a jinochů, takže klášterní prostory nestačily a opat Kvido byl
nucen pro svou řeholní družinu založit ještě jeden klášter. Kvido se
dočkal té radosti, že i jeho vlastní otec Albert a mladší bratr Gerard
vstoupili do jeho kláštera.
Kvido dbal velmi bedlivě a přísně na všechny řeholní předpisy a naléhal,
aby i všichni jeho duchovní bratři svědomitě vykonávali své povinnosti.
Jako pořádkumilovný člověk si rozvrhl veškerý čas do určitého řádu.
Když zestárl, odebral se do pustiny opodál kláštera, aby se o samotě připravoval na smrt. Nepobyl tam ale dlouho. Téhož roku 1046
jel císař Jindřich III. do Říma ke korunovaci. Cestou uslyšel o svatém
opatu pompoském a pozval ho k sobě, aby se s ním poradil o důležitých věcech. Kvido, zvyklý na tichý a prostý klášterní život, se nerad
podvolil tomuto pozvání. V předtuše brzké smrti se rozloučil s bratřími a vydal se na cestu za císařem. Po odpočinku v Parmě se ubíral
dále a přišel do Borgo San Donnino,2 kde pak smrtelně onemocněl
a po třech dnech dokonal svůj pozemský život. Zemřel roku 1046.
(Jeho památka se slaví 31. března; obrázek je na straně 343.)
1
2

viz str. 321
dnes Fidenza
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SVATÝ PORFYRIUS Z GAZY, BISKUP
Svatý Porfyrius pocházel
ze zámožné rodiny ze Soluně.
Když mu bylo 25 let, opustil
dům svého otce a šel sloužit Ježíši Kristu. Vydal se do
Egypta, kde pokračoval do
Skytu. 1 Tam přijal postřih
do mnišského stavu. Pět let
Porfyrius přebýval se svatými
otci ve Skytu, potom se vydal
do Jeruzaléma a poklonil se
životodárnému kříži a Pánovu hrobu. Obešel všechna svatá místa
a zůstal v jedné jeskyni v jordánském kraji. Tam žil pět let, dokud
těžce neonemocněl. Poprosil kohosi ze známých, aby ho nemocného
zavedl do Jeruzaléma, protože sám už nemohl jít. V Jeruzalémě každý den, třebaže byl nemocný, obcházel svatá místa. Jeden mnich
jménem Marek (napsal pak jeho životopis) viděl, jak ho nemoc silně
vyčerpává a začal mu pomáhat.
Na sv. Porfyria v té době dolehla jedna starost — když odešel z
domu, nedal do pořádku záležitosti ohledně svého majetku. Poprosil
proto Marka, aby šel do Soluně, prodal jeho majetek a přinesl mu
peníze do Jeruzaléma. Marek se hned vydal na cestu, vrátil se za tři
měsíce a přinesl svatému čtyři tisíce pět set zlatých. Když sv. Porfyrius uviděl Marka, upřímně se zaradoval a srdečně ho objal. Svatý
Porfyrius byl ale tak změněn, že ho Marek sotva poznal. Vypadal
zcela zdráv, jako by ani nikdy nebyl nemocen. Když Porfyrius uviděl
Markův údiv, řekl mu s úsměvem: „Nediv se, Marku, že mě vidíš
1

Ve skytu mniši poustevníci žili každý sám a jednou za týden se spolu
scházeli; slovo „skyt“ (či skit) se zrodilo z názvu pouštních míst v Egyptě,
kde přebývali mniši, zde se jedná konkrétně o jedno ze tří center mnišské
oblasti Vádí Natrun — tzv. Scetis.
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zdravého, já jsem jen oslavoval nevyslovitelnou dobrotu Krista, který
může lehce uzdravit i tehdy, když už člověk ztratil naději.“ Marek se
ho zeptal, jak se to stalo. Svatý mu odpověděl: „Před čtyřiceti dny
jsem cítil velkou bolest a pokračoval jsem v cestě na Golgotu. Pak jsem
omdlel a měl jsem vidění. Uviděl jsem Spasitele na kříži a kajícího lotra
vedle Něho. Řekl jsem: ‚Ježíši, vzpomeň si na mě, až přijdeš do svého
království!‘ A On řekl kajícímu lotrovi, aby mi pomohl. Ten mě zvedl ze
země a řekl mi, ať přistoupím k Pánu. Přiběhl jsem k Němu. On sestoupil z kříže a řekl mi: ‚Vezmi si tento kříž pro sebe a opatruj ho.‘ Poslechl
jsem, vzal kříž na svá ramena a vydal se na cestu. Pak jsem se probudil, ale už jsem necítil žádnou bolest. Po nemoci nezůstalo ani stopy.“
Toto vyprávění se tak silně Marka dotklo, že se rozhodl zůstat
navždy se sv. Porfyriem. Všechny peníze, které Marek přinesl ze
Soluně, Porfyrius rozdal chudobným v Palestině a v Egyptě a sám
si vydělával na živobytí výrobou obuvi. Marek si vydělával na chléb
přepisováním knih. Chtěl, aby svatý Porfyrius žil z jeho peněz, ale
svatý mu odpověděl slovy sv. Pavla: „Kdo nepracuje, ať nejí.“
Za krátký čas jeruzalémský patriarcha vysvětil Porfyria na kněze
a svěřil mu do opatrování dřevo životodárného Pánova kříže. Tak se
naplnilo Porfyriovo vidění, v němž mu Pán dal svůj kříž.
Za tři roky (396) zemřel v palestinském městě Gaza biskup. Tamější křesťané prosili Jana, metropolitu Caesareje palestinské, aby
jim vysvětil takového biskupa, který by se mohl i slovem i skutkem
postavit na odpor pohanům, kterých byla ve městě většina. Když
se metropolita modlitbou a postem připravoval na výběr nového
biskupa, Bůh mu dal v modlitbě světlo, aby povolal z Jeruzaléma
strážce Pánova kříže, kněze Porfyria.
Patriarcha Jeruzaléma na prosbu metropolity Jana k sobě zavolal sv. Porfyria a řekl mu, aby šel do Caesareje palestinské a tam
se přihlásil v metropolitním domě. Porfyrius se vydal na cestu i
s Markem a třemi dalšími druhy.
Když dorazili do Caesareje, metropolita přijal sv. Porfyria s radostí. V neděli přišli do chrámu pozvaní křesťané z Gazy a v jejich
přítomnosti metropolita vysvětil Porfyria na biskupa Gazy. Pokorný
Boží služebník to přijal s bázní. Byl upřímně přesvědčen, že toho
není hoden a ve všem se spoléhal na Boží vůli a pomoc.
Pohané se dozvěděli o příchodu nového biskupa do města a záměrně cestu, po níž měl sv. Porfyrius jít, vystlali trním, vykopali na ní
jámy, navezli mnoho hnoje a zamořili páchnoucím dýmem, aby bylo
těžké po ní projít. Udělali to z nenávisti ke křesťanům a z běsovské
zloby vůči sv. Porfyriovi. Jen s těžkou námahou mohli křesťané se
svým biskupem touto cestou projít a do města dorazili až v noci.
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V Gaze bylo osm pohanských chrámů a jen jeden Kristův chrám.
Porfyriova práce byla těžká, ale on ve všem doufal v Boha a Pán mu
mocně pomáhal. V té době bylo v Gaze i v jejím okolí velké sucho.
Městu hrozila neúroda a hlad. Pohané říkali, že se to neštěstí stalo
kvůli novému biskupovi, protože jim jejich bůžek pověděl, že s jeho
příchodem padne na město neštěstí. Když dva měsíce nepršelo,
pohané sedm dní přinášeli oběti v chrámu svého největšího bůžka
Marnase. Déšť však nepřicházel. Mezi lidem panovala velká rozmrzelost a hrozilo, že pohané svalí vinu na křesťany a napadnou
je. V tomto soužení sv. Porfyrius prosil Boha o světlo, co má dělat.
Pak přikázal svým věrným, aby se postili, zavolal je do chrámu na
celonoční bdění a ráno vedl lid průvodem kolem města. Zavedl je
do starého chrámu sv. Timotea za městem, kde všichni zůstali celý
den na modlitbách a postili se. Když se večer vraceli domů, městská
brána byla zamčena. Pohané je však nechtěli pustit zpět do města.
Téměř dvě hodiny stál Porfyrius s lidmi před městem a horlivě se
modlili. Pán nedopustil, aby byly Jeho věrné děti zahanbeny. Před
západem slunce zavál silný vítr a spustil se mohutný déšť. Pohané
se velmi zaradovali, ochotně otevřeli městskou bránu, přidali se ke
křesťanům a spolu s nimi slavili Pána voláním: „Kristus je Bohem!
On je Vítěz!“ Tato událost a zázračné uzdravení jedné ženy na pohany tak silně zapůsobily, že se mnoho z nich obrátilo a uvěřilo
v Krista. Zbytek pohanů, kteří tuto milost nepřijali, v rozhořčení,
že se množství křesťanů zvětšilo, jim začali ještě usilovněji škodit.
Pronásledovali křesťany a nechtěli jim dovolit prodávat na trzích ani
zastávat vysoká postavení ve městě. Aby ochránil sebe i své věrné
před pronásledováním pohanů, poslal sv. Porfyrius Marka s žalobou
k císaři a pak se ještě sám vydal s metropolitou Janem do Cařihradu.
Když tam přišli, nejprve navštívili sv. Jana Zlatoústého, cařihradského patriarchu. Přijal je s radostí a láskou, a když se dozvěděl o
příčině jejich příjezdu do hlavního města, představil je dvořanovi
Amantiovi, který zprostředkoval jejich setkání s císařovnou Eudoxií.
Obdržela od nich požehnání a slíbila, že císaře poprosí, aby vyhověl
jejich prosbě. Císař však jejich prosbu odmítl. Eudoxia oznámila
oběma biskupům nepříznivou odpověď císaře Arkadia a zároveň
slíbila, že se bude snažit císaře ovlivnit. Poděkovali jí za její laskavost a řekli: „Vynalož, Eudoxie, námahu pro Krista a On ti za ni dá
syna, který se před tvýma očima stane císařem a dlouhá léta prožije
v dobrém.“ Císařovna se zaradovala z takového požehnání, protože
měla tři dcery a čekala další dítě. Velmi si přála, aby se jí narodil
syn. Slova biskupů se skutečně naplnila. Bůh dal císařovně syna.
Na císařském dvoře zavládla velká radost. Šťastná Eudoxie velmi
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chtěla biskupům pomoci, ale aby znovu nenarazila na odmítnutí
císaře, který nechtěl dráždit pohany zničením jejich obětišť, rozhodla
se získat císařský souhlas lstí. Zavolala k sobě biskupy a řekla jim,
aby sepsali písemnou žádost, aby císař utišil pohanskou zlobu a
zároveň poskytl prostředky na stavbu křesťanských chrámů a na
duchovenstvo. Císařovna řekla, aby tento list vložili po křtu malému synáčkovi Theodosiovi do rukou. Když dítě po křtu přinesli do
císařského pokoje a předali císařovně, políbila ho a zanesla císaři.
Využila jeho dobrou náladu a začala Arkadia prosit, aby tuto první
prosbu, předanou jejich synovi v den tak velké radosti, přikázal
vyplnit. Císař si list přečetl a řekl: „Je těžké vyhovět této prosbě,
ale ještě těžší by bylo nevyplnit ji kvůli našemu synovi.“ Dal zavolat
metropolitu Jana i sv. Porfyria a nařídil, aby jim byl vydán odpovídající dokument s příznivým vyřízením jejich záležitosti a zároveň
poslal do Gazy čestného a spravedlivého patricia Kinegia, aby převzal
zodpovědnost za vyplnění císařského příkazu. Když se císařovna
loučila s biskupy, dala sv. Porfyriovi mnoho zlata, aby mohl v Gaze
postavit zděný chrám i dům pro poutníky. Také císař věnoval biskupům mnoho darů, církevní nádoby a zlato.
Když sv. Porfyrius s metropolitou dorazili do Palestiny, křesťané
jim vyšli naproti s písněmi a křížem. Přivítali se se svými věřícími a
oba dva vešli do města a s nimi celý průvod. Když procházeli přes
náměstí, na němž stála socha Venuše, pohanská modla spadla na
zem a roztříštila se na malé části. Za deset dní přijel do Gazy Kinegius s vojskem, přečetl lidem císařský rozkaz, přikázal spálit osm
pohanských chrámů, udělat prohlídky domů, rozbít pohanské sošky
a spálit okultní knihy. Bůh činil skrze sv. Porfyria mnohé zázraky,
aby pohany obrátil k pravdě, takže mnoho pohanů žádalo o křest.
Svatý Porfyrius je k němu připustil ale až po delším vyzkoušení a
každodenním vyučování.
Na místě, kde byl chrám hlavního bůžka Marnase, vystavěl
sv. Porfyrius nový chrám. Sám začal jako první nosit kamení na
jeho stavbu. Jeho příklad následovali další křesťané a za zpěvu
žalmů začali budovat. Stavba trvala pět let. Na Velikonoce roku 408
sv. Porfyrius vysvětil chrám a plný radosti řekl: „Doufám v Boha, který rozmnožil naše stádo, že ho ještě tak rozšíří, že tento chrám bude
příliš malý.“ Díky apoštolské horlivosti svatého a mnoha zázrakům,
které Bůh na jeho modlitby vykonal, počet křesťanů tak vzrostl, že
město bylo zcela osvobozeno od pohanství a model.
Svatý Porfyrius zesnul v Pánu 26. února roku 420, po 24 letech
horlivé apoštolské práce pro spásu lidských duší. Ostatky svatého
byly uloženy pod chrámem, který v Gaze vybudoval.
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SVATÝ PROKOP DEKAPOLITA
Svatý Prokop pocházel z té části Palestiny, která se nazývala
Dekapolis podle deseti měst, které se nacházely na východ od Galilejského jezera. Od raného mládí si sv. Prokop zamiloval čistý, umrtvený život a byl šťasten, že mohl sloužit Bohu mnišským životem.
Když v 8. století řecký císař Lev III. Isaurský (717–741) začal pronásledovat pravověrné křesťany za úctu k svatým ikonám, sv. Prokop, nepohnutelný sloup Kristovy víry, mužně a nebojácně vystoupil
proti ikonoborectví. Slovem svaté pravdy vítězil nad mudrováním
heretiků a před lidem je zahanbil. Tím na sebe svolal hněv císaře,
který ho rozkázal uvěznit a bez milosti bít, rozdírat jeho tělo železnými háky a pak uvrhnout do temnice. Všechno utrpení sv. Prokop
snášel spolu se sv. Basilem,1 věrným spolubratrem v mnišském
životě. Prokop trpěl ve věznici až do smrti císaře Lva. Zbytek svého
života pak strávil v monastýrském tichu na modlitbách a v duchovním cvičení. Jiné rovněž vedl na cestu ctnostného života a tak je
přiváděl ke spáse. Odešel ke Kristu v hlubokém stáří, bohatý na
zásluhy za svůj přísný mnišský život a za utrpení Kristova vyznavače, který až do krve bojoval za zachování čistoty víry.

12/21012/21
SVATÝ TALALEUS
Svatý Talaleus pocházel z Kilíkie. Pohrdl marností tohoto světa
a vstoupil do monastýru ctihodného Sávy. Zamiloval si tam život
naplněný modlitbou a sebezáporem a tak přijal andělský způsob
života a pak i kněžské svěcení. Za několik let se Talaleus vydal do
1

viz 28. února, str. 344
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města Gabala1 v Sýrii, které spadalo pod laodicejskou metropolii. Asi
čtyři kilometry od města se nacházela velká mohyla a na ní zchátralé
běsovské obětiště obklopené prastarými hrobkami; přebývalo zde
mnoho démonů. Toto místo bylo strašné pro všechny, kteří kolem
něho procházeli, neboť démoni nejenže strašili přízraky a klamnými
viděními, ale také napadali lidi i dobytek a ubližovali jim. Když o
tom ctihodný Talaleus uslyšel, šel a usídlil se tam. Udělal si malý
domek, kde žil pro Boha, a půsty a sebezápory umrtvoval své tělo.
Téměř celé dny a noci se modlil. Démoni nechtěli snášet takového
souseda, proto shromáždili své pluky a s velkou zlobou začali na
svatého útočit. Strašili ho hroznými hlasy, vyhrožovali, že ho zabijí,
a zkoušeli všemožné vychytralé úskoky, aby ho odtamtud vyhnali.
Ctihodný Talaleus se však vysmíval jejich bezmocnosti, byl silný
v Bohu, utvrzoval se a chránil modlitbou a znamením kříže, a tak
se jako chrabrý voják postavil proti nim. Dlouhý čas po celé dny a
ještě více noci vedl tento boj. Nakonec s Boží pomocí zvítězil. Démoni
s hanbou utekli, protože nad nepřemožitelným Kristovým bojovníkem nemohli zvítězit. Po tom, co Boží služebník vyhnal běsy, udělal
si velmi těsnou celu, asi metr vysokou a metr širokou. V této cele
nejenže nemohl stát, ale bylo tam těžko i sedět. Deset let sv. Talaleus
přebýval v této těsné cele.
Jednou ho přišel navštívit svatý biskup Teodoret z Kyrény. Zastihl ho při čtení Božího slova. Biskup se ho zeptal: „Proč sis vybral
takový život?“ Talaleus mu odpověděl: „Mám mnoho hříchů a vím,
že mě čekají velká věčná muka, proto jsem si našel takovou
dobrovolnou věznici, abych své tělo trestal těmito malými mukami a tak se zachránil od velkých věčných muk.“ Když biskup
slyšel tuto odpověď, získal velký duchovní užitek.
Ctihodný Talaleus obdržel od Boha dar divů činění a uzdravování
nemocí, a to nejen u lidí, ale i u dobytka. Přicházelo proto k němu
mnoho lidí jako k uzdravujícímu prameni. Obdrželi nejen tělesné
zdraví, ale i duševní. Řekové, kteří žili v okolních vesnicích, se tak
obraceli k našemu Pánu Ježíši Kristu. Díky zázrakům, které Bůh
činil skrze sv. Talalea, všichni modláři, co žili mezi křesťany na
území města Gabaly, byli přivedeni k poznání pravdy a přijali světlo
dokonalé, svaté víry. Nově obrácení křesťané pomohli ctihodnému
Talaleovi zbořit běsovská kápiště. Když místo očistili od dávné běsovské ohavnosti, vybudovali na něm chrám ke cti všech svatých
mučedníků a sv. Talaleus v něm každý den sloužil liturgii. Zbytek
1

dnes Jableh
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svých dnů až do hlubokého stáří sv. Talaleus prožil v hrdinném
mnišském životě, zalíbil se Bohu a nakonec Mu odevzdal svou svatou duši.
Svatý Sofronius Jeruzalémský o tomto ctihodném otci ve sbírce
Leimonarion napsal: „Presbyter lávry sv. Sávy, otec Petr, vyprávěl
všem o příčině, proč otec Talaleus Kilikijský, který žil šedesát let
mnišským životem, nikdy nepřestával plakat. Říkával: Tento čas,
bratři, nám Bůh dal k pokání. Když ho utratíme, budeme za
to velmi potrestáni.“

12/21012/21
SVATÝ TITUS, PRESBYTER PEČERSKÝ
Svatý Titus byl řeholním
knězem Pečerského monastýru. Jeho spolubratrem
v mnišském životě byl jáhen
Evagrius. Oba byli spojeni srdečným přátelstvím a tak se
stali vzorem vzájemné jednoty
a bratrské lásky pro všechny
v monastýru. Nepřítel lidského rodu, který nenávidí dobro,
však mezi ně zasel nepřátelství.
Tak je zatemnil hněvem a nenávistí, že se na sebe nechtěli ani podívat, ale všemožně se jeden
druhému vyhýbali. Když jeden z nich šel v chrámu s kadidlem, druhý
před kadidlovým kouřem utíkal. A jestliže neodešel, druhý ho minul a neokouřil ho. Po dlouhou dobu setrvávali v této velké, hříšné
temnotě. Dokonce se v tomto stavu odvažovali přinášet Nejsvětější
oběť a přijímat svaté přijímání, aniž by se navzájem usmířili. Bratři,
kteří s nimi v monastýru žili, je mnohokrát prosili, aby se smířili,
ale oni o tom nechtěli ani slyšet.
Jednoho dne Titus z dopuštění Božího těžce onemocněl a už
neměl naději na přežití. Začal hořce plakat nad svým hříchem a
s velkým rozechvěním poprosil, aby vyřídili jáhnovi Evagriovi: „Odpusť mi, bratře, pro lásku Páně, že jsem tě urazil svým hněvem.“
Ten však nejenže nechtěl odpustit, ale ještě ho i hrubými slovy
proklínal. Bratři byli hluboce zarmouceni, a když viděli, že Titus už
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umírá, přivedli Evagria k němu násilím, aby se s bratrem rozloučil.
Když nemocný Evagria uviděl, hned mu se slzami padl k nohám a
zvolal: „Odpusť mi, otče, a požehnej mi!“ Evagrius se ale od bratra
odvrátil a přede všemi řekl hrozná slova: „Nikdy se s ním nechci
usmířit, ani v tomto věku, ani v budoucím.“ Když to řekl, vytrhl se
bratřím z rukou a okamžitě padl na zem. Bratři ho chtěli zvednout,
ale viděli, že už je mrtvý. Dokonce mu nemohli ani ohnout ruce,
ani zavřít ústa, ani zatlačit oči, protože tak ztuhl, jako by už dávno zemřel. Nemocný Titus se v tu chvíli zázračně uzdravil, jako by
nikdy ani nebyl nemocen. Pro tak náhlou smrt jednoho a okamžité
uzdravení druhého všechny přítomné zachvátila hrůza. Pak Titus
vyprávěl bratřím: „Když jsem těžce onemocněl a zůstával v hněvu,
viděl jsem anděly, jak ode mne odstoupili a plakali nad záhubou mé
duše. Démoni se v tom čase radovali. Poprosil jsem vás proto, abyste
šli za bratrem a vyprosili pro mě odpuštění. Když jste ke mně přivedli
Evagria a já jsem se mu poklonil a on se ode mne odvrátil, uviděl
jsem jednoho přísného anděla, jak drží hořící kopí. Tím kopím probodl Evagria za to, že mi nechtěl odpustit. On pak hned padl mrtvý.
Mně anděl podal ruku a zvedl mě. A hle, jsem zdravý.“ Bratři byli
tak vystrašeni, že dlouho za zemřelým Evagriem plakali. Oči a ústa
měl otevřená a ruce zůstaly roztaženy. Sami bratři se začali velmi
varovat hněvu a hned si vzájemně odpouštěli, když někdo někoho
urazil. Dobře pamatovali Pánova slova: „Každý, kdo se hněvá na
svého bratra, podléhá soudu.“ (Mt 5,22) Především sám Titus, když
viděl, že nalezl pokoj se samotným Bohem, který ho zachránil před
tělesnou i duchovní smrtí, už ani nepomyslel na to, že by se měl
hněvat. Zcela hněv vykořenil ze svého života a získal neminoucí
bratrskou lásku, která je svazkem dokonalosti. Svatý Titus také
získal dokonalý pokoj, prožil ještě nějaký čas a pak odevzdal svého
ducha do rukou nebeského Otce.

12/21012/21
SVATÝ MUČEDNÍK HAŠTAL
V roce 284 se Dioklecián stal římským císařem. Na počátku své
vlády byl vůči křesťanům ostražitý, ale nepronásledoval je, a dokonce jim svěřoval vysoké úřady a vojenské hodnosti. Později však z
iniciativy svého spoluvládce Galeria zahájil jedno z nejbrutálnějších
pronásledování.
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Tehdy byl správcem císařského paláce v Římě vážený a horlivý
křesťan Haštal (Castulus), který
mnoho pohanů obrátil na víru
a za doby pronásledování křesťanům jim všemožně pomáhal.
Největší službu Haštal prokazoval stíhaným křesťanům tím, že
jim poskytoval útočiště v horním
patře císařského paláce, kde sám
přebýval. Tady skrýval před pohanskými slídiči i svatého papeže
Caia (283–296), tady tajně shromažďoval věřící k liturgiím a zaopatřoval je všemi potřebami. Jeho
příbytek se stal chrámem Páně,
kde křesťané ustavičně setrvávali
na modlitbách, posilovali se ve víře a vzájemně se povzbuzovali k
vytrvalosti a statečnosti, aby se pro Ježíše Krista nelekali podstoupit
ani mučednickou smrt.
Výborným pomocníkem v tomto svatém díle byl jeho přítel Tiburcius,1 zbožný Říman vznešeného rodu. Oba svatí mužové byli
od Boha obdařeni darem divů činění, takže na jejich přímluvy byli
mnozí těžce nemocní zázračně uzdraveni. Pro tyto divy se obrátilo
množství pohanů ke Kristu, takže se církev svatá i za nejhroznějšího
pronásledování v Římě stále rozmáhala. Dlouho byli křesťané pod
ochranou sv. Haštala před pohany v bezpečí, neboť nikdo netušil,
že se scházejí přímo v císařském paláci. Haštal, který byl v paláci
klíčníkem, obezřetně uváděl křesťany do svého příbytku a vpouštěl
tam i obrácené pohany, aby byli od papeže Caia podrobně vyučeni
ve víře a pokřtěni. O křesťanské matky a panny se starala Haštalova
zbožná manželka sv. Irena. Nakonec však pohané přece jen tajné
shromaždiště křesťanů vyslídili. Městský prefekt Fabianus rozkázal
zajmout Haštala i všechny věřící, kteří se u něho skrývali a vsadit je
do žaláře. Všichni zajatí zůstali ve víře stálí, statečně vyznali Ježíše
Krista a dosáhli mučednické koruny.
Zbýval ještě Haštal, který byl déle vězněn a zvlášť vyšetřován.
Pohnali ho před soud a vyzvali, aby se zřekl Krista a obětoval kadidlo pohanským bohům Martovi a Jovišovi, jinak že bude mučen.
1

památka 11. srpna
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Tento svatý muž se však nehrozil ani muk, ani smrti a slavně vyznal
víru v Ježíše Krista. Byl proto třikrát natažen na skřipec a ukrutně
zmrskán. Za těchto muk se modlil: „Hle, to je ten překrásný den, po
němž jsem toužil, to je ta hodina, kterou nad všechny radosti vítám.
Děkuji Ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi mne učinil hodným trpět pro tvé
jméno!“ Konečně dal prefekt polomrtvého mučedníka vhodit do hluboké jámy a zasypat pískem. Po nějakém čase vynesli křesťané tělo
sv. Haštala z jámy a uctivě je pohřbili na Via Labicana blízko Říma.
Úcta k sv. Haštalovi se rozšířila i v Praze, a to už na počátku
13. století. Před rokem 1234 byl založen nynější farní chrám sv. Haštala na Starém Městě. Není známo, jakým způsobem se dostala
do Prahy hlava sv. Haštala, která se roku 1368 uvádí mezi svatými
ostatky Svatovítského chrámu. Někdy po tomto roce byla hlava
sv. Haštala s jinými svatými ostatky darována farnímu chrámu
sv. Haštala na Starém Městě, kde je dodnes uložena na hlavním
oltáři a chována ve zbožné úctě.
(Jeho památka se slaví 26. března.)
:;:;:;:;:;:;:;:;

Svatý Kvido
viz str. 332
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SVATÝ BASIL, MNICH
Svatý Basil žil za vlády ikonoborce
Lva III. Isaurského (717–741). Opustil svět a všechno, co je ve světě, šel
do monastýru a stal se mnichem.
V monastýru vedl svatý život. Když
bylo odmítáno uctívání svatých ikon,
Basil se rozhodně postavil proti ikonoborcům, a proto byl zajat a dlouho
mučen. Nepodřídil se však a nepřijal
jejich hereze. Byl připraven za pravdu
i zemřít. Měl věrného přítele a spolutrpitele sv. Prokopa.1 Svatému Basilovi
a Prokopovi rozdírali železnými háky
celé tělo i šíji a pak je uvrhli do vězení. Basila dlouho drželi v poutech,
až dokud nezahynul zločinný císař.
Když tento kat zemřel, propustili ctihodného Basila i s Prokopem a jinými vyznavači na svobodu. Žil pak dále
jako i dříve, v půstech, modlitbách a sebeodříkání. Mnohé přiváděl
k pravé víře a vedl k ctnostnému životu. Prožil tak mnoho let, zalíbil
se Bohu, až nakonec, roku 747, v modlitbě a s děkováním odešel k
Bohu, kterého odmalička nadevše miloval.

12/21012/21

1

památka 27. února, viz str. 338
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SVATÝ MUČEDNÍK PROTERIUS, PATRIARCHA
V egyptské Alexandrii po smrti svatého patriarchy Cyrila1
v roce 444, zaujal jeho místo heretik Dioskuros. Ten podporoval
herezi Eutycha, konstantinopolského archimandrity. Eutyches popíral lidskou přirozenost Ježíše Krista. Učil, že v Ježíši Kristu je
jen jedna přirozenost, a to božská. To je velká hereze, která popírá
utrpení Ježíše Krista, protože jako Bůh Ježíš trpět nemohl, pouze
jako člověk. Jestliže, jak učil Eutyches, Ježíš neměl lidskou přirozenost, pak nemohl trpět a zemřít. Smrt a Jeho vzkříšení by pak
byly nereálné a jen zdánlivé — ireálné. Touto Eutychovou herezí
Dioskuros naplnil celý Egypt.
Tehdy žil v Alexandrii kněz nepřemožitelný v pravověrných dogmatech jménem Proterius. Pro své modlitby a svatý život obdržel od
Boha dar rozumu a moudrosti. Když Proterius viděl, jak se mnozí
přiklánějí k Eutychově herezi, vystoupil jako horlivý Kristův bojovník
za pravověrnost a neústupně se postavil proti všem heretikům. Ve
slově byl nepřemožitelný. Patriarcha Dioskuros se na něj hněval,
ale protože si ho chtěl naklonit, lichotil mu a poctil ho titulem prvního kněze v Alexandrii. Ničeho tím však nedosáhl. Svatý Proterius
byl nepohnutelný v pravé víře, neboť se pravověrnosti naučil od
sv. Cyrila, který byl alexandrijským patriarchou před Dioskurem.
Císař Marcian svolal v roce 451 do Chalcedonu IV. všeobecný
sněm, kde byla Eutychova hereze s konečnou platností odsouzena.
Na sněmu byl jako stoupenec hereze odhalen i Dioskuros. Byl svržen
z patriarchálního stolce a jako heretik vyloučen z církve. Byl poslán
do vyhnanství, kde za nějaký čas zemřel. Místo něho byl ze všeho
duchovenstva vybrán na patriarchální stolec v Alexandrii sv. Proterius, muž skutečně hodný takového postavení. Všechen alexandrijský lid už byl však podveden a otráven Dioskurovou herezí a
nesouhlasil s jmenováním Proteria patriarchou. Lid byl heretickými
knězi zmanipulován a naveden ke vzpouře. Když sv. Proterius právoplatně přijal patriarchální stolec, začal lid učit, aby věřili v potvrzené vyznání víry IV. všeobecného sněmu v Chalcedonu. Mezi lidmi
však nastal šum a halas. Heretici — kněz Timoteus, jehož nazývali
Aelurus, jáhen Petr, který byl vysvěcen Dioskurem, a jiní podobní
klerikové — nepřijali závěry chalcedonského sněmu a nechtěli mít
se sv. Proteriem nic společného. Podnítili mezi lidmi rozkol a naváděli ke vzpouře. V alexandrijské církvi nastal velký rozvrat. Jedni se
1

památka 22. června
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drželi sv. Proteria, jiní znovu chtěli Dioskura a proklínali dogmata,
která byla potvrzena svatými otci. Rebelanti dělali chaos, vyvolávali
potyčky a chtěli patriarchu napadnout. Vykřikovali na sv. Proteria
mnoho urážek. Rozšiřovali, že Proterius je heretik, nehodný úřadu
patriarchy. Svatý Proterius tak mnoho vytrpěl od vzpurného a herezí
infikovaného lidu, a byl nucen žádat o ochranu vojenskou stráž.
Avšak dokonce i se stráží byl v nebezpečí, protože se dalo čekat
národní povstání, neboť lidé se už vzbouřili proti vládě a přepadali
ve městě císařské vojsko. Tehdy přišel do Alexandrie vojenský velitel z Théb, aby ukrotili lid. Když ho lidé uviděli s vojskem, začali
na vojáky házet kamení. Ti utekli do jednoho z chrámů a zavřeli se
v něm. Dav přiběhl, obstoupil chrám a všechny vojáky v něm zaživa
upálil. Když o tom uslyšel zbožný císař Marcian, velmi se rozhněval a
poslal tam ještě větší vojenskou sílu, aby povstání potlačila. Přikázal
odvézt z města pšenici i obilí, které přiváželi do egyptských měst a
do Alexandrie, a již nevozit obilí do Alexandrie, ale do Pilusie a odtamtud do Cařihradu. Vzal také alexandrijskému lidu lidové lázně
a některé jiné výhody a všechnu svobodu i jejich zvyklosti zakázal.
Obyvatelům toto vše dělalo velkou starost, ale nejvíc nedostatek
chleba, protože měli hlad. Tehdy se konečně uklidnili a prosili patriarcha Proteria, aby šel a poprosil za ně císaře. Svatý Proterius šel
za císařem, prosil za své město a získal u něj milost. Dostal vše, oč
prosil. Nejprve byla Alexandrii darována svoboda a vrácen chléb.
Boží služebník pak na patriarchálním stolci prožil v pokoji jeden
rok. Timotea, který nechtěl činit pokání, a jiné intrikány, kteří byli
s ním, vyloučil z církve.
Zbožný císař Marcian pak zemřel a rozkolníci heretici začali nerozumný lid znovu navádět ke vzpouře. Nezastavili se, dokud neuskutečnili zlo, které naplánovali. Zlý Timoteus, který byl čarodějem
a silně svázaný okultismem, oklamal egyptské mnichy, kteří žili
v monastýrech, i ty, co žili v poustevnických skytech. Počkal si na
bezměsíční noc, zahalil se do temného oděvu a obcházel mnišské
cely. Každého mnicha nazval jménem, a když každý z mnichů odpověděl a ptal se ho, kdo je a co potřebuje, Timoteus říkal: „Jsem
jeden ze služebných duchů poslaný Bohem, abyste nevcházeli do jednoty s Proteriem a nepřijímali chalcedonský sněm. Timotea, zvaného
Aelurus, ustanovte patriarchou Alexandrie.“ Tak je úskočný chytrák
za pomoci běsa zmátl svými čáry. Mniši nerozlišili, že jde o nepřátelský úskok. Uvěřili lži, jako by byla pravdou, a jeden druhému
vyprávěli o zjevení, jako by šlo o andělský zjev, a souhlasili s ním.
Shromáždili se do velké skupiny a rozhodli se jít do Alexandrie jako
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do války. Pláli hněvem proti nevinnému pravověrnému patriarchovi
Proteriovi a chtěli ho vyhnat z církve. Timoteus mezitím v Alexandrii
jedny lstivě učil lži, jiné tajně najímal za úplatek a tak si shromáždil
celý zástup rebelů. Počkal na příhodný čas, když správce města
Dionýsius v Alexandrii nebyl, a šel do chrámu s velkým davem i
ozbrojeným vojskem, které si za tím účelem najal, i s podvedenými
mnichy, kteří za ním přišli. Měl s sebou i jakési dva biskupy, které
kvůli herezi vyloučili z církve. Účastnili se toho i klerici, kteří byli
rovněž za svá provinění vyloučeni. Vyloučení biskupové ho vysvětili na biskupa a vyhlásili za alexandrijského patriarchu. Nebáli se
církevních pravidel ani císařských zákonů, ani nečekali na žádný
soud, protože všechnu svou naději vložili do vzbouřeného lidu a
mnoha oklamaných mnichů. Svatý patriarcha Proterius, když viděl
takové povstání a od nikoho neměl pomoci ani přímluvy, protože
ve městě nebyl správce Dionýsius, rozhodl se tajně utéct a v noci
vyšel z města. Když odpočíval na tajném místě, zjevil se mu ve vidění svatý prorok Izaiáš a řekl: „Vrať se do města, protože čekám,
abych tě vzal.“ Z Izaiášových slov ve vidění pochopil, že ho čeká
mučednická smrt, a proto se vrátil do Alexandrie a vstoupil do
chrámového baptisteria. Rebelové chtěli sv. Proteria zabít a všude
ho hledali. Když se dozvěděli, že je v baptisteriu, zamkli ho a pak
navedeni Timoteem, vešli a krutě svatého zabili. Probodli ho holemi s železnými hroty na konci. Zabili také šest mužů, kteří byli se
sv. Proteriem. Tuto vraždu spáchali v den, kdy byl za nás zabit náš
Pán Ježíš Kristus — na Velký pátek roku 457. Vrahům však ještě
nebylo dost, neukojili se prolitím nevinné krve. Mrtvé tělo sv. Proteria táhli za provaz do centra města. Vrazi spolu se zfanatizovanými
lidmi bili do jeho těla vším, co měli po ruce, a trhali je na kusy. A co
bylo ještě strašnější, někteří z velké zloby trhali jeho tělo svými zuby
jako psi či divá zvěř. Pak zapálili velký oheň a tělo svatého spálili.
Popel rozmetali v povětří. Na příkaz nezákonného patriarchy Timotea
spálili ještě i patriarchální stolec, na nějž usedal sv. Proterius, jako
by jím byl poskvrněn. Po tomto ukrutném zavraždění sv. Proteria
poslal pseudopatriarcha Timoteus své vojáky do všech egyptských
měst, aby vyhnali pravověrné biskupy a na jejich místa dosadili
jiné, které sám vybral. Tehdy všichni pobouření pravověrní biskupové a kněží psali naléhavé listy zbožnému císaři Lvu I. (457–474),
který vládl po Marcianovi. Psali rovněž cařihradskému patriarchovi
Anatoliovi (449–458) a oznamovali mu všechno, co se stalo, a prosili, aby zachránil alexandrijskou církev od takové tyranie. Císaře i
patriarchu velmi bolelo, že byl svatý, nevinný patriarcha Proterius
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tak nelidsky zabit. Císař hned poslal své vojevůdce s celým vojskem
a potrestal vzpurníky. Jedněm nechal utnout ruce, jiným vyřezat
jazyky, jiné ještě zakoval do okovů a uvrhl do věznic. Ještě jiné
poslal do vyhnanství. Pseudopatriarchu Timotea s jeho biskupy a
klérem předal církevnímu soudu. Soudili ho pravověrní biskupové.
Timoteus přijal odplatu za své skutky: nejenže ho zbavili kněžství,
ale zcela ho vyloučili z církve i z křesťanství. Poslali ho do vyhnanství
do téhož kraje, kde zemřel jeho učitel Dioskuros. Místo něj vybrali
na patriarchální stolec jiného Timotea, pravověrného a moudrého
muže, kterého všichni milovali za jeho ctnostný život. Až tehdy nastal
v Kristově církvi v Alexandrii klid a mír.

12/21012/21
SVATÝ CAESARIUS NAZIÁNSKÝ
Byl to hrozný den 11. říjen 368.
Ráno ještě lidé spali a najednou přišlo zemětřesení. Za několik vteřin
byla zničena krása města Nicea.
Chýše chudých i paláce bohatých
byly proměněny ve zříceniny a pod
nimi leželi lidé, včera ještě veselí.
Zachránilo se jich jen několik, mezi
nimi Caesarius, kvestor v Bitýnii.
Nepochybně ho Bůh zachránil hlavně díky modlitbám svého staršího
bratra Řehoře Naziánského. Caesarius byl v hloubi duše dojat. Již léta
otálel s obrácením a s křtem. Avšak
v onom hrozném okamžiku, kdy se
všecko kolem něho třáslo, jako blesk
zasvitlo v jeho chvějící se duši poznání: všechno pozemské pomine.
Když ho po dlouhých, bolestných hodinách vyprostili ze sutin,
rozhodl se: „Sbohem, světe! Chci si hledat jiný dům, který stojí na
pevnějších základech a nemůže se zřítit na věky.“ Hned se dal pokřtít,
rozdal svůj majetek chudým a rozhodl se, že v samotě zasvětí svůj
život Bohu. Bůh jeho oběť přijal. Několik dní po křtu sv. Caesarius
zemřel, bylo to roku 369.
(Jeho památka se slaví 25. února.)
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SVATÝ JAN KASSIÁN
Svatý Jan Kassián, jeden
z otců východního mnišství,
pocházel z Galie. Jeho rodiče byli zámožní. V mládí
získal vysoké vzdělání, měl
od přirozenosti dar bystrého rozumu a pilným úsilím
zanedlouho získal znalosti,
kterými mnohé převyšoval.
Nade vše se však snažil získat Boží moudrost, především čtením Božího slova.
Mladá léta si chránil v čistotě a v konání dobrých skutků, až se
nakonec rozhodl stát se mnichem. Vydal se do Palestiny, aby uctil
svatá místa a vstoupil do monastýru blízko Betléma. Zde se dozvěděl
o slavném životě egyptských otců a zatoužil se od nich poučit. Spolu
se svým duchovním bratrem Germanem se kolem roku 390 vydal do
Egypta. Poté, co dva roky prožil v betlémském monastýru, sedm let
strávil mezi egyptskými starci. Žil ve skytech i v monastýrech a také
v poustevnách osamocených mnichů. Snažně se učil životu, který se
líbí Bohu. O svém boji na poušti Jan Kassián napsal: Křesťan je povinen od kořene vytrhávat ze sebe vášeň hněvu, protože jinak nenajde
nikdy pokoje. Hněvivý člověk je jako dravec. Dokud se schovává ve
své noře, neprojevuje svou zlobu navenek. Jen co ale uvidí oběť, hned
se ukáže, co se v něm schovává. Vzpomínám si, jak jsem se často
zlobil na nůž, když se otupil a špatně řezal. Nebo na třtinu, kterou
jsem chtěl psát, a nevyhovovala mi její tloušťka. Nebo na křemen,
když se mi hned nepodařilo vykřesat jiskru a už mě to přestalo bavit.
Démon někdy zesiloval pocit zlosti, že se mimovolně vyrvalo z úst
reptání na danou věc. Tak mi hněv kradl pokoj. Když jsem navštívil
jednoho starce a zeptal se ho, co mám dělat, vyprávěl mi toto: „Ptáš
se, jak získat a zachovat trpělivost a dobrotu? Pravdivou pokorou. Ta
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nás utvrzuje v trpělivosti, takže se pak už nemusíme schovávat na
poušti nebo zavírat v cele, abychom unikli konfliktům. Je proto nutné
přijímat všechny křivdy, ponížení, pokoření, která nám druzí působí,
ať jsou spravedlivá či nespravedlivá. Příkladem je nám sám Pán Ježíš,
nevinný Beránek. Kdo se opravdu zadívá na ukřižovaného Spasitele
na kříži, přijímá všechno trápení a obtíže z lásky k Němu, a to dokonce radostně. Svatí nejenže neunikali různému utrpení, ale naopak je
sami vyhledávali. Povím ti jeden pravdivý příklad: Jedna zbožná žena
významného rodu z Alexandrie se zasvětila službě Bohu a bližním.
Poprosila arcibiskupa Atanáše, aby jí dovolil starat se o vdovu, která
dostávala na živobytí z církevního majetku. Patriarcha požehnal její
dobrý úmysl a přikázal vybrat pro ni vdovu dobré povahy, přívětivou
a skromnou. Žena ji vzala do svého domu a začala jí ve všem sloužit.
Když uviděla dobrotu vdovy, která jí na každém kroku projevovala
vděčnost, přišla za několik dní za patriarchou a řekla mu: ‚Prosila
jsem o takovou vdovu, kterou bych musela uklidňovat a před kterou
bych se mohla vpravdě pokořovat.‘ Atanáš nejprve nepochopil, co tím
chce říct. Myslel, že je vdova nevděčná. Od služebníků se však dozvěděl, že ženě vybrali nejlepší vdovu ze všech a pochopil, po čem žena
touží. Rozkázal dát jí nejnepříjemnější stařenu ze všech, netrpělivou,
hádavou, upovídanou a vzpurnou. Žena pak za všechnu svou starostlivost dostávala zpět jen urážky a nadávky. Nespokojená vdova svou
dobrodinku dokonce bila. Svatá žena jí ale o to pokorněji sloužila a
krotila její zlobu laskavostí. Takovou zkouškou se dokonale utvrdila
v trpělivosti. Tuto ctnost je možné získat jen pokorným snášením utrpení. Každý přece ví, že trpělivost dostala své jméno od slova trpět.“
Do svého monastýru se Jan Kassián s Germanem vrátili
v roce 397. Ještě téhož roku se ale znovu vydali do Egypta a přebývali
tam ještě tři roky. Díky těmto cestám shromáždil Jan Kassián velké
množství duchovních poučení starců a životopisů otců pouště. Pak
se ctihodný Kassián s Germanem vydali do Konstantinopole a stali
se učedníky sv. Jana Zlatoústého, který pak vysvětil Kassiána na
jáhna. V roce 403 se nepřátelům patriarchy Jana podařilo poslat ho
do vyhnanství. Cařihradské duchovenstvo vyslalo Kassiána s Germanem za papežem, sv. Inocencem I., aby mu podali pravdivé informace
o událostech ohledně nezákonného odstranění jejich biskupa z patriarchálního stolce. V Římě ctihodného Kassiána vysvětili na kněze.
Z Říma se Jan Kassián vrátil do své vlasti Galie. Zde v městě
Massilii1 založil dva monastýry — mužský a ženský — podle vzoru
východních monastýrů. Zanedlouho se naplnily mnoha dušemi,
1

současná Marseille ve Francii
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které nadchnul příklad života svatého igumena. K duchovnímu vedení a poučování svých mnichů napsal ctihodný otec Jan Kassián
mnoho prací a čerpal ze zkušeností, které získal od hrdinných starců
v čase svých cest po poušti. Svatý Benedikt, zakladatel západního
mnišství, byl toho názoru, že právě díla sv. Jana Kassiána jsou hned
po Písmu svatém nejvhodnějším čtením pro mnicha. Proto mnoho
principů ze spisů sv. Jana Kassiána tvoří spolu s pravidly sv. Basila
Velkého jádro regule neboli mnišských pravidel, které sv. Benedikt
složil pro svůj řád.
Za života sv. Jana Kassiána se na Východě šířila hereze cařihradského patriarcha Nestoria. Ten začal se svými učedníky tvrdit blud,
že v Ježíši Kristu je třeba rozlišovat kromě dvou přirozeností také
dvě osoby. Jde o blud, jako by se druhá božská osoba, Syn Boží,
nestal pravdivým člověkem, ale jen přebýval v člověku Ježíši „jako
v chrámu“. Dále učili, že božské přirozenosti není možné připisovat
lidské působení, takže na kříži podle nich zemřel jen člověk Ježíš.
Rovněž popírali, že Přesvatá Panna je Bohorodičkou, ale nazývali ji
jen rodičkou Krista — člověka. Svatý Jan Kassián vyvracel všechny
tyto hereze a na prosbu římského arcijáhna, budoucího papeže Lva I.
Velkého, napsal sedm knih o vtělení Božího Syna. Jsou neocenitelným pokladem pro církev, neboť do dnešních dnů jsou duchovní
výzbrojí proti lživému učení odpadlíků. III. všeobecný sněm v Efezu
v roku 431 odsoudil herezi Nestoria a vyhlásil pravé učení církve, že
v Ježíši jsou dvě přirozenosti, božská a lidská, ale jen jedna osoba —
Bůh. Syn Boží přijal ve chvíli vtělení lidskou přirozenost z Panny
Marie a současně nepřestal být odvěkým Bohem. Panně Marii proto
spravedlivě náleží titul Bohorodička.
Svatý Jan Kassián zesnul v Pánu roku 435 v monastýru sv. Viktora, který založil.

12/21012/21
SVATÝ JAN BARSANUFIUS
Tento svatý byl rodem z Palestiny. Křest svatý přijal ve svých
osmnácti letech a hned vstoupil do monastýru. V něm Jan mužně
postupoval cestou dokonalosti v následování Pána Ježíše Krista. Za
svůj ctnostný život byl určen za arcibiskupa do Damašku v Sýrii.
Za nějaký čas pochopil, že pro něj bude těžké, aby spasil svou duši
v tak vysokém postavení. Tajně proto opustil Damašek a vydal se
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do Alexandrie. Aby zůstal utajen, dal si
nové jméno — Barsanufius. Z Alexandrie ve své cestě pokračoval až na Nitrijskou horu.1 Tam pokorně poprosil
igumena, aby ho přijal jako služebníka
starců. Nikým nepoznán celý den sloužil
svým bratřím a v noci zůstával ve vroucí
modlitbě. Práce měl mnoho. Od samého
rána hned po ranních modlitbách sbíral
nádoby, které už stály před každou celou, pak šel k řece, nabíral do nich vodu
a roznášel je zpět.
Žil tam jeden mnich s psychickou
poruchou, který naveden ďáblem, dělal
svatému mnoho schválností. Vysmíval
se mu a dával mu všelijaké přezdívky,
vyléval na něj pomyje a rovněž znečišťoval jeho lůžko odpadem všeho druhu, takže vždy velmi páchlo. Když
se o tom igumen dozvěděl, chtěl toho bratra pokárat. Ctihodný Jan
ale před představeným padl na kolena a se slzami ho prosil: „To já
jsem příčinou bratrova hněvu, odpusť mu kvůli Pánovi!“ A tak ho zachránil od trestu. V čem spočívá tajemství, že svatý mohl tak trpělivě
snášet chování toho bratra a nezůstávat vůči němu v hněvu? Jeho
trpělivost měla základ v poznání, kým je před Bohem a co pro Něj
Ježíš udělal. Tento postoj získal v pravdivé vnitřní modlitbě, kde prozářen světlem Ducha svatého jasně viděl svou hříšnost a ničemnost
a zároveň bezmeznou Boží lásku, kterou Pán dokázal svým velkým
utrpením na kříži. Všechno utrpení, které na Barsanufia doléhalo,
se mu pak zdálo lehkým a malým, protože stále pamatoval na muka
Spasitele a sebe samého považoval za nejhoršího ze všech.
Jeden z otců, ctihodný Teodor Nitrijský, však Barsanufia poznal.
Svatý Jan proto opustil monastýr. Bál se lidské slávy a utekl do Egypta. Obdržel od Boha dar duchovního zraku a mnohé přivedl k pokání, když odhaloval jejich skryté myšlenky a hříchy. Svatý Jan chránil
pravou víru před heretiky a knihy, které napsal, přinesly křesťanským duším mnoho užitku. Když dobře zakončil svůj životní boj, v pokoji odevzdal svého ducha Pánu, jemuž budiž sláva na věky! Amen.

12/21012/21
1

Nitrijská hora — jeden z dávných slavných center poustevníků, nalézá
se na jihozápadě Egypta.
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SVATÝ VILFRIK
Vilfrik (Wulfric) žil ve 12. století v Anglii. Přestože byl kněz, rád se
ještě oddával světským radovánkám. Když se jednou na koni vracel
z lovu, žebrák ho prosil o novou minci. „Vždyť ani nevím, mám-li v
kapse nový peníz,“ odpověděl Vilfrik. Žebrák na to: „Jen hledej, najdeš v kapse hned dva!“ Vilfrik se podivil a vskutku našel dva nové
peníze v kapse. Žebrák ještě řekl: „Ať se ti odmění Ten, z lásky k
němuž jsi mi je dal. A já ti zvěstuji Jeho jménem, že brzy odcestuješ
na jiné místo, kde nalezneš pokoj, a až do konce budeš sloužit Bohu
a nakonec budeš povolán do společenství svatých.“
Brzy potom Vilfrika přeložili na jiné místo, kde začal nadmíru
přísný život. V severní Anglii žil ubohý člověk, který nechtěl svou
chudobu trpělivě snášet, proto se zaprodal ďáblu, aby se tak dostal
k penězům. Později však litoval svého skutku a radil se, jak by se
mohl zase vysvobodit z moci zlého ducha. Vtom se mu ukázal ďábel
a hrozil mu ukrutnými mukami, jestliže poruší uzavřenou smlouvu.
Ten člověk na to mlčel, ale dal se na cestu k sv. Vilfrikovi s nadějí,
že mu snad světec pomůže. Když přišel k řece, zlý duch ho uviděl,
plný hněvu ho zadržel a řekl: „Co chceš činit, bídný zrádce? Chceš
zrušit naši smlouvu? Marně! Teď musíš trpět za zradu, kterou ses
zřekl Boha. Bídně se utopíš.“ Přitom držel člověka, aby se nemohl
pohnout z místa. Ale co se nestalo? Vilfrik ve vytržení viděl vše, co se
událo a řekl svému knězi: „Vezmi si kříž a svěcenou vodu, jdi rychle
k tomu člověku, pokrop ho svěcenou vodou a přiveď ho ke mně!“ Kněz
tak učinil. Svěcenou vodou zahnal zlého ducha, zatímco se Vilfrik
modlil. Vilfrik vzal ubožáka do světnice, přiměl ho, aby se zkroušeně
vyznal z hříchů, dal mu svátostné rozhřešení, a když mu podal Tělo
Páně, propustil ho v pokoji.
(Jeho památka se slaví 20. února.)
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DUCHOVNÍ POUČENÍ 3.
O PŮSTU
Víme, že proroci i Boží
muži se postili, i Pán Ježíš
se postil, dokonce 40 dní
nic nejedl. Pak je ale v Písmu zmínka, že právě tehdy
přistoupil ďábel, aby Ho pokoušel. Postili se i poustevníci a mniši. Jenže postí se i
pohané, a zvláště osoby, které jsou zasvěcené démonům,
aby od nich získaly duchovní moc. To však neznamená,
že my bychom se kvůli tomu
neměli postit.
Co říká o půstu Pán Ježíš? „Ty, když se postíš,
namaž si tvář olejem, aby
nebylo lidem zjevné, že se
postíš.“ A také apoštol říká,
že „království Boží není v jídle a pití.“ Ale na jiném místě Ježíš říká:
„Zapři sám sebe,“ což znamená nejen nepodlehnout nekázni v jídle
a pití, ale jde především o vnitřní sebezápor, máme se zapírat už v
myšlení. Je třeba zapřít svou pýchu, svůj hněv, svou povýšenost,
své nároky, tedy své ego.
Jistý muž vydal svědectví: „Jako kněz jsem zkoušel různé půsty.
V mládí jsem se od 15 let postil tak, že od čtvrtka večera do soboty
rána jsem nic nejedl. Ale motivace, žel, nebyla kvůli Pánu Ježíši, jedna
kniha uváděla, že je to nutné kvůli zdraví. To trvalo asi dva roky. Pak
už podmínky nedovolovaly se takto postit či spíše držet zdravotní dietu. Později jsem několikrát opakoval třítýdenní půst jenom o vodě, a
někdy i déle než tři týdny. S odstupem času, když kritickým pohledem
hodnotím, nakolik to přispělo k duchovnímu růstu, musím konstatovat,
že pokud půst není spojen s modlitbou a s určitou samotou, výsledek
je velmi slabý. Dokonce zanechal i malé zdravotní poškození.“
Při delších půstech, asi po čtyřech dnech, organismus přejde na
jiný zdroj, což je spojeno s hubnutím, a pokud člověk dovede hned v
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zárodku přemoct myšlenku či vzpomínku na jídlo, není už těžké se
postit, ba naopak cítí se svěží. Problém je ale v tom, že po ukončení
půstu, když už člověk musí přejít na normální stravovací systém,
přijde velká chuť k jídlu. Negativní svědectví podávají zvláště lidé,
kteří se postili ne z důvodu duchovního, ale z důvodu zhubnutí.
Radikálně shodili váhu, ale pak přišla taková chuť k jídlu, že ať
chtěli nebo nechtěli, stále na jídlo mysleli, a nabrali ještě více, než
měli před tím, než začali tzv. odtučňovací kůru.
Toto je kritický pohled z praxe. Neznamená to však, že se člověk
postit nemá. Mnozí zdůrazňují, že se máme postit hlavně od zvědavosti, od hněvu… ale tyto rady se stanou jen frází, když nebudeme
zároveň dodržovat i kázeň v jídle a pití. Co radí sv. Basil? Především celoživotní střídmost. Říká: „Míra zdrženlivosti je potřeba.“ Pro
mnicha je potřebné, aby jedl střídmě a nebyl vybíravý v jídle. To je
prospěšné i pro zdraví. Jíst střídmě je někdy těžší, než se radikálně
postit a potom se přejíst.
Někteří po zkušenostech došli k praktickému závěru a předali
určitou zkušenost. Kdo se chce postit, ať zachovává církevní půsty,
které jsou každý pátek a jsou spojené s myšlenkou na hořké utrpení
a smrt našeho Pána Ježíše Krista. Stará tradice je, že je možno se
postit i ve středu. V době postní si lidé mohou přidat půst i v pondělí,
a to dobrovolně, dle možnosti. Můžeme se postit tak, že se během
dne postíme o chlebě a o vodě, anebo někteří se postí jen o vodě,
a až večer jíme lehkou stravu. Kdo má zdravotní problémy, tak je
dobré se poradit s lékařem, nakolik je možno se postit.
Někteří rozlišují půsty podle druhů strav, což vyžaduje věnovat
jídlu velkou pozornost, je to náročné i drahé a je nebezpečí, aby se to
nestalo určitým modlářstvím. Když si však člověk zvykne na určitý
postní rytmus, například pondělí, středa, pátek, je svobodný a už
mu nedělá těžkosti, aby se v takovém rytmu postil. Otázka půstu
je nejenom otázkou fyzickou, ale i psychickou. Proto když se půst
zakončí večeří, je to určitá psychická úleva a člověk si na takový
postní rytmus života lehce zvykne a ani nemusí kupovat nějaká
speciální, drahá postní jídla. Přes den navíc ušetří čas, který může
věnovat například modlitbě nebo četbě Písma.
V několika klášterech, jak mužských, tak ženských, zavedli tento postní rytmus: týden má 7 dní, z toho 3,5 dne je půst. Biblický
symbol tři a půl dne vyjadřuje určitou mobilizaci, která je spojena
s posledním duchovním bojem. Týden má 168 hodin, polovina je
84 = 24 + 24 + 36. Tedy v neděli večer řeholníci povečeří a už nejedí
až do pondělka do večeře. V úterý půst není, a když pak v úterý

358

povečeří, postí se do středy večera. Ve čtvrtek zase půst není, a když
ve čtvrtek povečeří, postí se do soboty rána, do snídaně. Tento půst
v klášteře ušetří hodně času, protože tři dny v týdnu není třeba
vařit, umývat nádobí atd. Vaří se až na večeři jednoduchá polévka
a k ní se jí lehká strava.
Hned na kandidatuře a v noviciátu si na tento rytmus mladí řeholníci a řeholnice zvyknou. Tím, že se všichni v monastýru postí,
je vytvořena taková atmosféra, že se půst bere jako samozřejmost.
Když si člověk vzpomene na jídlo, může myšlenku přemoct pozitivní
motivací, jednak jako pokání za své hříchy a jednak z lásky k Ježíši,
který za mě trpěl. To si připomínáme obzvlášť v pátek.
Než Ježíš začal svou veřejnou činnost, 40 dní se na poušti postil
a tehdy k Němu přistoupil ďábel, aby Ho pokoušel. Apoštol Pavel
byl brzy po svém obrácení na poušti v Arábii, kde se modlitbou a
půstem připravoval na svou misii. Píše: „Odešel jsem do Arábie a
potom jsem se zase vrátil do Damašku.“ (Gal 1,17) Co se týče Mojžíše,
před vydáním Desatera byl na hoře Sinaj 40 dní a 40 nocí (Ex 24,18).
Apoštol Pavel píše: „Naučil jsem se mít nouzi i nadbytek, dovedu
trpět nouzi a dovedu mít hojnost.“ (Fp 4,12)
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SVATÁ MUČEDNICE EUDOKIE
Za vlády císaře Trajána (98–
117) v městě Heliopoli1 v provincii
Syria Coele žila dívka jménem Eudokie. Byla Samařanka. Jako pohanka nic neslyšela o Kristu Spasiteli a Jeho učení, přestože v Heliopoli bylo mnoho křesťanů. Eudokii tělesná krása svedla k tomu,
že se stala největší hříšnicí v celém
městě. Svým hanebným způsobem
života si nashromáždila velký majetek a byla pohoršením pro celé
okolí. Uprostřed zábav a rozkošnického způsobu života vůbec nemyslela na Boha. Bůh na ni však myslel a ve svém milosrdenství pro ni připravoval velkou milost obrácení.
Jednou přes Heliopoli procházel mnich Germanus, představený
mužského i ženského kláštera. Na noc se zastavil v domě svého
přítele křesťana, který bydel poblíž městských bran. Jeho dům byl
postaven tak, že měl s domem Eudokie společnou stěnu. V noci
Germanus vstal a podle svého zvyku se modlil a zpíval žalmy. Pak
začal nahlas číst úryvky z Písma svatého, právě ty, kde se hovořilo o posledním soudu, trestu v pekle za hříchy a o věčném štěstí
spravedlivých. Z Boží prozřetelnosti Eudokie zrovna spala ve své
ložnici, která byla za stěnou místnosti, v níž se modlil mnich. Jeho
hlasité čtení ji probudilo a ze zvědavosti začala naslouchat slovům,
která četl. Ta slova se jí tak hluboce dotkla, že už nemohla do rána
usnout. Když svítalo, Eudokie přikázala, aby k ní zavolali toho, kdo
v noci četl knihu. Když k ní Germanus přišel, zeptala se ho: „Kdo
1

Baalbek v Libanonu
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jsi a odkud? Jaké jsi víry a jaký vedeš život? Pověz mi pravdu, protože jsem slyšela, co jsi v noci četl, a velmi mě to znepokojilo. Mám
velké bohatství a děsí mě skutečnost, že bohatým hrozí věčný oheň.
Taková slova jsem v knihách naší víry neviděla. Jestli je to pravda,
že ti, kteří hřeší, budou vydáni ohni, kdo se pak může zachránit?“
Ctihodný Germanus se jí zeptal: „Máš manžela? Odkud máš takové bohatství?“ Eudokie odpověděla: „Zákonného manžela nemám,
mé bohatství pochází od mnoha mužů. Pokud však budou bohatí po
smrti odsouzeni k věčným mukám, k čemu mi je to, co mám? Lépe by
pro mě bylo získat místo bohatství věčný život. Proč je ale váš Bůh
k bohatým tak krutý? Copak bohatství je Bohu odporné?“ Germanus
odpověděl: „Bohatství samo o sobě není špatné. Pokud je však získáno nepoctivě a vynakládá se na život v přepychu a hříšné chtíče,
pak takové bohatství je Bohu odporné.“ Eudokie na to řekla: „Ale já
dávám ze svého bohatství almužny.“ Germanus jí odpověděl: „Tvé
bohatství je získané hříšným způsobem, proto ti tvá almužna ke spáse
nepomůže.“ Eudokie s pláčem zvolala: „Běda mi! Jsem odsouzena k
věčným mukám, protože jsem žila pro tělo! Pověz mi, existuje nějaký
způsob, jak bych mohla uniknout věčnému trestu v pekle?“ Blahoslavený Germanus odpověděl: „Když se celým srdcem obrátíš k Bohu,
smiluje se nad tebou a odpustí ti všechny hříchy kvůli Ježíši Kristu,
svému Synu, kterého obětoval za spásu hříšníků.“ Germanus jí pak
řekl, aby pozvala jednoho z místních kněží. Dívka ho poslechla a
zavolala kněze. Když přišel, promluvil spolu s Germanem s Eudokií.
Poradili jí, aby se zavřela ve svém pokoji a sedm dní se modlila a
kála za své hříchy a aby půstem připravila svou duši na křest svatý.
Za sedm dní za ní přišli, ale před nimi stála už jiná Eudokie než
předtím. Stála před nimi chudobně oblečená kajícnice, jejíž srdce se
odvrátilo od světa a jeho hříšných svodů a spočinulo v Bohu, který
ji přijal jako druhou Magdalénu. Z rukou biskupa Teodota přijala
křest svatý. Celý svůj majetek pak Eudokie odevzdala biskupovi,
aby ho rozdal chudým. Propustila všechny své otroky a řekla jim:
„Dávala jsem vám zlý příklad hříšného života, teď vám dávám příklad
kajícnosti, následujte mě v něm!“ Tak modlitbou a posty, slzami a
láskou začala Eudokie splácet dluh své mladosti.
Když igumen Germanus uviděl velkou a upřímnou změnu v životě
Eudokie, vzal ji do ženského monastýru, kterému byl představeným.
Tam přijala postřih a mnišský oděv. Sestra Eudokie žila tak svatě,
že svou zbožností převýšila všechny jiné sestry. Ty si ji tak zamilovali, že po smrti jejich igumenie Charitiny si vybrali sv. Eudokii za
představenou a Bůh ji obdaroval darem činění divů.
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Jeden z bývalých společníků Eudokie, bohatý mladík jménem
Filostratos, ji chtěl stáhnout zpět do dřívějšího hříšného života.
Oblékl si mnišský oděv a šel za mnichem Germanem. Padl před
ním na kolena a prosil ho, aby ho přijal do monastýru. Germanus
ho odrazoval a vysvětloval mu, že způsob života, který vedou, bude
pro něj velmi obtížný. Mladík ale odpověděl: „Příklad pokání dřívější hříšnice Eudokie mi dává naději, že pro její modlitby a poučení
dostanu sílu překonat všechny těžkosti.“ Igumen uvěřil slovům Filostrata a požádal jednoho mnicha starce, aby ho zavedl k Eudokii.
Svatá Eudokie, prozářena Bohem, však poznala jeho hříšný úmysl
a tak ho pokárala, že ze strachu z jejích slov padl na zem mrtvý. Na
její modlitbu ho však Bůh vzkřísil. Po této události mladík pak už
opravdu začal vést kající život.
Někteří z jiných bývalých společníků Eudokie svatou pomluvili
před správcem provincie, pohanem Aurelianem. Tvrdili, že Eudokie
vstoupila do monastýru a odnesla z města velké množství zlata a
stříbra. Místodržitel tam proto poslal oddíl vojska, aby Eudokii se
vším jejím zlatem přivedli k němu. Bůh jim to však nedovolil udělat.
Aurelianus proto poslal svého syna a dal mu ještě větší vojsko, aby
uskutečnil jejich úmysl. Cestou do monastýru ale syn náhle zemřel.
Na radu svých rádců se Aurelianus obrátil na sv. Eudokii a prosil
o pomoc. Svatá se pomodlila a Bůh jeho synu vrátil život. Když Aurelianus uviděl takový zázrak, uvěřil v Ježíše Krista a s celým svým
domem přijal křest svatý. Jeho syn se pak stal biskupem a dcera
Gelasie vstoupila do monastýru, kde byla igumenií sv. Eudokie.
Následující místodržící jménem Diogenes, však pronásledoval
křesťany a byl horlivým modlářem. Rozkázal násilně přivést Eudokii před svůj soud. Svatá směle vyznala víru v Krista. Diogenes,
přikázal čtyřem vojákům, aby ji pověsili na dřevě k mučení a silně
ji bili sukovitými holemi. Bůh však poslal z nebe oheň, který místodržitele spálil, takže padl mrtev k zemi. Jeden z vojáků, kteří to
viděli, uvěřil v Pána a svatou odvázal. Prosil ji, aby se pomodlila za
Diogena, aby ho skrze její modlitbu Bůh vzkřísil. Po dlouhé modlitbě
sv. Eudokie přistoupila k mrtvému, vzala ho za ruku a řekla: „Ve
jménu Pána Ježíše Krista, který vstal z mrtvých, vstaň a buď zdráv!“
Tak se vládce Heliopole Kristovou mocí vrátil k životu. Pak modlitbou svaté Bůh vzkřísil Firminu, ženu výběrčího daní Diodora. Ten
když uviděl takový zázrak, uvěřil v Pána a nechal se pokřtít spolu
se svou ženou i s celým svým domem. Také Diogenes uvěřil a s celým svým domem byl pokřtěn. Do konce svého života byl horlivým
vyznavačem víry v Krista.
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Svatá Eudokie se pokojně vrátila do monastýru a žila v obvyklých
mnišských námahách. Občas přicházela do Heliopole a utvrzovala
křesťany ve svaté víře. Přesvědčovala nevěřící a přiváděla je k Pánu
Ježíši Kristu. Když se o tom dozvěděl nástupce Diogena, Vincentius,
poslal do monastýru vojáky, aby jí sťali hlavu. Tak svatá mučednice
Eudokie dostala od svého nebeského Ženicha nevadnoucí věnec
věčné slávy. Mučednickou korunu přijala 1. března roku 170.

12/21012/21
SVATÝ EMILIÁN, MNICH
V Římě žil jeden muž
jménem Viktorín. Od mládí
vedl hříšný život. Později se
ve stáří vzpamatoval, vzpomínal na své hříchy a třásl se strachem před Božím
soudem. Vešel do jednoho
z klášterů a uprosil představeného, aby ho přijal. Odřekl se všech věcí tohoto světa
a stal se mnichem. V mnišském stavu mu bylo dáno jméno Emilián. Odevzdal se k podřízenosti
a poslušnosti a usilovně bděl nad tímto přikázáním ve dne i v noci.
Ve své duši ustavičně pamatoval na smrt a vždy se připravoval
na Boží soud. Myslel na to, jak pro své hříchy obstojí před posledním
soudem, kdy vše bude zjeveno, a tak byl stále naplněn strachem
z věčných pekelných muk. Tímto strachem natolik svázal a pokořil
své tělo, že všichni bratři, kteří žili v monastýru v lásce Boží, se divili,
jak je umrtvený, ponížený a snaživý. Všichni se snažili následovat
jeho život v hrdinné poslušnosti, aby tak pravdivým pokáním unikli
trestu za své hříchy. Po všechny dny ho viděli hladového a žíznivého,
jak málo spí a modlí se, jak umírá své vůli, podřizuje si své tělo, a
tak z jeho příkladu měli velký užitek.
Monastýr byl vybudován na vysoké hoře, v níž byla na jedné
straně jeskyně. Emilián měl zvyk tajně pozdě večer vycházet z monastýru do jeskyně a tam se celou noc až do ranních bohoslužeb
se slzami modlit. Za delší čas si představený všiml, že když už je
pozdní noční hodina, Emilián vychází z monastýru. Nevěděl, proč
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vychází, proto opustil svou celu a tajně šel za ním. Viděl ho, jak
vešel do jeskyně, proto si stoupl u jejího vchodu a chtěl počkat,
až Emilián vyjde, aby se ho zeptal, proč do jeskyně chodí. Najednou však horu ozářilo nebeské světlo silnější než paprsky slunce a
představený viděl ctihodného Emiliána, jak stojí v jeskyni s rukama
vzhůru, modlí se k Bohu a nebeské světlo sestupuje na jeho hlavu.
Když to představený uviděl, pojala ho hrůza a velký strach. Celý se
třásl a chtěl utíkat zpět do monastýru, ale nohy mu z tak velkého
úžasu zdřevěněly a sotva jimi mohl pohybovat. Když už se dostal
k monastýrské bráně, uslyšel hlas z nebe: „Emiliáne, odpouštějí se
ti tvé hříchy.“ Představený se ještě více polekal, vešel do své cely a
mlčky čekal denního světla.
Po ranních zpěvech představený chtěl, aby měli užitek všichni
bratři, proto se přede všemi Emiliána zeptal: „Kde jsi, bratře, byl této
noci?“ Ctihodný Emilián, ač sám nechtěl, byl nucen odhalit bratřím
tajemství, a tím dosvědčil, jak velká milost Boží sestupuje na hříšníky, kteří činí pokání. Pověděl jim o světle i hlasu z nebe, které na
něj od trůnu Božího milosrdenství sestoupily. Tehdy začal představený promlouvat k bratřím: „Slyšíte, moji drazí bratři, Všemohoucí
Bůh by mohl i mlčky tomuto bratrovi odpustit hříchy, ale kvůli nám
poslal toto velké světlo a hlas, aby tím naše srdce přivedl k pokání.
Všichni proto vězme, že náš Pán je blízko těm, kteří konají pravdivé
pokání a buďme v údivu nad Jeho milostí a velikou láskou k člověku!“
Po tomto odpuštění hříchů, které bylo Emiliánovi oznámeno,
prožil zbytek svého života v duševní radosti a pak odešel do nepřístupného světla.
(Jeho památka se slaví 7. března.)
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SVATÝ MUČEDNÍK TEODOT, BISKUP
Svatý Teodot pocházel z Galacie. Narodil se křesťanským rodičům, kteří ho od dětství učili modlitbě a křesťanskému životu. Ještě
v dětství si silně zamiloval Ježíše Krista, a aby svého Pána neurazil,
unikal i nejmenšímu hříchu. Když Teodot dorostl do zralého věku
a jasněji uviděl marnost tohoto světa, rozhodl se zcela zasvětit ke
službě Bohu. Přijel na ostrov Kypr a mnoho pohanů obrátil na křesťanskou víru. Za to byl pak vysvěcen na biskupa města Kyrenia.
V té době zesílilo pronásledování křesťanů. Svatý Teodot toužil
stát se mučedníkem za Krista, proto se nebál otevřeně Ho hlásat
a usvědčovat pohany z jejich bludu. Uslyšel o tom správce Kypru jménem Sabinus a přikázal Teodota zajmout. Když se svatý o
tomto rozkazu dozvěděl, nečekal, až za ním přijdou, ale hned sám
šel k místodržiteli, stanul před ním a řekl: „Já jsem ten, kterého
hledáš! Neschoval jsem se před tebou, ani mě násilně nepřivedli.
Sám, dobrovolně jsem přišel, abych vám hlásal pravdu, která se
nemá skrývat, ale zjevovat všem, a abych odhalil ubohost a slabost
vašeho ohavného modlářství. I když ani není velmi třeba ji odhalovat,
protože sama prozrazuje, že jste bázlivější než žáby, když jste kvůli
jednomu křesťanovi pozvedli celé vojsko a město. Běsi se totiž bojí
i jednoho člověka, který je Kristovým otrokem. Snaží se proto, aby
neunikl vašim katovským rukám, nepovstal proti nim a nepřemohl
jejich slabost, ve kterou vy doufáte.“ Místodržitel hned rozkázal krutě svatého bít býkovci. Když přestali mučedníka bít, místodržitel
mu řekl: „Vidíš, co ti přinesla tvá mnohomluvnost a drzost?“ Svatý
odpověděl: „Kdyby tvé duševní oči byly ve světle, ukázal bych ti, co
mi přinesla má mužnost za Krista, kterou nazýváš drzostí. Protože
jsi však slepý, nemůžeš vidět dobra, která mi Pán připravil. Já vidím duševníma očima nebeskou odměnu, která je připravena pro ty,
kteří trpí za Ježíše Krista. Nevěříš-li mým slovům, uvěř aspoň proto,
že jsem byl nepohnutelný v utrpení, které přijímám a tvými mukami
pohrdám, protože Boží milost mi pomáhá překonat všechny tělesné
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bolesti.“ Místodržitel Sabinus řekl: „Klameš ty, kteří tě poslouchají,
Teodote, ale mě svými slovy nesvedeš. Budu trýznit tvé tělo ranami, dokud nevyznáš moc našich bohů.“ Svatý biskup odpověděl:
„Chceš-li, zkoušej mě mukami, využij proti mému tělu všechnu svou
katovskou záludnost a poznej sílu Kristova bojovníka. Pak uvidíš, kdo
bude silnější. Jestli ty, který mě mučíš, anebo já, který jsem tebou
mučen.“ Místodržitel řekl: „Copak nevíš, že podle císařského rozkazu
mám moc nad tvým tělem, abych ho rozdrtil ranami a pak tě zabil?“
Teodot odpověděl: „Nemysli si, že mě polekáš svými výhrůžkami. Ze
všech tvých muk si nic nedělám, protože mi pomáhá můj Bůh, který
nás naučil mít všechna potěšení tohoto světa za hnůj a plevy. Ty si
teď myslíš, že mnoho můžeš a ve své zločinnosti se spoléháš na meč.
Ty nesoudíš spravedlivě, zločincům a vrahům odpouštíš trest, který
si zasluhují, a přenášíš ho na nevinné lidi.“ Místodržitel se rozzuřil
a rozkázal pověsit svatého na mučidla a ostrými železnými nástroji
drásat jeho žebra. Když Kristovu mučedníkovi krutě rozdírali tělo,
trpěl a modlil se k Bohu: „Pane Ježíši Kriste, Stvořiteli všeho viditelného i neviditelného, ty jsi na kříži zvítězil nad hříchem a ďáblem,
přemohl jsi smrt a vyvrátil peklo. Posilni mě v těchto mukách, protože
Ty znáš lidskou slabost. Oslav se, Pane, v mém utrpení a zlom sílu
těch, kteří povstali proti Tvé svaté církvi, aby celá země poznala, že Ty
jediný jsi Bůh, který dává sílu těm, kdo v Tebe doufají.“ Kati natolik
rozdrásali jeho tělo, že až bylo vidět kosti. Místodržitel pak rozkázal
sundat ho z mučidel a odvést do věznice.
Když svatého vedli, hlasitě volal na pohany: „Nemyslete si, že má
muka zůstanou bez odměny, neboť Kristus Bůh mi v nebi odplatí za
toto utrpení. Vždyť jestliže pozemský král ctí a dává velké dary
svým vojákům, kteří za něj statečně bojují, prolévají svou krev
a slavně kladou ve válce život, o co více uctí nebeský Král své
vojáky, kteří za Něj trpí. Už v tomto životě dává svým hrdinným
bojovníkům nevýslovné štěstí, radost a pokoj, které vy modláři
nemáte a nemůžete pochopit. A po smrti jim dává věčný život ve
své slávě.“ Když toto a mnoho jiného svatý říkal, šel za ním všechen
lid až do věznice. V ní mučedníka drželi pět dní a pak ho znovu vzali
k výslechu. Místodržitel řekl sv. Teodotovi: „Myslím, že nepotřebuješ
další tresty, abys zmoudřel. Stačí předchozí krutá muka, kterých se
ti dostalo. Teď ucti naše bohy. Pokud však i nadále budeš setrvávat
v neposlušnosti, donutíš mě podrobit tě těžším mukám.“ Svatý Teodot
odpověděl: „Nechápeš, blázne, že ačkoli je mé tělo pokryto hnisajícími
ranami, předstoupil jsem dnes před tebe s ještě větší odvahou a jsem
připraven snášet všechna muka, dokud neskončím svůj hrdinný boj,
po němž přijmu korunu spravedlnosti od mého Pána Ježíše Krista.“
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Místodržitel řekl: „Nenazývej tu Ukřižovaného, protože poskvrňuješ
toto místo soudu.“ Mučedník mu odpověděl: „Šílenče, naplněný vší
nečistotou! Nazýváš své ohavné a poskvrněné bohy a nemyslíš si, že
poskvrňuješ toto místo, a to, že já vzývám svého přečistého Panovníka, Ježíše Krista, slyšet odmítáš?! Nemůžeš slyšet strašné Kristovo
jméno, protože tvé svědomí trýzní, když Jeho svaté jméno nazývám.
Také běsy, které uctíváte, trýzní a trápí, když vidí Krista a slyší Jeho
jméno. Proto není divu, že nemůžeš slyšet Ježíšovo jméno, protože
jsi s běsy spřízněn a sloužíš jim, jako jim sloužili tví pradědové a
následuješ je.“ Sabinus řekl: „Myslel jsem, že budeš po prvních mukách pokornější a že mě poslechneš, a ty jsi ještě horší, než předtím.
Protože se s námi přeš a klameš sám sebe, jako bys trpěl za Krista,
způsobím ti nová muka, přemohu tě a ukážu, že tvé doufání v Krista
nic nezmůže. Nepomůže ti ten, na něhož spoléháš.“ Svatý Teodot řekl:
„Pomůže, protože nikdy neklame! Klame však tvůj otec, ďábel, jemuž
sloužíš; on je lhář a vrah od počátku. Ježíš Kristus, kterého tupíš, je
Cesta, Pravda a Život. Ty to ale nemůžeš přijmout a nerozumíš tomu,
protože tě ďábel podvedl a zaslepil. Kdybych kvůli pozemskému
člověku trpěl muka, byl bych bláznivější než vy všichni bezbožníci.
Tehdy bych neměl žádnou naději na věčný život. Kdybych se nedíval na Ježíše Krista, nemohl bych vytrpět taková muka. Měl
jsem sílu je vytrpět proto, že mi ji dala láska ke Kristu. S Jeho
pomocí jsem připraven vytrpět ještě větší muka. Dívej se, jak mi Kristus pomáhá, a přesvědč se, co znamená doufat v Něho. Jeho božská
ruka mě přikrývá, proto se tvých muk nebojím a ničím těžce netrpím.
A i když tělo je mučeno, duch je zakořeněn v Bohu a je neochvějný.“
Mučitel rozkázal přinést železné lože, roztáhnout na něj svatého
a zapálit pod ním oheň. Když i tato muka mučedník vytrpěl, místodržitel se podivil a řekl: „Kde se ve vás křesťanech bere takové
nemilosrdenství? Nad kým byste se mohli smilovat, když sami nad
sebou se smilovat nechcete?“ Mučedník Teodot řekl: „Ty vůbec nevíš,
co to je milosrdenství a mluvíš o smilování. Největší smilování pro mě
je, když mi zvětšíš muka a odsoudíš mě na smrt. Protože když zvětšíš mé utrpení, zvětšuješ mi nebeskou odměnu, a když mě zabiješ
za Krista, převedeš mě do věčného života. Proto rozmnož má muka
a umuč mě k smrti, abych jako dokonalý bojovník odešel k mému
Kristu.“ Místodržitel Sabinus řekl: „Dobře, já tě učiním dokonalým
vojákem, když pro tebe vymyslím jiná, ještě strašnější muka.“ Kristův
mučedník odpověděl: „Kdybys znal dobrotu mého Boha, v kterého
doufám, a vím, že po těchto krátce trvajících mukách obdržím od Něj
věčný život, sám bys chtěl za Něj trpět tak jako já. Protože však běsi,
které uctíváte, zatvrdili vaše srdce, a protože po tomto životě v nic
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nedoufáte, padli jste do marnosti tohoto světa a dáváte přednost
časnému před věčným.“ Když to místodržitel uslyšel, lekl se a řekl:
„Říkali mi o tobě, že jsi příliš smělý, a já vidím, že i velmi chytrý.“
Svatý Teodot odpověděl: „Ve mně mluví Ježíš Kristus. Kteří krasořečníci by se se mnou mohli přít? To, co ti o mně říkali, že jsem příliš
smělý, je pravda. Ale sám můj Spasitel, který je se mnou, mě učí, co
říkat, a dává mi sílu v utrpení.“ Místodržitel vykřikl: „Nebudu tě šetřit,
Teodote!“ Svatý klidně odpověděl: „Dělej, co chceš, jsem připraven
na všechno.“ Sabinus přikázal zabít mu hřeby do nohou a hnát ho
po cestě. Když mu vráželi do nohou hřeby, mučedník pozvedl ruce
k nebi a řekl: „Děkuji Ti, můj Pane Ježíši, že jsi mě nehodného učinil
účastníkem Tvého utrpení. Jak mi mohla být dána tak velká milost?
Jsem tak šťastný, jako bych vystoupil na nebe. Ať je zvelebeno na
mém těle Tvé jméno, Ježíši Kriste, protože Ty jsi pro mě život, Synu
Boží, a zemřít za Tebe je pro mě ten největší zisk. Otče nebeský,
posilni mě v utrpení až do konce a dej mír Tvé svaté církvi, aby síla
Kristova kříže a Jeho smrti zvítězila nad pohanstvím, aby všichni
poznali a oslavovali Tvé svaté jméno na věky.“ Pak sv. Teodot řekl
křesťanům, kteří tam stáli: „Můj boj, bratři, se chýlí ke konci a vítězný věnec, který mi dá Ježíš Kristus, je už blízko. On se nechal kvůli
mně ukřižovat, já jsem kvůli Němu vydal své tělo ránám. On za mě
zemřel, aby mě zachránil od pekla, já umírám za Něj, abych se mu
za to odvděčil. Ó, veliká je Boží milost, která za dočasné utrpení za
Krista odplácí věčným a nevýslovným štěstím v nebi, neboť utrpení
tohoto času nejsou srovnatelná s budoucí slávou, která se má na nás
zjevit.“ (Ř 8,18) Tak s hřeby v chodidlech běžel mučedník po cestě.
Mnozí pohané, když viděli hrdinné utrpení sv. Teodota a slyšeli jeho
slova, uvěřili v Ježíše Krista. Otevřeně pak hanobili nečisté modly,
láli katům za mučení svatého a oslavovali Kristovo jméno.
Když se o tom dozvěděl místodržitel Sabinus, znovu rozkázal uvrhnout svatého do věznice, aby prý nebyl lid oklamán jeho věšteckým
učením. Uplynulo mnoho času, rány svatého začaly hnisat a mnoho
křesťanů přicházelo a čistými plátny otírali jeho hnisající strupy.
Přišla hodina, kdy moc Kristova kříže a Jeho smrti zvítězila nad
pohanskou zlobou. Císař Konstantin (306–337) přemohl Maxentia (306–312) a daroval svobodu všem křesťanům. Vyšlo nařízení
zastavit pronásledování a propustit ty, které drželi v okovech za
Krista. Když to svatý mučedník Teodot uslyšel, byl velmi smutný,
že ho chtějí propustit, protože velmi toužil z lásky ke Kristu zemřít
v mukách. Když ho propustili, vydal se do svého města Kyrenia, kde
ještě dva roky řídil církev. Pak roku 316 odešel k Pánu a z rukou
Ježíše Krista přijal dvojí korunu, biskupství a mučednictví.
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SVATÍ MUČEDNÍCI EUTROPIUS,
KLEONIK A BASILISK
Tyto události se staly za časů
pronásledovatele křesťanů Maximiána. V pontském městě Amasya získal mučednickou korunu
sv Teodor Tiro.1 Byl umučen na
příkaz Publia, který následně
sám zahynul náhlou smrtí. Ve
věznicích Amasye mučili i druhy
sv. Teodora, Eutropia a Kleonika
a synovce Basiliska. Po Publiovi nastoupil jiný, ne méně krutý
mučitel, Asklepiodotus. Jednoho
dne rozkázal předvést před soud
všechny tyto tři vězně. Když je
měli vyvádět z vězení, najednou
věznici ozářilo nebeské světlo a
těžké dveře se před třemi svatými mučedníky samy otevřely.
Mučedníky přivedli na soud a postavili před místodržitelem. Ten
na ně pohlédl, a když viděl, jak jsou radostní, zeptal se jich: „Jak to,
že jste tak radostní, když jste strávili tolik času ve vězení?“ Eutropius
odpověděl: „Neboť náš Pán je vždy s námi, i v utrpení i v radosti.“
Asklepiodotus řekl: „Jak se jmenuješ?“ Svatý odpověděl: „Eutropius.“
Místodržitel úlisně řekl: „Opravdu vidím, že jsi rozumný a bystrý,
proto mě poslechni a přesvědč i ty, kteří jsou s tebou, aby se podřídili
císařskému příkazu a přinesli oběti bohům. Když to uděláš, napíšu
o tobě císařům a oni tě ustanoví vojevůdcem a obohatí tě velkým bohatstvím. Uvidíš, že je opravdu dobré poslouchat císaře a podřizovat
1

viz 17. února, str. 288
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se jejich nařízením. Jestli však má slova neuposlechneš, rozkouskuji
tvé tělo a předhodím je psům a šelmám.“
Eutropius odpověděl: „Přestaň svádět služebníky Boží, synu ďábla. Slibuješ mi dočasné pocty a bohatství? Jaký užitek z pozemského bohatství a poct měl ten, který zde byl před tebou, místodržitel
Publius? Teď je pohřben v podzemí, v pekle, v neuhasitelném ohni
a uprostřed nehynoucích červů. Hrozíš mi krutými mukami, mečem,
ohněm, šelmami, ale nedělej si naděje, že mě výhrůžkami zastrašíš
a přinutíš k odpadlictví. Trpět za Krista, mého Boha, je mou největší touhou. On je pro nás bohatstvím i slávou a ani já, ani
mí bratři se od Něj neodvrátíme.“
Když místodržitel slyšel takovou odpověď, vzplanul hněvem a
rozkázal svatého bít. Křičel: „Lotře, byl jsi předvolán, abys přinesl oběť bohům, a ne, abys nás napomínal!“ Místodržitel pak začal
mluvit s dvěma dalšími mučedníky: „A vy, co řeknete? Přinesete
bohům oběť, abyste zůstali naživu, anebo chcete také mudrovat jako
Eutropius a upadnout do stejných muk?“ Svatý Kleonik a Basilisk
odpověděli: „Jak věří Eutropius, tak i my věříme a utvrzujeme se v Otci
i Synu i Duchu svatém. Jak Eutropius trpí pro Krista, tak i my s ním
chceme trpět a ďábel nás nebude moci rozdělit, neboť Kristus nás
spojil svatou vírou a láskou.“ Když to říkali, Asklepiodotus rozkázal
čtyřem vojákům, aby každého z nich roztáhli a bili volskými žílami
bez milosti. Bili je tak dlouho, až dokud jim nezačalo z těla odpadat
maso. Oni však statečně snášeli toto utrpení a modlili se k Bohu:
„Všemohoucí Bože, pomocníku těch, co jsou v mukách, přijď nám na
pomoc, jako jsi přišel a pomohl svému služebníku Teodorovi.“ Hned
po jejich modlitbě nastalo velké zemětřesení, které otřáslo celým
soudním nádvořím, a ti, co tam byli, se velmi polekali a od svatých
odstoupili. Mučedníci byli neviditelnou rukou osvobozeni a zcela
uzdraveni. V tu chvíli se jim zjevil sám Pán se svými anděly a se
sv. Teodorem a mučedníkům řekl: „Když vás mučili, byl jsem spolu
s vámi a viděl jsem vaše utrpení, které jste podstupovali kvůli Mně a
tak, jako jsem byl s vámi doposud, tak budu s vámi, dokud neukončíte váš hrdinný boj a nevejdete do mého království, které jsem vám
připravil.“ Když to Pán řekl, stal se neviditelným i spolu se svatým
Teodorem. Vojáci, kteří svaté mučili, ze strachu volali na místodržitele: „Dovol nám zanechat mučení, neboť nemůžeme tyto lidi už více
mučit!“ Místodržitel ukázal prstem na svaté a vykřikl: „Čarodějové!
Svými čáry jste zastrašili mé vojáky!“ Ale i mnoho lidí, kteří viděli
toto božské zjevení, začali na místodržitele křičet: „To nejsou čáry,
to křesťanský Bůh pomáhá svým služebníkům. Slyšeli jsme hlas a
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viděli jejich Krále — Krista — a také Teodora, který umřel, jsme viděli
živého!“ Místodržitel řekl: „Já jsem nic neviděl ani neslyšel!“ Svatý
Eutropius mu řekl: „Říkáš pravdu, že jsi neviděl božské zjevení ani
neslyšel nebeské hlasy, neboť duševníma očima nevidíš a tvé srdce
oslepil kníže tohoto věku.“ Místodržitel viděl, že se lid bouří a nařídil
svaté svázat a odvést do věznice.
Téhož dne, když obědval se svými rádci, o tom všem s nimi mluvil: „Nevím, co dělat s těmi muži. Už se kvůli nim bouří celé město.“
Jeden z rádců mu řekl: „Je třeba je zabít, a čím dřív, tím líp. Když
budeš otálet, celé město odpadne od bohů a půjde za nimi. A tomu
mluvkovi Eutropiovi nedovoluj tolik mluvit.“ Místodržitel řekl: „I prosbami i výhrůžkami jsem ho přesvědčoval, aby se poklonil bohům.
On však má bohy i císaře za nic a mě drze napomíná. Dobře ale,
zavoláme ho ještě samotného a budeme ho přesvědčovat prosbami.
Když nás poslechne — bude to zásluha milostivých bohů, jestli ne,
vydáme ho smrti.“
Když takto rozhodli, místodržitel hned poslal vojáky přivést
k němu Eutropia z vězení. Eutropius přišel k místodržiteli, který
ještě obědval a místodržitel mu řekl: „Jsi tady sám bez svých druhů,
chceš, abych tě já sám uvedl se ctí do chrámu našich bohů, abys
jim přinesl oběť?“ Svatý Eutropius odpověděl: „Svědčím před mým
Bohem, že mi ani na mysl nepřišlo odstoupit od víry v Ježíše Krista.“
Místodržitel řekl mučedníkovi: „Posaď se s námi, Eutropie, jez a pij
a podřiď se nám.“ Svatý řekl: „Prorok David praví: Blahoslavený
muž, který nejedná podle rady bezbožníků a nesedá na shromáždění
posměvačů.“ Místodržitel řekl: „Zpočátku, ses choval lépe, Eutropie,
ale dnes už to tak není.“ Svatý mu řekl: „Nemám zlé chování, ale
bojím se Božích přikázání. Když ty dbáš o to, abys dodržoval příkazy
pozemských císařů, o co víc já dbám na příkazy nebeského Krále.“
Tehdy místodržitel rozkázal přinést před Eutropia zlato a drahocenný oděv. Řekl: „To všechno ti dám a ještě mnohem víc, jen ráno
pověz lidu, že se podřizuješ místodržiteli, a pak služ svému Bohu,
jak chceš.“ Eutropius se chvíli mlčky zadíval na místodržitele a pak
řekl: „Zlý svůdce a licoměrný hade, nepokoušej služebníky Boží, neboť
vím, co je psáno: Kdyby někdo i celý svět získal, ale duši své uškodil,
co mu to prospěje? Co dá člověk výměnou za svou duši? Tak, jako si
apoštol zrádce zamiloval peníze a zahubil svou duši, tak i ty s ním
zahyneš. Neotálej a ukonči naše muka. Pamatuj, že nic na světě nás
neodloučí od lásky Kristovy!“
Protože už se blížila noc, místodržitel řekl sluhům: „Odveďte
ho odsud a uvrhněte do vězení, neboť špatná věc se nikdy nezmění
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a nemůže se stát dobrou.“ Když Eutropia uvrhli do vězení, uviděl
Kleonika a Basiliska, jak klečí, neboť se celý čas za něj modlili.
Té noci se Kristovi mučedníci vroucně modlili k Bohu: „Pane
Ježíši Kriste, neopouštěj nás, dokud neprojdeme bouří utrpení a nedosáhneme věčného života, kde není bolesti ani smutku ani nářku.“
Když se tak modlili, zjevil se jim o půlnoci Pán a řekl: „Amen, pravím
vám, protože jste se vydali za mě na smrt, přijmete ode mne věčný
život spolu se svatými.“ Takovou Pánovou návštěvou byli svatí mučedníci velmi utěšeni a ještě více se utvrdili ve víře.
Když nastalo ráno, místodržitel znovu usedl na soudnou stolici,
postavil před sebou svaté a řekl: „Už jste si to rozmysleli a pokloníte
se bohům, anebo chcete zle zemřít?“ Svatý Eutropius odpověděl:
„Copak jsi už mnohokrát od nás neslyšel, ty zatemněný kate, že se
nepokloníme ani nepřineseme oběť němým běsům?“ Když to místodržitel uslyšel, odsoudil sv. Eutropia s Kleonikem k ukřižování a
Basiliska přikázal znovu hodit do věznice.
Oba mučedníky přivedli na místo popravy, podívali se na kříže
a zaradovali se, že mohou zemřít stejnou smrtí jako jejich Spasitel.
Vůbec se neprotivili vojákům, kteří je přibíjeli, a to vojáky silně zasáhlo. Když kříže s nimi pozvedli, z nebe se ozval hlas, který je volal
do věčného odpočinku a Eutropius s Kleonikem zvolali: „Do Tvých
rukou, Pane, předáváme svého ducha!“ Zemřeli roku 290.
Dva zbožní muži, Quintus a Belonicus, prosili místodržitele, aby
jim dovolil vzít těla mučedníků a pochovat je. Místodržitel to dovolil. Belonicus a Quintus vzali těla, pomazali je vonnými mastmi
a s úctou pochovali za městem. Na jejich hrobech se děla mnohá
uzdravení k slávě Boží.
Basilisk, který zůstal ve vězení, byl vězněn ještě dlouhých 17 let.
Až když přišel k vládě jiný místodržitel, rozkázal setnout Basiliska
mečem. Hrdinné činy sv. Baziliska jsou zaznamenány v životopise
4. června, v den, kdy si církev připomíná jeho památku.

12/21012/21
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SVATÝ MARINUS
Marinus sloužil jako
důstojník v římském vojsku v Caesareji. Měl být
povýšen na centuriona.
Avšak jiný důstojník, který chtěl také dosáhnout
této hodnosti, žaloval na
Marina, že je křesťan a
neobětuje císaři, a proto
nemůže mít podle římských zákonů tuto vysokou hodnost. Marinus byl ihned postaven před soud. Výslech byl
krátký. Soudce se otázal důstojníka, jaké náboženství vyznává.
Marinus otevřeně vyznal, že je křesťan. Soudce mu dal tři hodiny
na rozmyšlenou. Za tu dobu se měl rozhodnout, jestli chce obětovat
císaři, a tak se stát setníkem, anebo umřít jako vlastizrádce.
Když Marinus vyšel ze soudní síně, potkal jako řízením Božím
svého biskupa Teotekna. Vypravoval mu, co se právě událo. Zbožný
biskup zavedl mladého důstojníka do kostela k oltáři. Tam otevřel
knihu evangelií. Odhalil trochu důstojnický Marinův plášť, takže
bylo vidět jeho meč. Potom řekl vážně a důstojně: „Marine, hle, zde
je tvůj meč a zde je evangelium, ty stojí proti sobě. Jednoho z toho se
musíš zříct, buď Krista, nebo císaře!“ Marinus vztáhl svou pravici,
dotkl se uctivě svaté knihy a řekl: „Evangeliu zůstanu věrný, pro
Krista chci zemřít!“ Biskup požehnal udatnému Kristovu bojovníkovi
a povzbudil ho slovy: „Nuže, drž se pevně Boha. On ti dá sílu, abys
dosáhl toho, pro co ses rozhodl. Jdi v pokoji!“
Na ulici volal hlasatel jméno Marinovo, neboť lhůta tří hodin
uplynula. Kristův vyznavač rychle spěchal k soudu. Když se ho
soudce tázal, jak se rozhodl, opět vyznal, že je křesťan, a tentokrát
s větší radostí než před třemi hodinami. Byl okamžitě sťat. Stalo
se to roku 272.
Mnozí katolíci se domnívají, že mohou sloužit Bohu i světu. Kristus však řekl: „Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům.“ (Mt 6,24) a „Kdo
není se mnou, je proti mně.“ (Lk 11,23) Musím se rozhodnout i já.
Nechci se rozhodnout pro svět, který určitě musím jednou opustit a
který mne opustí snad ještě dříve, ale rozhoduji se pro Krista, který
bude jednou mým Soudcem.
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SVATÝ POUSTEVNÍK GERASIM
Svatý Gerasim pocházel z Lýkie.1 Už od
mladých let byl uchvácen myšlenkou zasvětit
svůj život službě Bohu.
Když dozrál do zodpovědného věku, odešel
do Egypta a usadil se
v thébské poušti, kde
prožil několik let a dosáhl hrdinských ctností. Potom se vydal do Palestiny. Na poušti nad
Jordánem vedl život v samotě, modlitbě a práci. Bylo to za vlády
císaře Marciana. Právě tehdy byl v Chalcedonu IV. všeobecný sněm
proti heretiku Dioskurovi, alexandrijskému patriarchovi, a Eutychovi, cařihradskému archimandritovi, kteří šířili bludné učení,
že v Kristu je jen jedna přirozenost.2 Svatí otcové vyhlásili pravdivé
učení církve, ale po ukončení sněmu se někteří heretici vzbouřili.
Jakýsi mnich Teodosius, stoupenec Eutycha, přišel do Jeruzaléma a vzbouřil celou Palestinu. Podařilo se mu svést ke své herezi
nejen prosté lidi, ale i mnoho duchovních. Vyhnal jeruzalémského
patriarchu Juvenalia z jeho stolce a sám ho uchvátil. Mnoho těch,
kteří zůstali věrní víře, odešli na poušť. Mezi prvními tak učinil i
ctihodný Eutymius Veliký3 a potom i jiní svatí otci. Svatý Gerasim
se také zpočátku nechal ovlivnit podvodem heretického učení, ale
díky sv. Eutymiovi si svůj omyl uvědomil a obrátil se k pravé víře.
Zakrátko se situace uklidnila, Juvenalius se vrátil na svůj patriarchální stolec a celou zemi prozařoval světlem pravé zbožnosti.
1
2
3

jedna z oblastí Malé Asie na jihu současného Turecka
hereze monofyzitismu
památka 20. ledna, viz str. 127
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Kolem ctihodného Gerasima se začali shromažďovat muži, kteří
toužili pod jeho duchovním vedením pracovat pro Pána. Založil proto
nad Jordánem vedle Jericha mnišskou obec, v níž bylo 70 samostatných cel. Kromě toho uprostřed této obce byl prostorný monastýr pro ty, kteří začínali žít duchovním životem. Ti žili společně a
zkušenější mniši přebývali už každý sám v oddělených celách. Celý
týden mniši střídali modlitbu s prací a na neděli se shromažďovali
v chrámu k slavení liturgie a svěcení neděle. Během týdne jedli chléb
a ovoce a jen v sobotu a v neděli vařenou stravu. Všichni bratři měli
jako první křesťané jedno srdce a jednu duši. Dveře svých cel nikdy
nezamykali, aby mohl kdokoliv vejít.
V životě otce Gerasima se stala tato událost. Když jednou chodil
po poušti, setkal se s lvem, který měl zraněnou nohu. Svatý uviděl,
že se mu do tlapy zabodl velký trn. S vírou se pomodlil, aby mu
lev neublížil, šel k němu a trn mu vytáhl. Odtrhl si kousek pláště
a ránu mu ovázal. Lev viděl, že mu Gerasim pomohl, a začal mu
projevovat vděčnost. Tak k němu přilnul, že často chodíval za ním.
Když Gerasim viděl, jak lev zkrotl, dal mu za úkol střežit na pastvě
jediného osla, kterého v monastýru měli a který jim nosil vodu. Lev
se ho naučil na příkaz Gerasima střežit svědomitě. Jednou ale na
chvíli odběhl a zrovna šla kolem karavana. Uviděli přivázaného osla,
kterého nikdo nehlídá, a ukradli ho. Lev se vrátil, a osel nikde. Běžel
za Gerasimem, ale když Gerasim uviděl, že tam osel není, myslel si,
že ho lev přece jen nakonec snědl, a řekl mu: „Za to žes to udělal,
budeš teď nosit vodu místo osla ty.“ A tak lev nosil vodu místo osla.
Za určitý čas se karavana vracela a lev osla poznal. Vrhl se k němu
a všichni se ze strachu rozutekli. Lev vzal provaz a táhnul osla do
monastýru i s velbloudem, který byl spolu s ním přivázán k jednomu provazu. Všichni užasli. Gerasimovi bylo líto, že lva potrestal
nespravedlivě. Stařec Gerasim završil svůj bohumilý život a umřel.
Lev nejprve bolestně řval, pak si lehl k jeho hrobu a tak tam zůstal,
už neodešel. Za několik dní bratři uviděli, že je mrtvý, a zahrabali
ho. To všechno se nestalo proto, že by měl lev nějaké mimořádné
schopnosti, ale proto, že Gerasim žil Duchem Božím. On opravdu
bojoval o čisté srdce, proto se kál i z nejmenšího hříchu a usiloval
o spojení s Pánem Ježíšem.
Svatý Gerasim kolem sebe šířil svatost a harmonii. Zvířata v ráji,
než se Adam dopustil hříchu (disharmonie), nikomu neubližovala,
ale žila v harmonii s člověkem. Tato duchovní harmonie se navenek
projevila i v životě sv. Gerasima a rovněž i před mučednickou smrtí
mnohých Kristových svědků — dravé šelmy jim neublížily. A pak
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ještě jedno poučení: němá tvář dokáže být vděčná svému dobrodinci,
o co více máme být vděční my svému Pánu a Bohu za tak veliká a
ustavičná dobrodiní!

12/21012/21
SVATÝ POUSTEVNÍK A KAJÍCNÍK JAKUB
Pravdivá pokora je příčinou mnoha dober pro duši těch, kteří
milují Boha. Jak velkou zhoubu přináší pýcha, je zcela zřejmé na
následujícím příkladu. Uvidíme však rovněž vzor pohotového povstání z hříšného úpadku a poznáme sílu pokání, která tolik zmůže u
nejvýš milostivého Boha, který nejenže vytrhává člověka ze samotných bran pekla a pekelných muk, ale staví ho pak ještě na lepší
životní cestu, než na které byl před úpadkem.
Ve Fénicii žil blízko města Porfirion poustevník jménem Jakub.
Odhodil marnost tohoto časného života a nejprve žil v jedné jeskyni
15 let. Pán ho obdařil mnoha dary, takže nemocní byli uzdravováni
a posedlí démony vysvobozováni. Ďábel ho však chtěl z toho kraje
vyhnat, proto za ním poslal nevěstku. Přišla v noci. Dlouho ji nepouštěl, ale když do půlnoci žadonila, aby ji pustil, protože prý je
z monastýru, zabloudila a bojí se, že ji dravá zvěř roztrhá, naivně
ji — navzdory všem mnišským zásadám — pustil do své poustevny! Hrála pak divadlo dál. Sténala, že ji bolí srdce a žádala ho, aby
jí vložil na bolavé srdce ruku, aby se prý uzdravila. On ani tento
podvod neprohlédl, ale udělal gesto takzvaně „velkého světce“. Aby
unikl pokušení, jednu ruku dal nad oheň a druhou ruku jí vložil
na hruď a přitom nechal tu ruku nad ohněm dlouhý čas pálit. Když
dotyčná viděla takové utrpení, vzpamatovala se a vykřikla: „Běda
mně nešťastné a zaslepené! Běda mně! Stala jsem se nástrojem
ďábla!“ Svatý se velmi podivil a řekl: „Vstaň, ženo! Řekni důvod,
proč jsi za mnou přišla.“ Ona přiznala, proč vlastně přišla. Přikázal
jí, aby šla za biskupem a oznámila mu, co se stalo. Samozřejmě tím
ještě více vzrostla pověst o jeho svatosti. Dotyčná osoba, která byla
pohankou, se upřímně kála, byla pak pokřtěna a biskup ji poslal
do ženského monastýru, kde díky Boží milosti spojené s hlubokým
pokáním dosáhla takové svatosti, že dostala od Boha moc vyhánět
nečisté duchy.
Poustevník Jakub však místo pokání podlehl klamu. Připadal
si dobrý a myslel si, že v této zkoušce vyhrál, a nepřipouštěl si, že

376

v ní prohrál. Slepota mu bránila v pokání. Zhlížel se sám v sobě
a nepřiznal si, že udělal velkou hloupost a že si přímo zahrával
s nečistým ohněm. Mohl jasně poznat, že v žádném případě není
vůle Boží, aby pustil v noci do poustevny ženu, modlil se tam za ni,
a navíc se jí dotýkal. Nepřiznal si, že nechtěl vnímat jasnou Boží
vůli a prosadil si svou vůli i za cenu, že si spálí ruku. Jeho hloupá
odvaha i s extravagantním gestem pálení ruky, které pokládal za
vrchol askeze, jen znovu dokazovala jeho duchovní pýchu. Měl se
za „velkou duchovní kapacitu“, pro kterou jasné zásady varovat se
blízké příležitosti ke hříchu už neplatí. Podle něj platí pro duchovní
nováčky, kteří je ještě potřebují, pro něho už ne. Právě proto, že
nekonal pokání a nepoučil se z tak velké chyby, si ďábel v jeho duši
vybudoval fundament jako podhoubí pro následující velké pády.
Jejich počátkem bylo, že mu záleželo na tom, co si o něm myslí
lidé. To mu bylo pokušením, aby o sobě vysoce smýšlel, hodně
přemýšlel o své domnělé svatosti a jak skrze něj působí Duch
Boží a aby měl sám sebe za velkého. Nevnímal, že z této situace
vyvázl jen proto, že Bůh se snížil a zasáhl k jeho záchraně. Důvodem
jeho nepochopitelné duchovní slepoty byla velká duchovní pýcha.
Bůh proto dopustil, aby ho ďábel mohl pokoušet i dále. Zanedlouho dceru jednoho vysoce postaveného muže začal mučit démon,
rodiče ji přivedli za svatým a prosili ho, aby běsa vyhnal. Pomodlil se
za ni k Bohu a hned ji jménem Ježíše Krista uzdravil. Vděční rodiče
mu chtěli darovat 300 zlatých. On nejenom že je vrátil, dokonce na
ně ani nepohlédl a řekl, ať je rozdají chudým. Tím opět jeho sláva
vzrostla. Jindy k němu přivedli chlapce, který byl démonským působením chromý na obě nohy. Ctihodný Jakub se tři dny postil a
modlil se za něj. Pak chlapec začal chodit. Tak velké zázraky všemohoucí Bůh dělal skrze svého služebníka. Pověst o něm se nesla po
celé zemi a všichni ho velmi ctili. Věděl, že mnich se má bát hříchu
marné slávy, proto opustil to místo a utekl do hluboké pouště, kde
se usadil. Našel místo u řeky, kde byla jeskyně, kde prožil dalších
30 let a dny i noci trávil v modlitbách. Tam se opět postil, plakal a
stravoval se jen zeleninou, která tam rostla. Tímto svým životem se
natolik proslavil, že k němu přicházeli mniši i klerici až ze 30 monastýrů, aby získali duchovní prospěch. Dále za ním přicházely davy
lidí, aby se za ně modlil a udělil jim své požehnání.
Jakub stále nevnímal, jak se v něm zahnízdila pýcha a že o sobě
vysoce smýšlí. Pán na něj kvůli tomu dopustil velký pád. Stalo se
to tak. Ďábel opanoval jedno děvče a skrze ni volal: „Nevyjdu, dokud mě neodvedete k blahoslavenému Jakubovi!“ Nešťastní rodiče
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Jakuba dlouhý čas hledali po různých monastýrech. Když konečně
našli místo, kde přebýval, se slzami ho prosili, aby svými modlitbami
vyhnal běsa z jejich dcery. Boží služebník se tak vroucně pomodlil
k Bohu, že se až místo, kde stál, zatřáslo. Pak dechl a rozkázal nečistému duchu: „Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista vyjdi z ní!“ Démon hned, jako by byl něčím pálen, utekl. Když rodiče viděli takový
zázrak, oslavovali Boha, ale prosili starce, aby nechal děvče u sebe
ještě tři dny, dokud se úplně neuzdraví, že si ji pak vezmou domů.
Poustevník tam s děvčetem zůstal sám. Zase ta samá chyba! Proč
rodičům pokorně neřekl: „Nemůže tu sama zůstat. Já jsem jenom
člověk. Zůstaňte tu klidně i celý týden s ní a já se určitý čas za ni
ještě budu modlit. Není ale možné, abych zde v poustevně já sám byl
s mladým děvčetem. To samo o sobě už je pohoršení!“ Toto si poustevník Jakub, který se pokládal za velkého duchovního vůdce, nebyl
schopen přiznat. Znovu se projevilo, že kvůli tomu, že se nekál, tak
se ani ve své duchovní pýše nepoučil a znovu nerespektoval základní
principy opatrnosti. Pokládal je za primitivismus. Neměl žádnou
zdravou sebekritiku. Na jedné straně dříve utíkal před tzv. světskou
marnou slávou, ale proč? Aby získal ještě větší falešnou duchovní
slávu, aby ho obdivovaly všechny kláštery a mniši za ním chodili pro
radu. Zde vidíme, co dovede lidské ego — starý člověk — přináší i
největší oběti, pokořuje se, dělá i nejctnostnější skutky, které samy
o sobě pomáhají druhým. Problém je v tom, že si je pak přivlastňuje
ke své slávě a myslí si sám o sobě, že on je „velký“.
A tak ten, který svou ruku pálil v ohni, aby zachoval ctnost čistoty, ten, který činil zázraky a vyháněl ďábly, teď začal být krutě pálen
smilnou vášní, i když už byl staršího věku. Zapomněl na bázeň Boží
i na všechny své mnohaleté postnické námahy, zapomněl, že přijal
od Boha dar uzdravování. Byl přemožen ďáblem a padl. Znásilnil
děvče a zničil její panenství, a zároveň i své. Poskvrnil své tělo i duši
a ztratil všechny své dřívější postní zásluhy. Nebylo mu to ale dost,
že učinil jeden těžký hřích, učinil pak ještě těžší. Nepřítel Boží mu
vložil do mysli strach a přemýšlel takto: „Děvče řekne rodičům, že
jsem ji znásilnil a zničil panenství a budu velmi zahanben. Dostanu
se tak kvůli ní do velkého ponížení a pokoření.“ Vstal, protože ho
k tomu naváděl běs, a zabil nevinné děvče, neboť si myslel, že tím
se mu podaří utajit hřích před lidmi a tak unikne hanbě. Ani tady se
však nezastavil. Tělo děvčete, které poskvrnil a svou vlastní rukou
nemilosrdně zabil, nepochoval do země, ale vzal ji a hodil do řeky.
Takové plody přináší ten, kdo o sobě pyšně smýšlí. Kdyby sebe
poustevník neměl za svatého a velikého, nepadl by takovým krutým
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pádem. Když byl mladý, sám se nepříteli vysmíval, a teď se nepřítel
vysmál jeho věku.
Pak ho ovládla beznaděj a přestal doufat v Boží milosrdenství.
Dřívější velký asketa se rozhodl opustit službu Bohu, jít do světa a
stát se služebníkem hříchu. Ďábel na něho zaútočil, aby upadl do
zoufalství a aby skončil podobně jako Jidáš. Utíkal z toho místa,
nemohl ani na nebe pohledět, ani ústa otevřít k modlitbě, ani myšlenkou si vzpomenout na Boha, protože cítil, že by snad oheň z nebe
sestoupil a spálil ho. V zoufalství po několika dnech, kdy nic nejedl
a nepil, narazil na jeden klášter, vešel tam, ale odmítl nabízené jídlo
i pití a jenom opakoval, že on je největší hříšník pod sluncem, že je
smilník, vrah a zrádce Krista. Tam vyznal před všemi svůj zločin.
Mniši ho povzbuzovali, aby se dostal ze zoufalství a upřímně se kál
s nadějí na Boží milosrdenství. Žádali ho, aby zůstal v klášteře, ale
on byl hnán dále.
Z Boží prozřetelnosti potkal Jakuba na cestě jeden poustevník a
zavolal ho do své cely. Pohostil ho, ale Jakub jen hluboce vzdychal
a nechtěl na jídlo ani pohledět. Mladý poustevník ho uprosil, aby
něco pojedl a pak žádal, aby mu řekl něco užitečného pro duši.
Jakub začal naříkat: „Běda mi, pro své hříchy jsem na věky zavržen. Velmi jsem rozhněval Boha. Stal jsem se ve stáří otrokem vášně,
kterou jsem v mládí přemohl.“ Když to poustevník slyšel, prosil ho,
aby mu řekl, co se stalo. Stařec začal s bolestí přiznávat hříchy,
kterých se dopustil.
Tehdy začal bratr povzbuzovat Jakuba k pokání: „Prosím tě,
neztrácej naději! Kdyby Bůh nepřijímal pokání, jak by mohl David,
který po přijetí daru proroctví padl do jámy cizoložství a vraždy, obdržet odpuštění za tyto své hříchy? Kdyby Bůh nepřijímal pokání,
jak by mohl sv. Petr, nejvyšší z apoštolů, jemuž Pán svěřil klíče od
Nebeského království, po trojím zapření Krista a hořkém pláči, přijmout nejenom odpuštění hříchů, ale i větší milost — stát se pastýřem
Kristova stáda? Čiňme pokání, dokud je čas! Boží milosrdenství je
nezměrné. Pokání má sílu očistit tvé hříchy. Ježíš je blízko těm, kteří
činí upřímné pokání.“ Dlouho přesvědčoval starce, aby zůstal s ním,
ale on nechtěl. Rozloučil se proto s Jakubem, šel s ním delší kus
cesty a povzbuzoval ho ke kajícnosti. Pak se rozloučili a poustevník se vrátil do své cely. Zarmoucený Jakub pokračoval v cestě,
ale slovo, které poustevník zasel do jeho duše, kvasilo. U cesty byl
starý otevřený hrob na způsob jeskyně. Stařec do něj vešel a uviděl
mnoho suchých kostí. Tehdy si připomenul úryvek z knihy proroka
Ezechiela, jak Pán vzkřísil suché kosti. Boží milost se ho dotkla a
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rozhodl se do smrti činit na tom místě pokání. Celých deset let Jakub
ve dne i v noci vyznával před Bohem své hříchy a prosil o odpuštění.
Svůj život pochoval ve hrobě. Žil s mrtvými kostmi, k živým se vůbec
nevracel. Když se i stalo, že někdo šel kolem, s nikým nepromluvil,
a těm, kteří se ho něco ptali, nikdy neodpovídal. Mluvil jen k Bohu
v modlitbě a vyznání svých hříchů. Jeho pokrmem byly byliny, které
rostly kolem, a jedl tak málo, jen aby neumřel. Těch deset let prožil
v hluboké kajícnosti. Milosrdný Pán nejenže vytáhl svého služebníka
z bran pekla, ale také ho utvrdil v ctnostech, které byly větší než ty
dřívější. Pán to učinil zjevným takto:
V té zemi nastalo sucho a veliký hlad. Tamější biskup se spolu
s věřícími mnoho modlil a postil a prosili Boha o déšť. Tehdy Pán
ukázal biskupovi, že v té zemi žije jeden svatý, který přebývá v hrobě,
a řekl: „Jestli se on ke Mně za vás pomodlí, hned začne padat déšť.“
Křesťané se v čele s biskupem shromáždili a svorně šli za Jakubem.
Dlouhý čas stáli před hrobem a prosili starce, aby se za ně pomodlil
k Bohu. On ale o tom nechtěl ani slyšet. Tehdy lidé násilně otevřeli
dveře a svatého vyvedli. Stařec vztáhl své ruce k nebi a začal se
modlit, aby se Pán smiloval nad svým lidem. Hned se spustil silný
déšť. Tak Pán ukázal Jakubovi, že přijal jeho pokání. Díky Boží milosti za krátký čas Pán skrze svatého udělal ještě více zázraků než
před jeho pádem. Ještě téhož roku Pán povolal svého služebníka
k sobě. Dožil se věku 75 let. Na pohřeb se shromáždilo nespočetné
množství lidu. Pochovali jej v hrobě, kde prožil poslední roky svého
života. Zanedlouho na tom místě biskup vybudoval chrám k poctě
ctihodného Jakuba a přenesl do něj jeho svaté ostatky.
Boží slovo říká: „Bůh se pyšným protiví, ale pokorným dává milost.“ Pokorným, kteří Ho milují a žijí v souladu s Jeho přikázáními,
Bůh dává všechny potřebné milosti. Marná pýcha se naopak stala
pro mnohé příčinou velkých pádů, až záhuby. Z života tohoto Božího
služebníka se naučme opatrnosti a pamatujme na slova apoštola:
„S bázní a třesením pracujte nad svou spásou.“ (Fp 2,12). Zároveň
se poučme, že dokonce i po velkém pádu máme hned činit pokání,
nezůstávat v bahně hříchu, ale důvěřovat v Boží milosrdenství.
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SVATÝ MUČEDNÍK KONON
Konon pocházel z obce Bidana
v Isaurii.1 Byl synem pohanů Nestora a Nady. Když chlapec dosáhl
dospělého věku, rodiče ho zasnoubili s dívkou jménem Anna. Před
sňatkem se Kononovi zjevil svatý
archanděl Michael a naučil ho svaté víře. Konona naplnil Duch svatý
a archanděl Michael byl neviditelně
s ním. Mladíkovi Kononovi se tehdy otevřely oči a uviděl, že všechno
na tomto světě je marnost, kromě
jednoho — milovat Boha a Jemu
jedinému sloužit. Když nastal čas
sňatku a ženich s nevěstou byli
uvedeni do svého pokoje, Konon
začal děvčeti svědčit o Ježíši Kristu.
Řekl jí, že největší hodnota a důstojnost v tomto životě je zcela se
zasvětit Bohu v čistotě. Když Anna uslyšela jeho plamenná slova,
uvěřila v Ježíše Krista, vnitřně přijala Kononovu radu a složila slib,
že zachová své panenství. Žili pak oba svatí v čistotě jako bratr se
sestrou, nebo spíše jako dva Boží andělé, hořící láskou k Ježíši,
kterého celým srdcem poslouchali a sloužili mu. Svatý Konon pak
přesvědčil své rodiče, aby se odřekli model a přivedl je ke Kristu.
Pokřtil otce, matku i Annu a učil je spravedlivému životu. Jeho otec
Nestor pak usvědčil pohany z bludu a přijal za to mučednickou
smrt. Za nějaký čas odešla k Bohu i jeho matka Nada a po ní i jeho
manželka, svatá panna Anna. Konon je pohřbil v jednom hrobě a
žil sám v Bohu v otcovském domě v Bidaně. Před očima měl stále
1
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život Ježíše Krista a ve všem se snažil svého božského Spasitele
následovat. Žil v chudobě jako Kristus a podle Jeho příkladu se
po celé noci vroucně modlil. Postem krotil vášně a podřizoval své
tělo duchu. Živil se prací svých rukou. V takovém životě si Konon
uvědomoval své nevěrnosti ve vztahu k Bohu i v malých věcech, a
proto neustále činil pokání. Tak dožil do stáří.
V tom kraji byla v nepřístupných horách temná jeskyně, v níž bylo
modlářské obětiště a v něm přebývalo mnoho běsů. Stála tam veliká
kamenná modla Apollóna. Mezi všemi idoly ji lidé Isaurijského kraje
ctili nejvíce. Měli zvyk se tam každého roku v den nečistého svátku
Apollóna shromažďovat i s oběťmi a slavit tam svůj ohyzdný svátek.
Všichni lidé toho kraje se už shromáždili v největším z jejich měst
a připravovali se, že půjdou do Apollónova chrámu. Svatý Konon
planul horlivostí pro Boha a naplnil ho smutek nad záhubou tolika
duší. Přišel proto na to místo, a když viděl tolik lidí, jedny ozbrojené
na koních, jiné pěší, jako připravené do války, hlasitě na ně zavolal:
„Muži isaurští! Počkejte chvíli, musím vám něco povědět. Proč jste se
tak oděli? Přitáhlo na vás neočekávaně velké vojsko a vyzývá vás
k válce?“ Oni řekli: „Ne, ale jdeme k bohu Apollónovi, přinést mu oběť
a slavit jeho svátek, protože on je náš ochránce a dává nám sílu ve
válkách.“ Tehdy jim svatý ukázal na jejich omyl, že se klanějí bohům, kteří vůbec nejsou bohy a hlásal jim živého a pravého Boha,
Ježíše Krista. Když svatý mluvil, národ se vzbouřil a nastal velký
halas. Jedni se vrhli na Konona a chtěli ho zabít, a jiní ho bránili
a nedovolili jim to udělat, neboť od něj chtěli slyšet více. Vřavu se
sotva podařilo utišit. Potom pohané řekli svatému: „Jak nás můžeš
přesvědčit, že tvůj Bůh je větší, než náš bůh Apollón? Ukaž nám nějaké znamení tvého Boha, abychom v Něho uvěřili.“ Když sv. Konon
viděl, že prosí o znamení, všechnu svou naději vložil v Boha a řekl
jim: „Je vás zde mnoho mužů na koních i pěších, nemálo mladých
a silných chlapců. Pojďme všichni do Apollónovy jeskyně na místo
vašich shromáždění, zpočátku vy, já jako starý a slabý tělem půjdu
za vámi. Dejme si slovo, že kdo koho předběhne, toho Bůh je velký a
pravý a v Něho je třeba věřit.“ Všichni toto slovo schválili a uzavřeli
se sv. Kononem smlouvu. Mezi sebou si říkali: „Tento stařec tam
může dojít snad nejdříve za čtyři dny.“ Byla to daleká a nelehká cesta
přes vysoké hory a hluboké doliny. Všichni lidé tedy rychle vyrazili, někdo na svých koních, někdo pěšky. Svatý Konon se ve všem
spolehl na Boha a s modlitbou šel za nimi. Spěchal po namáhavé
cestě, a když tak šel a modlil se, stanul před ním svatý archanděl
Michael, zvedl ho a za jednu minutu postavil na tom místě, kam sta-
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řec spěchal. Ostatní lidi svatý archanděl Michael neviditelně zmátl
a oni s těžkostmi bloudili v horách a křovinách, sotva byli schopni
druhého dne dosáhnout cíle. Konon jim vyšel vstříc a řekl jim:
„Hle, splnila se naše dohoda, předběhl jsem vás a přišel jsem první.
Teď se patří, abyste vyznali, že můj Bůh je velký a uvěřili v Něho.
Vašeho boha dejte pod mou vládu, abych se mu pomstil, protože až
dosud vás podváděl.“ Lidé začali křičet: „Ne, neviň našeho boha a
neopovažuj se ho hanit. My jsme vinni, že jsme se zdrželi, neboť jsme
zabloudili po cestě, a tak nedodrželi slíbené slovo.“ Svatý jim řekl:
„Když mému Bohu nevěříte, uvěříte vašemu, když k vám promluví, a
splníte jeho slovo?“ Všichni řekli: „Jak jen uslyšíme, že náš bůh něco
promlouvá, hned budeme připraveni jeho slovo vykonat a uvěříme
mu bez pochybností.“ Znovu s nimi Konon uzavřel smlouvu a toto
slovo utvrdili silněji než to předešlé, že všichni musí uvěřit slovu,
které promluví jejich bůh. Svatý se postavil před jeskyni, která byla
Apollónovým chrámem, a zvolal mocným hlasem na modlu: „Pravím
ti, můj Pán Ježíš Kristus ti přikazuje: vyjdi ze své jeskyně a přijď sem
ke mně!“ Hned se bezduchá modla zatřásla, spadla ze svého místa
a kutálela se po zemi ke svatému. Pak se zvedla ze země a stanula
před sv. Kononem. Na všechny lidi padla velká hrůza, začali hlasitě
křičet a utíkat. Svatý je zastavil pokynutím ruky a řekl jim, aby se
nebáli. Sotva se mu ale podařilo je zadržet. Když zastavil jejich křik,
znovu se obrátil k modle a všichni se pozorně dívali, co bude dál.
Svatý řekl: „Pověz nám, bezduchá modlo, kdo je pravým Bohem?
Ty, nebo můj Pán Ježíš Kristus, kterého hlásám?“ Hned modla promluvila lidským hlasem a hlasitě řekla: „Jediný pravý Bůh je Ježíš
Kristus, kterého ty hlásáš.“ Když to řekla, spadla na zem a rozbila
se. Všechen lid zakřičel silným hlasem: „Jeden je pravý Bůh, Bůh
Konona! On zvítězil!“ Mnoho lidí uvěřilo v Ježíše Krista, rozbili modly
a přijali křest svatý. Jiní zůstali ve velkém smutku kvůli rozbití jejich modly, zlobili se a nechtěli uvěřit. Později se však i oni nechali
přesvědčit, neboť viděli zázraky, které Bůh skrze sv. Konona dělal,
když ty, kteří k Němu s vírou přicházeli, uzdravoval z různých nemocí a jménem Ježíšovým svazoval a vyháněl démony, nad nimiž
mu byla Bohem dána moc. Pověst o svatém se roznesla po celém
tom kraji, mnoho lidí se obracelo k Bohu a Kristova církev den za
dnem rostla a množila se.
V roce 249 se císařem stal Decius a obnovil pronásledování
křesťanů. Do kraje, kde žil sv. Konon, přijel místodržící jménem
Magnus, aby nutil křesťany k modlářství. Zajal sv. Konona, zasadil
mu mnoho krutých ran a nutil ho k přinášení obětí modlám. Když
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obyvatelé Isaurie uslyšeli, že svatého starce mučí, shromáždilo se
mnoho ozbrojených mužů, jak křesťanů, tak pohanů, a chtěli místodržitele zabít, aby tak svatého ochránili. Když se o tom Magnus
dozvěděl, velmi se polekal, sedl na koně a se svými sluhy uprchl
do jiného kraje. Lidé se za ním hnali, ale nedohonili ho. Konona
našli svázaného a celého zakrváceného. Svatého mučedníka velmi
trápilo, že mu nedali zemřít za Krista. Lidé pak zavedli starce do
jeho domu a ošetřili mu rány. Svatý Konon žil ještě dva roky a pak
odešel k Pánu, svému Bohu. Stalo se to v roce 251.

12/21012/21
SVATÝ POUSTEVNÍK HESICHIUS
Hesichius byl Božím služebníkem, dalo by se říci, už od samých
plenek. Byl veden k ctnostem, pozemské žádosti nenáviděl a stal se
příbytkem Ducha svatého. Stále
toužil po věčné blaženosti v nebeském Sionu. Proto sám sebe
učinil vyhnancem ze své vlasti a
stal se poustevníkem. Pocházel
z Andrapy1 v Pontu a odešel na
horu Meon poblíž města Adraneia2 v Bithýnii. Žili zde démoni a
báli se, že budou vyhnáni. Chtěli
proto svatého od těchto míst odradit. Vešli v jakési dva muže,
Jana a Hilariona, kteří Božího
služebníka potkali a ptali se ho, kam jde. Když se dozvěděli, jaký
má úmysl, řekli mu: „A ty nevíš, člověče, že to místo je zlé? Vydáváš
se na jistou smrt. Vždyť tam je nesčíslné množství divokých šelem a
k tomu jsou tam i loupežníci! Nezůstaneš tam naživu ani jeden den!
“ Svatý Hesichius duchem porozuměl, že tato slova nejsou lidská,
ale ďábelská, a řekl: „Kvůli množství svých hříchů si zasluhuji smrt,
jdu proto, abych byl buď šelmami, nebo loupežníky zabit a zemřel.“
1
2

dnes Vezirköprü na severu Turecka
dnes Orhaneli
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To když řekl, pomodlil se a silou kříže vyhnal z lidských těl nečisté
duchy a šel dál svou cestou. Když vystoupil do určité výšky hory,
zalíbilo se mu to místo, udělal si tam celu a začal tam žít horlivým
poustevnickým životem. Udělal si tam i zahrádku, obdělával ji, zryl
zem, zasel obilí a žil z práce svých rukou. Pak našel v jakési houštině vodu a vybudoval tam malý chrám ke cti sv. apoštola Ondřeje.
Tam přebýval v mlčení, s duchem povzneseným k Bohu i spolu
s učedníky, kteří tam za ním přišli.
Přivedli tam k němu posedlé děvče. Její rodiče padli svatému
k nohám a prosili ho, aby vyhnal nečistého ducha z jejich dcery.
Ctihodný otec se pomodlil k Bohu, hned vyhnal démona z děvčete
a rodičům řekl: „Toto praví Duch svatý: Na tomto místě bude po mé
smrti monastýr svatých žen, které zde povedou život v půstu a pokání,
a síla jejich modlitby odsud vyžene všechny démonické hordy.“ Toto
proroctví svatého se naplnilo ve svůj čas.
Jednoho dne vyšel ctihodný Hesichius ze své cely a uviděl, jak
voli táhnou vůz naplněný velkým nákladem. Jeden z volů však
klopýtl, upadl na zem a byl to tak těžký pád, že už nemohl vstát.
Jeho majitel přiběhl a snažil se ho ze země zvednout, ale marně. Vůl
byl těžký a nebylo možné s ním pohnout, takže se muž z námahy
vysílil a začal plakat. Když to ctihodný otec viděl, bylo mu muže
líto, přistoupil k volovi, pohladil ho po šíji a řekl mu, jako by zvíře
mělo rozum: „Vstaň a pokračuj v cestě!“ To řekl, vola přežehnal a
ten hned rychle vstal a pokorně dál vezl naložený vůz. Ten muž se
tomu velmi podivil a vděčně se svatému uklonil. Jel dál svou cestou
a velmi se radoval.
Svatý den ze dne postupoval v dokonalosti ctností, takže byl
hoden být společníkem andělů a od nich se dozvěděl, že Bůh ho za
třicet dní vezme k sobě. Naplnila ho proto velká radost a připravoval
se k odchodu. Před svou smrtí zavolal učedníky, kteří s ním žili,
poučil je, a když nastala půlnoc, najednou z nebe zablesklo světlo
a ozářilo nejen celu svatého, ale i celé to místo. Ctihodný otec radostně řekl: „Do Tvých rukou, Pane, svěřuji svého ducha.“ Tak odešel
do nebeských příbytků. Jeho svaté tělo bylo pochováno v chrámu
sv. apoštola Ondřeje.
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SVATÝCH 42 MUČEDNÍKŮ AMOREJSKÝCH
Řecký císař Theofilos (829–
842), syn císaře Michaela II.
Amorijského 1 (820–829), který
pocházel z Amoria ve Frýgii, často
válčil s muslimy. Jednou přitáhl
s velkým vojskem na město Sozopetra, které bylo rodištěm chalífy Al-Mu’tasima, dobil je a zničil.
Muslimové proto vzplanuli proti
Theofilovi velkým hněvem a rozhodli se zničit jeho rodné město
Amorium. V roce 840 na hlavu porazili císařské vojsko a Amorium
oblehli. Byl to Boží trest za to, že
císař podporoval herezi ikonoborectví. Muslimové však nemohli do
města vejít, a když uviděli, že ho
nemohou dobýt, začali ustupovat a
vraceli se domů. Mezi vojenskými veliteli města se však našel zrádce
jménem Boiditzes, který se pohádal se svými přáteli a v naději na
velkou odměnu si usmyslel, že nepřátelům pomůže město dobýt.
Vystřelil na stranu protivníků střelu, do které přivázal vzkaz: „Proč
jste ztratili tolik času, když se teď domů vracíte bez vítězství? Seberte
odvahu a přistupte do té městské stěny, kde je sloup, na němž je
zobrazen lev. Tuto část města ochraňuji já a pomohu vám do něj vejít.“
Tak se i stalo. Muslimové — Saracéni — vtrhli do města, větší část
vojska i obyvatel podřezali, zbytek vzali do zajetí a město spálili.
Mezi zajatci bylo také 42 významných občanů města a vojenských
velitelů, kteří byli poslaní císařem, aby město ochránili. Chalífa Al1

také nazývaného Psellos
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Mu’tasim přikázal vsadit je do okovů a odvézt do hlavního města
chalífátu Samarry, kde je uvrhli do temného a vlhkého vězení. Mezi
těmito veliteli a vyššími úředníky byli: Konstantin Baboutzikos,
Theofilos, Theodor Krateros, Milissenus, Kallistos, Bassoes, Aetios,
Konstantin a jiní. Všichni byli zbožnými křesťany.
Čestní a chrabří vojevůdci zakovaní v řetězech a moření hladem
a žízní těžce trpěli. Vždy se ale modlili k Pánu a prosili Ho o sílu,
aby vytrvali ve víře až do konce.
Zrádce Boiditzes dobrovolně přijel se Saracény do Sýrie, odřekl
se Krista a stal se muslimem a mučitelem zajatých vojevůdců. Císař
Theofilos zkoušel velkým výkupným osvobodit své vojevůdce, ale
chalífa se císařovým poslům vysmál, protože chtěl, aby se zajatci
odřekli Ježíše Krista a přijali víru muslimů. Do věznice, kde svaté
drželi, často přicházeli různí lidé, kteří k tomu chtěli mučedníky
přesvědčit. Ti o tom však nechtěli ani slyšet a raději chtěli celý život
trpět muka a přijmout nejkrutější smrt, než se odřeknout Krista a
stát se následovníky Mohameda. Jednou zase přišli do temnice muži
poslaní Al-Mu’tasimem, aby přesvědčili vojevůdce zříci se křesťanství. Sedli si k vězňům a řekli jim: „Máme s vámi soucit, proto nás
poslechněte, neboť vám radíme dobře. Sejděte z úzké cesty, kterou
vám přikazuje jít syn Marie, a běžte raději cestou, která je široká a
kterou vám zvěstuje náš velký prorok. Zřekněte se své víry a obdržíte velkou odměnu. Náš bůh Alláh vám dá všechna potěšení, jaká
si jen dokážete představit, jak v tomto životě, tak v budoucím.“ Když
svatí uslyšeli tato slova, podívali se jeden na druhého a potichu
se zasmáli. Pak Saracénům řekli: „Copak takové je učení vašeho
proroka? Vy opravdu věříte, že je normální, když člověk naplňuje
všechny touhy svého těla, a dokonce ani nechce omezit své vášně?
Jaký je pak rozdíl mezi člověkem, který tak žije, a nerozumným zvířetem? Ne, my takovými nechceme být! Neodvrátíme se od Ježíše
Krista, který nám dává vysvobození a pravý život! Je nám milejší
pro Něho trpět než sloužit svému tělu s jeho žádostmi.“ Saracéni pochopili, že nemohou mučedníky přesvědčit, proto se vrátili k vladaři
s nepořízenou.
Za nějaký čas přišli do vězení saracénští filosofové a také zkoušeli přesvědčit svaté mučedníky k odpadu. Řekli vojevůdcům: „Vy
říkáte, že váš Bůh je pravý, a jak se pak mohlo stát, že jste nám padli
do rukou? Váš Bůh vás opustil, anebo pravým ve skutečnosti není?
Kdo získal bohatší a slavnější kraje země — vy, nebo my? Kdo je
silnější ve válce — vy, nebo my?“ Svatí na to odpověděli: „Nemůžete
nazývat vaši víru pravou jen proto, že jste nad námi v této poslední
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době zvítězili. My křesťané, když pravdivě uctíváme Ježíše Krista,
dosahujeme s Jeho pomocí vítězství ve válkách. Když však hřešíme
proti Pánu a nečiníme pokání, dopouští na nás ničemné lidi a tak nás
trestá za naše hříchy. I když jsme však potrestaní, neodvrátíme se
od našeho Panovníka, ale prosíme, aby nám hříchy odpustil, a věříme, že se nad námi smiluje. A vašeho boha vůbec nepřijímáme, ale
odmítáme, protože jeho zákon se příčí rozumu i učení Ježíše Krista!“
Když filosofové dostali takovou odpověď, vzpláli hněvem a s hanbou
se vrátili k svému králi.
Sedm let mučedníci zůstávali ve vězení spoutáni okovy. Každý den se modlili a bez přestání zpívali Davidovy žalmy. Děkovali
Bohu, že je takovým způsobem očišťuje od jejich dřívějšího života,
který trávili v různých marných požitcích a mnohých hříších, a že
je posiluje v tak velkém utrpení. Když tak v pokoře trpěli, přišel do
temnice Boiditzes, zrádce, který uvedl Saracény do města Amorium.
Když zapadalo slunce, přes trhlinu přivolal jednoho vězně jménem
Konstantin, který býval sekretářem Konstantina Baboutzikose, a
řekl mu: „Víš, moudrý muži, mám velkou úctu k tvému pánu, magistrátovi Konstantinovi. Dnes jsem se dozvěděl, že vladař vás chce zítra
všechny zabít, když nepřijmete muslimskou víru. Přišel jsem vám to
oznámit. Ty poraď svému pánu, že se může zachránit od smrti, když
bude předstírat, že se odříká Krista a ty učiň zrovna tak. V mysli
dále věřte ve svého Boha a jen předstírejte, že souhlasíte s králem,
protože jinak vám hrozí smrt.“ Když Konstantin tato slova slyšel,
požehnal se znamením svatého kříže a odpověděl: „Odejdi od nás,
zrádce!“ A on od něj odešel. Magistratus Konstantin se zeptal svého sekretáře, kdo ho zavolal k trhlině a proč. On to nechtěl přede
všemi povědět, aby se někdo nezalekl smrti a nezačal se bát, proto
vzal svého pána stranou a všechno mu řekl. Konstantin poděkoval
Bohu, že jim dává milost mučednické smrti a řekl: „Ať se stane vůle
Boží!“ Pak se vrátil ke všem vězňům a řekl jim: „Zůstaňme, bratři,
celou noc na modlitbách!“ Všichni vstali, modlili se a zpívali až do
samého rána.
Když svítalo, přišel do temnice saracénský velitel s ozbrojenými
vojáky a zeptal se mučedníků, zda jsou připraveni odřeknout se
Krista a přijmout víru muslimů. Svatí na to odpověděli: „Nikdy se
neodřekneme našeho Pána Ježíše Krista. Raději budeme trpět
velká muka, než bychom přijali vašeho boha, kterým je ďábel!“
Když to s velkou odvahou a horlivostí řekli, rozhněvaný vojevůdce
rozkázal vojákům, aby každého křesťana uvolnili z okovů, svázali
jim ruce za zády a táhli je na místo popravy.
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Když přišli k řece Eufrat, vůdce muslimů zavolal k sobě jednoho
mučedníka jménem Theodor a řekl mu: „Tys byl kdysi knězem,
jak jsem o tobě slyšel, ale opustil jsi kněžský stav a přijal jsi kopí
a vojenský oděv. Teď se pokrytecky tváříš, že jsi křesťan. Není pro
tebe lepší přijmout učení Mohameda a obdržet od něj pomoc a vysvobození od smrti? Nemůžeš mít přece už žádnou naději, že tě tvůj
Bůh, kterého ses dříve odřekl, přijme.“ Statečný Kristův mučedník
Theodor na to odpověděl: „Lžeš! Záměrně tvrdíš, že jsem se zřekl
Krista. Já jsem však jen pro svou slabost opustil kněžský stav,
proto mi teď nejvíce ze všech náleží na tom, abych mohl prolít
svou krev za víru v Ježíše Krista a zemřít pro Jeho lásku, aby
mi odpustil, čím jsem proti Němu zhřešil. Kdyby otrok utekl
od svého pána a pak se vrátil a za to pracoval ještě horlivěji
až do smrti, copak by za to nedosáhl odpuštění za svůj útěk?“
Pak se sv. Theodor pomodlil a odevzdal svou duši Bohu. Přistoupil
ke katovi a ten mu usekl hlavu. Po něm i všichni ostatní vojevůdci
jeden za druhým přijali mučednickou smrt. Po jejich popravě chalífa
rozkázal i zrádce Boiditzese zabít mečem se slovy: „Jestliže byl křesťanem a nezachoval víru svému Kristu, jak by dokázal být věrným
našemu Alláhovi? Svým křesťanům se stal nepřítelem a vydal je do
našich rukou. Když nastane zlý čas, nebude pak i naším zrádcem?
Vůči svým byl nevěrný, copak cizím bude věrný? Ne.“ Pak tomuto
odpadlíkovi usekli hlavu. Přijal tak zaslouženou odměnu za svou
zradu. Následujícího dne z rozkazu krále hodili těla mučedníků
do řeky Eufrat. Jejich duše však v dokonalé radosti oslavují svého
Spasitele na věky věků. Amen.

12/21012/21
SVATÁ KUNHUTA
Kunhuta se narodila roku 980 jako dcera lucemburského hraběte Sigfrida a jeho manželky Hedviky. Vstoupila do manželství s
bavorským vévodou, pozdějším císařem Jindřichem. Hlavním rysem
její povahy byla mateřskost. Jakmile se stala vévodkyní, celá patřila
lidu, který se na ni mohl obrátit s každou prosbou.
Doprovázela svého manžela na všech jeho cestách i válečných
výpravách, a to ne ze zvědavosti, ale aby všude pomáhala, zabránila nepravostem a hojila rány způsobené válkou. Bylo by pro ni
pohodlnější vládnout doma a vyhýbat se obyčejnému lidu. Ona však

389

viděla ve svém vysokém postavení svatou
povinnost být svědomím císaře a strážným
andělem lidu. Proto
se nedala odradit ani
nepřízní počasí, ani
útrapami válečných
výprav. Jindřich tehdy ještě nebyl světec.
Kunhutu stálo hodně
námahy mírnit jeho
prudkou povahu. To, že Jindřich v bojích neviděl jako svůj cíl moc,
nýbrž zajištění míru a konání sociální spravedlnosti, je zásluhou
Kunhuty.
Na svých cestách poznala nejen tělesnou, ale i duševní bídu
lidu. Viděla, že biskupové, kteří byli dosazení pod tlakem světských
vrchností, byli často nehodní. K obnově církevního života přispěla
právě tím, že díky jejímu vlivu byli dosazováni zbožní biskupové.
Když roku 1024 Jindřich zemřel, Kunhuta odešla do kláštera. V
klášteře žila pokorně a přísně, v ničem se nelišila od ostatních sester. Když ležela na smrtelném loži, uviděla, že jí řeholnice chystají
drahocenný rubáš, protkaný zlatem. Řekla: „Odneste tento oděv!
V drahocenném rouchu jsem se zasnubovala snoubenci smrtelnému, v řeholním pak rouchu Snoubenci nebeskému.“
Zemřela 3. března 1040.
(Její památka se slaví 3. března.)
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SVATÍ MUČEDNÍCI EFRÉM,
BASIL A DALŠÍ BISKUPOVÉ
Počínaje apoštoly i další odvážní křesťanští misionáři nesli světlo
Kristovy víry pohanům a tak naplňovali přikázání lásky k Bohu
i bližnímu. Žádná utrpení, pronásledování, dokonce ani smrt je
nemohly zastrašit. Za časů císaře
Diokleciána (284–305) svatá církev
trpěla nelítostným pronásledováním. Z města Chersonesu1 přišel za
jeruzalémským patriarchou Zambdasem horlivý křesťan jménem Jan
a pověděl mu o tíživé situaci tamějších křesťanů. Byla jich jen hrstka,
a to ještě utiskovaná všudypřítomným nátlakem pohanů. Neměli ani
kněze, a tedy ani bohoslužby. Všemi
silami se však snažili zachovat poklad víry, který jim předal apoštol
Ondřej. Jan se patriarchovi také zmínil, že po mučednické smrti
papeže Klementa moře každoročně na sedm dní ustupuje, takže
každý může projít po suchém dnu až k ostatkům světce. Zambdas
oznámil to, co se dozvěděl od Jana, několika horlivým mužům, které
chtěl poslat na misii. Zeptal se jich, zda je mezi nimi někdo, kdo by
byl ochoten jít právě tam hlásat Krista. Přihlásili se dva — Basil a
Efrém. Patriarcha Zambdas však nečekaně zemřel. Jeho nástupcem
se stal Hermon, který vysvětil Efréma s Basilem na biskupy a odeslal
1

dnešní Sevastopol
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je do Taurie.1 Eugen, Elpidius a Agatodor, kteří spolu s nimi přijali
biskupské svěcení, šli hlásat evangelium do Helléspontu.2
Jen co Efrém s Basilem dorazili do Chersonesu, začali svou misijní činnost. Efrém se vydal ke Skytům do jejich hlavního města
Neapole.3 Svatý Basil zůstal v Chersonesu. Postavil se na náměstí
a začal obyvatelům města svědčit o pravdivém Bohu, Ježíši Kristu.
Říkal jim: „Před dvěma sty lety sem přišel z Jeruzaléma sv. apoštol
Ondřej hlásat evangelium. Bůh skrze něj učinil mnoho zázraků. Po
něm sem přišel sv. Klement, učedník apoštola Petra. Na jeho modlitby
zázračně vytryskl v nedalekém kamenolomu pramen vody. Pro ten
zázrak uvěřilo v Ježíše Krista velké množství lidí. Tehdy na příkaz
císaře Trajána zavěsili sv. Klementovi kotvu na krk a hodili ho do
moře. Slyšeli jste o zázraku, který se každoročně opakuje na místě,
kde zemřel. Je to důkaz Boží všemohoucnosti! Vy však dále zůstáváte
v temnotě pohanství! Přišel jsem sem z lásky k vám, abych vám
řekl, že Ježíš Kristus, Boží Syn, se stal člověkem, zemřel na
kříži za naše hříchy, protože nesmírně miluje lidi. V Něm máme
věčný život. Za ten dar od nás Ježíš nic nežádá, chce jen, aby
mu každý člověk uvěřil a přijal Ho za svého Spasitele a Pána.
Kdo dobrovolně odmítne tuto radostnou zvěst, bude sám na
sobě nést trest za své hříchy, a to věčné zavržení v pekle.“ Když
tak Basil mluvil, obyvatelé se rozdělili na dvě skupiny. Někteří uvěřili
a přijali Pána Ježíše, druzí se zatvrdili a zůstali v nevěře. Dav se
pomalu rozcházel. Jen několik fanatiků z řad pohanů začalo hlasitě
křičet: „Tys přišel, abys zničil naše bohy!“ Svatý na to odpověděl:
„To, co vy uctíváte, nejsou bohové, ale démoni. Je jen jeden
Bůh, který všechno stvořil.“ Jen co nevěřící uslyšeli tato slova,
vrhli se na misionáře a začali ho bít. Nakonec ho vyhnali z města.
Křesťan Jan se snažil neztratit Basila z očí. Věděl o prázdné jeskyni,
která se nacházela za městem. Tam Jan svatého biskupa zavedl.
Basil v ní žil téměř rok a ve dne i v noci prosil Boha za obrácení
zaslepených pohanů.
Tehdy jednomu urozenému občanovi Chersonesu zemřel jediný
syn. Jeho rodiče byli velmi zarmoucení a neutišitelně pro něj plakali. Nastala noc, ale oni od hrobu neodcházeli, až tam nakonec
usnuli. Ve snu uviděli svého syna, který jim řekl: „Proč nade mnou
1
2
3

Taurie — Krym
starobylý název úžiny Dardanely i její pobřežní oblasti na asijské straně
Skytská Neapol, dnešní Simferopol
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tolik pláčete? Vaši bohové mě nemohou vzkřísit, protože jsou to jen
modly, které démon dal lidem k jejich záhubě. Jestli chcete, abych
znovu žil, najděte toho muže, kterého jste vyhnali, a požádejte ho,
aby se za mě pomodlil k svému Bohu. I vy uvěřte v Boha, kterého
hlásá, protože On je pravým Bohem a má moc nad živými i mrtvými.“
Když se rodiče probudili, jeden druhému vyprávěli svůj sen. Velmi
se tomu divili a hned se vrátili do města, aby to oznámili svým příbuzným. Když se křesťan Jan dozvěděl, co se stalo, přivedl knížete
za sv. Basilem. Rodiče před biskupem padli na kolena a prosili
ho, aby vzkřísil jejich syna. Svatý se ale vymlouval a řekl: „Jak já,
hříšný člověk, mohu něco takového udělat? Jen jeden Bůh má moc
křísit mrtvé, když v Něho uvěříte, dostanete, oč prosíte.“ Na to mu
odpověděli: „Jestli náš syn ožije, uděláme všechno, co nám řekneš.“
Basil šel s nimi k hrobu. Odvalili kámen, vešli dovnitř, Basil se pomodlil k Pánu a požehnal chlapce znamením kříže. Pak na mrtvého
vylil svěcenou vodu a pokřtil ho. Chlapec hned vstal. Strach a hrůza
naplnily všechny přítomné. Rodiče se nevýslovně radovali a kníže
i s celým svým domem přijal svatý křest. Stejně tak učinilo mnoho
lidí, kteří se o tomto zázraku dozvěděli.
Za nějaký čas ďábel s pomocí židů vzbouřil proti biskupu Basilovi
pohany. Dav ozbrojených pohanů na sluhu Božího zaútočil, svázali
ho a za nohy vláčeli ulicemi města. Zároveň po něm házeli kamením
a bili ho. Vedle sloupu s křížem, který křesťané vybudovali, mučedník odevzdal svou duši do Božích rukou. Stalo se to 7. března
roku 301. Pohané pohodili jeho tělo za město napospas psům a
ptákům. Sám Pán ho však opatroval, takže v noci tělo osvětlovala
jasná hvězda a vlci ho strážili před psy. Ve dne nad mučedníkem
kroužil orel a nedovolil ptákům přiblížit se k jeho tělu. Křesťané
našli jeho svaté ostatky a důstojně je pohřbili.
V tentýž den i sv. Efrém zemřel jako mučedník, podobně jako
sv. Basil, ale v hlavním městě Skýtie, v Neapoli, kde hlásal Krista.
Pán skrze něj rovněž udělal velký zázrak, když uzdravil umírajícího
syna jednoho z vladařových rádců. Díky tomu mnoho obyvatel uvěřilo a přijalo svatý křest. Pohanští žreci ale v noci vyvlekli Efréma
z jeskyně, v níž žil, a usekli mu hlavu.
Po smrti sv. Basila jeden z jeho učedníků odplul do Helléspontu.
Setkal se tam s Eugenem, Elpidiem a Agatodorem, kteří zde konali
misii, a řekl jim o mučednické smrti svého učitele. Tři biskupové
se mezi sebou poradili a rozhodli se jet do Chersonesu, aby tam
pokračovali v práci na Božím díle. Každého dne vzrůstal počet věřících v našeho Pána Ježíše Krista. Nevěřící židé proto znovu pobou-
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řili pohany, ti chytili svaté a vláčeli je městem, dokud mučedníci
neodevzdali své duše Pánu. Zemřeli rovněž 7. března, rok po smrti
sv. Basila. Křesťané tajně vzali jejich těla, vyhozená za hradby města,
a s úctou je pochovali.
Díky mučednické oběti těchto svatých biskupů Kristova víra zvítězila nad pohanstvím i na Tauridském poloostrově. Už v roce 313
císař Konstantin Veliký vyhlásil pro křesťany svobodu a zanedlouho,
na prosbu chersoneských věřících, jim byl poslán z Konstantinopolu nový biskup, Kapiton. Spolu s ním do města přišlo i vojsko
v počtu 500 vojáků, aby chránilo Kristovu církev před krutými pohany. Křesťané přijali nového biskupa s velkou radostí. Druhého
dne se na náměstí shromáždilo velké množství lidu a Kapiton jim
začal hlásat Boží slovo. Nevěřící pohané požadovali, aby na důkaz
pravdivosti svých slov vešel do rozpálené pece. Svatý si byl vědom,
že jde o historický moment. V duchu volal k Bohu a prosil o světlo,
co má dělat. Z jedné strany věděl, že pokud Bůh od něj chce tento
hrdinský skutek, a on ho ze strachu neudělá, probuzení nenastane.
Z druhé strany to vypadalo jako pokoušení Pána a jasná sebevražda.
Možná také ale Bůh nechce, aby udělal to, co požadují pohané, a
prostě dále pokračoval v práci na Kristově vinici. Jediným řešením
v této situaci bylo zcela se odevzdat Boží vůli. Když to Kapiton udělal, najednou dostal jasné světlo. Bůh od něj chce hrdinský krok
víry! Souhlasil s požadavkem davu. Přede všemi si nasadil omofor,1
pomodlil se a vešel do plamenů. Stál v nich téměř hodinu. Kapiton
se modlil s pozvednutýma rukama a chválil Pána. Pak nabral do
felonu2 řeřavé uhlí a vyšel bez jakékoliv újmy k lidu. Když viděli
tak slavný zázrak, naplnil je strach a jednohlasně zvolali: „Jeden
je Bůh, velký a silný, Bůh křesťanů! On ochránil svého služebníka
a oheň mu neuškodil.“ Pak všechen kraj přijal křesťanskou víru.
Tento zázrak byl oznámen i císaři Konstantinovi a svatým otcům
na I. všeobecném sněmu v Niceji. Všichni obdivovali velkou víru a
odvahu svatého biskupa.
Přibližně dvacet let po ukončení sněmu se biskup Kapiton vracel z Cařihradu do Chersonesu. Během plavby se strhla bouře a
zahnala loď nedaleko ústí řeky Dněpr. Divocí pohané loď oloupili
a biskupa zajali. Přivedli ho ke svému vládci a Kristův služebník
využil možnost svědčit mu o spáse v Ježíši. Kapiton mluvil tak přesvědčivě, že modlářští žreci dostali strach, že se jejich vladař obrátí
1
2

část liturgického oděvu biskupů ve východní církvi
svrchní liturgické mešní roucho ve východní církvi
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ke Kristu. Pozvedli proto hlas a požadovali, aby svatý přinesl oběť
bohům. Když odmítl, přinutili vladaře odsoudit ho k smrti. Potom
sv. Kapitona utopili.
Zanedlouho po této události dorazil do Chersonesu z Jeruzaléma
nový biskup jménem Eterius. Díky Boží milosti horlivě pracoval na
rozšíření Božího království. Jeho podpis se zachoval mezi účastníky
II. všeobecného sněmu v Konstantinopoli.1

12/21012/21
SVATÝ MUČEDNÍK ARKADIUS
Arkadius žil ve 3. století v Mauretánii v Africe. Tehdy zuřilo pronásledování křesťanů. Arkadius
utekl na poušť, aby se tam rozjímáním a postem připravil k nastávajícímu boji za víru. Svůj majetek v městě Caesareji2 ponechal
v opatrování svého strýce, pohana.
Pohané zjistili, že Arkadius nepřichází obětovat jejich bohům a
vojáci proto zatkli jeho strýce, který střežil dům. Jakmile Arkadius
uslyšel, co se ve městě stalo, opustil svůj úkryt, předstoupil dobrovolně před místodržitele a řekl mu:
„Jestliže je můj strýc v žaláři kvůli
mně, žádám, aby byl propuštěn,
neboť je nevinen. Přicházím sám
a jsem připraven odpovědět na
všechno, nač budu tázán.“ Místodržitel odpověděl: „Rád ti prominu
tvůj útěk, budeš-li obětovat římským bohům.“ Arkadius odpověděl:
„To neudělám! Jsem křesťan. Myslíš, že věrného Božího služebníka zastrašíš vyhrožováním smrtí? Víme přece, co je psáno:
,Život je pro mne Kristus a smrt je mi ziskem.‘ (Fp 1,21) Vymysli
si jakékoliv mučení, od pravého Boha mě neodvrátíš!“
1
2

Druhý všeobecný sněm (381)
Caesarea v Mauretánii, dnes Cherchell v Alžírsku
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Rozhněvaný místodržitel přikázal: „Svažte mu ruce i nohy a odřežte mu od těla úd za údem, aby tolikrát pocítil smrtelnou úzkost,
kolik má údů.“ Kati mu nejprve uřízli prsty na rukou a na nohou.
Statečný mučedník podával katům ruce i nohy a ve svém trápení se
modlil: „Bože věčný! Tys mi dal tyto údy, a proto je obětuji Tobě,
neboť ty mi je zase vrátíš, až všechna těla vstanou z hrobů!“
Místodržitel nařídil odseknout mu od trupu ruce a nohy. Mučedník
však volal velkým hlasem: „Jak šťastné jste údy mého těla, že jste
se staly hodnými sloužit svému Bohu! Nikdy jste mi nebyly tak milé,
dokud jste ještě byly spojeny s mým tělem, jako nyní. Odloučen jsem
od vás na čas, ale jednou zase budeme slavně spojeni a půjdeme
před svého Krále a Soudce, Ježíše.“
Potom napomínal diváky, které jeho trpělivost dojala až k slzám:
„Vy všichni, kdo jste přítomni tomuto krvavému divadlu, poznejte,
že veškerá tělesná muka nejsou nic pro toho, koho čeká nevadnoucí
koruna na věčnosti. Věřte umírajícímu, že vaši bohové nejsou žádní
bohové, a přestaňte se jim klanět, protože vám nemohou pomoci.
Poznejte pravého Boha, který mne posiluje, pro Něho umřít
znamená být živý, pro Něho trpět přináší rozkoš. Jeho láska
nikdy nevychladne, Jeho sláva nikdy nepřestane a k Němu se
i já nyní dostanu za své malé utrpení, abych byl u Něho věčně
živ a již se od Něj nikdy neodloučil.“
Arkadius nakonec vzdechl: „Otče, do tvých rukou poroučím svého
ducha“ a skonal v Pánu. Byl umučen roku 312. Nad jeho hrdinskou
smrtí žasli i pohané a křesťané jí byli povzbuzeni k statečnému vyznávání své víry. Sebrali jeho končetiny, uctivě je pochovali a velebili
Ježíše Krista, který propůjčuje svým bojovníkům sílu, aby vytrpěli
i ta nejstrašnější muka.
(Jeho památka se slaví 12. ledna.)
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SVATÝ MUČEDNÍK TEODORET
Císař Konstantin (306–337) a jeho syn Konstancius (337–350) vystavěli v syrské Antiochii
katedrální chrám. Okrášlili ho zlatem a různými drahocennými ozdobami z vnějšku i uvnitř,
takže ho lidé nazývali zlatým chrámem. Mezi
klérem velkého katedrálního chrámu byl i kněz
Teodoret, kterému byly svěřeny veškeré chrámové nádoby i všechno chrámové bohatství.
Teodoret si odmalička zamiloval život s Bohem a
sloužil Mu modlitbou, půstem a almužnou. Vždy
usiloval o spásu nesmrtelných duší a jako kněz
stále sloužil lidem. Problémy a těžkosti řešil na
modlitbě před Boží tváří. Hleděl ukřižovanému
Kristu do tváře a poznával velkou Boží lásku
i Jeho nesmírné milosrdenství. Odtud čerpal
pravou moudrost a Duch svatý mu osvěcoval
tajemství života skrytá v Božím slově.
Když zemřel císař Konstancius, Konstantinův syn, na trůn usedl Julián Odpadlík. Když
přijímal vládu, prezentoval se jako zbožný
křesťan, a když se na trůně utvrdil, otevřeně
se přede všemi odřekl Ježíše Krista, kterého
se už dávno odřekl tajně. Začal pak pronásledovat Kristovu církev. Zabíjel kněze, zabíral Boží chrámy a dělal z
nich modlářská obětiště. Julián bral všechny chrámové nádoby a
říkal: „Křesťané by neměli mít jakékoli bohatství, neboť Kristus jim
rozkázal, aby byli chudí.“
Císař Julián měl strýce, který se rovněž jmenoval Julián. Byl
rodným bratrem jeho matky. Také byl zpočátku křesťanem, ale
pak se chtěl zavděčit svému synovci, odřekl se Krista a poklonil se
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modlám. Císař ho proto ustanovil správcem a katem nad východními provinciemi. Julián přišel do Antiochie před tím, než sem přišel
císař, a měl s sebou ještě jednoho z císařských úředníků jménem
Felix, strážce císařských pokladů. Místodržící Julián věděl, že ve
velkém katedrálním chrámu je mnoho zlata, proto rozkázal přivést
k němu sv. Teodoreta, který měl klíče od chrámových pokladnic.
Když svatého přivedli, Julián mu vzal klíče a rozkázal svázat ho a
uvrhnout do temnice. Sám spolu s Felixem a s mnoha vojáky šel
do katedrálního chrámu, aby odtud sebral všechny drahocenné
věci. Vstoupil do chrámu jako zločinec a lupič a začal beze studu
rabovat a poskvrňovat Pánovu svatyni. Když všechny chrámové
nádoby odnesli a položili je na hromadu na zem, místodržící Julián
si na ně sedl a začal vykřikovat různá rouhání. Jeden z těch, co tam
byli, přesvědčoval ničemníka, aby se nedopouštěl takového rouhání
a neurážel Krista. Julián ho ale za to silně udeřil do hlavy a křikl:
„Co mi udělá křesťanský Bůh? Já se Ho nebojím a nevěřím v Něho!“
Tak okradl a poskvrnil Boží svatyni.
Potom rozkázal předvést Božího služebníka, sv. Teodoreta, a řekl
mu: „Proč jsi, Teodorete, za císaře Konstantina, ničil chrámy dávných
bohů, zdobil hroby zemřelých a přikázal stavět nad nimi chrámy?“
Mučedník odpověděl: „Boží chrámy i hroby svatých stavěli a zdobili
i naši předkové. Bůh oslavil své služebníky mnoha zázraky za jejich
zbožný život. Žasnu nad tebou, místodržiteli, že ses proměnil z křesťana v modláře. Ty víš, že po smrti bude soud, na němž se budeš zodpovídat za své skutky. Jak chceš obstát před věčným Bohem? Tvá vina
je mnohem větší, než těch, kteří se narodili v modlářství. Ty jsi znal
pravdu, ale odhodil jsi ji kvůli marnosti a pozemskému bohatství.“
Když to Julián uslyšel, rozhněval se a rozkázal bít svatého po tváři.
Teodoret řekl: „Ty, Juliáne, hřešíš, když nazýváš dřevěné a kamenné
modly bohy. Neboť vaši bohové jsou démoni. Sami trpí v pekle a také
vás tam chtějí zatáhnout.“ Za ta slova kat rozkázal pověsit mučedníka na dřevo a rozdírat jeho tělo železnými háky. Když svatého tak
mučili tři hodiny, jeho tvář zářila radostí, neboť z Boží milosti necítil
žádnou bolest. Pak mu Julián řekl: „Přines oběti bohům, abych ti
odpustil dluh, jímž ses zadlužil vůči chrámovému majetku. Jestli se
nepokloníš bohům, zabiji tě krutou smrtí.“ Svatý odpověděl: „Ty i
tvůj císař jste prokletí zločinci, protože jste se odřekli Ježíše Krista a
přidali jste se k antikristu. Jestli se neodvrátíte od modlářství, budete
hořet ve věčném ohni. Já nejsem ničím nikomu zavázán. Jsem zavázán jen zachovat víru v mého Pána Ježíše Krista až do posledního
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dechu. Nebojím se ani
tvých hrozeb, ani smrti.
Jestli mě umučíš, zvětšíš mou nebeskou odměnu. Ježíš řekl: Kdo
chce zachránit svou
duši, ten ji zahubí a
kdo zahubí svou duši
pro mě a pro evangelium, ten ji zachrání.
Neboť jaký užitek má
člověk, i kdyby celý svět získal, ale ztratil svou duši? (Mk 8,35–36)
Proto jsem připraven obětovat svůj život pro Ježíše, neboť jinak mohu
ztratit věčný život.“ Tehdy kat znovu řekl: „Přijmeš ode mne, Teodorete, poctu a mnoho zlata, jen se odřekni toho ukřižovaného, kterého
nazýváš Božím Synem.“ Mučedník mu odpověděl: „Neodvažuj se
urážet Ježíše Krista, mého Boha! Za to, že se Mu rouháš, tě potrestá
a ukáže ti svou spravedlnost. Tvé zlato ať zahyne spolu s tebou! Já
doufám v mého Boha, který dá svým služebníkům místo porušitelného
neporušitelné a místo pozemského bohatství nebeské. V evangeliu je
napsáno: neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a
kde je zloději vykopávají a kradou, sbírejte si poklady na nebi, kde je
ani mol, ani rez neničí a kde zloději nepodkopávají stěny a nekradou,
protože kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce (Mt 6,19–21). Proto
mě nezajímá tvé zlato. Pro mě je nesrovnatelně cennější dát svůj život
za Krista a získat věčný život, než mít na zemi velké bohatství a jít
s ním do pekla.“ Po těchto slovech mučitel rozkázal dvěma pochodněmi pálit žebra svatého. Když sluhové opalovali jeho tělo, Teodoret
pozvedl své oči k nebi a modlil se, aby mu Bůh dal sílu vytrpět tato
muka: „Ježíši, můj Bože, prosím Tě, pomoz mi v tomto utrpení.
Ty víš, že jsem slabý a svými silami nejsem schopen to vše vytrpět. Posilni mě, Pane, a neopouštěj mě do mého posledního
dechu. Děkuji Ti za milost mučednictví, kterou jsi mi dal, a
věřím, že mě neopustíš.“ V tu chvíli dva sluhové, kteří ho mučili,
padli na zem jako mrtví. Julián přikázal zvednout sluhy ze země a
řekl jim: „Jak to, že jste usnuli a přestali pálit ničemného křesťana?“
Ti, když se vzpamatovali, mu odpověděli: „Jsi ničema se zaslepenou
duší, protože nevidíš, že Kristova služebníka chrání Boží andělé. Čtyři
andělé s ním mluví a nám zakazují dotýkat se jeho svatého těla. Nezlořeč, modláři, ale pamatuj, že pravý je Bůh křesťanů a my v Něho
věříme!“ Zahanbený Julián rozkázal oba sluhy hodit do moře. Když
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je vedli k popravě, svatý mučedník Teodoret jim řekl: „Jděte, mé děti,
vydejte se přede mnou na blaženou cestu a já půjdu za vámi a budu
se s vámi radovat ve věčné radosti v Božím království.“
Když sluhové přijali mučednickou smrt, Julián znovu přistoupil
k sv. Teodoretovi a zakřičel na něj: „Přines oběti bohům!“ Mučedník
mu prorocky řekl: „Ty, zločinný Juliáne, brzy zemřeš náhlou a krutou
smrtí, protože jsi urážel Boha svým rouháním. Tvá duše bude navěky
trýzněna v pekelném ohni. Stejně tak i tvůj císař nedlouho po tobě
zahyne v perské zemi. Pamatuj, že svými skutky ničeho nedosáhnete,
protože váš konec je blízko a vaše smrt nespí.“ Taková slova ničemný kat nemohl strpět, proto hned rozkázal setnout sv. Teodoretovi
hlavu. Mučedník šel na smrt s radostí a veselím, modlil se k Bohu
za sebe i za celý svět. Na místě popravy svatému sťali hlavu a on
svou duši odevzdal do rukou nebeského Otce. Křesťané pak vzali
jeho svaté tělo a s úctou pochovali.
Zanedlouho se splnila prorocká slova sv. Teodoreta. Místodržící
Julián onemocněl a v jeho těle se začali množit červi. Mnoho lékařů
mu chtělo pomoci, ale nic nezmohli. Za krátký čas Julián zemřel.
Také Julián Odpadlík zahynul tak, jak to předpověděl svatý. Táhl
do války s Peršany a byl zabit.

12/21012/21
SVATÝ TEOFYLAKTOS, VYZNAVAČ
Ve dnech církevních nepokojů, které způsobila ikonoborecká
hereze, přišel z východních krajů do Cařihradu zbožný muž, Teofylaktos. Spřátelil se s velkým církevním představitelem, sv. Tarasiem, v té době ještě senátorem, který byl první v císařském paláci v
záležitostech pro jiné utajených. Císař Konstantin V. Kopronymos,
ikonoborec, zemřel a jeho syn Lev IV. Chazar s matkou Irenou se
ujali vlády. Patriarcha Pavel, zvaný Milostivý, dobrovolně opustil
svůj stolec. Místo něho byl ustanoven patriarchou sv. Tarasius.
Svolal pak VII. všeobecný sněm a proklel herezi ikonoborectví. Svatý
Teofylaktos spolu se sv. Michaelem ze Synnady1 opustili svět a stali
se mnichy.
Patriarcha Tarasius sv. Teofylakta určil v Nikomedii za metropolitu. Později, když patriarcha Tarasius odešel z tohoto života, na
1

také nazýván Michael Vyznavač
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patriarchální stolec konstantinopolské
církve usedl Nikefor. Znovu se však
pozvedla bouře hereze ikonoborectví,
kterou rozpoutal zločinný císař Lev V.
Arménský. Patriarcha Nikefor svolal
vybrané arcipastýře, mezi nimiž byl i
blahoslavený Teofylaktos, nikomédský metropolita, a šel spolu s nimi
za zločinným císařem. Svatí otcové
přesvědčovali císaře ze svatých knih,
aby nevzbuzoval v Kristově církvi touto
herezí nepokoje, a připomenuli, že ji už
VII. všeobecný sněm proklel. Nemohli však zločinného císaře přesvědčit,
protože byl plný hadího jedu, který na
ně s hněvem a zlostí dštil. Když svatí
otcové umlkli, sv. Teofylaktos k císaři
promluvil: „Vím, že se protivíš dávné
Tradici svatých otců, pronásleduješ církev, urážíš Boží shovívavost a
nedbáš ani o svou spásu. Nečekaně však na tebe přijde krutá záhuba
a náhlé neštěstí podobné bouři, a nenalezneš nikoho, kdo by tě z ní
vysvobodil.“ Když to císař uslyšel, ještě více se rozhněval a všechny
od sebe zlostně vyhnal. Odsoudil je pak k uvěznění na různých
místech — patriarchu Nikefora na ostrově Proconnis, sv. Michaela,
biskupa synnadského, ve městě Eudocias, a další jinam. Svatého
Teofylakta nikomédského nechal uvěznit ve městě Stavropolis v Kárii.1 Tam Kristův vyznavač a velký bojovník za pravou zbožnost ve
velkém utrpení a útisku prožil zbytek svého života, přibližně ještě
třicet let, a pak odešel k Pánu. Císař Lev V. Arménský zahynul zlou
a nečekanou smrtí podle proroctví svatého. V den Kristova narození byl během ranních chval v chrámě zabit meči svých vojáků. Po
něm se ujal vlády Michael II. Amorijský (820–829) zvaný Psellos, po
něm pak jeho syn Theofilos (829–842), s jehož smrtí skončila vláda
ikonoboreckých císařů.

1

historické území v jihozápadní části Malé Asie
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SVATÝCH ČTYŘICET MUČEDNÍKŮ ZE SEBASTE
Stalo se to za časů císaře Licinia.
Tento bezbožník se ukázal jako zjevný nepřítel císaře Konstantina Velikého. Konstantin Veliký vládl v západní části Římské říše a Licinius byl
císařem na východě. Věděl, že Konstantin je obráncem křesťanské víry
a záměrně začal křesťany ve svém
císařství mučit. Umučil mnoho biskupů, zakázal křesťanům scházet se
na bohoslužby a pak rozpoutal velké
pronásledování v celé východní části
říše. V té době se ve městě Sebaste
v Malé Arménii nacházela XII. legie
vojska zvaná „blesková“.1 Vyznačovala se velkou chrabrostí v bitvách.
V této legii sloužilo 40 smělých vojáků, kteří v bitvách byli nejsilnější,
a dokonce nepřemožitelní, a právě ti zbožně věřili v Ježíše Krista.
Zločinný Licinius chtěl donutit křesťany, aby se zřekli Krista.
Vydal proto nařízení, aby každý občan přinesl oběť modlám, od
prostého muže až po vojáka. Příkaz byl ohlášen i v XII. legii. Ve
městě Sebaste byl místodržící jménem Agricola. Ten se dozvěděl, že
mezi jeho vojáky je 40 křesťanů a rozkázal rychle je přivést k němu.
Když vojáci stanuli před místodržitelem, řekli mu: „Věrně jsme
sloužili císaři, ale jsme křesťané a nikdy se nezřekneme Krista. Žádná síla na světě nás neodvrátí od víry a nepřinutí nás
k modlářství.“ Když místodržitel slyšel taková slova, snažil se je
nejprve lstí a potom výhrůžkami odvrátit od Krista. Agricola začal
1

Legio XII Fulminata
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svou řeč takto: „Jako jste v bitvách byli jednotní a věrně jste sloužili
císařským rozkazům, tak se i teď podřiďte císařově vůli a přineste oběť
bohům. Vyberte si: buď přinesete oběť bohům a přijmete velké pocty,
anebo když se nepodrobíte, budete potupeni a zbaveni vojenského
postavení. Rozmyslete si to a vyberte si, co se vám zdá užitečnější.“
Svatí vojáci mu odpověděli: „O to, co je pro nás užitečnější, se stará
Pán.“ Agricola řekl: „Mnoho nemluvte, ale buďte připraveni na zítřek,
abyste přinesli oběť bohům.“ Pak přikázal odvést je do věznice.
V temnici svatí vojáci všichni společně poklekli k modlitbě a začali
se modlit: „Otče náš, oslav se na nás, Tvých ubohých služebnících,
a nedej, aby někdo z nás zradil Tvého Syna. Posilni každého svou
silou a dej nám přemoci ďábla a všechna jeho pokušení. Ať naše smrt
přivede ještě více lidí k poznání Tvého Syna.“ Tak se svatí modlili,
neboť věděli, co je za vyznání Krista čeká. Až do pozdní noci bylo
slyšet, jak se vězni modlí a oslavují Ježíše Krista za to všechno, co
pro ně dělal až do toho dne. Když nastala půlnoc, zjevil se jim Pán a
řekl: „Dobře jste začali, ale kdo vytrvá až do konce, ten bude spasen.“
Tato slova v duši každého vyvolala bázeň Boží a zároveň je naplnila
radostí, že Pán je s nimi.
Následujícího dne svolal Agricola k sobě všechny přátele a rádce a přikázal přivést z vězení čtyřicet vojáků. Začal k nim svůdně
mluvit: „Jaké vojáky má náš císař! Nikdo se vám v ničem nevyrovná
ani v moudrosti, ani v síle! Miluji vás upřímnou otcovskou láskou.
Jestli však chcete mou lásku změnit v nenávist, to už je ve vašich
rukou.“ Jeden svatý jménem Kandid mu řekl: „Jsi nelida a dravá
šelma. Říkáš, že nás máš rád, ale chceš nás odvrátit od živého Boha
a svádíš nás, abychom se klaněli bezduchým modlám.“ Místodržitel
se rozhněval a zaskřípal zuby jako lev. Rozkázal svaté vsadit do
okovů a znovu uvrhnout do věznice. Sám čekal na příchod nejvyššího velitele legie Lysia. Kristovi vojáci povzbuzovali jeden druhého:
„Bratři, nebojme se! Copak nám Bůh nepomáhal ve válkách, když
jsme k Němu volali? Vzpomeňte, jak došlo k velké bitvě a všechny
naše pluky se už daly na útěk a my jsme zůstali sami, nás čtyřicet,
uprostřed nepřátel. Když jsme se pomodlili se slzami k Pánu, s Jeho
milostí jsme jedny přemohli, jiné vyhnali a v takové řeži žádný z nás
nebyl zraněn. Dnes neviditelný nepřítel, satan, bojuje proti nám. A
copak má jeden přemoci čtyřicet? To se nestane! Je třeba, abychom
znovu udělali to, co jsme vždy dělávali. S vroucí modlitbou předstupme
před Boha, který nám pomáhá. Ani pouta, ani muka nám neuškodí!
Jak jsme ve válce vzývali svaté Boží jméno, tak i nyní vzývejme a
Bůh nás uslyší a pomůže nám!“
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Když stanuli před Lysiem a Agricolou, Lysias na ně pohlédl a řekl:
„Podřiďte se císařským zákonům, přineste oběť bohům a přijmete ode
mne vyšší hodnosti a velké dary.“ Svatý Kandid odpověděl: „Nejen
vojenskou hodnost, ale i samotná naše těla nám vezmi. Nic
není pro nás dražšího nad Krista, našeho Boha!“ Tehdy vojevůdce přikázal házet po nich kamení. Sám Bůh se však postavil za
své věrné, neboť jen co sluhové po nich začali házet kameny, samy
se vracely na ně a zraňovaly je. Když to mučedníci viděli, posílili se
v Pánu a stávali se stále odvážnějšími. Lysias se velmi rozhněval,
uchopil kámen a hodil ho po jednom ze svatých. Ten kámen zpětně
udeřil Agricolu do tváře a rozbil mu ústa. Agricola vykřikl: „Přísahám
při svých bozích, že to dělají nějakými čárami.“ Svatí řekli: „To nejsou
čáry, ale náš Bůh maří vaše úmysly, protože jste povstali proti Jeho
Synu, Ježíši Kristu. Copak se nestydíte? Blázni a služebníci ďábla!
Copak jste se ve vaší touze podrobit nás mukám ještě nepřesvědčili
o Boží síle, která je s námi?“ Lysias se nemohl protivit zjevné Boží
síle a rozkázal je odvést do vězení, aby si rozmyslel, co s nimi udělá.
Čtyřicet Kristových bojovníků se znovu ocitlo v žaláři a začali
zpívat: „K Tobě, který žiješ na nebi, pozvedáme své oči. Jako se oči
služebníků dívají na ruce jejich pánů, tak se naše oči dívají na Pána,
našeho Boha, dokud se nad námi nesmiluje.“ Po modlitbě se jim zjevil
Pán a řekl jim: „Kdo věří ve mně, i kdyby zemřel, bude žít. Buďte
stateční a nebojte se dočasného utrpení, které rychle pomine. Ještě
trochu vydržte, budete spravedlivě trpět za vaše hříchy, abyste přijali
vítězné věnce.“ Takovou návštěvou Pána byli svatí velmi posíleni a
celou noc strávili v modlitbě, v díkůčinění a oslavách Boha.
Následujícího dne mučedníci znovu stanuli před místodržitelem
Agricolou a velitelem Lysiem a řekli jim: „Dělejte s námi, co chcete,
my jsme křesťané a nikdy se nepokloníme modlám.“ Když to svatí
řekli, bylo vidět ďábla, který stál u Agricoly a do ucha mu šeptal:
„Jsi můj, směle čiň, co třeba!“ Tehdy místodržitel po poradě s nejvyšším velitelem Lysiem přikázal všechny svaté mučedníky odvléci
svázané k jezeru.
Byla zima s krutými mrazy a vál silný vítr. Svaté vysvlékli jen do
košilí a na rozkaz mučitelů je zavedli do ledové vody. Kolem postavili
vojáky, aby mučedníky hlídali. U jezera byla záměrně připravena
teplá lázeň, kdyby nějaký mučedník vyběhl z vody a byl ochoten
se poklonit modlám, aby se v té lázni mohl zahřát. V jednu hodinu
v noci nastal krutý mráz. Těla svatých se pokryla ledem a oni trpěli
v křečích nevýslovnými bolestmi, které jim braly dech. Jeden z nich
se stále díval směrem k lázni a pak už nebyl schopen vydržet tato
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muka. Odloučil se od svatého sboru spravedlivých a běžel do lázně.
Jak jen se jeho noha dotkla jejího prahu a pocítil teplo, hned padl
mrtev. Když svatí viděli tohoto zběha, jako jedněmi ústy zvolali
k Bohu: „Ten, který od Tebe odpadl, Pane, hned zahynul. My se
však od Tebe neodvrátíme! Pomoz nám, Pane, náš Spasiteli,
neboť stojíme ve vodě a mráz láme naše těla. Osvoboď nás od
tohoto břemene a utiš hněv přírody, neboť doufáme v Tebe!
Nedopusť, abychom byli zahanbeni. Ať všichni vidí, že ti, kteří
k Tobě volali, byli zachráněni!“
Pán vyslyšel jejich modlitbu. Ve tři hodiny v noci je ozářilo světlo
jako slunce. Bylo natolik teplé, že takové bývá jen o žních. Vyhnalo
mráz, roztopilo led a ohřálo vodu. Vojáci, kteří hlídali svaté v jezeře,
spali, pouze jeden bděl. Slyšel, jak se svatí modlili k Bohu, a myslel
si: „Jak se to mohlo stát, že ten, co běžel do lázně, hned z tepla padl
mrtvý, a ti, co jsou v tak silném mraze, jsou ještě živí?“ Tehdy na ně
pohleděl a uviděl nevýslovné světlo, které je osvěcovalo. Zvedl oči
vzhůru, neboť chtěl vidět, odkud na ně to světlo sestupuje. Uviděl
čtyřicet krásných věnců, které se spouštěly z nebe na hlavy svatých
mučedníků. Pod jedním věncem však nikdo nestál. Pochopil, že ten,
který běžel do lázně, se vyřadil z počtu svatých a kvůli tomu je místo
pod věncem prázdné. Tehdy vzbudil stráž, svlékl si svrchní oděv a
před jejich očima skočil do jezera s voláním: „I já jsem křesťan!“
Stanul uprostřed svatých mučedníků a řekl: „Pane Bože, v Tebe
věřím, v Tebe, v Něhož věří oni. Přijmi mě do jejich počtu a učiň
mne hodným pro Tebe trpět s Tvými služebníky, abych se stal
hodným Tebe.“ A znovu byl počet svatých mučedníků plný, neboť
na místě odpadlíka stanul jeden z vojáků. Jeho jméno bylo Aglaius.
Svatí mučedníci zvolali: „Kdo je větší než náš Bůh? Ty jsi ten Bůh, co
činí zázraky! Neboť znovu jsi naplnil náš počet a zahanbil satana.“
A všichni radostně oslavovali Ježíše za tak velký zázrak.
Nastalo ráno. Ničemní mučitelé přišli k jezeru, a když uviděli svaté mučedníky živé a že vůbec v mrazu nezmrzli, byli ohromeni. Říkali
si, že to jsou jakési čáry, protože i voda v jezeře byla teplá. Uviděli
také, že jeden z vojáků, který mučedníky střežil, teď stál uprostřed
nich. Oba katany naplnil hněv a rozkázali svaté vést svázané do
mučírny, aby kladivy rozdrtili jejich těla. Matka jednoho z mučedníků, který se jmenoval Meliton a byl ještě velmi mladý, tam stála a
přesvědčivými slovy posilovala svaté k mužnému utrpení. Nejvíce se
bála, aby její syn v mukách nezeslábl. Upřeně na něj pohlédla, vztáhla k němu ruce a utěšovala ho: „Synu můj nejmilejší, ještě trošku
vydrž a dostaneš za odměnu království Boží! Neboj se, dítě, sám Pán
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ti pomáhá!“ Při tomto mučení všichni svatí mučedníci odevzdali své
duše do rukou svého Spasitele. Jen Meliton byl ještě naživu, ač sotva
dýchal. Kati přikázali, aby těla mučedníků naložili na vůz a vezli
spálit. Mladého Melitona nechali na místě, protože viděli, že je ještě
živý. Jeho matka, když uviděla, že jediného jejího syna tam zanechali, vzala ho s námahou
na záda a nebojácně
šla za vozy. Když ho
tak nesla, mučedník
radostně odevzdal
svého ducha Pánu.
Matka dohnala vozy a
položila mrtvé synovo
tělo na těla svatých.
Když byli přivezeni na
místo spálení, které se
nacházelo blízko řeky,
vojáci nasbírali mnoho
dřeva a větví, rozpálili
velký oheň a hodili do něj těla mučedníků. Těla svatých shořela a
zůstaly jen kosti. Lysias rozkázal, aby jejich kosti potopili v řece,
aby je křesťané nevzali. Ostatky svatých byly proto hozeny do řeky.
Pán však nedopustil, aby se třeba jen jedna kost ve vodě ztratila.
Za tři dny se svatí mučedníci zjevili biskupovi toho města, blahoslavenému Petrovi, a řekli: „Přijď v noci k řece a vynes nás z ní.“
Vzal proto s sebou kněze a jáhny, přišel na břeh řeky a najednou se
uprostřed temné noci zjevilo světlo, které svítilo právě na ta místa,
kde ležely kosti svatých. Dokonce, i když to byla ta nejmenší kost,
místo, kde ležela, bylo osvětleno. Vylovili kosti z vody, všechny do
jedné, a biskup je položil na důstojném místě. Tak mučedníci, kteří
trpěli za Krista, Jím byli oslaveni. Věřili v Boha, vyznali Krista a položili za Něj své životy. Zanechali památku svého života na svědectví
všem, kteří věří v Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
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SVATÝ MUČEDNÍK KODRÁTOS
A SPOLUMUČEDNÍCI
Za časů pronásledování křesťanů, když je mučili a zabíjeli, mnoho
věřících, protože se báli krutých muk, opouštěli svá města, domy i
majetky, utíkali a skrývali se v pustinách, horách a roklích. Vybírali
si raději život mezi zvířaty, jen aby mohli zachovat víru a nezradit
Ježíše Krista. V těch dnech utekla z Korintu na pustinu jedna těhotná žena jménem Rufina a skrývala se tam. Když se naplnil čas,
porodila synáčka Kodráta.1 Prožila v pustině ještě nemnoho dní
a zemřela. Bůh sám se zázračným způsobem staral o dítě. Když
Kodrátos vyrostl, sám se živil tím, co v pustině rostlo, a tak tam žil
podobně jako Jan Křtitel. Vedl ho a vychovával Duch svatý. Když
Kodrátos dospěl, našli ho tam lidé a přivedli do města. Naučili ho
pak všemu potřebnému, a hlavně víře v našeho Pána Ježíše Krista,
neboť základ lásky k Němu mu do srdce vložil už na poušti sám
Duch svatý. Kodrátos byl velmi nadaný, za nějaký čas se naučil
lékařskému umění a léčil lidi. Dával léky pro tělo a Božím slovem
uzdravoval duševní nemoci. Odmalička si zamiloval život v Bohu a
stranil se světského halasu. Znovu se proto vzdálil od lidí a další
dny a roky svého života trávil v horách a pustinách. Kvůli potřebám
lidí někdy přicházel do města, ale pak se znovu stáhl po pustiny.
Tak žil až do stáří. Svatý měl své učedníky, Cypriána, Dionysia,
Anecta a Pavla. Milovali svého duchovního otce a přicházeli za ním
do pustiny. Učili se od něj a přijímali duchovní užitek.
Když se císařem stal Decius, pronásledování zesílilo ještě více.
Svatého Kodráta zajali a spolu s jeho učedníky uvrhli do vězení
k jiným křesťanům. Za několik dní je všechny vyvedli a postavili
před soud místodržitele Jásona. Svatý Kodrátos se postavil do čela
křesťanů jako vojevůdce vyvoleného Kristova vojska a za všechny
beze strachu mučiteli odpovídal. Směle vyznal svou víru v Krista a
1

také nazýván Quadratus z Athén
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dodal, že věčná spása je mu dražší než dočasný život. Jáson za to
rozkázal věrného Kristova bojovníka bičovat. Po bičování mučitel
přikázal pověsit Kodráta hlavou dolů a železnými hřebeny drásat
jeho tělo. Pak rozpálili oheň a mučedníka jím pálili. Svatý stařec
všechno mužně trpěl a zůstal nepřemožitelným.
Když se Jáson obrátil na mladého Cypriána, Kodrátova učedníka, a naváděl ho, aby přinesl oběti bohům, sv. Kodrátos svému
učedníkovi i těm, kteří se spolu s ním připravovali na mučení, řekl:
„Ó, bratři a moji spolubojovníci, jen pomyslete, jak velkou slávu vám
v nebi připravil Pán za vaše mučednictví. Dnes je třeba, abyste ukázali svou nezlomnou víru v Krista Boha. Dnes nadešel čas hrdinství,
abyste celým srdcem naplnili zákon lásky a položili jste svou duši
za Toho, koho milujete, a tak dali příklad všem, kteří chtějí za Krista
zemřít. Buďte silní v utrpení k údivu všech, kteří se na vás dívají.
Nezraďte Krista, neboť před Ním budete stát na posledním soudu a
Jemu se budete zodpovídat. Nesejděte z této cesty, vždyť se již chýlí
ke konci. Brzy odsud přejdete k Ježíši Kristu. Nelitujte svého mládí,
neboť ihned dosáhnete věčného života. Uvědomte si, že jste u dveří
konce. Ježíš je s vámi! Vzývejte Ho a ničeho se nebojte, On vám dá
přetrpět muka, protože On je vaše síla! Směle se odevzdejte na muka
a statečně je snášejte, abyste přemohli nepřítele a byli oslaveni Pánem
a připočteni k zástupu svatých mučedníků na nebesích.“ Jak mučitel
Jáson uslyšel tato slova, velmi se rozhněval a rozkázal čtyři učedníky sv. Kodráta ještě s jedním křesťanem jménem Krescens mučit
stejnými mukami jako Kodráta. Bili je, drásali železnými hřebeny,
pálili pochodněmi. Pak je všechny spolu s Kodrátem předhodili
dravým šelmám. Když se jich ani nedotkly, rozkázal uvázat jim
za nohy provaz a vléci je přes město na místo popravy. Po cestě je
mnoho pohanů bilo holemi a házeli na ně kamení. Před popravou
se mučedníci pomodlili a pak položili své hlavy pod meč. Na místě
popravy, tam kde byla země potřísněna jejich krví, vytrysklo zřídlo
čisté vody. Poté, co je zabili, byli mučeni i jiní křesťané. Viktorína,
Viktora a Nikefora hodili do kamenné stoupy a utloukli k smrti.
Klaudiovi odřezali ruce a nohy a nechali ho vykrvácet. Dionysia
podřezali nožem. Diodoros sám skočil do ohně, který pro něj připravili. Serafinovi usekli hlavu. Papia a Leonida mučili a pak utopili
v moři. Také ženy, které přijímaly duchovní poučení od sv. Kodráta,
ho s upřímným srdcem v mučednictví za Ježíše Krista následovaly. I mnoho jiných mužů a žen rovněž vytrpělo různá muka, přešli
k Pánu a teď s Ním přebývají ve věčné slávě.

12/21012/21
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SVATÝ MUČEDNÍK KODRÁTOS Z NIKOMEDIE
Za časů pronásledování, které
rozpoutal zločinný římský císař Decius (249–251), když byl i sv. Kodrátos
z Athén s jinými křesťany umučen
za Krista, mnoho věřících utíkalo do
hor a pustin. Jiní mužně zůstávali
doma a čekali na čas, kdy budou moci
mukami a smrtí oslavit Pána. Jedním z takových byl i sv. Kodrátos z
Nikomedie. Pocházel z významného a
bohatého rodu a byl mužem svatého
života. Nedbal na své bohatství ani se
nehonosil svým rodem, jedinou jeho
starostí bylo milovat Ježíše Krista a
plnit Jeho vůli. Svým majetkem sloužil Bohu i lidem. V té době bylo do
Nikomedie k soudu přivedeno mnoho
křesťanů. Drželi je pod stráží ve věznici. Kodrátos dal vojákům i vězeňské
stráži zlato a tak si u nich kupoval
volný průchod do vězení, kde křesťanům sloužil a přinášel jim všechno potřebné. Povzbuzoval je, aby byli stateční a nehleděli na muka
kvůli lásce Ježíše Krista, který jim připravuje věčnou odměnu ve
svém nebeském království.
Decius poslal do Nikomedie prokonsula Perennia, aby přinutil
křesťany k modlářství. Ten v určený den zasedl před lidem a rozkázal přivést vězně. Když je přivedli, prokonsul jim řekl: „Každý
řekněte své jméno, postavení, rod a odkud pocházíte.“ Přišel sem i
sv. Kodrátos a stál mezi lidmi. Když uviděl v očích některých bratří, kteří stáli před soudcem, strach, dostal obavy, aby se někdo
z nich kvůli mukám neodřekl Krista a hlasitě vykřikl: „Nazýváme
se křesťany, postavením i rodem jsme otroky Ježíše Krista a naší
vlastí je nebe, kde Bůh přijme do svých příbytků ty, kteří v Něho doufají. Slyšíš dobře, Perennie?“ Prokonsul se podivil takové smělosti
a řekl sluhům: „Vezměte toho bujného muže a přiveďte mi ho blíž.“
Jakmile sv. Kodrátos ta slova uslyšel, rychle se prodral mezi lidmi
a stanul před prokonsulem. Přežehnal se a řekl: „Přišel jsem k tobě
dobrovolně, ne z donucení, abych ti to řekl za mé bratry a postavil
se proti ďáblu.“ Prokonsul mu řekl: „Řekni mi, blázne, své jméno a
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z jakého jsi rodu.“ Svatý odpověděl: „Řekl jsem ti, že jsem křesťan
a tito moji bratři Kristovi otroci.“ Perennius řekl: „Zvysoka mluvíš,
přestaň být drzý, buď pokorný a přines spolu s námi oběti bohům!
Pak o tobě podám zprávu císaři a on z tebe učiní vojevůdce.“ Svatý
odpověděl: „Mou smělost mi ani ty, ani tvůj císař, ani sám váš otec
satan nemůže vzít. Pán je můj úděl i mé dědictví (Ž 16,5n). Bohové
pohanů jsou zlato a stříbro, dílo lidských rukou. Ti, co je dělají, ať
se sami stanou jako oni, i všichni, kteří v ně doufají (Ž 135,15.18).“
Perennius přikázal sluhům: „Bijte toho ničemu krutě, dokud se nepodrobí císařským zákonům a nepokloní se bohům.“ Kodráta bili
a on se modlil: „Sláva Tobě, Pane Bože Ježíši Kriste, který jsi mě,
svého hříšného a nehodného služebníka, učinil hodným trpět za Tebe,
abych byl připočten k Tvým služebníkům, které miluješ. Děkuji Ti a
prosím Tě: Posilni mě, ať se ve mně oslaví Tvé svaté jméno a pomoz
mi dobře ukončit mou cestu.“
Svatý byl bitý tak dlouho, že se sluhové unavili a měnili se pětkrát. Tělo svatého už odpadalo, takže bylo vidět páteř, a krev tekla
proudem. Když slunce zapadalo, sv. Kodráta s jinými křesťany zavedli do věznice. Mučitel Perennius rozkázal pod záda mučedníka
položit ostré hřeby a na hruď mu položit velký kámen. Nohy mu
nechal zabít do klády a celé tělo zakovat do těžkých okovů. Tak
sv. Kodráta nechal mnoho dní a on mužně trpěl tato těžká muka,
která lidská přirozenost sama o sobě nemůže snést a zůstat naživu. Boží milost ale Kristova mučedníka posilovala. Když uplynulo
mnoho dní, Perennius se vydal do Niceje a přikázal uvězněné křesťany spolu se sv. Kodrátem vést za sebou. V Niceji v modlářském
chrámu mučitel křesťany znovu nutil k modlářství. V čele všech
křesťanů opět mužně vystoupil sv. Kodrátos. Pán Ježíš ho zcela
uzdravil, takže po ranách z mučení nebylo ani stopy. Užaslého Perennia zachvátila hrůza. Zmohl se jen na výkřik: „Kodráte, přines
oběť bohům!“ Svatý odpověděl: „Jsem otrok Ježíše Krista a Jemu
sebe přináším v oběť. Vaši bohové, kteří nestvořili ani nebe, ani zemi,
ať zahynou!“ Prokonsul řekl: „Podrob se císařským zákonům, a ne
Kristovým!“ Svatý odpověděl: „Já se podrobuji zákonům nebeského
Krále, a ne příkazům nerozumných lidí, kteří neznají Boha. Smrti ani
tvých muk se nebojím, protože jsem připraven za Krista, mého Boha,
zemřít ne jedenkrát, ale mnohokrát.“ Prokonsul řekl: „Viděl jsi, jak
mnoho křesťanů našim bohům přineslo oběti? Copak jsi lepší než
oni?“ Svatý Kodrátos odpověděl: „Vpravdě jsem lepší než všichni
ti, kteří opustili Boha, svého Stvořitele, protože jsem nesklonil svá
kolena před modlami. A kde jsou ti, co přinesli oběti vašim bohům?
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Nevidím je.“ Perennius je přikázal zavolat. Svatý žádal, aby mu uvolnili pouta. Perennius myslel, že se chce poklonit bohům a přikázal,
aby Kodrátovi sejmuli okovy. Svatý se hned rozběhl, uchopil velkou
modlu za nohy, shodil ji a rozbil. Vrhl se i na jiné modly, ale žreci a
vojáci ho hned chytili. Rozhněvaný Perennius nařídil pověsit svatého
před modlářským chrámem a ostrým železem drásat celé jeho tělo.
Když svatého mučili, přišli ti, co zradili Krista. Svatý Kodrátos jim
v mukách řekl: „Ó nerozumní, proč jste trochu nevytrpěli, a polekali
jste se muk a odřekli jste se Krista? Proč jste se odevzdali ďáblu?
Copak jste nevěřili ve vzkříšení mrtvých? Copak jste neslyšeli o Božím
soudu a o neuhasitelném pekelném ohni a nehynoucích červech? Jak
obstojíte před naším Spasitelem, Ježíšem Kristem, který bude soudit
živé i mrtvé? Vzpamatujte se a hleďte, od čeho jste odpadli! Kvůli
tomuto dočasnému a bezcennému životu jste opustili věčné nebeské
království?! Pohrdli jste vaším dobrým Panovníkem a sami jste ze sebe
učinili otroky ďábla, který pokud někoho dostane do své moci, bije
ho a zabíjí. Když přijde náš Pán, sváže ho spolu s těmi, kteří se mu
podřídili, a uvrhne je do věčné ohnivé propasti. Až budete postaveni
před soud Ježíše Krista, kde každému bude odplaceno podle jeho
skutků, bude už pozdě. Copak jste neslyšeli Pánova slova v evangeliu:
Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou? Bojte se
více těch, co mohou duši i tělo zahubit v pekelném ohni.“ (Mt 10,28)
Když to svatý řekl, odpadlíci hlasitě se slzami zvolali: „Polekali jsme
se muk, služebníku Boží, a nechali se svést jako němé stádo, jako
zbloudilé ovce jsme se stali potravou pro vlky! Teď jsme roztrháni,
přemohly nás naše hříchy. Chtěli jsme tu krátký čas ještě žít, a pro
budoucí věčný život jsme zemřeli. Co teď máme my prokletí dělat?!“
Když je sv. Kodrátos viděl plakat, naplnila ho radost a řekl. „Buďte odvážní, bratři, a nepropadejte zoufalství! Náš Pán je milostivý,
padněte Mu k nohám se slzami a pokáním a vyznejte směle Krista!
On vás očistí svou krví a vy svou krví vynahradíte svou zradu.“ Dali
se do velkého pláče, dlouhý čas leželi tváří k zemi, posypali si zemským prachem hlavy a kamením se bili do hrudi. Tak silný byl jejich
nářek a pláč, že se celá Nicea seběhla na ten křik a všichni lidé se
divili, že je zachvátila tak velká lítost nad jejich odpadlictvím. Na
jejich halas vyšel z modlářského chrámu i prokonsul Perennius, a
když viděl, co se stalo, rozkázal svatému ještě silněji drásat tělo a
pálit jeho sedřená žebra pochodněmi. Svatý Kodrátos se uprostřed
muk dlouho modlil k Bohu za ty, co odpadli, a nakonec řekl: „Králi
náš, Pane Ježíši Kriste, ať bude má duše za jejich duše, jen se nad
nimi smiluj!“
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Perennius rozkázal ty křesťany, kteří se káli, Kodráta a jiné křesťany, kteří byli s ním na soudu, uvrhnout v okovech do věznice.
Následujícího dne přikázal všechny tyto křesťany, kromě sv. Kodráta, postavit před soud. Celý den je vyslýchal a přesvědčoval, aby
obětovali modlám. Když viděl, že jsou nepohnutelní, zasadil jim
mnoho ran a rozkázal každého vést do jeho rodného města a tam
upálit zaživa. Tak každý z nich zemřel ve své vlasti a přešel do nebeské vlasti.
Z Niceje jel Perennius do města Apamea ve Frýgii, aby tam vyhledával křesťany a znovu vedl s sebou i sv. Kodráta. V modlářském
chrámu v Apamei Kodrátovi řekl: „Přineseš oběť bohům, zlý čaroději, anebo ne?“ Svatý odpověděl: „Svého otce satana nazývej zlým
čarodějem, protože on takový je, já jsem křesťan! Tvým běsům oběť
nepřinesu.“ Kat rozkázal hodit svatého do hluboké jámy s bahnem
a nasypat tam jedovaté hady. Následujícího dne zrána rozkázal
vytáhnout Kodráta, protože myslel, že už je mrtev. Perennia, ale
i ty, co byli s ním, zachvátil úžas, když viděli mučedníka živého.
Kodrátos řekl Perenniovi: „Blázne, copak nevidíš, že ničeho svou
chytrostí nedosáhneš?“ Rozhněvaný prokonsul vykřikl: „Celou cestu
tě budu mučit, i když se spoléháš na své čarování.“ Pak jel Perennius
do Caesareje a vedl mučedníka s sebou. I tam ho nutil, aby přinesl
oběť modlám. Když svatý znovu radikálně odmítl, přikázal bít ho
volskými žílami. Bili ho tak silně, až mu byly vidět kosti. Boží milost
ale dávala mučedníkovi sílu žít. Když Kodráta mučili, stále se modlil
a nakonec řekl: „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, nyní i vždycky
až na věky věků.“ Lid Caesareje, který přišel na tuto podívanou,
hlasitě zvolal: „Amen!“ neboť mezi lidem bylo mnoho křesťanů.
Rozhněvaný Perennius rozkázal bít Kodráta a vzít i dva z lidu, kteří
stáli vedle svatého, pověsit je na dřevě a drásat jejich tělo. Byli to
křesťané Saturnin a Rufin. Ve velkých mukách prosili sv. Kodráta
a všechny bratry, kteří stáli před nimi, aby se za ně modlili. Kodrátos se hlasitě modlil k Pánu a prosil o pomoc pro mučedníky. Po
dlouhých mukách, když už ani mluvit nemohli, Perennius rozkázal
Saturninovi a Rufinovi useknout hlavu.
Potom šel mučitel z Caesareje do Apolonie a všude s sebou táhnul
sv. Kodráta. Také jiné křesťany z Caesareje s sebou vzal na muka.
V Apolonii se svatý znovu ukázal jako vítěz nad katem, řekl: „Mrtvým
modlám se nepokloním, nebojím se ani běsů, ani tebe, který máš jen
dočasnou moc. Za několik dní půjdu k mému Bohu a ty budeš hořce
sténat navěky, protože jsi nechtěl poznat Boha, který ti daroval tento
život.“ Po těchto slovech byl Perennius jako posedlý. Rozkázal lít
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ocet se solí na mučedníkovy rány a třít je žínicí a k žebrům přikládat
rozžhavené železo.
Následujícího dne se vydal na cestu do Hellespontu a opět s
sebou vedl svázané křesťany. Svatého Kodráta vezli, protože sám
už jít nemohl. Mnoho lidí z města i okolních obcí mu vyšlo naproti.
Dělali, jako by šli vstříc prokonsulovi Perenniovi, ale ve skutečnosti
chtěli vidět velkého svatého mučedníka Kodráta, protože pověst o
něm se roznesla po celé Asii. Znovu kat vybízel křesťany k přinesení
obětí a jako prvního k tomu nutil Kodráta, kterého k modlářskému
oltáři přivezli na voze. Mnoho lidí se tam shromáždilo, aby viděli
jeho hrdinné utrpení. Mučedník zvolal silným hlasem: „Poznal jsem
Krista pravého Boha už v mladých letech. Jsem křesťanem z lůna mé
matky. Jiného Boha neznám, jen toho, v Něhož věřím od plenek!“ Kat
rozkázal rozpálit pod železným ložem oheň a položit na lože svatého.
Kodrátos posilněn v Bohu udělal na sobě znamení svatého kříže,
sám vstal a lehl si na lože. Spočíval na něm jako na posteli. Oheň
mu dával jen tolik tepla, kolik bylo třeba jeho zraněnému tělu k odpočinku. Pak svatý řekl katovi: „Tvůj oheň je studený a železo lůžka
měkčí než tvé kamenné srdce. Dobře jsi udělal, že jsi mi po únavné
cestě dal odpočinout na měkké posteli.“ Když uplynulo už mnoho
času a mučedník zůstával v ohni nepoškozen, Perennius rozkázal
setnout mu hlavu. Tak s modlitbou na ústech přešel sv. Kodrátos
do šťastné věčnosti k svému Pánu, kterého už zde na zemi nade
všechno miloval.
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SVATÝ SOFRONIUS,
PATRIARCHA JERUZALÉMSKÝ
Svatý Sofronius se narodil v Damašku
zbožným rodičům významného rodu, kteří se
jmenovali Plinthas a Myra. Z mladých let se
Sofronius učil filosofii. Zanedlouho dosáhl takových znalostí, že ho začali nazývat sofistou
neboli moudrým. Sofronius si však mnohem
více přál získat Boží moudrost. Opustil proto
vlast a začal obcházet monastýry a poustevnická místa, aby od bohumilých mužů přijal
užitek pro svou duši. Zpočátku se vydal do Palestiny, kde navštívil svatá místa. V monastýru
sv. Teodosia Velikého se Sofron seznámil se
zbožným knězem, mnichem Janem Moschem,
který se mu stal učitelem a duchovním bratrem. Nějaký čas prožili v monastýru a odešli
do jeruzalémské pouště. Potom pokračovali
v cestě do Antiochie v Sýrii, kde také obcházeli okolní pouště a poznávali život Kristových
asketů. Jejich poučení a skutky popsali ve
slavné knize pod názvem „Leimonarion“.1
V té době zaútočil na Řeky perský král Husrav II. Parvéz. Dobyl Palestinu a k velké lítosti všech křesťanů
odnesl dřevo svatého Pánova kříže do Perské říše. Jeruzalémského
patriarchu Zachariáše poslal do vyhnanství. Perské vojsko pak vytáhlo proti Fénicii a Sýrii. Jan se Sofroniem se vydali do Egypta. I
zde pokračovali v navštěvování svatých mužů. Přišli také do slavného města Alexandrie, kde sv. Sofronius přijal mnišský postřih.
1

Leimonarion — palouček (duchovní palouk)
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Alexandrijským patriarchou tehdy byl sv. Jan Almužník1, který
oba poutníky nechal u sebe, aby mu pomohli překonat herezi eutychiánů. Perské hordy se však začaly přibližovat i k Egyptu, a
proto patriarcha spolu s Janem Moschem a Sofroniem odpluli do
Cařihradu. Svatý Jan Almužník však po cestě onemocněl a zemřel
na Kypru ve městě Amathus, odkud pocházel. Služebníci Boží se
pak vydali do Říma, kde zanedlouho zemřel i Jan Moschos. Na jeho
prosbu sv. Sofronius převezl jeho tělo do monastýru sv. Teodosia
poblíž Jeruzaléma a sám tam pak zůstal.
Řecký císař Herakleios přemohl Peršany a v roce 628 se do Jeruzaléma vrátil svatý Pánův kříž a také patriarcha Zachariáš, který
však zanedlouho zemřel. Jeho nástupcem se stal Modestus a po
něm byl v roce 634 vybrán na patriarchální stolec sv. Sofronius,
známý svou pravověrností a zbožností. Svolal do Jeruzaléma místní sněm, na němž odsoudil herezi monotheletismu, která hlásala
blud, že Pán Ježíš měl jen jednu vůli. Tím zároveň popírala pravdu,
že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, a tak Ho činila nedokonalým.
Bludné učení se rychle šířilo, neboť mezi jeho stoupence patřili i
alexandrijský a konstantinopolský patriarcha Kýros a Sergius a také
císař Herakleios. Téměř nikdo z východních biskupů, a dokonce
ani římský papež Honorius I., se proti falešnému učení nepostavil,
protože se báli velkého vlivu odpadlíků. Později byl papež Honorius
za své mlčení posmrtně vyloučen z církve. Svatý Sofronius horlivě
bojoval za čistotu víry. Poslal do Říma svého pomocného biskupa
Štěpána z Dory a ve jménu Ježíše Krista ho zavázal zůstat tam,
dokud nebude hereze Petrovým nástupcem odsouzena. Stalo se to
až za 10 let na místním Lateránském sněmu, který svolal papež
Martin I. Roku 649. Tehdy patriarcha Sofronius už nežil.
V roce 636 Saracéni oblehli Jeruzalém. Obyvatelé města se dva
roky mužně bránili, ale nakonec se museli vzdát. Patriarcha Sofronius poslal k muslimskému vojevůdci Omarovi posly, aby s ním uzavřel mírovou smlouvu. Omar slíbil, že se na křesťanech nedopustí
žádné křivdy ani násilí. Když však křesťané otevřeli městské brány,
ukázalo se, že licoměrný Saracén je dravým vlkem a těžce si křesťany podrobil. Zanedlouho na místě, kde stál Šalomounův chrám,
začali pohané stavět mešitu, která dodnes nese název „Omarova
mešita“. Když Sofronius viděl takové ponížení víry v Krista, zaléval
se hořkými slzami a prosil Boha, aby vzal jeho duši ze země, aby
1

památka v západní církvi 11. listopadu, viz Mučedníci a jiní svatí, IV. díl,
str. 222

415

se nemusel už dívat na křivdu, která se děje církvi, a na ohavnost
zpustošení, která poskvrnila svatá místa. Pán vyslyšel jeho modlitbu
a v roce 638 patriarcha Sofronius přešel do věčného života.

12/21012/21
SVATÝ MUČEDNÍK PIONIUS
Svatý Pionius byl horlivým
apoštolem, obrátil mnoho duší
od ďábelského podvodu k pravému Bohu. Za vlády císaře Decia
však nastalo kruté pronásledování
křesťanů. V městě Smyrně pohané
zajali kněze Pionia spolu s Asklepiadem, Linem a zbožnou ženou Sabinou a Makedonií. Svatý Pionius
předvídal, že budou zajati, vzal tři
řetězy a vložil je na sebe, na Asklepiada i na Sabinu. Tak očekávali
své katy a připravovali se na mučednictví modlitbou a půstem. Právě v den památky sv. Polykarpa,
biskupa Smyrny, vtrhli do domu,
kde byli, vojáci spolu s úředníkem
Polemonem zodpovědným za modlářské oběti. Polemon řekl Pioniovi:
„Znáte císařské rozkazy, které vám přikazují přinést oběti bohům?“
Svatý odpověděl: „Známe přikázání našeho Boha, kterými nám přikazuje, abychom se klaněli Jemu jedinému.“ Vojáci vzali svaté a
přivedli je před soud k městskému prefektovi. Když lidé uviděli
Kristovy vyznavače, kteří dobrovolně nesli své okovy, divili se a šli za
nimi. Nespočetné množství pohanů a ještě více židů se shromáždilo
u soudu. Polemon řekl mučedníkům, kteří stáli uprostřed: „Pione,
podřiď se císařskému rozkazu tak jako ostatní. Přineste oběti bohům,
protože jinak budete krutě mučeni.“ Pionius mu odpověděl: „My víme,
že bude poslední soud, na němž náš Pán Ježíš Kristus potrestá hříšníky trestem věčného ohně. Nesloužíme proto vašim bůžkům a zlatým
modlám se klanět nebudeme.“ Někteří z obyvatel toho města Pionia
prosili: „Dej si říct, Pionie, máme tě pro tvou dobrotu rádi a chceme,
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abys zůstal naživu. Vždyť je příjemné žít na této zemi a dívat se na
světlo slunce.“ Mučedník odpověděl: „I mně je tento život milý, ale
nesrovnatelně milejším je mi věčný život, po kterém my křesťané toužíme. My ani neumenšujeme ani nemáme v nenávisti Boží stvoření.
Vše, co je možné vidět tělesnýma očima, je pěkné, ale neviditelné je
vpravdě pěknější a překrásné. Neviditelnému proto dáváme přednost
před viditelným.“ Jakýsi Alexandr se začal svatému vysmívat a řekl:
„Proč máš na sobě ta pouta?“ „Aby všichni jasně viděli, že chceme jít
do věznice i na smrt za našeho Boha,“ řekl svatý. Pohané dlouhý čas
laskavými slovy přesvědčovali Pionia, ale ničeho nedosáhli. Nakonec
jim řekl: „Ó kéž bych já mohl přesvědčit vás všechny, abyste se stali
křesťany!“ Oni se ale zasmáli a řekli: „I kdybys nás živé hodil do
ohně, nedokázal bys nás přesvědčit.“ Na to jim řekl: „Právě proto
toužím po vašem obrácení, protože vím, že po smrti je vám připraven
neuhasitelný oheň.“
Pak svaté odvedli do vězení. Přicházelo za nimi mnoho věřících
a přinášeli jim vše potřebné, ale oni si to nechtěli vzít. Přicházeli
také ti, co ze strachu před mukami přinesli oběti modlám. Byli
velmi smutní a hledali, kdo by je potěšil. Svatý Pionius k nim s pláčem promluvil: „Pán praví: Hle, Hospodinova ruka není krátká na
spasení, jeho ucho není zalehlé, aby neslyšel. Jsou to právě vaše
nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily
jeho tvář před vámi, proto neslyší. (Iz 59,1–2) Neupadejte ale do zoufalství, bratři, i když je vaše vina velmi těžká, čiňte pravdivé pokání,
protože Pán je milostivý a je připraven přijmout každého, kdo k Němu
přichází v pokání. I vás radostně přijme jako své děti.“ Povzbuzeni
Pioniem se s velkým pláčem káli za své zrady a znovu se obraceli
ke Kristu.
Za nějaký čas přišel do věznice Polemon s jinými vysoce postavenými úředníky a řekl mučedníkům: „Hle, váš biskup Euktimon
se poklonil našim bohům a přinesl jim oběť. Nechejte se přesvědčit
i vy. Udělejte to samé!“ Svatý Pionius odpověděl: „Jestli Euktimon
přinesl oběť modlám, je to jeho svobodné rozhodnutí. Co se týká
nás, my to nikdy neuděláme!“ Vojáci svázali svaté a násilně je vedli
k modlářskému chrámu. Po cestě mučedníci hlasitě volali: „My jsme
křesťané, proč máme chodit k vytesaným modlám?“ Když už byli
blízko, Pionius nechtěl do tohoto odporného chrámu ani vejít, a padl
proto na zem. Sluhové ho násilně vzali a na rukách nesli dovnitř.
Odpadlý biskup Euktimon zrovna přinášel ohavné oběti. Spolu
s ním byl i žrec Lepidon. Ten se mučedníků zeptal: „Proč nechcete
přinést oběti bohům?“ „Protože jsme křesťané!“ odpověděli. Přítomní
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se zasmáli a Lepidon začal Pionia urážet. Pohané pak vložili na mučedníky věnce, v nichž prováděli své obřady, a nutili je jíst, co bylo
obětované modlám. Svatí však roztrhli věnce, pošlapali je nohama
a nečistou modlu potupili. Pohané začali křičet, bili mučedníky a
znovu je odvedli do vězení.
Tehdy přišel do Smyrny prokonsul Quintilianus a začal Pionia
soudit. Když viděl, že se svatý nepodrobí, rozkázal železnými hřebeny drásat jeho tělo. Po těchto mukách prokonsul nařídil ukřižovat
mučedníka a upálit zaživa. Když přišli na místo popravy, Pionius
s radostí roztáhl paže na kříži a dal se k němu přibít. Kati ještě jednou zkoušeli svést ho k odpadu a řekli: „Dej si říct, Pionie, podřiď se
císařskému příkazu a hned ti vytáhneme hřeby. Naši lékaři tě vyléčí
a budeš žít dlouho!“ Svatý na to už ale nic neodpovídal. Sluhové
zvedli kříž, obložili ho mnoha dřevy a zapálili oheň. Mučedníka
obstoupily plameny, zavřel oči a v srdci se modlil. Pohané mysleli,
že už zemřel, ale když oheň už téměř zhasl, Pionius otevřel oči a
naposledy ve svém životě řekl: „Amen!“ a odevzdal svého ducha do
Božích rukou. Tělo svatého zůstalo neporušené, ani vlásek na hlavě
mu neshořel. Mučedníkova tvář zářila světlem Boží milosti na důkaz,
že jeho duše přešla do věčné radosti. Stalo se to v sobotu o desáté
hodině 11. března roku 250.
Ostatní mučedníci rovněž završili svůj život hrdinným mučednictvím.
(Jeho svátek se v západní církvi slaví 1. února.)
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SVATÝ ŘEHOŘ I. VELIKÝ, PAPEŽ
Jedním z největších Kristových
zástupců na zemi byl sv. Řehoř Veliký,1 první papež mnich. Narodil
se roku 540 v Římě a pocházel
z bohaté patricijské rodiny z rodu
Anicia. Jeho otec Gordián byl senátorem a měl dům jak v Římě, tak
na Sicílii. Řehořova rodina však
byla ve vážnosti ne tak pro senátorský původ, jako pro bohumilé
svaté osoby z jeho rodu. Matka
sv. Řehoře Silvie2 i jeho dvě tety
z otcovy strany — Tarsila3 a Emiliána,4 které svůj život zasvětily
Bohu — byly započteny do sboru
svatých. Rovněž jeho příbuzným
byl svatý papež Felix III.
Řehoře už od dětství vychovávali v křesťanských ctnostech.
V mládí získal nejlepší vzdělání, jaké na tu dobu bylo možné. Pak
pracoval jako městský úředník a v roce 574 se stal praetorem.5
Pro toto postavení měl úctu všech Římanů a také se naučil vyřizovat
různé záležitosti. Přestože Řehoř dokonale vykonával své povinnosti,
ve své duši vnímal touhu po vyšším životě; chtěl se stát mnichem.
1
2
3
4
5

též zvaný Řehoř Dvojeslov
památka 3. listopadu
památka 24. prosince
památka 5. ledna
označení pro římského hodnostáře, jemuž byla svěřena nejvyšší soudní moc
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Přestože byl jedním z nejbohatších lidí v Římě a mohl uzavřít dobrý
sňatek a žít v hojnosti a přepychu, odřekl se toho všeho a po smrti
svého otce začal majetek rozdávat v almužnách a věnoval ho na
stavbu klášterů. Na Sicílii tak vystavěl šest klášterů a svůj vlastní
dům v Římě přebudoval na klášter sv. apoštola Ondřeje. V tomto
klášteře Řehoř vykonával své pravomoci jako městský praetor a zůstal přitom obyčejným mnichem. Jeho duchovními vůdci se stali dva
zkušení mniši, Hilarion a Valentin. Ta léta, která prožil v oddělení
od světa, byla nejšťastnějšími roky jeho života.
Jeho matka Silvie v té době žila blízko brány chrámu sv. apoštola Pavla. Jako vdova sloužila Pánu půsty a modlitbami a ve dne i
v noci setrvávala v Božím domě. Byla velmi milosrdná k žebrákům
a chudobným a rozdávala jim své bohatství.
Za nějaký čas papež Benedikt I. (574–578) vysvětil Řehoře na
jednoho ze sedmi jáhnů Říma, aby se staral o chudobné v jednom
z okruhů města. Papež Pelagius II. (578–590) v roce 579 poslal svatého jako svého delegáta do Cařihradu. Zde sv. Řehoř, nehledě na
své vysoké postavení, vedl spolu s mnichy, kteří tam s ním přijeli,
tichý a přísný mnišský život. Zde také napsal vysvětlení ke knize
Job, jeden z nejcennějších spisů svaté církve. Když ho papež Pelagius povolal do Říma, hned se vrátil do svého milovaného kláštera
sv. Ondřeje, kde se zanedlouho stal představeným.
Svatý Řehoř byl natolik milosrdný, že ani toho posledního, co
měl, mu nebylo líto, ale hned to dával žebrákům. Jednou, když byl
ve své cele a jako obvykle psal knihy, přišel k němu žebrák a prosil
ho: „Smiluj se nade mnou, služebníku Boží, protože jsem mořeplavcem
a má loď ztroskotala v moři. Ztratil jsem nejen svůj náklad, ale i cizí.“
Řehoř soucítil s tím mužem, zavolal jednoho bratra a rozkázal dát
žebrákovi šest zlatých. Ten vzal peníze a odešel. Za krátký čas téhož
dne žebrák znovu přišel a řekl: „Smiluj se nade mnou, služebníku
Boží, neboť jsem mnoho ztratil, a tys mi dal málo.“ Svatý Řehoř znovu
zavolal bratra a řekl: „Bratře, dej mu i dalších šest zlatých.“ Bratr
tak udělal. Zanedlouho ten samý žebrák přišel potřetí a úpěnlivě
prosil svatého: „Smiluj se nade mnou, otče, a dej mi ještě něco, protože
jsem velmi mnoho bohatství ztratil v moři.“ Řehoř řekl bratrovi: „Jdi,
bratře, dej mu ještě šest zlatých.“ Bratr odpověděl: „Věř mi, ctihodný
otče, v cele nezůstal ani jeden zlatý.“ Svatý mu řekl: „Nemáš něco
jiného, co bychom mu mohli dát, nějaký oděv nebo nádobu?“ Bratr
odpověděl: „Jinou nádobu nemáme, jen jeden stříbrný talíř, na kterém
ti tvá matka poslala jídlo.“ Blažený Řehoř mu řekl: „Jdi, bratře, dej
žebrákovi ten talíř, aby od nás neodcházel smutný, protože hledá
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útěchu ve svém smutku.“ Žebrák vzal stříbrný talíř, odešel radostný
a pak už nepřicházel.
V roce 590, když Řím zachvátila velká povodeň a pak morová
rána, zemřel i papež Pelagius. Řehoř, aby zastavil strašnou pohromu, uspořádal v Římě velké prosebné procesí a tak procházel
ulicemi města. Ze sedmi chrámů vyšlo sedm průvodů a sešli se
v chrámu Santa Maria Maggiore. Pochod začal ve středu a trval tři
dny. Když procesí šlo ulicemi se zpěvem „Pane, smiluj se!“ lidé po
cestě padali, skoseni morem. Svatý Řehoř ale dále povzbuzoval lid
a vyzýval k neustálé modlitbě. Bůh odměnil víru lidu a mor ustal.
Když Řehoř kráčel s lidem v posledním kajícím průvodu městem,
spatřil nad náhrobkem císaře Hadriána, tehdy městskou tvrzí, anděla, jak schovává meč do pochvy. To mu bylo znamením, že trest
Boží je ukončen. Mor skutečně ustoupil a tvrz nazvali Andělským
hradem.
Římané jednohlasně zvolili sv. Řehoře novým papežem. Avšak pro
lásku k mnišskému životu Řehoř papežem být nechtěl. Utekl proto
z města a schoval se v pustině. Římané ho hledali, ale nemohli ho
najít a byli proto velmi smutní. Začali se proto modlit, aby jim Bůh
ukázal, kde se svatý skrývá. Pán vyslyšel jejich modlitby a zjevil se
ohnivý sloup, který sestupoval z nebe na to místo, kde se sv. Řehoř
schovával. Všichni tam hned běželi a našli toho, koho hledali. Lidé
ho s velkou radostí odtamtud vzali, ač nechtěl. Pak se však podřídil
vůli Boží a 3. září roku 590 přijal stolec sv. Petra.
Svou práci začal nový papež bojem proti zlořádům na papežském
dvoře. Pyšného a nepoctivého římského arcijáhna Laurentia veřejně sesadil z úřadu. Zakázal jáhnům zpívat na bohoslužbách, aby
je už nevybírali kvůli kráse hlasu, ale jen pro jejich ctnosti. Také
zrušil různé taxy, které byly stanoveny za duchovní služby, odeslal
z papežského dvora všechny světské hodnostáře a na jejich místa
určil chudobné kněze. Na papežském dvoře zavedl přísnou kázeň
a nařídil, aby tam zůstali jen zbožní duchovní a mniši, s nimiž se
společně modlíval tak, jako to činil předtím v klášteře. I jako papež
nosil jen svůj chudobný řeholní oděv.
Papež sám osobně pronášel kázání po římských chrámech. Mnichům vždy přikazoval co nejméně se zabývat všedními záležitostmi
a učil je zachovávat poslušnost, čistotu a chudobu a usilovně číst
Písmo svaté. Sám byl tak pokorný, že říkal: „Jsem vždy připraven
poslouchat ty, kteří mě haní. Jen ty pokládám za své přátele,
kteří mají odvahu mi ukázat na mé chyby a pomáhají mi se
napravit.“
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Když mu přátelé posílali blahopřání k zvolení papežem, odpovídal
jim, že by bylo pro něj největším ziskem, kdyby mohl uniknout tomuto velkému břemenu, které na něj bylo vloženo. I císařově sestře
napsal: „Ztratil jsem blaho pokoje a uvnitř hynu. Byl jsem povýšen,
ale obávám se, že od tváře svého Spasitele jsem daleko odmrštěn.
Kdysi bylo mou každodenní snahou utíkat od světa, krotit tělo, kochat
se nebeskými radostmi a nic od tohoto světa nechtít, zdál jsem se být
povýšen nade všechny pozemské věci. Nyní však na mne dorážejí
vlny světských záležitostí, takže mi nezbývá času, abych se věnoval
své duši. Přával jsem si s Marií sedat u nohou Páně a od Něho se učit,
a místo toho jsem nucen se s Martou zabývat pozemskými věcmi.“
V té době byl panovníkem nad Itálií východořímský císař. Země
byla zpustlá, ve městech byly řecké posádky, které však byly vůči
útokům Langobardů pasivní. Celá země byla válkami zničena, města
byla vydrancována, rozbořená a zpustlá, pole neobdělávána, lid trpěl
hladem. Řehoři proto nezbývalo, než aby o Řím a jeho okolí pečoval
sám a posádky i ubohý lid zásoboval potravinami. Vykupoval také
zajaté křesťany z otroctví a řídil obranu proti ariánským Langobardům. Svou opatrností se snažil mírnit zlo, které všude působili. Byl
prostředníkem míru mezi císařem a jimi a pokoušel se je obrátit
zpět k pravé víře.
Svatý Řehoř také napsal pro biskupy knihu „O zřízení pastýřském“
(Liber regulae pastoralis). Vysvětluje v ní, že biskup je povinen být
hlavním lékařem duší a na prvním místě se zabývat hlásáním Božího slova a disciplínou a pořádkem mezi svými podřízenými. Tato
kniha byla během dlouhých věků příručkou pro každého kněze a
biskupa.
Kromě toho psal mnoho dopisů západním i východním biskupům.
Napomínal je k horlivosti a k vymýcení nepravostí a svatokupectví
v církvi. Zanechal 848 dopisů. Jeho moudrým jednáním byly potlačeny různé heretické proudy. Zanikl rozkol donatistů v Africe,
měl zásluhu na obrácení Vizigótů od ariánské hereze a rovněž jeho
přičiněním byli Langobardi i Gótové získáni pro katolickou víru.
Řehoř velmi dbal o obnovu duchovního života. Obnovoval i chrámy
a kláštery a mnichům kladl na srdce, aby pilně zachovávali pravidla a žili pravdivým mnišským životem. Byl proto nazván „otcem
mnichů“. Sám o sobě ještě kdysi v Cařihradu napsal, že je zahrnut
všedním zaměstnáním, ale upoutává svou duši jako kotvovým lanem
k břehu modlitby.
Papež Řehoř vybudoval mnoho útulků pro chudobné a poutníky
nejen v Římě, ale i v jiných zemích. Poslal do Jeruzaléma řeholního
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kněze Proba a dal mu dostatek zlata na to, aby tam vybudoval útulek pro poutníky. Po celý svůj život svatý posílal velkou almužnu
mnichům na Sinajské hoře a také jiným klášterům. Ze svých financí
udržoval 3 000 řeholnic, které se ustavičně modlily a vyprošovaly
pro Kristovu církev mír a Boží milost. Měl v knize zapsána jména
všech římských nemocných a žebráků a každého dne je živil. Často
zval ke společnému stolu cestující a žebráky a sám je obsluhoval.
Jednou přikázal svému hospodáři pozvat na oběd dvanáct chudobných. Když seděl za stolem, viděl, že je jich třináct. Řehoř se hospodáře zeptal, proč zavolal třináct místo dvanácti. On mu udiveně
odpověděl, že je jich dvanáct. Nikdo kromě papeže neviděl toho
třináctého. Svatý se během jídla často díval na toho chudobného,
který seděl na konci stolu. Viděl, že jeho tvář se mění. Chvíli vypadal
jako starý a šedivý a pak se mu zdálo, že vypadá jako mladík. Po
obědě ho zavolal k sobě a zeptal se: „Pověz mi, kdo jsi a jak se jmenuješ.“ Chudobný mu odpověděl: „Já jsem ten mořeplavec, kterému
jsi kdysi dal dvanáct zlatých a stříbrný talíř své matky. Už tehdy tě
Pán určil za svého zástupce a dědice na stolci sv. Petra.“ „Odkud o
tom víš?“, zeptal se sv. Řehoř. „Jsem anděl Pána Všemohoucího,“
odpověděl on, „to On mě poslal, abych tě vyzkoušel, jestli skutečně
dáváš almužnu z lásky k chudobným, nebo jen z marné slávy.“ Po
těch slovech se svatý polekal, ale anděl ho uklidnil a řekl: „Neboj se,
Pán mě poslal, abych s tebou zůstával po celý tvůj život a přinášel tvé
modlitby k Němu, abys obdržel všechno, o co Ho budeš s doufáním
prosit.“ Po těch slovech anděl zmizel. Svatý Řehoř vzdal svému Pánu
nevýslovné díky a stal se ve skutcích milosrdenství k lidem na Boží
slávu ještě horlivějším.
Jednou Římanka významného rodu přinesla chleby k svaté liturgii. Tehdy sloužil liturgii sám papež, sv. Řehoř. Když podával
lidem svaté přijímání, přistoupila i žena, která chleby přinesla. Když
uslyšela, jak svatý říká: „Tělo našeho Pána Ježíše Krista, které dává
život, se podává,“ zasmála se. Papež uhnul s rukou a zeptal se jí:
„Proč se směješ?“ Žena odpověděla: „Je mi to divné, svatý otče, že
chléb, který jsem svýma rukama udělala z mouky a upekla, nazýváš
Kristovým Tělem.“ Když svatý viděl její nevěru, pomodlil se k Bohu a
chléb se hned přeměnil do podoby zakrváceného lidského těla. Když
žena a lidé, kteří byli v chrámě, viděli ten zázrak, slavili Krista Boha
a utvrdili se ve víře, že pod způsobou chleba je skutečné Tělo a pod
způsobou vína skutečná Kristova Krev. Svatý se znovu pomodlil a
zakrvácené lidské tělo se změnilo na chléb a víno. Žena pak s velkým strachem a vírou přijala Tělo a Krev Pána našeho Ježíše Krista.
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Svatý Řehoř nebral ohled na svou těžkou nemoc žaludku a nohou
kvůli které chřadl, ale hlásal a psal mnoho knih a poselství. Uložil
řád bohoslužeb, utvrdil učení o očistci a uctívání svatých ostatků
a ikon a zavedl tzv. gregoriánský chorál. V roce 593 napsal knihu
Dialogy, v níž ve formě rozhovorů dvou lidí vyprávěl události ze
života italských světců.
Roku 596 papež poslal do Anglie čtyřicet misionářů z mnichů
kláštera sv. Ondřeje v Římě, kteří pod vedením sv. Augustina, představeného tohoto kláštera, začali v Anglii misijní práci a obrátili na
víru v Krista Krále Æthelberhta a mnoho tisíc Angličanů. Historik
anglické církve a mnich, sv. Beda Ctihodný,1 napsal: „Řehoř je pro
nás apoštolem, my jsme v Pánu pečetí jeho apoštolství.“
Čím déle trval život svatého, tím více trpěl, neboť jeho zdravotní
stav se stále zhoršoval. Často byl připoutaný nemocí k lůžku, ale
všechno připisoval svým hříchům a všechny prosil, aby se za něho
modlili. Své utrpení obětoval Bohu a přijímal ho z Jeho rukou.
Svatý Řehoř diktoval své dopisy a bděl nad záležitostmi církve až
do posledního dne svého života. Na papežském stolci byl 13 let,
6 měsíců a 10 dní.
Svatý Řehoř Veliký zemřel 12. března roku 604.

1

památka 25. května
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PŘENESENÍ OSTATKŮ SVATÉHO NIKEFORA
Patriarcha Nikefor otevřeně vystupoval na obranu svatých ikon
a za to ho císař Lev V. Arménský (813–820), který obnovil herezi
ikonoborectví, poslal do vyhnanství na ostrov Proconnis. Stalo se to
13. března roku 815. Třináct těžkých let prožil svatý ve vyhnanství,
kde 5. dubna 828 zemřel. Pochovali ho v monastýru sv. Teodora.
S Boží pomocí pak byla hereze přemožena. Na patriarchální stolec
v Cařihradě, který do toho času okupovali heretičtí lžipatriarchové,1 usedl sv. Metoděj I. Vrátil do chrámu svaté ikony a zatoužil
přinést do hlavního města ostatky svatého vyznavače. Šel proto za
zbožnou císařovnou Teodorou, která tehdy řídila celou říši místo
svého nezletilého syna Michaela III., a řekl jí: „Nesluší se, aby se tělo
nejvýznamnějšího patriarchy nacházelo ve vyhnanství. Neunikneme
trestu za hřích, pokud to tak necháme, protože budeme vypadat jako
ti, kteří souhlasí s jeho vyhnanstvím. On nás vychoval v pravé víře,
proto jako dobří synové nebudeme už déle trpět nepřítomnost našeho
otce.“ Teodora hned souhlasila se slovy blahoslaveného Metoděje a
ten neotálel a vydal se na ostrov Proconnis. Spolu s ním šlo mnoho
biskupů, kněží i věřících. Otevřeli hrob a uviděli, že tělo svatého
zůstalo zcela neporušené. Přeložili tedy ostatky do zlaté truhly a za
zpěvu žalmů ho vnesli na loď.
Naproti jim přišlo doslova celé město. Císař a jiní vysoce postavení úředníci nesli truhlu na svých ramenech. Nejdříve svaté ostatky
přinesli do chrámu sv. Sofie, kde následovalo celonoční bdění. Zrána
tělo blahoslaveného Nikefora přenesli do chrámu svatých apoštolů
a tam pochovali. Tato slavnost proběhla 13. března roku 846. Třicet
jedna let předtím, téhož dne i měsíce, zločinný císař odsoudil patri1

Byli to Theodotos Kassiteras, Teodor Spatarokandilat, Antonios Kassymatas a Jan zvaný Grammatikos.
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archu do vyhnanství. Během přenesení svatých ostatků Pán oslavil
svého svatého mnoha zázraky a uzdravením nemocných.

12/21012/21
SVATÁ EUFRÁZIE
Mezi dvořany císaře Theodosia I. (379–395), horlivého obránce
Kristovy církve, se obzvlášť vyznačoval zbožností a duchem jeho příbuzný Antigon. Se svou manželkou
Eufrázií měl dceru, kterou pojmenovali po matce. Zbožní rodiče vynakládali všechno své úsilí na to, aby
vychovali Eufrázii v bázni Boží. Když
děvčátku bylo pět let, její otec Antigon přešel do lepšího života. Císař se
chtěl postarat o mladou vdovu, které
bylo pouhých 22 let, a poradil jí, aby
se znovu vdala. I pro její dceru našel bohatého dvořana. Eufrázie však
odmítla nabídnutý sňatek a rozhodla se, že zbytek svého života zasvětí
službě Bohu. Opustila bouřlivý Cařihrad a spolu s dcerou odcestovala do Egypta, kde měly své statky.
V té době v Egyptě vzkvétalo mnišství. Eufrázie navštěvovala tamější ženské monastýry a podporovala je štědrými almužnami. Brala
si příklad od řeholnic a učila se pravdivému duchovnímu životu.
Obzvlášť si zamilovala monastýr, který se nacházel u jejího sídla.
Přebývalo v něm více než sto panen, které dodržovaly přísný řád.
Přijímaly stravu jen jednou za den, a to po západu slunce. Odpočívaly na zemi a zabývaly se ruční prací. Základem v jejich řeholním
životě byla horlivá modlitba, které věnovaly nejvíce času. Když jim
povinnosti nedovolovaly dodržet modlitební řád, snažily se zůstávat
v Boží přítomnosti a zpívat zbožné písně. Své nemoci a jiná utrpení
řeholnice přinášely s náležitou trpělivostí. Takové chování sester
do hlubiny srdce zasáhlo vdovu Eufrázii. Aby jim projevila svou
úctu a přízeň, rozhodla se, že monastýru obětuje velkou část svých
statků s tím, aby se sestry modlily za jejího zesnulého manžela.
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Představená však odmítla tuto nabídku, protože sestry se odřekly
všech dočasných bohatství a komfortu, aby tak dosáhly nebeského království. Řeholnice však ochotně slíbily, že se budou modlit
za zemřelého. Žádné dary za to ale nepřijaly, jen trochu kadidla a
oleje pro bohoslužby.
Vždy, když Eufrázie přicházela do monastýru, brala s sebou svou
dcerušku. Sedmileté děvčátko si zamilovalo tichý a bohumilý život sester. Jednou, když se matka připravovala vrátit z monastýru
domů, malá Eufrázie řekla, že by tam chtěla navždy zůstat. Matka s představenou jí na to odpověděly: „Milé dítě, tady nemůže žít
nikdo, kdo se nezasnoubil s Pánem Ježíše Kristem navěky.“ Tehdy
děvčátko, rozpálené láskou k Bohu, přistoupilo ke kříži, kleklo si
před ním, políbilo ho a řeklo: „Zcela se zasvěcuji drahému Spasiteli a prosím, aby mi dovolil zůstat v tomto monastýru až do smrti.“
Představená ji pochválila za tuto horlivost, ale řekla, že takové malé
děvče ještě není schopné vydržet přísné podmínky mnišského života.
Malá Eufrázie ale na všechna upozornění představené odpovídala
s takovou moudrostí, že se všichni divili. Matka nemohla zadržet
slzy, když viděla, že její dcera, naplněná zvláštní Boží milostí, chce
zůstat v monastýru. Položila jí ruce na hlavu, požehnala dcerušku
a řekla: „Pane, přijmi toto mé dítě pod svou ochranu. Vždyť miluje
a hledá jen Tebe.“ Pak Eufrázii políbila a odevzdala ji představené.
Mladičká Eufrázie začala tak důkladně dodržovat monastýrská
pravidla, že sestry říkaly, že sám Bůh si to dítě vybral a obdařil
mimořádnými milostmi. Vdova Eufrázie žila životem modlitby a
sebezáporu, jako by i sama byla řeholnicí. Nemocným a chudobným projevovala milosrdnou lásku a činila dobré skutky. Takovým
způsobem se tato žena připravovala na smrt. Když onemocněla,
pochopila, že se blíží její poslední hodina. Zavolala dceru k sobě,
rozloučila se s ní a řekla: „Pán Ježíš mě už volá k sobě, do tvých
rukou dávám všechen svůj majetek, abys ho využila k slávě Boží a
k dobru svých bližních a tak sis získala dědictví na nebesích.“ Když
Eufrázie uslyšela taková slova, zvolala. „Běda mi! Stanu se opuštěným sirotkem!“ Matka ji potěšila: „Nebudeš sirotkem, vždyť Kristus
Pán je tvým Otcem i Ženichem. Boj se Boha, cti své sestry a buď
pokorná a chudobná na zemi, aby ses tak obohatila na nebesích.“
Zanedlouho blahoslavená vdova předala svou čistou duši do rukou
nebeského Otce. Církev uctívá rodiče Eufrázie jako svaté.1
1

památka 11. ledna
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Když se císař Theodosius, dozvěděl o smrti Eufrázie, napsal její
dceři dopis. Připomenul jí v něm, že se teď stala vlastnicí všeho
rodičovského majetku, i to, že když byla ještě dítětem, zasnoubili ji
významnému císařskému dvořanovi. Řeholnice však odepsala takto:
„Vybrala jsem si nebeského Ženicha, Pána Ježíše, proto nemohu být
zasnoubena s žádným jiným pozemským ženichem. Prosím jen o tu
milost, aby císař můj majetek v Cařihradě rozdal chudobným a sirotkům. Mé otroky ať propustí na svobodu a mým dlužníkům ať odpustí
všechny dluhy, abych byla zbavena světských starostí a tak mohla
bez překážek sloužit svému Bohu. Modlete se za mne, Ty i císařovna,
abych zůstala Kristu věrná.“ Když císař přečetl její dopis, nemohl
zadržet slzy. Ostatní říkali: „Skutečně tato dívka je důstojnou dcerou
svých rodičů, svatá ratolest svatého kmene.“
V monastýru Eufrázie dosáhla velké pokory. Ráda vykonávala
nejposlednější domácí práce a samu sebe měla za služebnou sester.
Aby svou otrokyni Pán očistil od všech závislostí, dopouštěl na ni
různá pokušení. Obzvlášť v dorůstajícím věku jí přicházely vzpomínky na krásu světa, požitky, jichž se zřekla, a tehdy se srdce děvčete
naplňovalo nepokojem. Během těchto temných dní Eufrázie hledala
útěchu a sílu u představené, které upřímně odhalovala všechno,
co ji trápilo. Díky radám a modlitbám duchovní matky svatá vždy
dosáhla vítězství v duchovním boji. Takovýmto životem se Eufrázie
stala vzorem sebeodříkání, pokory a pravdivé zbožnosti pro jiné
sestry, které ji nazývaly ustavičným zázrakem.
Avšak jedna řeholnice, zaslepená závistí, vyčítala Eufrázii, jako by
se postila a odříkala jen pro lidské oko, aby se po smrti představené
sama postavila na její místo. Tehdy se otrokyně Boží před sestrou
vrhla na kolena a prosila ji za odpuštění a modlitby. Když se o tom
představená dozvěděla, potrestala závistivou řeholnici a odloučila
ji na nějaký čas od společenství sester. Eufrázie se však třicet dní
přimlouvala za tu, která jí ukřivdila a vyprosila jí smilování. Tím
svatá vykonala příkaz apoštola: „Nakonec pak všichni buďte jedné
mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní, neodplácejte
zlým za zlé ani urážkou za urážku, naopak žehnejte; vždyť jste byli
povoláni k tomu, abyste se stali dědici požehnání.“ (1Pt 3,8–9)
Svatá Eufrázie zemřela po krátké nemoci ve věku 30 let. Stalo se
to v roce 410. Byla pochována v hrobě své svaté matky.

12/21012/21
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SVATÝ HONORÁT
Honorát (Čestmír) pocházel ze
vznešené pohanské rodiny. Byl nadaný velkými schopnostmi, ale poznal marnost světa a dal se pokřtít.
Otec ho však chtěl lovem, divadly a
hrami odvrátit od života křesťanské
dokonalosti. Statečný mladík si ale
zapsal: „Takový život sice baví, ale
též klame. Něco jiného se mi doporučuje v kostele, a něco jiného doma.
Tam mě vedou k pokoře, zdrženlivosti, klidu duše a k čistotě, zde se pěstuje bezuzdná nevázanost; tam mne
Kristus zve k věčnému království, zde
mne ďábel láká k pomíjejícím věcem.
Všechno ve světě je marnost a žádost
očí; svět pomine, i jeho žádosti; kdo
však plní vůli Boží, zůstává na věky,
jako i Bůh je věčný. Pospíším si, abych se vymanil z osidel světa,
dokud jimi ještě nejsem spoután. Nechci být otrokem vášně a hříchu.“
Honorát nejenže odolal otcovým nástrahám, ale svým dobrým
příkladem získal staršího bratra Venancia, že také opustil světské
marnosti a cvičil se v křesťanské dokonalosti.
Svatý Hilarius napsal: „Oba bratři závodili potom mezi sebou, kdo
z nich je horlivější ve zbožnosti a střídmější v jídle, kdo je v řeči přívětivější a v oděvu skromnější; kdo méně mluví a raději se více modlí;
kdo nejméně spí a nejvíce se zabývá rozjímáním; kdo trpělivěji snáší
křivdy a ochotněji koná milosrdné skutky; kdo si odpírá a cizinci to
dává; kdo laskavěji příchozího přijímá a ctí v něm více Krista Pána;
kdo nejméně o světě a nejčastěji o Kristu Pánu mluví a kdo se při
veškerém tom snažení o křesťanskou dokonalost tím nepyšní, ale
sám sebe pokládá za nejmenšího.“
Když bratři viděli, že jsou pro své ctnosti ode všech váženi, chtěli
odejít do samoty, aby neutrpěli pýchou škodu na duši. Cestou však
Venancius zemřel a Honorát založil klášter na ostrově Lérins ve
Středozemním moři. Svým řeholním bratřím byl laskavým otcem a
výborným vůdcem na cestě spásy. Lérinský klášter se stal slavným
klášterem a útočištěm trpících. Později se stal Honorát biskupem v
Arles. Zemřel roku 429.
(Jeho památka se slaví 16. ledna.)
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SVATÝ BENEDIKT Z NURSIE, OPAT
„Pax“ = „pokoj“ je heslo benediktinů. Pravý pokoj spočívá v pokoji s
Bohem. To není pokoj světa, pokoj lenosti a vlažnosti. „Ne jako dává svět, já
vám dávám.“ Je to pokoj, který člověk
musí dobýt tuhým bojem, bojem proti
hříchu, žádosti těla, žádosti očí a pýše
života. Takovým statečným bojovníkem byl sv. Benedikt.
Svatý Benedikt1 se narodil v Nursii.2
Jeho otec Euprobus pocházel ze vznešeného rodu Aniciů. Matka jménem
Abundancia roku 480 porodila dvojčátka Benedikta a Scholastiku a při
porodu zemřela. Euprobus odevzdal
své děti kojné a pěstounce Cyrille, aby
je vychovala.
Když bylo Benediktovi čtrnáct let, poslal ho otec na studia do Říma.
Tehdejší Řím byl ještě převážně pohanský. Pořád se ještě konaly na
počest bohů slavnosti spojené s nemravnými radovánkami. Obzvlášť
studující mládež byla zhýralá a prostopášná. Nezkaženému jinochovi
se tento život hnusil, a aby si zachoval neporušené srdce, utíkal se
zvlášť pod ochranu Rodičky Boží, jejíž obraz měl v domě, kde bydlel.
Úcta k Panně Marii se stala jeho odkazem v řádu, který založil,
a Rodička Boží se proto nazývá „Slastí benediktinů“.
Benedikt pokračoval ve studiu, ale jeho duch toužil po vyšších
věcech. Rozhodl se, že všechno opustí a půjde do samoty, aby bez
výhrad sloužil Bohu. Chtěl po příkladu sv. Antonína opustit svět a
1
2

tj. požehnaný, česky též Beneš
Norcia v Umbrii
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uchýlit se do samoty. Ze všeho majetku si vybral jen kříž a obrázek
Rodičky Boží a vydal se s Cyrillou, svou pěstounkou, do Sabinských
hor. První noc strávil u obce Rojate pod širým nebem. Druhého dne
dorazil do osady Enfide.1 Tam svou pěstounku zanechal a odešel do
pusté krajiny poblíž řeky Anio2 u Subiaca.
Zde se setkal se zbožným mnichem Romanem, jemuž se svěřil, že
hledá místo k tichému životu ve službě Bohu. Roman se ujal mladého
poutníka, dal mu mnišské roucho, pláštík z kůží, nádobku na vodu a
ukázal mu na úpatí srázné skalní stěny hory Monte Calvo sluj vhodnou
k obývání. Benedikt se tam usadil a Roman, který jediný znal cestu do
sluje, mu občas přinášel chléb, který po provaze spouštěl do jeskyně.
„Zde žil,“ praví sv. Řehoř, „sám se sebou před očima božského Pozorovatele. Stále nad sebou úzkostlivě bděl, viděl se vždy před očima
svého Stvořitele, stále se zkoušel a nenechal těkat zrak svého ducha.“
Bojům ale ani na poušti neunikl. Vzpomínky na Řím a jeho rozkošnický život tak rozohnily jeho žádostivost, že skoro pomýšlel na
to opustit samotu a vrátit se do města. Jako statečný bojovník se
však pevně rozhodl, že nepodlehne. Osvícen nebeskou milostí, uviděl
před sebou pole s hustým trním a kopřivami. Svlékl se a válel se v
trní a kopřivách tak dlouho, až měl rány po celém těle. Těmi ranami
v sobě uhasil plamen hříšné žádosti. Od té doby v něm byla — jak
sám později vypravoval svým žákům — náklonnost k smyslnosti tak
utlumena, že už nikdy nezakusil podobné pokušení.
Tři roky prožil Benedikt v jeskyni, než mu Bůh dal poznat, aby ji opustil.
Bratři mniši z jednoho kláštera si ho přáli za opata. Když však
přísně dbal na zachovávání řehole, někteří se tak rozhněvali, že ho
chtěli usmrtit a namíchali mu do vína jed. Benedikt ale požehnal
nápoj svatým křížem a číše se rozpadla. Vstal a řekl mírným hlasem:
„Ať se nad vámi, bratři, smiluje všemohoucí Bůh! Proč jste mi chtěli
učinit něco tak zlého? Copak jsem vám neřekl již na počátku, že se mé
a vaše mravy nesrovnávají? Hledejte si opata podle svých mravů, já
mezi vámi nemohu déle zůstat.“ A vrátil se do své milé samoty. Od té
doby se však k němu hrnulo stále větší množství lidí s žádostí, aby se
stal jejich učitelem a vůdcem na cestě k dokonalosti. I vzácní římští
měšťané mu svěřovali své syny na výchovu. Mezi těmito žáky vynikali
zvláště Maurus, syn římského senátora Eutychia, a Placidus, syn
patricia Tertulla. Benedikt založil v okolí Subiaca dvanáct nových
klášterů, do každého dal po dvanácti bratřích mniších s opatem v
čele a sám pak spravoval jako vrchní opat všechny kláštery.
1
2

dnes Affile
přítok Tibery, dříve také Teverone, dnes Aniene
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Vypracoval hlavní pravidla své řehole. Při stavbě řeholních domů
a chrámů pracovali bratři mniši jako umělci, stavitelé, zedníci i
dělníci. V klášterech se střídala ruční práce doma, v dílnách, v polích a lesích s modlitbou, se zpěvem žalmů a rozjímáním. Benedikt
bděl nad všemi jako laskavý otec a svým příkladem je vedl k Bohu.
Všichni žili podle příkladu prvních křesťanů.
Jistý duchovní správce z okolí jménem Florencius záviděl Benediktovi přízeň lidí a vážnost, které se těšil. Snažil se proto zlými
pomluvami odvrátit okolí od Benedikta a jeho žáků, ale marně.
Konečně si usmyslel vypudit Benedikta z krajiny způsobem přímo
ďábelským. Poslal několik nestoudných žen do klášterní zahrady, ve
které právě pracoval Benedikt s bratřími, aby dávaly svými posunky
mnichům pohoršení. Tento nekalý záměr zde ztrpčil Benediktovi
pobyt. Aby odvrátil od svých žáků, zejména mladších, takové úklady,
odešel s několika mnichy z této krajiny, kde třicet let sloužil Bohu,
aby si vyhledal nové bydliště. Po dvou dnech Benedikt dorazil k
Monte Cassinu, které se nachází mezi Římem a Neapolí. Cassinská
hora vystupuje příkře do výšky 950 metrů nad mořskou hladinou.
Náležela tehdy do vlastnictví Tertulla, otce jednoho z Benediktových
žáků jménem Placidus. Tertullus daroval horu a osmnáct svých
statků na ostrově Sicílii Benediktovi. Benedikt začal stavět rozsáhlý montecassinský klášter podle vlastního plánu. Stavbu provedli
bratři mniši. Stavba, podobná opevněnému městu, byla dokončena
roku 532. Opodál založil Benedikt druhý klášter pro panny a Benediktova sestra Scholastika se v něm stala první abatyší.
Benedikt se nedal vysvětit na kněžství, a to z pokory. Byl jen
jáhen. Benedikt měl pravou moudrost. Jeho osvícený duch poznával hluboká tajemství, jiným lidem nedostupná, a vnikal do hlubin
lidských srdcí. Jistý mnich se chtěl přikovat řetězem, aby se nemohl
vrátit do světa. Benedikt mu řekl: „Jsi-li opravdový služebník Kristův, nepotřebuješ řetěz. Svazek posvátné lásky je dost silný, aby tě
udržel v tvém předsevzetí.“
Gótský král Totila, zarytý arián, si podmanil celou Itálii a ocitl
se roku 542 před Monte Cassinem. Ze zvědavosti chtěl navštívit
Benedikta. Aby Benedikta vyzkoušel, poslal zprvu svého důstojníka
Riggona, oblečeného do královského roucha, s velkým doprovodem
k Benediktovi. Riggo měl vzbudit zdání, že přichází sám král. Ale
Benedikt zdaleka volal Riggonovi vstříc: „Synu! Odlož šat, který
máš na sobě! Není tvůj, nepřísluší ti.“ Riggo se vrhl plný strachu a
studu na zem. Po návratu vypravoval Totilovi, co se stalo. Totila pak
přišel sám, a když spatřil Benediktův velebný zjev, vrhl se před ním
také na zem. Benedikt ho pozdvihl a řekl: „Ó králi! Mnoho zlého se
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dopouštíš a mnoho zlého jsi spáchal. Přestaň konečně se svými nepravostmi! Řím sice dobudeš, devět let budeš kralovat, ale pak umřeš
a předstoupíš před soud Boží, abys složil účty ze svého panování.“
Totila ustal od své ukrutnosti a co mu Benedikt předpověděl, se i
stalo. Totila ztratil roku 552 korunu i život.
Kdysi jistý mnich Benediktovi posluhoval a držel mu světlo, když
večeřel. Mnich pocházel z urozeného stavu. Tu se mu namanula
myšlenka: „Kdo je tady ten, že mu posluhuji? Já, který pocházím
z urozeného rodu, stojím před ním jako služebník!“ Benedikt znal
myšlenky jeho srdce a řekl: „Co ti to připadlo na mysl? Udělej znamení kříže na svém srdci! Nepoznáváš, že tě pokouší duch pýchy?“
Poručil mu, aby světlo odevzdal jinému a zbývající část večera strávil
v ústraní. Ten mnich později přiznal, že ta výtka byla oprávněná.
Po smrti své sestry Scholastiky Benedikt tušil, že se blíží také
konec jeho života. Oznámil některým svým bratřím den, kdy zemře.
Při záchvatu zimnice se dal dovést do chrámu, přijal Tělo Páně a
vestoje, podepřen o své bratry, zemřel dne 21. března roku 545.
(V západní církvi se jeho svátek slaví 11. července.)

12/21012/21
SVATÁ SCHOLASTIKA
Scholastika se spolu se svým bratrem sv. Benediktem narodila
roku 480 v Nursii rodičům Euprobovi a Abundancii. Matka záhy
zemřela. Později Scholastika zdědila po otci velké statky, ale pohrdla světem a umínila si, že bude zachovávat tři evangelijní rady:
chudobu, čistotu a poslušnost. Její láskou byli chudí a nemocní,
které denně navštěvovala, aby jim sloužila. Když její bratr, arciotec
západního mnišstva, zřídil na Monte Cassinu klášter, Scholastika
opustila domov a s bratrovou pomocí založila u Piambarole první
panenský klášter benediktinek, který sama řídila. Byla sestrám
mateřskou učitelkou. Benedikt byl jejím duchovním vůdcem na
cestě k dokonalosti i rádcem ve vedení řeholních sester. Scházívali
se jednou ročně v klášterním dvorci na úpatí Monte Cassina.
O jejich posledním setkání svatý papež Řehoř píše: „Scholastika, sestra ctihodného otce Benedikta, která se již od svého dětství
odevzdala všemohoucímu Bohu, se jednou za rok setkávala se svým
bratrem. Muž Boží sestoupil k ní do domu, který patřil klášteru
na Monte Cassino. Jednou přišel opět, jak bylo zvykem, i se svými
učedníky. Když pak celý den strávili ve chválách Boha a rozhovorech
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o svatých věcech, za nastalé noční
tmy společně povečeřeli. Jakmile
zbožná sestra viděla, že se bratr chystá v pozdní hodině k odchodu, řekla
mu: ‚Prosím tě, neodcházej, abychom
mohli do rána rozmlouvat o radostech
nebeského života.‘ Svatý Benedikt jí
odpověděl: ‚Co to říkáš, sestro? Mimo
klášter nemohu zůstat!‘ Noc byla tak
jasná, že na obloze nebylo ani mráčku. Zbožná sestra, jakmile uslyšela
zápornou odpověď svého bratra, položila sepjaté ruce na stůl a sklonila
na ně hlavu, aby se modlila k všemohoucímu Bohu. Když pak hlavu zvedla, začalo zčistajasna takové blýskání
a hřmění a lil se takový déšť, že ani
ctihodný Benedikt ani jeho doprovod
bratří mnichů nemohli překročit práh
domu. Muž Boží viděl, že kvůli blýskání, hřmění a hustému dešti nemůže odejít do svého kláštera,
zarmouceně naříkal: ‚To ti odpusť, sestro, všemohoucí Bůh! Cos to
učinila?‘ Svatá Scholastika mu odpověděla: ‚Prosila jsem tebe, a
nechtěls mne vyslyšet; prosila jsem svého Boha, a On mne vyslyšel.‘
Svatý Benedikt proto zůstal. Po třech dnech, co se pak vrátil do kláštera, pozdvihl oči k nebesům a spatřil duši své sestry Scholastiky,
jak opustila tělo v podobě holubice a vznášela se k nebi. Zaradoval
se z této její slávy, zpíval, vzdával za to chválu a díky všemohoucímu
Bohu a sestřinu blaženou smrt ohlásil bratřím mnichům.
Některé z nich ihned vypravil na cestu, aby její tělo přenesli do
kláštera na Monte Cassinu a pochovali je v hrobě, který si nachystal
pro sebe. Stalo se to roku 542. Už 21. března 543 svatě zesnul v
Pánu i její ctihodný bratr sv. Benedikt, a tak byla v jednom hrobě
uložena těla těch, jejichž duše byly zaživa vždy sjednoceny v Bohu.“
(Lib. II: Dialogorum sancti Gregorii Papae.)
Pán Ježíš řekl: „Po ovoci je poznáte!“ Často však poznáme strom i
po listech. Ovoce jsou skutky člověka, listy jeho řeči. Svatý Benedikt
a sv. Scholastika mluvili po celou noc o Božích věcech. Mluvili o tom,
čím bylo naplněno jejich srdce. Jak milé jsou Bohu takové rozhovory,
ukázal tím, že zázrakem splnil prosbu světice. Scholastika měla přísloví: „Mlč, anebo mluv o Bohu; neboť co je na tomto světě hodno slova?“
(V západní církvi se její svátek slaví 10. února.)
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SVATÝ AGAPIUS A SPOLUMUČEDNÍCI
Jednoho dne se v Caesareji palestinské slavil ohyzdný svátek ke cti pohanských
bůžků. Bylo to za vlády císaře
Diokleciána, krutého pronásledovatele křesťanů. Tamější místodržící Urban v souvislosti s tím rozkázal zabíjet křesťany. Mnoho lidu se
shromáždilo k této podívané.
Nejprve zahynul sv. Timoteus,
kterého po mnohých mukách
zaživa upálili. Pak mučedníky Agapia a Teklu předhodili
dravým šelmám. Potom šest
zbožných mládenců z horlivosti za Krista vběhlo doprostřed arény a hlasitě volali: „Jsme
křesťané!“ Mladíci se jmenovali Publius, Timolaus, Romulus, dva
Alexandři a Dionýsius. Urban úlisnými slovy přemlouval svaté,
aby v tak mladém věku nehubili sami sebe. Ničeho však nedosáhl,
proto rozkázal Boží služebníky odvést do vězení. Za několik dní se k
nim přidal Agapius a jeho sluha, který se také jmenoval Dionýsius.
Mučedníky dlouho drželi v okovech a často je vyváděli k výslechu
a na mučení. Oni se však od svého Spasitele neodvrátili a statečně
snášeli všechno utrpení. Nakonec je odsoudili ke stětí mečem. Tak
položili své hlavy za hlavu církve, Pána Ježíše, a předali své čisté
duše do jeho rukou.

12/21012/21
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SVATÝ KLEMENT MORAVSKÝ
Svatý Klement se narodil 21. prosince 1751 v Tasově na Moravě jako
deváté z dvanácti dětí. Podle tehdejšího zvyku byl hned druhého dne
pokřtěn a dostal jméno Jan. Byl
slovanského původu, jeho otec byl
Čech a jmenoval se Dvořák. Když se
však přestěhoval do Tasova, tamější
obyvatelé — Němci — nemohli dobře
vyslovovat jeho příjmení, a proto ho
začali nazývat Hofbauer. Ze všech
dětí vyžilo jen pět, otec rovněž předčasně zemřel. Malému Janovi bylo
tehdy jen sedm let. Dobrá matka se
starala o své sirotky, jak jen mohla. Brzy po pohřbu manžela zavedla
Jana před obraz ukřižovaného Spasitele a řekla: „Podívej, teď je tvým
otcem Ježíš. Snaž se jít cestou, která se Mu líbí.“ Tato slova se vryla
chlapci do paměti. Později s vděčností Bohu vzpomínal na to velké
štěstí, že mohl mít tak zbožné rodiče, obzvlášť matku, která rozpalovala v jeho srdci plamen lásky k Pánu. Jan převyšoval své bratry
a sestry poslušností a dobrotou. Už od dětství se cvičil v půstu, ale
moudrá matka nedovolovala žádné přehánění. Díky tomu se svatý
naučil zdravé disciplíně.
Jednou šel Jan s matkou po cestě, potkali se s příbuznými a
začal rozhovor. „Co děláte?“ zeptala se vdova. Příbuzní odpověděli:
„Nic, utrácíme čas.“ Když se rozešli, osmiletý Jan se obrátil na matku
s otázkou, co to znamená utrácet čas. „To lidé říkají, když nemají
žádnou práci a dělají něco, jen aby jim čas rychleji uběhl,“ vysvětlila
matka. Za chvíli zamyšlený chlapec řekl: „Nemůžu to pochopit. Když
nemají co na práci, měli by se modlit!“
Jan už odmalička toužil stát se knězem, ale nestačilo jim na to
peněz. Proto odešel do Znojma, aby se tam vyučil pekařem a potom
začal pracovat jako pekař v klášteře premonstrátů. Když v roce 1771
nastal hlad a ke klášterní bráně začaly přicházet davy potřebných,
Jan pracoval ze všech sil, aby všechny zabezpečil chlebem. Šlechetný mladík nelitoval ani vlastního jídla a rozdával ho chudým lidem.
Když představený viděl takové chování mladého pekaře, oblíbil si ho
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a dovolil mu učit se latinsky. Pokračovat ve studiu ale nemohl pro
nedostatek financí. Dva roky proto prožil jako poustevník u chrámu
nedaleko Znojma. Když císař Josef II. zakázal poustevnický život,
Jan se vydal do Vídně, kde znovu pracoval jako pekař. Spolu se svým
přítelem, Petrem Kuncmanem, šel dvakrát do Říma. Podruhé dostali požehnání od biskupa města Tivoli, pozdějšího papeže Pia VII.,
k osamocenému poustevnickému životu. Při té příležitosti Jan dostal
nové jméno Klement. Když prožil půl roku v samotě, pochopil, že
Pán ho volá k veřejné službě. Vrátil se proto do Vídně. Jednou po
bohoslužbě Klement uviděl, že před chrámem stojí tři ženy, které se
pro velký déšť nemohou vrátit domů. Ochotně jim pomohl a našel
pro ně karetu. Překvapené dámy mu nabídly, aby se s nimi svezl.
Když se dozvěděli, že mladý muž by chtěl studovat na kněze, ale
nemůže, rozhodly se platit za něj a za jeho přítele Tadeáše Hýbla.
Univerzity byly tehdy prosáklé nevěrou. Jednou profesor během
přednášky mluvil proti pravdám víry. Hofbauer na to zareagoval:
„Pane profesore, to, co říkáte, není katolické učení.“ Pak se uklonil,
spěšně odešel a bouchl dveřmi.
Svá studia se Klement s Hýblem rozhodli dokončit v Římě. Když
sem přišli, domluvili se, že půjdou do toho chrámu, jehož zvon uslyší
jako první. Tak přišli do chrámu sv. Juliána. Právě tehdy se tam
modlili otci redemptoristé breviář. Hofbauer vyšel z chrámu a zeptal
se chlapce, který stál nedaleko, co to je za řeholníky, které tam viděl.
Chlapec odpověděl, že jsou z řádu Nejsvětějšího Spasitele, a hned
dodal: „Ty také budeš jedním z nich.“ A najednou zmizel. V tu chvíli
se svatý rozhodl vstoupit do řádu redemptoristů. Stejně tak udělal
i jeho přítel. Po ukončení noviciátu v roce 1785 byli vysvěceni na
kněze. Z rozhodnutí představených odjeli do Varšavy. Po cestě se
k nim přidal starý přítel Kuncman jako bratr mnich.
V hlavním městě Polska začali všichni tři široké misionářské
působení, které trvalo 22 let. Svá první kázání pronášeli na ulicích a později dostali chrám sv. Benna, který se stal centrem duchovní obnovy. Plody jejich práce byly mimořádně velké. Každého
roku udělovali více než 100 000 svatých přijímání. Kajícníků, kteří
toužili po svaté zpovědi, bylo velmi mnoho. Misionáři každého dne
pronášeli pět kázání, která navštěvovali dokonce protestanti. Ctihodný otec měl od Boha zvláštní dar, takže jako magnet přitahoval
k sobě srdce hříšníků. Mnoho z nich později vyznalo, že cítili jakousi
nepochopitelnou sílu, která je k němu přitahovala. Byl to plod jeho
vnitřního života. Svatý Klement byl mužem modlitby a věnoval jí mnoho času. Obzvlášť rád se modlil svatý růženec. Jak sám říkal, stal se
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mu knihou modlitby. Jednou se ho kdosi zeptal, jak byl schopen obrátit tolik hříšníků. Sluha Boží mlčky ukázal na kolena. Jeho heslem
bylo: „Lépe je mluvit o hříšníkovi s Bohem, než s hříšníkem o Bohu.“
V následku častých válek byl hlad a nouze, kterou nejvíce trpěly
děti. Svatý založil vedle chrámu sirotčinec, a aby ho mohl udržovat,
musel chodit žebrat. Jednou zašel do hostince prosit almužnu.
Jeden z hostů mu ale plivl do tváře. Duchovní otec se klidně otřel
a řekl: „To byl dar pro mě, teď tě prosím, dej mi ještě něco pro mé
ubohé děti.“ Tato trpělivost svatého se přítomných tak dotkla, že ho
všichni obdarovali velkou almužnou. Ten muž se pak i vyzpovídal a
stal se stálým kajícníkem u otce Hofbauera.
Když Napoleon dobyl Varšavu, mezi vojáky se rozšířil tyfus, kterým se nakazil i otec Hýbl, když dával svátost posledního pomazání
jednomu z vojáků. Nakonec otec zemřel. O rok později v chrámu
redemptoristů jeden francouzský voják vyvolal svým chováním pobouření. Rozšířilo se, že ho prý někdo udeřil. To se stalo příčinou
toho, že Napoleon se domohl u polského krále vyhnání redemptoristů z Varšavy. 20. června 1808 misionáře odvezli do pevnosti
Kostřín (Küstrin) nad řekou Odrou. Tam zůstali jen měsíc, neboť
když vláda viděla jejich vliv na vězně, rozhodla se je propustit a
dovolila každému vrátit se do rodné země. Svatý Klement si vybral
pro práci Vídeň a prožil tam ještě dvanáct let.
V tehdejší Vídni vládla lehkomyslnost a lhostejnost vůči víře.
Klement svou misii začal u italského chrámu sester uršulinek.
Zanedlouho se odtud začala šířit vlna duchovního probuzení po
celém městě. Horlivý kazatel se nebál říkat pravdu všude, kde to
bylo potřebné. Posluchači, proniklí duchem pokání, se zalévali hořkými slzami. Za svatým se přicházeli zpovídat chudobní i bohatí.
Dokonce i státní ministři a univerzitní profesoři byli mezi jeho kajícníky. Politici, kteří se s ním radili, nedovolili nepřátelům církve na
vídeňském kongresu v roce 1815 zrealizovat jejich plány. Klement
se obzvlášť věnoval apoštolátu mezi mládeží, na kterou měl velký
vliv. Díky své životní zkušenosti, a hlavně působení Ducha svatého,
Hofbauer poznával lidská srdce. Jedna řeholnice svědčila: „Jednou
jsem pocítila tak silný odpor k řeholnímu životu, že jsem se rozhodla
vrátit do světa. Nikomu jsem o tom ale nic neřekla. Přistoupil ke mně
otec Klement a řekl: ‚Františko, zůstaň v klášteře, Pán tě sem povolal.‘
Překvapilo mě, jak mohl něco takového vědět. Zůstala jsem a teď jsem
za to Bohu vděčná a šťastná.“
Jednou Klementa povolali k těžce nemocnému. Jak jen vstoupil
do pokoje, kde ležel, muž vykřikl: „Kněz přišel, aby mě podvedl. Ani
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umírajícímu nedá pokoje!“ Otec mu začal laskavě vysvětlovat: „Zamyslete se. Chystáte se na dalekou cestu a je třeba, abyste se posílil na
duši. Já vám udělím svaté svátosti.“ Zatvrzelý hříšník však odmítal.
Tehdy si sv. Klement klekl a začal se modlit růženec. Nemocný ho
s hněvem vyháněl z pokoje. Hofbauer odpověděl: „Neodejdu. Byl jsem
u mnoha, kteří umírali šťastně. Dnes chci vidět, jak umírá zavrženec.“
Ta slova hned zlomila odpor umírajícího.
Přestože sv. Klement činil tolik dobra, pronásledovali ho. Zakazovali mu kázat a jednou ho dokonce obvinili, že je špeh, a vytýkali
mu, že si dopisuje s Římem. Kancléř se pomocí intrik dožadoval,
aby misionáře vyhnali z Rakouska, ale císař František I., když se od
vídeňského arcibiskupa a papeže Pia VII. dozvěděl, jaká je pravda,
zakázal redemptoristy pronásledovat a postaral se o to, aby jejich
shromáždění bylo v Rakousku oficiálně schváleno. Otec Klement
se toho však už nedočkal. Koncem roku 1819 těžce onemocněl,
ale nepřestal pracovat. Při kázání na třetí neděli postní řekl Boží
služebník slova, která si pak věřící často připomínali: „Ó kéž bych
za svého života vždy spolupracoval s Boží milostí! Kolik dobrého by
Pán mohl skrze mne vykonat!“
8. března přišlo oznámení, že v Římě zemřela kněžna Jablonovská, velká dobrodinka kongregace redemptoristů. Přestože bylo
chladné počasí, otec sloužil bohoslužbu za zemřelou a ztratil i zbytek
svých sil. Přátelé ho litovali, že tak mnoho trpí, ale on odpověděl:
„Co Bůh chce, jak Bůh chce, kdy Bůh chce!“ Pak zazpíval svou milovanou píseň: „Všechno ke cti mého Boha.“ A přijal svaté svátosti.
15. března roku 1820 odevzdal svou svatou duši do rukou Božích.
Pohřeb zesnulého byl slavný. Celá Vídeň vyšla vzdát úctu svému
apoštolovi.

21 MUČEDNÍKŮ 21. STOLETÍ

Vesnici Al-Our proslavili mladí muži, místní obyvatelé, 20 Egypťanů a jeden Etiopan, kteří zemřeli mučednickou smrtí za Ježíšovo
jméno na břehu Středozemního moře. Vesnice Al-Our se stala známou 15. února 2015, kdy se svět dozvěděl strašnou zprávu, že v
Libyi na břehu Středozemního moře, bojovníci radikální islámské
organizace Islámský stát, odřezali hlavy 21 koptským křesťanům.
Tento drastický a brutální zločin přímo natáčeli na video. Bojovníci mávali noži a hrozili, že krev poteče proudem i v Evropě. Toto
video všemi otřáslo. Byla to v podstatě masová vražda mimořádné
krutosti — na ukázku všem. Vražda nevinných lidí! Šlo o obyvatele
egyptské vesnice, kteří přijeli do Libye za prací. Bojovníci jim nabízeli
velké peníze výměnou za víru, ale muži odmítli zradit Krista. Pak
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se ukázalo, že je před tím dost dlouho mučili. Pětkrát je vyvedli na
břeh, srazili na kolena a přikládali jim nože ke krku a samopaly k
spánkům. Zkoušeli jejich pevnost. Pětkrát dělali zkoušku inscenace
vraždy v naději, že se někdo z nich přece jen zřekne své víry v Krista,
a pokud ne, pak už bude provedena reálná vražda. Nikdo se nezřekl!
Všichni přijali mučednickou smrt.
Celá vesnice měsíc čekala na zprávy z Libye. Nepřišla vůbec
žádná informace, až dokud se na internetu neobjevil videozáznam
specifický svou krutostí. V den zveřejnění, 15. února, prezident
Egypta vyhlásil sedmidenní národní smutek za zavražděné křesťany.
Patriarcha koptské církve Tawardos II. vyhlásil tyto věrné křesťany
za mučedníky a začali být uctíváni jako ostatní svatí mučedníci,
umučení za víru v Ježíše Krista.
Teď je ve vesnici Al-Our hlavní památkou velký chrám, postavený
ke cti těchto 21 mučedníků. Před chrámem je velké sousoší: Ježíš
Kristus má rozepjaté ruce, pod Ním jsou ve čtyřech řadách sochy
klečících mučedníků. V jejich tvářích je pokoj a v očích touha po
nebi v očekávání smrti. 21 svatých mučedníků volá ke všem křesťanům 21. století, aby zůstali věrni našemu Spasiteli Ježíši Kristu.
On za nás zemřel, aby nám získal věčné štěstí v nebi. Z naší strany
je však podmínkou ne formální, ale živá víra. Příkladem této hrdinné
spasitelné víry jsou nám tito mladí mučedníci. Oni nezradili Krista,
zůstali Mu věrni až na smrt. Milovali Boha, a tím také správně milovali sami sebe, protože měli na zřeteli své největší dobro — spásu
duše. Byli si vědomi, že za cenu Kristovy krve byli vykoupeni. Ježíš
za nás zemřel na kříži, stal se pro nás Darem. Když Ho přijímáme,
přijímáme vlastní spásu, když se Ho zříkáme, způsobujeme si největší škodu. Oni se Krista nezřekli ani za cenu ztráty pozemského
života, aby neztratili život věčný.
Ďábel má jediný zájem: ukrást naši duši, oklamat nás, abychom
byli zavrženi. Navíc i v nás je otrávené ložisko zla — dědičný hřích,
z něhož vychází sebeklam, který nenávidí pravdu a odmítá pravou
lásku. Proto popírá anebo bojkotuje vůbec už jen myšlenku na věčný
život, na věčné štěstí nebo věčné odsouzení.
Tito mučedníci neztratili poklad víry, a tak spasili své duše.
V chrámové lodi před oltářem je pod sklem 21 rakví, na každé
z nich je fotografie zemřelého a vedle půda z místa smrti, oděv
se stopami krve a osobní věci, které měli v kapsách. Na stěnách
jsou životopisy od narození až do smrti těchto Kristových martyrés1
1

svědci, mučedníci
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21. století. Rakve jsou prázdné, jsou jen symbolem fyzické smrti,
ostatky mučedníků jsou uloženy pod oltářem chrámu.
Několik slov z interview šest let po mučednické smrti: Před sousoším, kde ukazuje na sochu svého klečícího syna, mluví otec jednoho
z 21 mučedníků: „Toto je můj syn,“ (radostně při tom pohlédl k nebi,
chvíli se odmlčel, jako by syna viděl živého a pokračoval) „Můj syn
odešel ke Kristu, teď je s Bohem. Copak to není radost? Syn
nezradil Krista! Teď je u Něho v nebeském ráji. V království
nebeském se modlí za nás, tam, u Boha.“
Hle, co je skutečná víra! Radost ze setkání s Bohem a odpuštění
vrahům.
Jak je to možné, že v našem technologickém a moderním 21. století zabíjejí nevinné lidi jen proto, že věří v pravého Boha? Velmi mnoho mladých lidí přichází sem do chrámu a dlouho se modlí u ostatků
křesťanských hrdinů víry. Mnozí z nich osobně znali své zavražděné
vrstevníky, vždyť jen nedávno žili vedle sebe. Je to upřímná modlitba
k svatým novomučedníkům, aby i jim u Boha vyprosili stejnou sílu
víry a odvahu k pravdivému hrdinství, které otvírá přímou cestu do
šťastné věčnosti. O této víře vydává před chrámem svědectví egyptský lékař: „Ježíše ponižovali — a s nimi udělali to samé. Ježíš
Kristus šel za nás na smrt také dobrovolně, Jeho také ponižovali, také Ho vyslýchali, také Ho vedli ke kříži... Uvědomte si,
že naši chlapci šli na všechny výslechy a mučení právě s touto
myšlenkou. Jaké má člověk myšlení, to se odráží v jeho chování. Na
dokumentárním videu, ale i tu, na sousoší, mají všichni mírné, pokojné
tváře, není na nich ani strach, ani vylekanost, jen pokojně hýbali ústy,
prostě se modlili. Chápete? A to hovoří o tom, že naše víra v Ježíše
Krista je postavena na Kristových přikázáních. Tato spasitelná víra
je, byla a bude do konce věků, zůstane taková silná, nezeslábne, nezapadne v historii. To, co je napsáno v Bibli, není jen historie, jsou to
živá slova, je to živý strom, který každý den přináší mnoho a mnoho
plodů a bude přinášet i dále. A tito svatí, to je živý příklad, že
naše víra je živá a že každý, kdo uvěří v Krista, bude žít věčně.“
Manželka jednoho z mučedníků vzpomíná, že při posledním telefonátu se mladý otec ptal na svého dvouletého syna a pak kladl
ženě na srdce, aby ho vychovala v křesťanské víře. Teď, po šesti
letech matka svědčí: „Když trošku vyrostl, ptal se, kde je tatínek a
kdy se vrátí domů. Řekla jsem mu: Tvůj tatínek je v nebi, kde je
náš pravý domov. Tam nás čeká, a když ty budeš jako tatínek
a ve svém životě se Krista nezřekneš, setkáš se s ním a pak
už s ním budeš stále. Pán Ježíš za nás zemřel na kříži i tvůj
tatínek zemřel proto, že zůstal věrný a nezřekl se Pána Ježíše.“
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Na břehu moře, kde 21 mučedníků vydalo svůj život za Krista,
bylo za krátkou dobu pokřtěno mnoho mladých mužů, muslimů,
kteří se obrátili ke Kristu. Tím, že se nechali pokřtít právě zde, dali
najevo, že i oni jsou si vědomi ceny víry v Krista a že i oni jsou ochotni
po příkladu těchto 21 věrných obětovat i své životy.
K tomu dodejme: tito mučedníci nebyli ojedinělým případem.
Rovněž před šesti léty byla stejným způsobem umučena i jiná skupina křesťanů v Libyi a kromě toho v Etiopii byly dalším křesťanům
v témž roce demonstrativně uřezány hlavy a vše natočeno na video.
Ve stejném období probíhala válka v Sýrii a bojovníci Islámského
státu se tam dopustili bezpočtu zvěrstev a mučení nevinných křesťanů. Na veřejnost se dostala zpráva o zvěrském rozemletí dětí ve
strojích na hnětení těsta, upalovali křesťany v klecích, a to i malé
děti, křižovali je, připoutávali k plotům s rozbuškou na krku, a tak
jim odervávali hlavy, a zabíjeli je i jiným způsobem.
Ve tři hodiny ráno byla napadena křesťanská vesnice v Nigérii.
Celou ji vyvraždili i s nemluvňaty a kojenci, které rozsekali mačetami. Byla to katolická vesnice. Na to Vatikán vůbec nereagoval.
Naopak, dnes pseudopapež František stále opakuje: „Je třeba přijmout muslimské migranty do každé farnosti, do každého kláštera a
na každé poutní místo.“
V Iráku byly statisíce křesťanů masově vyhnány ze svých domů.
Současně jich byl bezpočet zabit. Podobně krev mučedníků tekla a
dodnes teče v Afghánistánu, Jordánsku, Jemenu, Nigérii, Etiopii...
Rovněž i komunistická Korea a komunistický Vietnam a Čína krvavě pronásleduje křesťany dodnes. V tomto 21. století jsou to už
statisíce mučedníků, o kterých se ale nemluví.
Co se týče minulého století, nejmasovější vyvražďování křesťanů
bylo právě sto let před touto demonstrativní popravou koptských
mučedníků. V Arménii byl v roce 1915 masově vyvražděn asi jeden
milion křesťanských mužů. Ženy musely jít pochod smrti, až padly
únavou a vysílením umíraly. Cílem bylo totálně zlikvidovat křesťanství na tomto území.
V Mexiku (1929) ateistický režim masově věšel a střílel křesťany. V době komunistického režimu v Rusku desetitisíce odvážných
křesťanů, kněží a řeholníků, pro svou víru umíraly v koncentračních
táborech. Ze svědectví T. Goričevové z dob komunismu: studentská
mládež v Rusku hledala Boha a tenkrát bylo běžné, že křesťan byl
zastřelen ve sklepě vlastního domu, bez soudu, bez vyšetřování,
jenom pro svou víru.
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My žijeme v roce 2021, tedy v době spojené s tzv. covidem-19,
povinným nošením roušek, tzv. testováním, i s nucením k povinné
mRNA vakcinaci. Skuteční odborníci ve vakcinologii, imunologii, odvážně prohlašují pravdu, že testování je nevěrohodné, nošení roušek
je zbytečné a škodlivé, a co se týče samotné masové vakcinace, ta
nikoho neochrání před nemocí a budoucími covidovými mutacemi.
Naopak, odborníci varují, že vakcinovaní budou laboratořemi na
výrobu smrtelných virů.
Hlavní distributor vakcín B. Gates prohlásil: „Odvedeme-li dobrou
práci s vakcínami, snížíme populaci o 10–15 %“ (tedy o jednu miliardu
lidí). Římský klub stanovil, že je třeba zredukovat lidstvo ze sedmi
na tzv. jednu zlatou miliardu.
Co je a jak působí nebezpečná mRNA vakcína? 1) mění lidský
genom a činí z lidí geneticky modifikované organismy, neschopné
předávat život dalším generacím; 2) obsahuje hydrogel s organickými nanočásticemi, a tím patří do procesu čipizace; 3) obsahuje
tkáň zaživa vytrženou z nenarozeného dítěte; 4) je prostředkem ke
genocidě lidstva; 5) dělá z lidského těla producenta spike proteinu,
který jednak ničí vlastní organismus a jednak funguje jako smrtící
virus pro jiné lidi. Jeho tvorba se už v těle nedá zastavit.
Dr. Vernon Coleman, Anglie: „Probíhá vnucovaná masová vakcinace lidstva. Milióny mohou na experimentální vakcíny zemřít. S vakcínami proti covidu jsou spojené tři velké problémy:
1. závažné nežádoucí účinky
Většina institucí nechce přiznat, že jde o následky vakcinace.
Zdraví mladí lidé umírají několik hodin po očkování a je to publikováno jako pouhá náhoda.
2. patogenní aktivace neboli cytokinová bouře
Imunitní systém očkovaných bude při dalším styku s viry reagovat přehnaně, a to způsobí mnohá úmrtí. K tomu přirozeně dojde na
podzim a během příští zimy. V důsledku epidemie nemocí a úmrtí,
které nastanou, začnou vlády vnucovat další sérii očkování. Skuteční
a čestní specialisté budou opět z médií vyřazeni.
3. těla očkovaných = laboratoře vyrábějící smrtící viry
Těla očkovaných se stávají laboratořemi vyrábějícími smrtící viry. Navíc přirozené obranné — imunitní — systémy očkovaných jsou potlačeny specifickými a trvalými protilátkami, které byly vytvořeny vakcínou.
Očkovaní jedinci budou velmi ohroženi, jakmile se začnou šířit nové
mutace. Politici a média budou zase lhát a vinit ty, kteří vakcínu odmítli, z vývoje nových mutací a z nárůstu úmrtí, k němuž dojde. Odborníci
však dokazují, že právě naopak očkovaní jedinci budou ohrožo-
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vat lidstvo. Budou hlavní hrozbou pro každého, kdo byl očkován, ale
i pro toho, kdo očkován nebyl. Důvodem je, že viry, které vylučují, jsou
nebezpečnější než původní. Mutace budou stále silnější a smrtelnější.
Pokud tento očkovací program nezastavíme nyní, pak není přehnané říci, že je ohrožena samotná budoucnost lidstva. Plánem mRNA
vakcinace není naše zdraví, ale naše redukce — smrt.“
Dr. Mike Adams, USA: „Pokud se zařadíte do fronty na injekci,
budete pravděpodobně velice brzy mrtví. A o to vlastně jde. Vakcíny
se staly zbraněmi. Pro lidstvo jsou smrtícím vektorem.“
Dr. Carrie Madej, USA: „Vakcíny proti covidu-19 jsou navrženy
tak, aby z nás udělaly geneticky modifikované organismy. Způsobí
v těle člověka trvalé a neznámé genetické změny.“
Dr. Galina Borisovna Kirilličeva, RF: „Vůbec to nejstrašnější,
co může být, je, že se vakcíny mohou stát prostředkem hromadného
ničení... Věda dnes pracuje nad nanovakcínami, které obsahují nanočipy. To musí všichni vědět a něco takového nesmíme dopustit!“
Tuto nebezpečnou experimentální vakcinaci prosazuje pseudopapež František Bergoglio, a to opakovaně. Celý Vatikán musí být vakcinován, lživě tvrdí, že kdo nepřijme vakcínu, ohrožuje druhé. Opak
je pravdou. V roce 2019 před vypuknutím koronapsychózy pseudopapež intronizoval démona Pačamamu, a to přímo ve Vatikánu, což
je hrubým projevem modlářství. Mučedníci raději obětovali své životy, než by projevili úctu modlám a démonům. Pseudopapež rovněž
prosazuje legalizaci soužití sodomitů a jejich adopce dětí. To je přímo
satanizace církve i společnosti. Nejvyšší úřad v církvi — papežství —
je dnes zneužit k sebezničení církve, ale i celého lidstva, zvláště prosazováním experimentální mRNA vakcinace, která už patří i do procesu čipizace. Bible před čipizací varuje poukázáním na věčný trest
v ohnivém jezeře (Zj 13,16–18; Zj 14,11; Zj 16,2; Zj 19,20; Zj 20,4).
Ti, kteří se nechali oklamat, podlehli tlaku, nechali se vakcinovat a pak si uvědomili neřešitelnou situaci, ať se co nejdříve
snaží konat pokání a obrátit se celým srdcem k Bohu. Ať litují
svého hříchu, že nehledali a nemilovali pravdu a lehkovážně se
poddali lži. Další vakcíny ať radikálně odmítnou. Tito lidé mohou
každou chvíli na následky vakcinace zemřít.
Křesťané stále odmítají Kristovu výzvu k pravdivému pokání
(Lk 13,3), ale i naléhavé výzvy Matky Boží (Fatima...).
V tomto období koronapsychózy každý člověk musí vážně počítat
se smrtí, a to jak ten, který vakcínu přijal, tak ten, který ji odmítl.
Nikdo nebude spasen bez pravdivého pokání. Variantou pro záchranu mnohých zřejmě bude nejen pokání, ale i mučednická smrt.
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SVATÝ MUČEDNÍK SABINUS
Svatý Sabinus pocházel z města Hermopolis1 v Egyptě. Byl správcem toho města a lidé ho velmi ctili. Když za císaře Diokleciána (284–
305) začalo pronásledování křesťanů, Sabinus opustil svůj dům,
vládu, bohatství i všechny příbuzné a tajně město opustil. Spolu
s jinými křesťany se schoval v jedné vesnici v chudé chýši. Tam setrvával ve dne i v noci na modlitbách a postil se. Modláři začali Sabina
hledat, protože ho chtěli vydat na muka, neboť všichni věděli, že je
křesťanem. Delší čas nemohli svatého najít, a to je velmi hněvalo.
Jeden žebrák, který přicházel k sv. Sabinovi pro almužnu, následoval zrádce Jidáše, přišel k modlářům a řekl jim: „Co mi dáte,
když vám povím, kde se schovává Sabinus, kterého nemůžete najít?“
Dali mu dva zlaté, vzali s sebou vojáky a šli s ním do vesnice, kde
se skrýval svatý. Když tam přišli, vojáci obklíčili chýši a zaklepali
na dveře. V té chýši bylo spolu se Sabinem ještě šest křesťanů.
Mysleli si, že k nim přišel někdo z křesťanů a otevřeli. Vojáci hned
vtrhli dovnitř a všechny svázali. Zvlášť zakovali do řetězů sv. Sabina
a vedli ho k mučiteli Arianovi. Když vojáci vedli Božího služebníka
z Hermopole do Antinoopole, potkali se s mučitelem a on hned na
místě rozkázal Sabina mučit. Z jeho zad začali sdírat celé pásy
kůže, ale on nevydal ani hlásek a jen se v duchu modlil. Jeden
z pohanů, jménem Bisambon řekl: „Kvůli strachu a mukám ztratil
rozum i vědomí.“ Když to svatý slyšel, hned hlasitě zvolal: „Neztratil
jsem vědomí! Má duše je u mého Boha a vaše muka jsou pro
mě ničím. Ježíš Kristus za naši spásu trpěl více.“ Mučitel pak
rozkázal vést svatého do Antinoopole.
Když nastoupili na loď, aby se přepravili na druhou stranu řeky,
loď se nechtěla hnout z místa, dokud udivený Arianus nezvolal:
„Jeden je Bůh křesťanů!“ Když však připluli do Antinoopole, mučitel
jakoby zapomněl na zázrak, který se stal, a přikázal postavit Sabina
1

také nazývané Chemenu
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před soud. Obvinil svatého z čarování a odsoudil k pálení jeho těla
loučemi. Nakonec rozkázal utopit mučedníka v Nilu. Tak sv. Sabinus ukončil svůj pozemský hrdinný život. Šest křesťanů, kteří byli
zajati spolu s ním, rovněž mučili, a obdrželi od Pána Ježíše Krista
stejnou nebeskou odměnu. Stalo se to v roce 305.

12/21012/21
SVATÝ PATRIK, APOŠTOL IRSKA
Svatý Patrik se narodil v roce 387 v Británii, byl římsko-britského původu. Latinsky jeho jméno znělo Magonus Sucatus Patricius.
Byl vnukem křesťanského kněze Potita a synem jáhna Calpurnia,
který byl zároveň decuriem1 a pocházel z významného rodu. Přesto
všechno Patrik vedl lehkovážný život a nebral si do srdce poučení
kněží, kteří vedli lid ke spáse.
Když bylo Patrikovi 16 let, statky jeho otce přepadli irští útočníci,
piráti, a vzali chlapce do zajetí. Spolu s jinými nevolníky ho zavezli na pohanské území Severního Irska. Patrik tam musel šest let
sloužit jednomu druidovi2 jménem Milchu, pásl jeho ovce na hoře
Slemish.3 Každodenní život v otroctví byl velmi těžký. Často trpěl
hladem i zimou a bývalo, že musel pracovat ve dne i v noci. V těchto
podmínkách začal činit pokání, modlit se a celým srdcem se obracet
k Pánu. O té době později napsal ve svém Vyznání: „Každý den jsem
pásl ovce a často jsem se modlil. A čím dále tím více přibývalo
mi lásky k Bohu a bázeň Boží a víra rostly a duch mohutněl,
takže v jednom dni až sto modliteb jsem vykonal a v noci skoro
toliktéž. A také, když v lesích a na horách jsem pobýval, před
rozbřeskem jsem se probouzel k modlitbě, ve sněhu, v mrazu
i v dešti, a žádné bolesti jsem necítil a nebylo ve mně žádné
lenosti, neboť už tehdy ve mně planul Duch.“
Jedné noci ve snu uslyšel hlas, který mu říkal, aby se nebál a
šel ke břehu moře, protože je tam pro něj připravena loď. Udělal to,
utekl od svého zlého pána a ušel 322 kilometrů na jih, než přišel k
lodi. Když se však mořeplavci dozvěděli, že utekl od svého majitele,
1
2
3

člen městské rady
druidi — pohanští žreci v Irsku
malá hora v hrabství Antrim v Severním Irsku; leží několik kilometrů
východně od Ballymeny
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nechtěli ho vzít na loď, a to ani tehdy, když jim nabízel peníze. Mládenec se začal vroucně modlit k Pánu a srdce mořeplavců, přestože
byli pohané, změklo a vzali ho s sebou. Po třídenní plavbě přistáli
u nějakého neznámého ostrova, kde celý měsíc nemohli najít ani
živáčka, ale ani žádné potraviny, takže se všechny jejich zásoby vyčerpaly. Svatý Patrik to popisuje takto: „Jednoho dne mi kapitán lodi
řekl: ‚Hej, křesťane, říkáš, že tvůj Bůh je veliký a všemohoucí. Proč se
tedy nemůžeš za nás pomodlit? Pros za nás, neboť nám hrozí hlad.
Není totiž naděje, že bychom spatřili nějakého člověka.“ Odpověděl
jsem: „Obraťte se s vírou celým svým srdcem k mému Pánu Bohu,
u Něho není nic nemožného. On vám může ještě dnes poslat pokrm,
abyste se nasytili, neboť On má všude všeho hojnost!“ A z milosti
Boží se tak stalo. Bezprostředně po tom se přímo před námi na cestě
objevilo stádo divokých prasat a oni ihned mnohé z nich skolili. Když
zabili mnoho z nich, všichni se velmi posílili a nakrmili i své psy. Na
tomto místě jsme zůstali následující dvě noci a dobře se občerstvili a
nabrali sílu. Také jejich psi se zase nasytili; mnoho jich totiž zesláblo
a byli již polomrtví. Po tomto zážitku námořníci Bohu z celého srdce
děkovali a já jsem vyrostl v jejich očích. Od toho dne jsme stále měli
nadbytek potravy.“
Po dlouhém cestování sv. Patrik dorazil k pobřeží, odkud se
dostal do svého rodiště. Tehdy mu bylo 23 let. Doma nastala velká
radost. Při nočním bdění měl však budoucí apoštol nové vidění —
povolání k misii mezi irské pohany. Svatý proto odcestoval do Galie,
kde se učil všemu, co bylo nutné k jeho budoucí misii, pod vedením
sv. Germána, biskupa z Auxerre, a mnichů kláštera sv. Honoráta
na Lérinských ostrovech, jedné z tvrzí mnišského života v Galii.
Svatý Germán ho pak vysvětil na jáhna. Když Patrik ukončil studia,
zahořel velkou láskou k Božímu slovu.
V roce 429 vyvstala potřeba vysvětit biskupa pro Irsko a Patrik se
stal jedním z kandidátů. Biskupem se však stal Palladius, který ale
brzy zemřel. Po jeho smrti Patrik na krátký čas jel do Irska, ale pak
se znovu vrátil do Galie, kde byl roku 432 sv. Germánem vysvěcen na
biskupa. Ještě téhož roku papež Celestýn I. poslal Patrika do Irska.
Po příjezdu do Irska Patrik spolu se svými dvanácti pomocníky
cestoval po celé zemi a hlásal evangelium. Není lehké vylíčit, kolik
a jakých obtíží musel sv. Patrik překonat, než utvrdil v Irsku Kristovu víru. Irové byli loupeživý a surový národ. Nenáviděli cizince
a tvrdě lpěli na svých pohanských pověrách a zvyklostech. Patrik
se vždy snažil obrátit k víře v Krista vladaře jednotlivých území a
vůdce různých kmenů, aby se po jejich vzoru obraceli i jiní. Byl to
účinný způsob rozšíření křesťanství po celé zemi. Mnoho lidí, když

448

slyšeli jeho kázání, nejenže přijali křest, ale i zcela zasvětili svůj život
Ježíši Kristu a stávali se mnichy a kněžími. Nejhorlivějšími mnichy
a řeholnicemi byli k víře obrácení bývalí druidové a druidky a také
synové a dcery irských knížat, kteří opouštěli své rodiče i domovy
a následovali sv. Patrika.
První chrám v Irsku sv. Patrik vybudoval v roce 433 v městečku
Saul. Odtud vyjížděl na své misijní cesty. 26. dubna téhož roku, na
Bílou sobotu, zapálil v této zemi první velikonoční oheň. Stalo se tak
na pahorku Slane, ležícímu na protější straně planiny Brega oproti
hradišti Tara, kde sídlil nejvyšší král Laoghaire.
Bylo to velkolepé slavení Kristova vzkříšení, jehož se zúčastnilo
velké množství nově obrácených křesťanů. Zrovna tehdy se blížil i
pohanský svátek. Král Laoghaire zakázal zapalovat jakýkoliv oheň,
dokud nebude zapálen rituální pohanský oheň na hoře Tara. Druidi
králi řekli: „Jestli oheň, který zapálil Patrik, nebude této noci uhašen,
nikdy nezahasne.“ Král rozkázal vojákům, aby uhasili oheň a svatého
zabili. Nepodařilo se jim to však, protože Pán zázračným způsobem
ochránil své děti a oheň Kristovy víry postupně zachvacoval celé Irsko.
Nejzaťatějšími protivníky sv. Patrika byli místní druidi. Patrik
chtěl krále Laoghaire obrátit ke křesťanství, ale druidové se všemožně snažili tomu zabránit. Hlavní z nich, Lucet Máel, vyzval Patrika na
„souboj“ — čí Bůh je mocnější. Druid vyvolal své zlé bohy a s jejich
pomocí svolal temnotu na celou zemi. Lidé byli vyděšení a prosili
ho, aby vrátil světlo, ale on nemohl. Patrik se však modlil k Bohu
a hned vysvitlo slunce a všichni lidé radostně volali: „Velký je Bůh,
kterého hlásá Patrik!“
Potom Patrik řekl druidovi: „Vyzývám tě, abys vešel do domu
spolu s jedním z mých mladých učedníků. Ty budeš mít na sobě můj
plášť, zatímco můj učedník bude mít tvůj. Pak bude dům zapálen a
Nejvyšší ať rozsoudí.“
Druid s tím souhlasil. Dům byl naplněn mokrým a suchým dřevem. Svatý Patrik poslal svého mladého učedníka Benigna v plášti
druida do části domu se suchým dřevem. Druid vstoupil do poloviny s mokrým dřevem v Patrikově plášti. Poté byl dům zapečetěn a
zapálen, zatímco všichni lidé přihlíželi.
Patrik se modlil a plameny zcela pohltily druida i dům, ale Benigna se plameny ani nedotkly. Patrikův plášť však zůstal celý,
zatímco plášť druida shořel.
Král se velmi rozhněval, ale sv. Patrik mu řekl: „Pokud nyní neuvěříš, brzy zemřeš, protože na tvou hlavu padne Boží hněv.“ Král
dostal velký strach, jeho srdce se pohnulo a celé jeho město s ním.
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Přes to všechno musel sv. Patrik vytrpět mnoho pronásledování
a nebezpečí ze strany nepřátelsky naladěných pohanů. Pán ho i
jeho učedníky nejednou zachránil od jisté smrti. Stalo se, že druidi
nastražili léčku v lese. Svatý Patrik i jeho učedníci šli přes les a
zpívali hymny, které Patrik složil. Dnes jsou známy pod názvem
Štít sv. Patrika. Na tuto modlitbu Bůh udělal zázrak. Pohané místo
misionářů uviděli stádo jelenů.
V roce 444 sv. Patrik vybudoval katedrální chrám ve městě Armagh, které se brzy stalo církevním i vzdělávacím centrem. Patrik
pro nově stvořenou církev světil biskupy a kněze, učil je být věrnými
Kristu a dbát o svěřené stádo. Mnoho z jeho učedníků bylo pak prohlášeno za svaté. Pod vedením sv. Patrika proběhl první sněm irské
církve. Mnoho tehdejších směrnic se zachovalo až do současnosti
s různými pozdějšími dodatky. Svatý Patrik při té příležitosti vydal
sbírku kanonických pravidel a také spolu s devíti dalšími muži, mezi
nimiž byl i král Laoghaire, sepsal irské zákony. Patrikova autorita
byla zakotvena v názvu, který byl sbírce dán: „Patrikův zákon“.
Svatý Patrik byl svědkem zázračné úrody, kterou mu Pán dovolil sklízet. Proto bylo jeho srdce naplněno vděčností k Pánu Ježíši.
Říkal: „Přišel jsem k pohanům do Irska hlásat svaté evangelium a
snášet od nevěřících potupu, být ponižován na svých cestách a trpět
pronásledování až k uvěznění a k odřeknutí se práva na svou svobodu
pro užitek jiných. Jsem připraven bez váhání a ochotně položit svůj
život za Boží jméno, jen když mi to Pán dovolí. Jsem velkým dlužníkem
před Bohem, neboť mi daroval velkou milost, že se mým prostřednictvím zrodilo Bohu mnoho lidí, kteří vzápětí dosáhli dokonalosti.“
V následujících letech života svatý hlásal, učil, křtil, stavěl chrámy
a kláštery, obracel k víře v Krista vladaře i prosté lidi. Bůh skrze něj
činil velká znamení a zázraky: vyháněl démony, vracel slepým zrak,
hluchým sluch, uzdravoval malomocné a křísil mrtvé. Ještě před koncem pozemského života sv. Patrika se Irsko obrátilo k Ježíši Kristu.
Přestože svatý viděl velký postup křesťanství v Irsku, zarmucovaly
ho loupežnické přepady a zločiny, kterých se dopouštěli pohané.
Poslední dny svého života napsal: „Každý den čekám náhlou smrt,
přepadení, zajetí nebo podobné neštěstí“, ale dodává: „Vydal jsem
samého sebe do rukou Všemohoucího Boha, který všechno
řídí, jak praví prorok: Vlož svou starost na Pána a On sám se
postará.“ Tato velká naděje na Boha učinila sv. Patrika apoštolem
Irska. Nakonec přijal poslední svaté přijímání a v pokoji odešel
k Pánu. Psal se rok 461.
(Jeho památka se slaví 17. března; obrázek je na straně 476.)
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ROZJÍMÁNÍ O UTRPENÍ PÁNĚ
Uvažuj rád o bolestech a lásce Spasitelově! On své utrpení snášel
dobrovolně za všechno lidstvo. Každý může říci s apoštolem: „…
který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.“ (Gal 2,20) Nebylo hříchu ani nebude, za který by Spasitel netrpěl. „Hle, Beránek
Boží, který snímá hřích světa.“ (J 1,29) Děkuj Mu vroucně za tuto
lásku a snaž se, aby ani pro tebe, ani pro tvého bližního, Syn Boží
netrpěl nadarmo!
Svatí nazývají umučení Spasitelovo podivuhodnou knihou, otevřenou celému světu, aby v ní lidé četli o velikých tajemstvích spravedlnosti a lásky Boží. Kristus Pán zjevil kdysi sv. Anděle: „Kdo chce
nabýt milosti, ať neodvrací oči od kříže!“ A opravdu, hříšná duše,
která rozjímá o umučení Páně, bývá povzbuzena, aby se navrátila
k Bohu, vlažná duše bývá roznícena k nové horlivosti, duše milující
Boha dochází vroucnějšího spojení se svým Vykupitelem.
Svatý Albert Veliký praví: „Kdyby ses celý rok každý pátek postil
o chlebu a vodě, nemáš z toho tolik užitku, jako když zbožně rozjímáš
o utrpení Páně.“ Proto podáváme věřícím k rozjímání to, co nám o
umučení Páně zachovala evangelia:
„Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste
šli v jeho šlépějích.“ (1Pt 2,21)
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SVATÝ ALEXIUS Z EDESSY
V Římě žil zbožný a bohatý senátor jménem Eufemianus. Jeho
žena se jmenovala Aglaia. Přestože
měli velký majetek a mnoho služebnictva, nebyli šťastní, protože
neměli děti. Eufemianus a Aglaia
byli dobří křesťané, dbali o chudobné i nemocné, poskytovali stravu
a nocleh žebrákům i chudým pocestným. Aglaia se ve svém neštěstí
modlila k Bohu: „Pane, vzpomeň si
na mě, Tvou nehodnou služebnici
a zbav mě mé neplodnosti. A jestli
jsou její příčinou mé dřívější hříchy,
odpusť mi a dej, abych mohla mít
dítě. Dej nám syna, abychom mohli
mít s manželem v životě útěchu a pomocníka ve stáří.“ Bůh se nad
jejich manželstvím smiloval a daroval jim syna. Z jeho narození byli
rodiče nevýslovně šťastní a děkovali Bohu, že přijal jejich pokání a
modlitby. Děťátko pokřtili a dali mu jméno Alexius.1 Eufemianus a
Aglaia starostlivě pečovali o svého chlapečka, aby dostal tu nejlepší
výchovu. Nejvíc pozornosti věnovali tomu, aby mu svým životem
dávali dobrý příklad živé víry v Ježíše Krista.
Když bylo Alexiovi šest let, rodiče ho dali do křesťanské školy.
Chlapeček se tu naučil číst a psát a četl svaté knihy. Nejvíc se mu
líbily životy svatých a evangelium. V jeho dětském srdci rozpálili
vroucí lásku k Ježíši Kristu. Chlapec dorůstal a Duch svatý mu dával
pochopit, že všechno v tomto světě je jen dočasné a marné. Alexius
nenacházel štěstí ani ve slávě ani v hmotně zajištěném životě. Toužil
žít tak, jak žili svatí, kteří všechno opustili pro Ježíše, aby náleželi
jen Jemu. Toužil co nejdřív přejít do věčného života. Tuto velikou
touhu, cele se zasvětit Bohu, držel přede všemi v tajnosti, dokonce
i před svými rodiči.
Alexius dospěl a jeho otec Eufemianus se rozhodl ho oženit s dobrým děvčetem z císařského rodu. Řekl o tom své manželce. Aglaiu to
potěšilo, protože toužila po tom, aby jejich jediný syn byl šťastným
mužem, měl zbožnou ženu a pěkné děti. Alexius, přestože nechtěl,
1

z řeckého Alexios — „muž Boží“
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se podvolil vůli svých rodičů. Zanedlouho mladý pár uzavřel sňatek
v chrámu sv. Bonifáce. Toho dne Eufemianus uspořádal velkou
hostinu pro svého syna. Rodiče, nevěsta i všichni příbuzní se velmi
radovali. Jediný Alexius byl ve svém srdci smutný. Po svatbě, když
byl Alexius se svou manželkou sám, sundal zlatý prsten z ruky, dal
jí ho a řekl: „Uchovej ho a ať je Bůh mezi mnou a tebou, abychom
spasili své duše.“ To řekl a odešel od ní. Převlékl se do chudobného oděvu a tajně opustil rodný dům. Šel k moři, na břehu moře si
namátkově vybral jednu loď a nastoupil na ni. Při plavbě se modlil
k Ježíši: „Pane, zachraň mě od marného světského života, aby
mi neukradl věčný! Učiň mě hodným stát Ti na Tvém soudu
po pravici se všemi svatými.“ Loď, na niž Alexius nastoupil, plula do Laodiceje v Sýrii.1 Když vpluli do přístavu, Alexius se setkal
s poutníky, kteří šli do Edessy, aby tam uviděli obraz Ježíše Krista
nevytvořený lidskou rukou. Alexius se k nim přidal. Poklonil se
svatému obrazu a zatoužil v tom chrámě zůstat. Zbytky zlata, které
vzal s sebou na cestu, rozdal žebrákům. Sám se tak dobrovolně stal
žebrákem a prosil o almužnu. U chrámu si našel místo k modlitbě a
o nedělích přistupoval k svatému přijímání. Jeho stravou byl chléb
a voda. V tom všem se Alexius cítil nejšťastnějším ze všech lidí.
V otcovském domě po nečekaném odchodu Alexia nastal velký smutek. Otec nechápal, proč syn odešel z domu, a poslal své
služebníky do různých měst, aby ho hledali. Hledali ho všude, ale
nenacházeli. Někteří ze sluhů přišli až do Edessy a spatřili toho,
koho hledali, ale nepoznali ho, protože vzezření jeho tváře se postem
velmi změnilo a i jeho oděv byl jak u žebráka. Služebníci se vrátili
a oznámili svému pánu, že jeho syna nikde nenašli.
Svatý Alexius prožil v Edesse u chrámu sedmnáct let a stal se
milým Bohu.
Bůh tehdy zjevil lidem svatost Alexia. Přesvatá Bohorodička se
zjevila kostelníkovi toho chrámu, u kterého sv. Alexius žebral, a
řekla: „Uveď do mého chrámu muže Božího, který je hoden nebeského
království, protože jeho modlitba je jak vůně kadidla a vystupuje před
Boží tvář. Duch svatý na něm spočívá. Hle, on žebrá u dveří chrámu.“
Kostelník našel toho, o němž mu Bohorodička řekla, a uvedl ho do
chrámu, aby v něm přebýval. Tehdy se mnoho lidí dozvědělo o jeho
svatém životě a začali ho ctít. Svatý Alexius se bál lidské slávy a cti
a potajmu z Edessy odešel.
Nasedl na loď, která se plavila do Kilíkie, aby tam u chrámu
sv. Pavla sloužil Bohu modlitbou a postem. Když plul po moři, zvedla
1

přístavní město ve starověké Sýrii; nachází se v blízkosti města Latakia
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se velká bouře. Lodí mnoho dní zmítaly vlny, až nakonec z Božího
dopuštění přistála u Říma. A tak, i když nechtěl, Alexius dorazil do
svého rodného města. Vystoupil z lodě a řekl si: „Nebudu nikomu
břemenem, ale půjdu do domu mého otce jako někdo neznámý.“
Když už se blížil k svému domu, setkal se se svým otcem, který se
s mnoha sluhy vracel domů. Poklonil se mu až k zemi a řekl: „Pánův
služebníku, smiluj se nade mnou, ubohým žebrákem, a dovol mi přebývat v jednom koutě tvého dvora, abych se mohl sytit drobky, které
padají z tvého stolu. A Pán požehná tvá léta a dá ti nebeské království, a je-li někdo z tvé rodiny na cestách, vrátí ti ho ve zdraví.“ Když
Eufemianus uslyšel o někom na cestách, vzpomněl si na svého syna
Alexia a začal plakat. Pak nařídil svým sluhům, aby udělali pro žebráka chýšku vedle dveří jeho domu, nosili mu jídlo a nepohrdali jím.
V otcovském domě Alexius pokračoval v životě modlitby a půstu. Jídlo, které mu přinášeli, rozdával jiným žebrákům a sám jedl
jen chléb a vodu. Přestože jeho otec přikázal služebnictvu, aby se
k němu chovali slušně, často si na něm vylévali hněv. Jedni mu
nadávali a láli, druzí do něj strkali a kopali, tahali ho za vlasy, plivali
na něj a vylévali na něj pomyje. Takové utrpení Alexius zakoušel od
svých sluhů. Všechno to snášel z lásky k Bohu a pro spásu bližních.
Nenaříkal, ale mužně trpěl a vždy děkoval. Největším utrpením pro
něj však bylo, když slyšel, jak rodiče a manželka pláčou steskem po
něm. Matka plakala nad ztrátou svého jediného syna a manželka,
která dobrovolně zůstávala v domě jeho rodičů, plakala nad ztrátou
manžela. Svatému se svíralo srdce lítostí pro ten pláč. Avšak láska,
kterou měl k Pánu, v něm vítězila nad láskou k rodičům a manželce.
Tak Alexius prožil sedmnáct let v otcovském domě. Nikdo ho však
nepoznal, všichni mysleli, že je žebrákem.
Když ho Pán chtěl vzít do věčného života, odhalil mu den a hodinu
jeho smrti. Alexius před svou smrtí napsal na papír celý svůj život.
Popsal i ta tajemství, o kterých věděli jen jeho rodiče a manželka,
aby z toho poznali, kdo byl. Na konci svého vyznání napsal: „Prosím
vás, moji milí rodiče a má manželko, nemějte mi za zlé, že jsem vám
způsobil takový zármutek, když jsem vás opustil, neboť i mě bolelo
srdce kvůli vaší bolesti. Mnoho jsem se za vás k Bohu modlil, aby
vám dal trpělivost, a tak vás učinil hodnými svého království. Doufám
v Jeho dobrotu, že vyplní mou prosbu, neboť i já jsem kvůli Němu
toto všechno trpěl. Věřím, že nakolik jsem vás zarmoutil, natolik větší
radost přijmete v nebi od Boha.“ Po napsání tohoto listu Alexius žil
ještě několik dní a pak ve své chýšce zemřel.
Papež Inocenc I. sloužil bohoslužbu v chrámu Svatých apoštolů
a byl na ní přítomen i císař Honorius. Od svatého oltáře najednou
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zazněl zvláštní hlas: „Najděte muže Božího, ať se pomodlí za město;
jeho modlitba pro vás bude velmi prospěšná.“ Papež i císař přikázali
hledat toho muže po celém Římě. Nikdo ho však nemohl najít. Ze
čtvrtka na pátek v noci se lidé shromáždili v chrámu Svatých apoštolů s císařem a papežem. Celou noc se k Pánu modlili, aby jim
ukázal svého svatého služebníka. V pátek na úsvitě se muž Boží
Alexius rozloučil s tělem a odešel k Pánu. V chrámu se znovu od
oltáře ozval hlas: „Hledejte muže Božího v domě Eufemiana.“
Papež i císař spěchali do domu Eufemiana a ptali se ho, proč když
má ve svém domě tak velkého svatého, že ho hledá celý Řím, nikomu
o něm neřekl. Eufemianus odpověděl: „Nikoho takového ve svém
domě neznám.“ Když nastalo mlčení, jeden sluha, který přicházel
za sv. Alexiem, řekl Eufemianovi: „Můj pane, není tím Božím mužem
žebrák, kterého jsi mi svěřil? Celé noci tráví na modlitbách, mnoho se
postí, každou neděli přijímá svaté svátosti. Někteří z našich chlapců
se na něm však dopouštějí mnohých příkoří, bijí ho po tváři, tahají
za vlasy, polévají pomyjemi, ale on to vše radostně a pokorně snáší.“
Jakmile to Eufemian slyšel, běžel do chýšky žebráka a zavolal ho.
Neslyšel však žádnou odpověď. Rychle vešel dovnitř a uviděl, že už
tam leží mrtev. Jeho tvář byla jako tvář anděla. V ruce držel papír.
Eufemianus chtěl vzít ten papír a dozvědět se, co je na něm napsáno, ale ruka ho silně držela a nepouštěla. Spěšně se vrátil k císaři
a papeži a řekl jim: „Našel jsem toho, kterého hledáte, ale už zemřel.
Má v ruce nějaký papír, který jsem zkoušel vzít, ale nepodařilo se
mi to.“ Císař i papež rozkázali připravit drahocenné lože a položit
na něm tělo muže Božího. Papež, císař a všichni přítomní padli na
kolena před tělem svatého. Papež Inocenc prosil, aby jim Pán dovolil
poznat jméno svatého. Tehdy jeho ruka vypustila papír. Papež ho
vzal a nahlas přečetl. Všichni se tak dozvěděli, že tím svatým mužem
Božím byl syn Eufemiana, Alexius.
Již šedovlasý Eufemianus s bolestí v srdci padl na kolena a s
pláčem začal objímat svaté tělo svého syna. Také Aglaia a Alexiova
manželka zkropily jeho tělo slzami. Lid z celého města obstoupil
dům, takže když papež a císař nesli svaté tělo do chrámu, nemohli
se s ním protlačit, i když úmyslně házeli do davu peníze, aby si tak
uvolnili cestu. Nikdo nebyl chtivý zlata, jen se všichni chtěli dotknout
svatých ostatků. Sedm dní leželo Alexiovo tělo v chrámu sv. Bonifáce. Po sedmi dnech papež položil tělo svatého v témže chrámu do
drahocenného hrobu. Z hrobu svatého vytékal vonící olej, skrze který
Pán udílel dar uzdravení všem slabým a nemocným. Svatý Alexius
zemřel 30. března roku 411.
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SVATÝ CYRIL JERUZALÉMSKÝ, PATRIARCHA
Svatý Cyril, velký obránce spasitelné
víry, se narodil v Jeruzalémě v rodině
zbožných křesťanů. Stal se mnichem a
prožil svá mladá léta v samotě, kde věnoval čas modlitbě a učení. Obzvlášť důkladně se učil Božímu slovu. V roce 345
byl vysvěcen na kněze. Hlavní povinností
sv. Cyrila bylo připravovat katechumeny
na přijetí svátosti křtu. Tuto službu plnil
několik let. Některá jeho duchovní poučení byla zapsána a zachovala se dodnes.
Jsou cennou památkou, popisující život
církve ve 4. století.
Po smrti jeruzalémského patriarchy
Maxima, jemuž za obranu Kristova božství ariáni vypíchli oko a přeťali šlachy
na noze, se stal jeho nástupcem sv. Cyril. Bylo to v roce 351. Ariánská hereze,
která popírala Kristovo božství, se v tom
čase rozšířila, neboť jejím stoupencem se stal sám císař Konstancius II. (337–361) a také mnoho východních biskupů. S velkou horlivostí proti této herezi vystoupil právě patriarcha Cyril.
V prvním roce jeho patriarchátu se stal v Jeruzalémě zvláštní
zázrak. Patriarcha Cyril písemně oznámil tuto událost císaři a přesvědčoval ho, aby přijal pravou víru. Ve svém dopise napsal: „Dnes,
7. května, se kolem třetí hodiny na nebi ukázal velký jasný kříž právě
nad Golgotou a sahal až k Olivové hoře. Neviděl ho jeden nebo dva
lidé, ale celé město. A nebyl to, jak by si mohl někdo myslet, výplod
představivosti nebo dočasný jev, protože tento jev trval několik hodin
a byl viditelný našim očím jasněji než slunce. Celé město zachvátila
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zároveň hrůza i radost a kvůli tomuto zázraku se všichni seběhli
k chrámu a jako jedním hlasem oslavovali našeho Pána Ježíše Krista,
jediného Božího Syna.“ Tehdejší Jeruzalém byl z velké části zničen,
a proto jeho význam slábl. Jeruzalémští patriarchové byli nespravedlivě podřízeni autoritě metropolity Caesareje palestinské, kterým
tehdy byl arián Akacius. Svatý Cyril se od něj oddělil a nezachovával
žádnou falešnou poslušnost bezbožníkovi. Naopak, jasně odhaloval
jeho odpadlictví i to, že úřad zaujímá nezákonně, neboť už několik
let předtím místní sněm v Serdice sesadil Akacia jako heretika. Akacia naplnila zlost a začal hledat příležitost, jak vyhnat služebníka
Božího z jeho úřadu. A důvod se našel. V Jeruzalémě nastal velký
hlad. Svatý Cyril rozdal všechno, co měl, aby nakrmil chudé. Nouze
však přetrvávala. Prodal proto část církevního náčiní a rouch a za
utržené peníze koupil pšenici. Akacius to využil, svolal sbor ariánských biskupů a obvinil na něm patriarchu ze svatokrádeže. Heretici
odsoudili patriarchu Cyrila a násilně ho vyhnali z Jeruzaléma. Svatý
Cyril se nejprve odebral do Antiochie a pak do Tarsu, kde ho laskavě
přijal tamější biskup Silván. Když se to Akacius dozvěděl, napsal mu
list, v němž požadoval, aby buď Cyrila vyhnal, anebo mu nedovolil
sloužit liturgii, protože je jakoby vyloučený z církve. Silván ho však
neposlechl, protože věděl, že patriarcha Cyril je pravověrný a klatba
na něj byla vynesena nespravedlivě. Svatý Cyril viděl, že Silván se
v některých věroučných dogmatech mýlí, vysvětlil mu jeho omyl a
uvedl ho na cestu pravdy.
V roce 359 v Seleukii proběhl místní sněm východní církve, který
odsoudil Akacia a sv. Cyrilovi bylo nařízeno vrátit se do Jeruzaléma. Tehdy zločinný Akacius šel do Cařihradu a před patriarchou
Eudoxiem a císařem Konstanciem očernil sněm biskupů. Nazýval
je zhoubnými lidmi, kteří se shromáždili ne k užitku, ale ke škodě církve. Obzvlášť se snažil zkompromitovat patriarchu Cyrila.
Císaře nejvíce rozhněvalo to, že sv. Cyril prodal zlatem vytkaná
církevní roucha, která otec císaře, Konstantin Veliký, kdysi daroval
patriarchovi Makariovi, aby si je oblékal, když uděluje křest svatý.
Konstancius proto znovu odsoudil sv. Cyrila do vyhnanství a spolu
s ním i biskupa Silvána z Tarsu.
Za nějaký čas převzal žezlo císařství Julián Odpadlík. Nejprve ze
sebe dělal zbožného a propustil z vyhnanství všechny pravověrné
biskupy, odsouzené dřívějším císařem. Tehdy se na svůj stolec vrátil i sv. Cyril. Když však Julián utvrdil svou moc, zjevně se odřekl
Krista. Chtěl zesměšnit Spasitelovo proroctví o zničení jeruzalémského chrámu, a proto rozkázal svatyni znovu vybudovat. Julián
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na to vyhradil velkou sumu peněz, poslal zedníky a svěřil svému
příteli Alipiovi dozor nad prací. To bylo roku 362. Židé se zaradovali a začali se sbíhat ze všech stran světa do Jeruzaléma. Cestou
rabovali a ničili křesťanské chrámy. Zámožní židé dávali peníze a
ženy své drahocenné šperky a všichni vlastnoručně nosili kámen i
písek, aby začali se stavbou. Křesťané se zarmoutili a byli skleslí,
ale patriarcha Cyril byl zcela pokojný, neboť stál ve víře. Vždyť Pán
říká: „Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat.“ (Gal 6,7) Na
modlitbě prosil Vládce nebe i země, aby nedal svým nepřátelům
završit dílo, ale aby je sám svou všemohoucností zastavil a zničil
jejich plány. Židům řekl, že se jejich úmysl neuskuteční, neboť nic
nezmohou proti Kristovu slovu: „Přijdou dny, kdy z toho, co vidíte,
nezůstane kámen na kameni, všechno bude rozmetáno.“ (Lk 21,6)
Zanedlouho se sami přesvědčili o pravdivosti těchto slov. Pohanský
historik, nepřítel křesťanů, Ammianus Marcellinus, píše, že když
židé svezli velmi mnoho vápna, sádry a písku, zvedl se tak silný
vítr, že všechno rozmetal. Následujícího dne zemětřesení zruinovalo
i zbytek starého chrámu zpustošeného Římany. Navzdory těmto
událostem židé začali klást nové základy chrámu. Tehdy došlo ještě k strašnějšímu zemětřesení, takže z jejich práce nezůstalo nic,
a ještě se zřítily okolní domy a zahynulo přitom mnoho dělníků.
Z vykopaných příkopů vylétaly ohnivé koule, které pálily zednické
nářadí a na oděvu židů vypalovaly znaky svatého kříže. V noci nad
ruinami zářil velký kříž, jako znak vítězství Ježíše Krista. Když židé
viděli takové znamení, odmítli dále stavět a mnoho z nich uvěřilo
a nechalo se pokřtít. Opět se naplnilo Spasitelovo slovo: „Nebe a
země pominou, ale má slova nepominou.“ Potvrzením toho byl i tento
pokus židů znovu vystavět svůj chrám. Všechno, co bylo napsáno,
je historicky dokázáno fakty a židé to nemohou nijak popřít.
Za vlády posledního ariánského císaře Valenta byl sv. Cyril, který
neústupně bojoval za pravověrnost, v roce 368 odsouzen potřetí
do vyhnanství. Až když na císařský trůn nastoupil Theodosius I.,
mohl se Boží služebník vrátit ke svým ovcím, kterým pak sloužil
ještě osm let.
Svatý Cyril se účastnil II. všeobecného sněmu v Cařihradě, na
němž byla odsouzena hereze ariánů a makedoniánů. Do vyznání
víry svatí otci dodali slovo: „homousios“ — což znamená „Jedné podstaty“. Svatý Cyril řídil jeruzalémskou církev 35 let, z nichž 16 let
prožil ve vyhnanství. Zemřel v roce 386 ve věku 70 let.
Spisy sv. Cyrila jsou velkým pokladem církve, neboť byly napsány
z vnuknutí Ducha Božího. Svatý v nich přemáhá ariánskou herezi,
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vysvětluje svatou liturgii, hovoří o modlitbách za mrtvé a podobně.
Obzvlášť důležité je jeho učení o svátostech. O svaté Eucharistii
píše: „Co vypadá jako chléb, není chléb, i když se to po chuti
tak zdá, ale je to Tělo Kristovo. A to, co vypadá jako víno,
není víno, i když se tak po chuti zdá, ale je to Krev Kristova.
O vínu říká sám Kristus: ‚Toto je moje Krev‘. Kdo se odváží o
tom pochybovat, a bude si myslet, že to není Jeho krev? On
předtím proměnil vodu ve víno. Copak bychom neměli věřit, že
On proměňuje víno v krev?“ (Katech. mysl. 4,6)

12/21012/21
SVATÁ ANDĚLA Z FOLIGNA
Anděla Foliňská žila ve 13. století
v městě Foligno v Itálii. Nesmírně se
jí líbily zábavy a móda. Provdala se
a měla několik dětí. Co ji přivedlo k
Bohu? Byla to strmá a trnitá cesta.
Sama o tom píše: „Přemýšlela jsem o
svých hříších a z toho poznání jsem
pocítila velkou bázeň, že budu zavržena, a hořkou bolest. Potom jsem se
začala stydět za své hříchy a tak velice
jsem se styděla, že jsem své hříchy
ve zpovědi zamlčela a svatokrádežně přistoupila ke stolu Páně. Svědomí mne trápilo ve dne v noci, takže
jsem prosila Boha o pomoc. Konečně
jsem nalezla kněze, kterému jsem se
ze všeho vyzpovídala a dostala jsem
rozhřešení. Cítila jsem při této zpovědi
hořkost, stud a bolest, avšak necítila jsem lásku. Pak jsem rozjímala a
poznala milosrdenství Boží, které mi
pomohlo vyznat se z hříchů, a tak mne
zachránilo od pekla. Poznala jsem jasně, jak jsem svými hříchy
křižovala Ježíše Krista, a zmocnila se mne tak horoucí láska a
lítost, že jsem si umínila všeho se vzdát, abych se mu obětovala.
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V mém hledání se mi ukázala křížová cesta, útočiště všech hříšníků. Pán mi řekl: ‚Chceš-li ke kříži, musíš se učinit lehčí a svobodnější,
to znamená: všem musíš odpustit, sebe osvobodit od všeho, co máš,
darovat mi srdce a jít trnitou cestou utrpení.‘ Proto jsem odložila lepší
šaty a zřekla se lepšího jídla, ale bylo to dost obtížné, protože jsem
ještě necítila silnou lásku k Bohu.“
Jak přitáhl Bůh k sobě kající Andělu? Zemřel jí manžel a děti.
Byla ještě mladá. Aby snadněji překonávala pokušení, vstoupila
do třetího řádu sv. Františka. Statečně bojovala proti smyslnosti a
hříchu, až konečně s pomocí Boží zvítězila. Ráda rozjímala o Kristově
utrpení. Napsala náboženské spisy: O duchovní vzdělanosti, O obrácení... Ačkoliv své hluboké náboženské vědomosti čerpala přímo ze
zjevení Božího, říkávala: „Duchovní život nespočívá ve zjeveních,
která mohou učinit člověka domýšlivým, ale v činorodé lásce
k Bohu.“ Proto chodila, třebaže sama churavá, do nemocnic, aby
ošetřovala trpící. Nikdy však nepřišla s prázdnýma rukama. Zemřela
4. ledna 1309.
Když dospěla k vrcholu dokonalosti, viděla na modlitbách Boha.
Píše o tom: „Ptáš se mne, co jsem viděla? Říkám: Viděla jsem Boha.
Mohu jenom říci: Viděla jsem plnost a jasnost, kterou jsem se cítila
tak proniknuta, že to nedovedu popsat... Spatřila jsem nejvyšší krásu,
která obsahuje všechno dobré. A všichni svatí stáli před čarokrásnou
Velebností Boží, aby ji chválili. Bůh mi tehdy řekl: ‚Přemilá dcero!
Všichni svatí v nebi tě vroucně milují, také má Matka. Jednou budeš
uvedena do jejich společenství.‘“ Jindy mi pravil: „Nekonečně tě miluji. Avšak neukazuji ti tuto lásku, nýbrž ji před tebou skrývám.“ Má
duše mu řekla: „Proč máš tak velikou lásku ke mně a takovou radost
ze mne? Vždyť jsem tak ošklivá a celý život jsem tě urážela!“ On
však odpověděl: „Prokázal jsem ti tolik lásky, že takřka nepamatuji
tvé chyby, ačkoliv mé oči je vidí. Uložil jsem do tebe velký poklad.“
V Bohu jsme spojeni se všemi svatými, ale jenom tehdy, když
máme poklad milosti posvěcující. Hleďme se očistit od smrtelného
hříchu dobrou zpovědí a po stupních sv. Anděly kráčejme k většímu
a většímu spojení s Bohem a jeho svatými.
(Její památka se slaví 4. ledna.)
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SVATÍ MUČEDNÍCI CHRYSANT A DARIA
Jeden bohatý muž urozeného
původu jménem Polemius přišel
z Alexandrie do Říma, kde byl s
úctou přijat všemi vysoce postavenými úředníky a od císaře obdržel
hodnost senátora. Měl jediného
syna, který se jmenoval Chrysant.
Otec zajistil synovi vzdělání a dal ho
na studia filosofie. Chlapec toužil
poznat pravdu a s velkým zájmem
se studiu věnoval. Dostalo se mu
do rukou svaté evangelium a listy
apoštolů. Pozorně je přečetl a řekl
si: „Do té doby jsi, Chrysante, četl
pohanské spisy naplněné temnotou, dokud jsi nenašel světlo
pravdy. Teď, když jsi ho našel,
drž se jeho jediného, protože není
moudré ani rozumné se od světla
znovu odvracet do tmy. Bůh těm, co hledají, dává, neboť tak
sám přikazuje, jak jsi četl: ‚Hledejte a naleznete!‘ Jestliže jsi
hledal a našel, a pak to budeš chtít opustit, budeš podoben bláznivým
a nerozumným lidem. Pevně se proto drž celou svou myslí toho, čeho
se třeba držet, abys neupadl do velké marnosti, kdybys dobrovolně
opustil dobra nalezená s takovým úsilím. Získal jsi zlato a stříbro i
drahé kamení, proto jsi také hledal, abys je našel. Dávej tedy dobrý
pozor, aby ti nikdo tvůj poklad nevzal.“ Když si to Chrysant ujasnil,
začal hledat, kdo by mu mohl být učitelem božského Písma. A tak,
jak zpočátku naslouchal vysvětlením řečnické a filosofické moudrosti od nejznámějších učitelů, tak toužil najít prosté učitele, jakými
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kdysi byli neučení rybáři, kteří celý svět ulovili k poznání Krista.
Takové učitele soudný mladík usilovně hledal. Četl totiž slova apoštola: „Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil
Bůh moudrost světa bláznovstvím? Neboť když v moudrosti Boží
svět nepoznal skrze moudrost Boha, zalíbilo se Bohu skrze bláznovství kázání spasit věřící.“ O tom Chrysant každý den přemýšlel
a hledal Kristovy služebníky. Díky jednomu věřícímu se Chrysant
seznámil s knězem Karpoforem, který se skrýval v jeskyni, neboť
to bylo za časů pronásledování křesťanů. Chlapec ho často navštěvoval a tak se naučil pravdám Kristova učení a za několik měsíců
přijal křest svatý.
Svou víru neskrýval, ale veřejně vyznával Ježíše jako Boha a tupil
pohanské bůžky. Polemius se bál, že ztratí císařovu přízeň, a proto
zavřel svého syna v temném sklepení a trýznil ho tam hladem. Pro
Chrysanta to však nebyl trest, spíše cvičení se v půstu, tichosti a
zůstávání na úzké cestě do ráje. Když otec viděl, že tímto utrpením
nezlomí synovu stálost, naveden příbuznými se rozhodl stáhnout
mladíka k odpadlictví hříšnými svody. Přikázal vyzdobit světlý pokoj,
vybral pět nejkrásnějších otrokyň a s výhrůžkou jim nařídil, aby se
všemožným způsobem snažily Chrysanta svést. Mladík s mužnou
velkodušností snášel toto velké utrpení a v tomto boji se ukázal jako
nepřemožitelný Kristův bojovník. Chutných jídel a sladkých nápojů
se ani nedotknul a od děvčat utíkal jako od jedovatých hadů. Štítem
víry odbíjel všechna jejich úlisná slova. Klíčem k vítězství bylo však
to, že se Chrysant v této zkoušce ustavičně modlil a volal k Nejvyššímu: „Ó Bože, zachraň mě! Ó Pane, pospěš mi na pomoc!“ (Ž 70,2)
„Jak já sám mohu obstát v tomto boji, kterým se ďábel postavil proti
mně, jestliže déšť Tvého milosrdenství neuhasí tělesný plamen v mém
srdci? Nechává se svést ten, kdo si myslí, že vlastní silou překoná
tělesnou vášeň a zachová čistotu. Duše nemůže dosáhnout nebeského
příbytku, jestli Ty sám ji tam nedovedeš. Pomoz mi, Pane, uniknout
nečisté vášni, té vzteklé šelmě, a já Tobě, svému Osvoboditeli, budu
z celé duše děkovat.“ Když se takto pomodlil, Pán zázračně zasáhl.
Děvčata upadla do tak hlubokého spánku, že se sama nemohla
probudit, ani nikdo jiný je nemohl probudit, dokud nebyly vyneseny
z pokoje. Když je přenesly do druhého pokoje, probudily se, a když
znovu vcházely do pokoje, kde byl Chrysant, hned usínaly.
Někteří přátelé přemlouvali Polemia, aby oženil syna s nějakou
dívkou, která je vyučena v pohanské moudrosti, neboť prostá děvčata by mohl lehce „oklamat křesťanskými čárami“. Navrhli mu jednu
jménem Daria, která sloužila v modlářském chrámu Minervy. Sou-
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hlasila s návrhem vdát se za Chrysanta, ale ani tělesnou krásou,
ani laskavými slovy nemohla uhasit jeho lásku ke Kristu. Kristův
bojovník byl jako tvrdý diamant, jako nezviklatelný sloup a nepohnutelná hora. Láskou k Bohu přemohl tělesnost a zbraní kříže
odrazil rozžhavené střely, které na něj zlý ďábel namířil. Z hlubiny
srdce zvolal k Bohu a prosil o pomoc Ducha svatého. Děvčeti pak
řekl: „Poslouchej mě, dívko, jestli kvůli dočasnému svazku se mnou,
smrtelným člověkem, ses okrášlila takovými ozdobami a tak mi mažeš
med kolem úst, abys mě odvrátila od dobré vůle a zkazila mou duši,
která je uchvácena jinou láskou, a chceš změnit můj úmysl, o co víc
by ses měla snažit, abys mohla získat lásku Nesmrtelného Krále,
Božího Syna. A nebude to pro tebe těžké, jestli po tom zatoužíš. Zachováš-li svou duši spolu s tělem čistou a neposkvrněnou, a tak jako
dnes své tělo krášlíš drahocenným ozdobami, tak ozdobíš své srdce
dobrými zvyklostmi, pak se ti andělé stanou druhy, apoštolové přáteli, mučedníci blízkými a vyprosí pro tebe tu milost, že sám Kristus
se ti stane Ženichem a připraví pro tebe příbytek neporušitelný na
nebesích, nesrovnatelně krásnější a zářivější než ten pozemský, a
dá ti věčnou rajskou radost. Květ tvého mládí učiní nesmrtelným a
zapíše ti věno v knihách věčného života.“ Když Daria uslyšela taková
mladíkova slova, hluboce se jí dotkla a odpověděla: „Žádná tělesná
žádostivost mě sem nepřivedla tak ozdobenou, ale slzy tvého otce,
abych tě obrátila k službě našim bohům.“ Svatý Chrysant odpověděl: „Jestliže máš nějaké důkazy, kterými mě můžeš přesvědčit, že
služba, kterou prokazujete bohům, je spravedlivá, poslechnu tě a
změním svůj názor.“ Daria rychle vyhrkla: „Nic není užitečnějšího a
potřebnějšího pro člověka než ctít bohy a mít se na pozoru, aby nevyvolal jejich hněv...“ Dívka se snažila různým způsobem přesvědčit
Chrysanta, tu recitovala verše poetů, tu citovala výroky filosofů.
Pánův služebník však zůstával pevný jako křemen a nepohnutelný
jako skála. Namítl jí: „Jak mohou být našimi ochránci ti bohové, kteří
sami potřebují ochranu jiných, a hlídají je v noci psi, kteří jsou k nim
přivázáni, aby je zloději neukradli? Proč je přibíjejí železnými hřeby
a upevňují olovem, aby je nikdo nepřevrátil, aby nespadli a nerozbili
se?“ Daria řekla: „Vyrábí je ze zlata, stříbra a mědi, z mramoru i
dřeva, aby je lidé viděli očima a věděli, o kom mají v mysli přemýšlet
a koho ctít a bát se.“ Svatý Chrysant se ohradil: „Copak jsou hodni
božské cti ti, kteří se za modlami kryjí? Bohem se může nazývat jen
Ten, kdo je zcela svatý, pravdivý a plný božské slávy. A kdo jsou vaši
bohové? Váš Kronos pojídal vlastní děti. Zeus byl pronásledovatelem
svého otce a manželem vlastní sestry. Copak se může nazývat bohem
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Hermés, čaroděj, který každého dne přinášel běsům v oběť kohouta
či prase? Anebo se snad může nazývat bohem Hérakles, vrah mnoha
nevinných? Ukaž mi aspoň jednu jejich ctnost, z níž je možné si vzít
příklad. Poznej proto, že to nejsou bohové, ale smrtelní lidé, králové,
jež nerozumní lidé nazvali bohy. Sami vaši básníci o tom svědčí ve
svých dílech. A pokud jde o filosofy, přestože odmítají báchorky spisovatelů, sami pod zdáním moudrosti padli ještě do větší pošetilosti,
když spojují stvořené věci se jmény bůžků. Například Krona nazývají
časem. Poseidona mořem. Afroditu ohněm. Héru ovzduším a tvrdí, že
modly jsou jen obrazy těchto živlů, kterým prý náleží úcta. Podívej,
jak je tomu ve skutečnosti: Komu země přináší ovoce? Tomu, kdo ji
ctí, anebo naopak prostému zemědělci, který ji bez úcty okopává? A
moře? Jestliže je bohem, tak si u něj vypros, aby ti bez práce dalo
rybu. Z toho všeho vidíš, že ani člověku, ani ničemu jinému nenáleží
božská úcta, jen jednomu Stvořiteli, který vše stvořil z lásky k nám.
Uvěř v Jeho Syna Ježíše Krista, abys i ty mohla získat Boží lásku.
Nebude to pro tebe těžké, pokud jen budeš chtít.“ Duch svatý se
dotkl Dariina srdce a uvěřila slovům Chrysanta. Oba se rozhodli,
že budou žít, jako by byli v manželství, ale zůstanou v panenství.
Otec se zaradoval a myslel si, že konečně bude se synem všechno
v pořádku. Dal mu svobodu a učinil ho svým dědicem, ale z Božího
úradku zanedlouho zemřel.
Chrysant pak pokřtil Darii, která brzo dosáhla dokonalosti na
cestě svatosti. Kolem svatého manželství se začalo shromažďovat
mnoho mužů a žen, kteří toužili cele se zasvětit službě Bohu. Vybudovali proto dva kláštery, v nichž každý z nich vedl své učedníky.
Chrysant muže a mladíky, Daria ženy a dívky. Za několik let natolik
vzrostl počet Bohu zasvěcených osob, že nespokojení Římané přišli
za městským prefektem Celerinem a stěžovali si na svaté: „Kvůli
těmto dvěma čarodějníkům jsme ztratili naše ženy a muže. Jak se
budou rodit děti, když je odmítáno manželství kvůli jejich divnému
učení?“ Prefekt hned rozkázal zajmout Chrysanta i Darii a všemožně
je mučit, jestli nepřinesou oběti modlám. Svatého odevzdal do rukou
tribunovi, který se jmenoval Klaudius. Na jeho příkaz vojáci svázali
mučedníka volskými žílami tak mocně, že se mu zařezaly do těla až
ke kostem. Najednou se však rozvázaly a nenechaly po sobě žádnou
stopu. Chrysanta pak hodili do páchnoucí kobky a vsadili do trojích
okovů. Okovy se však hned rozsypaly jako prach a temnici ozářilo
jasné světlo. Potom na něj vylévali lidskou moč a říkali: „Teď ti už
nepomohou tvé čáry.“ Smrad se však náhle přetvořil v krásnou vůni.
Nakonec mučedníka zašili do telecí kůže a postavili na místo, kde
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silně pálilo slunce. Ale ani tato muka mu nezavdala žádnou škodu.
Klaudius to připisoval čarovné síle a nutil mučedníka poklonit se
bůžkům. On odpověděl: „Kdybys měl aspoň kapku zdravého rozumu,
lehce bys pochopil, že mi nepomáhá magie, ale Boží síla, a že vaši
bohové jsou nic, jen prach a hlína.“ Tehdy tribun rozkázal přivázat
ho ke dřevu a bít sukovitým kyjem. Kyj byl v rukách katů těžký,
a jakmile se jím dotkli těla svatého, stával se měkkým. Když to
Klaudius viděl, i s vojáky padl před Chrysantem na kolena a prosil
za odpuštění. Spolu se svou ženou Hilarií a dvěma syny Jásonem
a Maurem uvěřil v Krista. Rovněž všichni vojáci s členy svých domácností se obrátili a nechali se pokřtít. Dozvěděl se o tom císař
Numerianus (283–284) a hned rozkázal utopit Klaudia v moři a jeho
syny spolu se sedmdesáti vojáky setnout mečem. Hilaria každého
dne přicházela na hroby svých synů, nedaleko města a dlouho se
tam modlila. Když to pohané viděli, zajali ji, ale ona je ještě poprosila
o dovolení ukončit modlitbu. Vroucně volala k Bohu, a tak přešla
do věčného života.
V té době byl Chrysant zavřen v ponuré věznici a Daria v nevěstinci. Pán své služebníky zázračně ochránil. Lev, který utekl z Kolosea,
ochraňoval svatou, aby se k ní nikdo nepřiblížil. Shromáždilo se
mnoho siláků, vycvičených pro zápasy v cirku, a chtěli z nevěstince
šelmu vyvést. Avšak lev, posílený Bohem, každého chytil, a pak s
ním mrštil na zem k nohám Kristovy nevěsty. Daria jim řekla: „Jestli
uvěříte v Pána Ježíše, nic zlého se vám nestane. Když ne, pak ať vás
od smrti zachrání vaši bohové.“ Oni činili pokání a bez újmy vyšli
z domu. Po celém městě pak hlasitě provolávali: „Římané, věřte, že
není jiného Boha kromě toho, kterého hlásá Daria!“ Prefekt Celerinus
proto začal znovu svaté mučit. Chrysanta pověsili na dřevě a kati ho
chtěli pálit pochodněmi. Dřevo se však hned zlomilo a louče pohasly.
Ti, kteří chtěli svaté učinit násilí, nečekaně dostali křeče do rukou,
až jim praskaly žíly, takže křičeli strašnou bolestí. Císař tehdy rozkázal oba mučedníky zaživa zakopat do jámy za městem na cestě
Via Salaria. Tak svatí společně završili své hrdinné mučednictví a
přešli do věčného života, kde obdrželi věnce vítězství od Krále slávy.
Na jejich hrobě se stalo mnoho zázračných uzdravení. Křesťané se
často scházeli v nedaleké jeskyni, kde měli bohoslužby a přijímali
svaté svátosti. Pohané se to dozvěděli a jednou, když tam zase křesťané byli, zasypali vchod do jeskyně kamením a zemí. Velký počet
věřících, mužů, žen a dětí tam toho dne přijal mučednickou smrt.
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SVATÝ JAN A JINÍ MUČEDNÍCI
Z MONASTÝRU SV. SÁVY
Na konci 8. století obsadili Palestinu Saracéni a vzájemně mezi
sebou bojovali. Palestinské země byla proto velmi zpustošená. Saracéni při vzájemných bojích plenili nejen venkov, ale ruinovali i
města jako Eleuteropolis, Aškelon, Gaza a jiné. Bandité nečekaně
napadali lidi, rabovali jejich majetky a toho, kdo se jim stavěl na
odpor, zabíjeli. Přepadali poutníky a bili je, o všechno je okradli a
sotva živé propouštěli. I město Jeruzalém bylo ve velkém strachu.
Sešli se do něj lidé z okolních měst a vesnic, střežili hradby a připravovali se postavit na odpor barbarům. V té době v lávře ctihodného
otce Sávy, která se nachází asi 30 kilometrů od Jeruzaléma, sloužili
svatí otcové v modlitbách a půstech Bohu ve dne i v noci. Přestože
mohli v čase loupežných útoků svůj monastýr opustit a schovat se
v Jeruzalémě, nechtěli opouštět toto místo, kde na počátku svého
mnišského života přijali Kristovo jho. Jednou už zemřeli pro svět,
proto nebrali ohled na smrt, která je mohla potkat, a ve všem se
spoléhali na Krista. Říkali: „Náš Panovník je všemohoucí a bude-li
chtít, lehce nás ochrání před rukama barbarů. A jestliže nás vydá na
smrt, ať se stane Jeho svatá vůle. Všechny Jeho cesty jsou pravdivé a
spravedlivé, On ví, co je pro nás lepší.“ Jeden druhému říkali: „Bratři,
svěřme se Ježíši a nevracejme se z monastýru do hluku světa kvůli
strachu před barbary, abychom v očích všech nevypadali jako zbabělci a jako ti, kteří se nedrží Pánova příkazu, který řekl: ‚Nebojte se
těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zahubit nemohou.‘ (Mt 10,28) Jestliže
je k povzbuzení vidět ty, co odcházejí ze světa na poušť a jdou za
Kristem, o co víc je pohoršením vidět ty, kteří po krátkém čase života
na poušti kvůli strachu před lidmi z ní utíkají a vracejí se do světa.
Ať se nám nevysmívá náš společný nepřítel ďábel, který nás strachem z barbarů chce vyhnat z poustevnického monastýru. Mnohokrát
jsme nad ním vítězili a musel utíkat s hanbou, protože nám pomáhal
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náš Král, Kristus. Nemáme kamenné zdi, které by nás chránily, ale
místo nezbořitelné stěny máme Ježíše tak, jak zpívá David: ‚Buď mi
skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.‘ (Ž 31,3)
Nemáme zbraně, přilby a štíty, abychom jimi odráželi barbarské
střely, ale máme zbraň duchovní lásky, zbraň naděje, štít víry a přilbu spásy. Těmi se ozbrojme. Nemáme vojenské pluky, které by nás
chránily před barbary, ale Hospodinův anděl bude blízko těm, kteří
se bojí Pána, a vysvobodí nás. Život je nám Kristus a smrt ziskem.
Copak jsme tímto krátkým životem nepohrdli z lásky k Ježíši, když
jsme přišli na poušť? Proč bychom se měli bát smrti, když každý
den sobě umíráme? Jestliže tu budeme zabiti, budeme zabiti
pro Krista, vždyť zde žijeme kvůli Němu.“ Tak jeden druhého
utěšovali slovy a stávali se odvážnějšími. Své těla i duše dali do
Božích rukou a zůstali v lávře.
Když tak svatí otcové v lávře žili, Nebeský ochránce je ze své svaté
vůle chránil před barbarskými útoky. Mnohokrát kolem tohoto pouštního místa procházely hordy Saracénů z Arábie či z jiných míst a
zastavily se v monastýru. Nedopustili se však žádného zla, jen požadovali jídlo. Na mnichy se dívali s hněvem, ale Bůh nedopouštěl, aby
se někdo dopustil na Jeho otrocích křivdy. Vzali tedy z monastýrů
všechno jídlo, co se tam jen našlo, a šli dál svou cestou. Avšak místo
vděčnosti hrozili, že jednou lávru zboří a vyplení. Později se tito lupiči dvakrát vydali do lávry, aby ji vyrabovali a srovnali se zemí, ale
Bůh to nedopustil. Poprvé když se blížili, narazili na jeruzalémské
vojsko. Došlo k bitvě a Saracéni byli poraženi a vyhnáni. Podruhé
jiní barbaři, kteří už šli na mnichy, se po cestě tak opili vínem, které našli v jedné vesnici, že se začali bít mezi sebou a tak jich bylo
mnoho zraněných a mrtvých, jejich úmysl byl zmařen a horda se
rozprchla. Otcové v lávře se dozvěděli o těchto dvou barbarských
oddílech, které chtěly přepadnout lávru i o jejich konci. Ctihodní
otcové slavili Boha a beze strachu zůstávali ve svých celách. Pak
Bůh však chtěl na své služebníky dopustit zkoušku, jako kdysi na
spravedlivého Joba, aby ho vyzkoušel jako zlato v ohni, a ukázalo
se, že jsou hodni svého Stvořitele.
Blížil se čas velkého půstu. Ďábel navedl šedesát ozbrojených
etiopských barbarů a ti se chystali přepadnout lávru. Mysleli, že
najdou u mnichů jakési úspory a bohatství. Týden před Květnou
nedělí, ve dvě hodiny odpoledne, barbaři lávru přepadli. Mniši tušili, že se blíží jejich příchod, spěšně opustili své poustevnické cely
a běželi do monastýru a do chrámu. Barbaři s vytasenými meči a
nataženými luky s křikem vběhli do monastýru. Někteří z otců chtěli
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utišit jejich hněv, vyšli jim vstříc a laskavými slovy je přesvědčovali:
„Proč jste k nám, bezbranným a mírumilovným, přišli jako do války?
Copak jsme vaši nepřátelé? Ke všem se chováme mírně, ani vás, ani
nikoho jiného jsme nikdy nezarmoutili. Proto jsme opustili svět a žijeme na poušti, abychom se vzdálili každému nepřátelství, hádkám a
bojům a abychom v pokoji mohli plakat nad svými hříchy a naleznout
zalíbení v Božích očích. A nejenže jsme nikoho z vás nezarmoutili,
ale snažíme se dělat dobro, jak jen můžeme. Mnoho z vašich lidí,
kteří sem přicházeli, jsme pohostili, dali jim odpočinout a také jídlo
na cestu. Přece nám nechcete odplácet zlem za dobro? Měli byste
nám být vděční za dobré skutky, které jsme vůči vám dělali. I dnes
jsme připraveni postavit před vás pokrm a dát vám jako putujícím
odpočinek.“ Barbaři s hněvem zakřičeli: „Pro jídlo jsme sem nepřišli,
ale pro stříbro a zlato. Vyberte si: buď nám dáte zlato a stříbro, které
schováváte, a zůstanete naživu, anebo jestli nám je nechcete dát,
zahynete našima rukama.“ Otcové řekli: „Věřte nám, muži, že jsme
chudobní a natolik jsme zchudli, že nemáme ani dostatek chleba, ani
oděv. O zlatu a stříbru, o kterém mluvíte, se nám nikdy ani nezdálo.
Používáme jen nejnutnější věci, které člověk k životu potřebuje.“ Když
to svatí řekli, barbaři vzplanuli hněvem a začali na shromážděné
mnichy střílet z luků. Třinácti otcům způsobili rány, po kterých
brzo zemřeli. Jiné zranili lehce. Pak se vrhli do cel, velikými kameny
rozbíjeli dveře, a co z chudobných věcí nacházeli, to vynášeli ven.
Zapálili cely otců, a když chtěli zapálit chrám, Božím řízením uviděli
v dálce lidi, kteří přicházeli. Mysleli, že se blíží jeruzalémské vojsko
ochránit mnichy, a proto hned začali utíkat a odnášeli s sebou věci,
které mnichům ukradli.
Na Květnou neděli někdo oznámil otcům, že barbaři shromažďují
větší oddíl lupičů, aby znovu přepadli lávru. Ctihodní otcové byli ve
strachu, ale neutekli. Připravovali se na smrt, spolehli se na Boha
a čekali konec. 20. března, na Zelený čtvrtek zrána, Etiopané podruhé zaútočili na lávru. Jedny zastřelili šípy, jiným usekli hlavy,
jiné rozsekávali na polovinu, dalším odsekávali ruce a nohy a jiné
kameny ubíjeli k smrti. Obklíčili monastýr a střežili hory a kopce,
aby ani jeden z mnichů nevyvázl z jejich rukou. Mnoho z nich se
tehdy dalo na útěk, ale padli do rukou nepřátel; jen málu z nich se
podařilo utéci. Mladého mnicha Jana, který se dal na útěk do hor,
chytili a mučili. Na rukách i nohách mu pořezali šlachy, vzali ho
za nohy a z vrchu hory ho po kamení vláčeli až ke chrámu, takže
mu všechnu kůži na zádech sedřeli o ostré kamení. Stejně tak i
ctihodného otce Sergeje, který z monastýru utekl, chytili, přivedli
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zpět do monastýru a sťali mu hlavu. Někteří otcové se schovali
v jeskyni, co byla za monastýrem. Jeden bandita, který držel stráž
na pahorku, uviděl, že se u jeskyně něco hýbe a křikl na své společníky, že i tam jsou mniši. Velký Etiopan s vytaseným mečem stanul
u vchodu do jeskyně a hrozivým hlasem zakřičel, aby vyšli. Když
se třásli strachem, ctihodný Patricius, který byl mezi nimi, šeptem
řekl bratřím: „Nebojte se, bratři, já za vás jeden vyjdu a zemřu, ale
vy tady buďte mlčky.“ A připraven položit svou duši za své přátele
vyšel ven k Etiopanovi. Ten se ho s výhrůžkami ptal, zda jsou tam
ještě mniši. Ctihodný otec odpověděl, že tam byl jen on sám a vedl
Etiopana do monastýru. Barbaři shromáždili svaté otce v chrámu a
řekli: Vykupte sebe i váš chrám čtyřmi tisíci zlatých. Jestli ne, hned
vás všechny zabijeme mečem a váš chrám spálíme ohněm. Svatí
otcové pokorně odpověděli: „Pro lásku Boží, neprolévejte nadarmo
naši nevinnou krev. Tolik zlata, kolik od nás vyžadujete, nemáme a
nikdy jsme neměli. V celé naší lávře se dnes nenajde ani zlaťák. Jestli
chcete, vezměte si všechno, co vidíte, třeba i náš oděv, a nechte nám
jen život.“ V monastýru byla jeskyně ctihodného otce Sávy. Barbaři
vzali všechny svaté otce, zavedli je do té jeskyně a u vchodu do ní
zapálili oheň. Házeli na oheň větve a hnůj, aby z ohně vycházel velmi páchnoucí dým. Tím dýmem mořili ctihodné otce v jeskyni, aby
prozradili, kde mají chrámový poklad. Pak je vyvedli a hrozili jim
krutou smrtí, vyslýchali je a vymáhali zlato. Neslyšeli od nich však
žádnou odpověď, svatí už se jen modlili. Jeden vzýval: „Pane, přijmi
v pokoji mého ducha,“ a jiný: „Pane, vzpomeň si na mě, až přijdeš
do svého království.“ A tak se každý z nich modlil svou modlitbu.
Tehdy je znovu uvrhli do té jeskyně a mořili dýmem. Z dýmu jich
zemřelo osmnáct a mezi nimi byli i Jan a Patricius. Všechny ostatní, kteří zemřeli z dýmu či mečem nebo jinými mukami, zná sám
Bůh, který je zapsal do knihy života. Ti, kteří zůstali živí po mučení
dýmem, krutí barbaři bili, házeli na zem a šlapali po nich nohama.
Vzali z lávry všechny věci, které jen mohli najít, vložili je na monastýrské velbloudy a odešli. Bratři, kteří zůstali ledva živí, i ti, kteří
se schovávali po jeskyních a skalních trhlinách, se později společně
sešli v monastýru. Těla ctihodných otců zanesli do chrámu, který
díky Boží ochraně nebyl spálen. Celou noc Spasitelových utrpení
strávili v pláči a pak důstojně pochovali těla bratří. Ty, kteří byli
raněni, ošetřovali. Tak ctihodní otcové v monastýru ctihodného Sávy
zemřeli mučednickou smrtí a jejich duše zůstávají ve věčném pokoji.
Barbaři po odchodu z lávry byli hned zasaženi Božím trestem náhlé smrti. Na poušti a na polích bez meče padali mrtví zanecháni na-
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pospas psům, šelmám a ptákům. Jejich zlé duše padly do pekla, kde
oheň neuhasíná a červ neumírá. Duše zabitých otců jsou však v rukách Božích a v nebi od Krista Boha dostaly věnce mučednické slávy.

12/21012/21
BLAHOSLAVENÝ PETR DONDERS
Blahoslavený Petr Donders se
narodil 27. října 1809 v Tilburgu,
v severním Brabantsku. Rád by se
stal knězem, ale rodiče byli chudobní. Petr měl křehké zdraví a nebyl
nadaný. Aby podporoval rodiče, naučil se tkalcovskému řemeslu. Když
mu bylo dvaadvacet let, přijal místo
sluhy v malém semináři s dovolením, že se smí zúčastňovat vyučování. Bylo pro něj velké pokoření
sedět mezi chlapci a skoro ze všech
předmětů dostávat špatnou známku. Avšak jeho silná vůle přemohla všechny překážky. Vystudoval a
byl přijat do kněžského semináře.
Po vysvěcení se odebral do misií v
Paramaribu v Surinamu. Vstoupil
k redemptoristům a po noviciátu šel sloužit malomocným v osadě
Batavia.1 Byl otcem všech. Ošetřoval nemocné, štípal dříví, čistil jejich obydlí, upravoval lůžka, převazoval hrozné rány malomocných,
pral ošklivě páchnoucí obvazy. Ale ještě více se staral o jejich duše.
V této úmorné práci vydržel až do sedmdesáti sedmi let. 31. prosince 1886 měl v kostele poslední kázání. Pak ulehl. Stále opakoval
svou oblíbenou modlitbu: „Staň se vůle Boží. Ano. Staň se vůle
Boží!“ Zemřel 14. ledna 1887.
(Jeho památka se slaví 14. ledna.)

1

Batavia leží v okrese Saramacca na severu Surinamu.
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SVATÝ JAKUB, BISKUP
Jakub si už z mládí zamiloval zbožný život. Pak vstoupil do monastýru, kde se vyznačoval duchem modlitby a ustavičného pokořování. Psal také duchovní knihy a za nějaký čas, když svou duši
očistil upřímnou modlitbou a pokáním, se stal knězem a později
biskupem. Za vlády císaře Konstantina V. Kopronyma (741–775)
nastalo strašné pronásledování za uctívání svatých ikon. Biskup
Jakub mužně vystoupil proti ikonoborectví. Za to mnoho vytrpěl.
Bili ho tak, že celá jeho záda i hruď byly jako jedna velká rána. Pak
ho uvrhli do temnice a mořili hladem. Když s Boží pomocí prošel
vším tímto utrpením, odsoudili ho do vyhnanství, kde svatý vyznavač
zemřel na následky ran roku 756.

12/21012/21
SVATÝ TOMÁŠ,
PATRIARCHA KONSTANTINOPOLE
Svatý Tomáš byl za svůj zbožný život ustanoven jáhnem velkého
cařihradského chrámu konstantinopolským patriarchou Janem
Postníkem. Po smrti sv. Jana a blahoslaveného Cyriaka, který byl
patriarchou po něm, za vlády tyrana Foky (602–610), určili za konstantinopolského patriarchu sv. Tomáše. Byl dobrým Božím správcem a neúnavným pastýřem Kristovy církve.
V době, kdy byl sv. Tomáš patriarchou, se v Galacii stala tato
událost: V jednom městě šlo procesí s kříži. Velké kříže, které lidé
nesli, se začaly samy od sebe kymácet tak silně, že jeden do druhého narážely a z toho se lámaly. Hned se to všude rozneslo. Cařihradský patriarcha Tomáš tehdy zavolal sv. Teodora ze Sykeonu
a ptal se ho, co přesně se stalo a co to znamená. Svatý Teodor měl
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prorocký dar, ale nechtěl patriarchovi říci, proč se to stalo, proto
řekl: „Ta událost se v galatském kraji skutečně stala, ale nevím, co
to má znamenat.“ Svatý Tomáš padl starci k nohám a znovu ho
prosil, aby mu zvěstoval, co se má stát. Když Teodor viděl velkou
pokoru patriarchy, řekl: „To, že se kříže kývaly a lámaly, zvěstuje
velké soužení pro Kristovu církev a útoky vnitřních i vnějších nepřátel
na řecké království. Zvnějšku mají přitáhnout velké hordy barbarů a
uvnitř se církevní klérus rozdělí ve víře, protože nebudou chtít konat
pravdivé pokání, a začnou pronásledovat a ničit sami sebe. Kvůli
tomu mnoho Božích chrámů zpustne a bude zničeno, a to vše se má
stát brzy.“ Když to patriarcha uslyšel, velmi zesmutněl a prosil ctihodného Teodora, aby se za něj pomodlil, aby Bůh vzal jeho duši
dříve, než to všechno přijde.
Teodor na prosbu patriarchy pobýval nějaký čas v Konstantinopoli, v chrámu sv. Štěpána, kde se zamknul v jedné cele a modlil
se tam. Tehdy sv. Tomáš onemocněl a poslal své služebníky za ctihodným otcem s prosbou: „Teodore, chtěl jsem ti oznámit, že jsem
velmi nemocen. Prosím, pomodli se za mě k Pánu Ježíši Kristu, aby
mi dal rychlou a šťastnou smrt.“ Stařec se zdráhal a nechtěl jeho
prosbu vykonat. Tehdy k němu patriarcha znovu poslal s tou samou
prosbou. Přestože Teodor nechtěl, vyplnil vůli sv. Tomáše, pomodlil
se za něj k Bohu a po modlitbě poslal k Tomáši vzkaz: „Přikážeš,
abych k tobě přišel, nebo se už oba uvidíme až v Božím království?“
Patriarcha mu prostřednictvím posla odpověděl: „Nepřerušuj, otče,
své mlčení, mně stačí to, co jsi řekl, že se oba uvidíme před Bohem.“ V
tentýž den k večeru sv. Tomáš odešel k Pánu. Stalo se to roku 610.
Řídil církev tři roky a dva měsíce. Jeho život byl tak dokonalý, že
ho církev připočetla k zástupu svatých.
Po smrti sv. Tomáše usedl na patriarchální stolec Sergius, jáhen
konstantinopolské církve. Zpočátku byl pravověrným, ale později
upadl do hereze monotheletismu, která v Ježíši Kristu vyznávala
jen jednu vůli. Tehdy nastalo velké soužení a rozdělení, chrámy byly
ničeny a pravověrní trpěli pronásledování od heretiků. Také Bůh pro
hříchy církevních představitelů dopustil na řecké království útoky
Peršanů. Nepřátelé spálili ohněm mnoho zemí, dobyli Jeruzalém,
vzali dřevo svatého Pánova kříže a odnesli je do Perské říše. Tehdy
se naplnilo to vše, co předpověděl sv. Teodor ze Sykeonu.

12/21012/21
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SVATÝ MUČEDNÍK ALEXANDR
Za vlády císaře Aureliana zesílilo pronásledování křesťanů.
V Pamfýlii byl tehdy místodržitelem Antonius. Ten přišel do
pamfilijského města Side, zajal
městského presbytera Alexandra a postavil ho před svůj soud.
Mnoha zkouškami a mukami
týral Kristova služebníka. Zpočátku se ho zeptal: „Kdo jsi?“
Svatý odpověděl: „Křesťan, kněz,
pastýř Kristova stáda.“ Místodržitel se ho znovu otázal: „Kde je
Kristovo stádo?“ Svatý odpověděl: „Po celé zemi jsou lidé, které Kristus Bůh stvořil. Ti z nich,
kteří v Něho věří, jsou ovce Jeho pastvy. Ti, kteří odpadli od svého
Stvořitele a podřídili se stvoření a dílu lidských rukou — bezduchým
modlám — tak jako vy, ti jsou odloučeni od Jeho spaseného stáda
a budou v den posledního soudu postaveni spolu s kozly po levici.“
Místodržitel řekl: „Ze dvou důvodů tě budu mučit: abys mi ukázal
ty, kteří věří v Krista, a abys našim bohům přinesl s úctou oběť.“
Místodržitel Antonius se pak sv. Alexandra zeptal: „Kdo je Kristus?“
Svatý odpověděl: „Kristus je Spasitel světa, Světlo a Život pro ty,
kdo v Něho doufají.“ Místodržitel se otázal: „Jak může být Spasitelem ten, který byl ukřižován na dřevě a hořce zemřel?“ Alexandr
mu řekl: „To je právě podivuhodné, že tělem přijal kříž i smrt, jak
to sám chtěl, a božstvím zruinoval peklo, a v něm osvobodil ty, kteří
byli svázáni pouty, umrtvil smrt a z hrobu vstal vzkříšen. Nejen sám
vstal z mrtvých, ale vzkřísil i jiné mrtvé, mnoho zesnulých těl svatých
vstalo a vešli po Jeho vzkříšení do svatého města Jeruzaléma. Celý
lidský rod spolu se sebou oživil a vzkřísil.“ Místodržitel řekl: „Blázne,
jak by mohl pomoci jiným, když sobě nepomohl! Byl židy umučen.“
Svatý řekl: „Ty jsi blázen, máš zaslepené duševní oči a ani pohledět
nemůžeš na tajemství naší spásy, kterou nám Kristus Pán získal.“
Místodržitel rozkázal sv. Alexandra mučit. Nejprve ho bili býkovci a posadili na kůl. Hodili ho do sudu s vroucí pryskyřicí a
olejem a pálili v ohnivé peci. Ve všech těch mukách však svatý
zůstal bez újmy, chráněný milostí Kristovou. Když ho hodili do vel-
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mi rozžhavené pece, v plamenech bylo vidět ještě jiné dvě postavy
předivných mladíků, kteří se spolu se svatým mučedníkem radovali. Byli to andělé Boží, kteří svatému ochlazovali rozpálenou pec.
Lid se velmi divil, že do pece hodili jednoho a vidí tři. Místodržitel
i ti, co byli s ním, připisovali tyto zázraky čarování a nevěřili v sílu
všemohoucího Krista, našeho Boha. Jen jeden z katových sluhů
uvěřil, padl a klaněl se svatému zdaleka a prosil, aby byl přijat ke
Kristu. Místodržitel hned toho sluhu přikázal zabít mečem. Svatého
Alexandra, který vyšel z pece bez újmy, rozkázal zavěsit na mučidla
a železnými hřebeny drásat jeho tělo. To trvalo, dokud celé jeho
tělo nebylo jako jedna rána. Ti, co stáli kolem a dívali se, s hrůzou
říkali: „Jak může trpět tak velká muka?“ Už mu byly vidět i kosti,
a tu ho podruhé začali pálit ve velkém ohni. Znovu mu však oheň
neuškodil. Potom mu železnými tyčemi probodli břicho, až mu vyhřezly vnitřnosti. Potom předhodili svatého dravým šelmám, ale ty
se ho ani nedotkly. I jinými krutými mukami mučili Kristova mučedníka, ale on ve všech mukách zůstal nepřemožitelný a pevný,
takže se všichni divili, když viděli tak velké utrpení a takovou sílu
trpělivosti, která převyšuje lidskou přirozenost i rozum. Nakonec
Kristovu mučedníkovi Alexandrovi sťali hlavu. Antonius byl ještě
v tu hodinu, kdy seděl na soudním stolci, zasažen běsy. Mučili ho
jeho bohové — ďáblové — kterým sloužil. Sluhové ho odnášeli do
jeho domu s hořkým kvílením. Avšak ještě než k domu došli, on zle
vypustil svou nekající duši. Svatý Alexandr v nebeském království
zůstává s Kristem Pánem i Jeho svatými anděly. Místodržitel padl
do věčných muk a temnoty se satanem a jeho sluhy.
Po stětí sv. Alexandra jeden muž, ctihodný Eustác, vzal umučené
tělo a důstojně ho pochoval, oslavuje při tom Krista Boha.

12/21012/21
SVATÁ FRANTIŠKA ŘÍMSKÁ
Františka se narodila roku 1384 v Římě. Jako dívka měla jedinou
touhu, aby mohla vstoupit do kláštera. Otec ji však zaslíbil mladému
šlechtici Vavřinci (Lorenzovi) de Ponziani za manželku. Františka se
poradila se svým zpovědníkem a poslechla. Vavřinec měl upřímnou
povahu a vážil si své manželky. Porodila mu šest dětí. Františka se
chovala ke svému manželovi laskavě a vlídně a plnila jeho přání.
Oblékala se podle zvyku panských rodin do hedvábí a zlaté čelenky,
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ale pod skvostným rouchem nosila žíněný oděv. Ve společnosti mužů
byla zdvořilá, skromná a vždy vážná. Jednou pořádala pro přátele
svého manžela hostinu. Mezi hosty byli také mladší pánové a stalo
se, co se leckdy stává, že se ve veselé zábavě řeklo méně slušné
slovo. Světice cítila povinnost zakročit, avšak z lidské bázně mlčela.
Najednou všichni přítomní slyšeli, jako by někdo dal domácí paní
políček. Byla to rána tak silná, že světice omdlela. Tázali se jí, co se
stalo. Ona odpověděla: „Anděl strážný mne potrestal za to, že jsem
z lidské bázně mlčela.“
Svatá Františka měla tu milost, že viděla svého anděla strážce. Kdykoliv něco dobrého vykonala, líbezným úsměvem ji anděl pochválil, ale
při každé nedokonalosti jeho tvář zesmutněla. Dopustila-li se všedního hříchu, bylo jí, jako by anděl zmizel. To byla pro ni největší bolest.
Byla rozšafná hospodyně a
se svým četným služebnictvem
nakládala laskavě. Dopustil-li se
některý z nich poklesku, napomínala ho vážně; obzvlášť dbala
na to, aby všichni svědomitě konali náboženské povinnosti, po
práci jim přála dovolené zábavy.
Říkávala: „Do nemocnic chodíme
ošetřovat cizí nemocné a svým
vlastním domácím lidem bychom
neměli prokazovat skutky tělesného a duchovního milosrdenství?“
Svého manžela poslouchala
ve všech spravedlivých věcech.
Kdysi se modlila ve své kapličce,
kterou si zřídila blízko domu, vtom vstoupila komorná a naznačila,
že manžel si přeje s ní mluvit. Františka ihned povstala od modlitby
a řekla: „Manželka musí i modlitbu přerušit“ a odebrala se k muži.
Kdysi při hostině se jeden host vytasil s kouzelnickou knihou. Její
manžel Vavřinec si v ní listoval. Františka však poznala, jaká je to
kniha, vzala ji a hodila do ohně hořícího krbu — spálila ji. Tenkrát
se Vavřinec rozmrzel a ostrými slovy jí po odchodu hostů vytýkal,
že k nim neměla být tak nezdvořilá. Františka odpověděla: „Nemohu
trpět v domácnosti knihy, které odporují víře nebo mravnosti.“
Na Františku dolehla těžká zkouška. Za války mezi neapolským
králem Ladislavem a papežem Janem XXIII. se neapolská vojska
zmocnila roku 1413 Říma a páchali ve městě ohavné loupeže a
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vraždy. Její manžel Vavřinec, papežův přívrženec, byl těžce zraněn
a v bezvědomí přinesen domů. Františka ho ošetřovala ve dne v
noci. Vojáci vtrhli do jejich paláce, vydrancovali jej až na holé zdi a
odnesli syna Baptista jako rukojmí. Vavřince pak poslali do vyhnanství. Teprve, když byl na kostnickém sněmu zjednán mír, neapolská
vojska odešla z Říma a Františka se shledala s manželem a synem.
Svatá Františka založila duchovní družinu římských paní a panen pod ochranou Panny Marie. Členky družiny se po příkladu své
duchovní vůdkyně vzdaly všeho přepychu, zanechaly zábav, hostin i
společností. Nejprve zůstávaly ve svém rodinném kruhu, sloužily ve
skrytosti Bohu a konaly skutky milosrdné lásky. Později se spojily
ke společnému životu v jednom domě. Po smrti svého manžela, když
byla zbavená všech závazků k okolí, vstoupila světice roku 1437 do
ústavu, který založila. Při ošetřování svého nejstaršího nemocného
syna ji zachvátila prudká horečka, přijala svaté svátosti a zesnula
v Pánu 9. března roku 1440.
(Její památka se slaví 9. března.)
:;:;:;:;:;:;:;:;

Svatý Patrik, apoštol Irska
viz str. 446
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SVATÝ MUČEDNÍK BASIL, KNĚZ
Svatý Basil byl knězem ve městě Ancyře v Malé Asii. Všechny své
snahy vynakládal na to, aby co nejvíce duší obrátil ke Kristu. Pohanství pevně drželo své pozice a Kristovu církev, která teprve vyšla
z katakomb, bolestně rozleptávala ariánská hereze. Byly to těžké
časy. Sám císař Konstancius II., syn Konstantina Velikého, se stal
jejím stoupencem. Svatý kněz Basil proto ustavičně kázal a varoval
věřící před duchem lži i před jeho sluhy, dravými vlky, zahalenými do
ovčích kůží. Každý den procházel celé město a promlouval k lidem:
„Dbejte o své duše, abyste unikli budoucím trestům! Jestli někdo z vás opustí živého a pravého Boha a přikloní se k mrtvým
modlám nebo přijme jiné evangelium, čeká ho neuhasitelný
oheň. My, kteří upřímně milujeme Krista, pošlapejme ďábelské
svody! Utíkejme od pokušitelů, heretiků a pohanů, abychom ve
svých duších zachovali nám tak drahý poklad víry!“ Mnoho duší
se díky slovu pravdy a příkladu života otce Basila odvrátilo od temnoty ke světlu. Jeho apoštolská horlivost se však nelíbila konstantinopolskému lžipatriarchovi, ariánovi Eudoxiovi, a zakázal svatému
působnost. Avšak místní sněm v Palestině, na němž se shromáždilo 230 biskupů, prohlásil tento nespravedlivý trest za neplatný.
Za několik let se císařem stal bezbožný Julián Odpadlík, který
obnovil zákony o modlářském přinášení obětí. Pohané začali křesťany všude pronásledovat. Svatý kněz Basil viděl, jak duše hynou.
Se slzami se modlil za své město: „Spasiteli světa, Ježíši Kriste, Ty
můžeš všechno. Pokoř ty, kteří se protiví Tvé svaté vůli. Znič jejich
plány, aby duše byly spaseny.“ Veřejně hlásal Krista i na ulicích.
Pohané vzpláli velkým hněvem a křičeli na něj: „Proč znepokojuješ
lid a pohrdáš zákony ustanovenými císařem?“ Sluha Boží odpověděl: „Můj Bůh, který všechno vidí, zmaří svou všemohoucí silou
všechny vaše úmysly. Zničí je, takže nakonec vaše síla bude zlomena
a zdědíte věčnou smrt, která je vám připravena.“ Ničemní pohané
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se rozzuřili, svatého chytili a vedli k pretoriánskému prefektovi1
Saturninu Salutiovi. Začali Basila obviňovat: „Tento muž vyvolává
ve městě nepokoje, mnohé svádí k neposlušnosti našemu vladaři, a
navíc ho drze uráží.“ Prefekt se Basila zeptal: „Co jsi zač, že ses k
něčemu takovému opovážil?“ „Jsem křesťan, toto jméno je pro mě
to nejdůstojnější ze všech,“ odpověděl svatý. Prefekt řekl: „Proč se
tedy nechováš, jak se sluší na křesťana? Proč se stavíš na odpor
spravedlivým zákonům našeho císaře?“ Vyznavač odpověděl: „Jednám podle Božího slova: tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli
vaše dobré skutky a slavili vašeho otce na nebesích. (Mt 5,16) Neboť
skutečně je správné, aby dobré skutky křesťana byly zřejmé všem. A
největším dobrem je právě spasení nesmrtelných duší.“ Potom Basil
začal odhalovat podstatu modlářství, kterou je satanismus, slovy:
„Jak může být nazýván spravedlivým zákon, kvůli kterému se přinášejí v oběť démonům dokonce i nemluvňátka?“ Tím ťal do živého.
Salutius vykřikl: „Přestaň lhát a podřiď se císaři!“ Svatý odvětil: „Já
se podřizuji Nebeskému Králi, od Něj se nikdy neodvrátím! Julián,
jemuž se podrobuješ ty, je smrtelný a jako každý člověk padne do
rukou živého Boha.“ Když to prefekt uslyšel, rozhněval se a rozkázal
rozdírat tělo mučedníka železnými háky. Basil se v mukách modlil:
„Děkuji Ti, Pane, Bože věčný, že jsi mě učinil hodným trpět za Tebe a
najít cestu života, kterou jsi Ty. Když po ní věrně půjdu až do smrti,
stanu se dědicem Tvých zaslíbení.“
Když se kati, kteří rozdírali mučedníkovo tělo, už unavili, prefekt
k němu promluvil: „Uvěř nám a přines oběť našim bohům.“ „Nepokloním se mizerným bůžkům — démonům!“ řekl Basil a pokračoval:
„Nebudu mít účast na obětech, které zabíjejí duše!“ Tehdy ho mučitel
rozkázal odvést do vězení. Mučedník ve vězení nepřestával ve dne,
v noci slavit Pána.
Salutius napsal císaři Juliánovi dopis, v němž ho informoval o
Basilově případu. Císař poslal do Ancyry Elpidia a Pigasia, odpadlé
křesťany, aby přesvědčili svatého ke zradě. V Nikomedii se setkali
se žrecem Asklepiadem, kterého vzali s sebou. Následujícího dne
poté, co dorazili do města, Pigasius navštívil uvězněného mučedníka:
„Buď zdráv, Basile,“ řekl mu. Svatý mu odpověděl: „Věrolomníku,
který jsi pošlapal pravdu. Jestli se nebudeš kát, nemáš žádnou naději na spásu. Co uděláš, když na tebe přijde spravedlivý Soudce?
Kdysi jsi přijímal božské svátosti, a nyní se spolu se sluhy satana
1

v této době pretoriánští prefekti vykonávali čistě civilní úkoly, jednalo se
o nejvyšší orgán státní správy římské říše hned po císaři

479

sytíš tím, co je obětované modlám, jako hnojem!“ a mučedník zvolal
k Bohu: „Rač, Pane, rozervat všechna ďábelská pouta, vržená na duši
Tvého služebníka, abych se nestal obětí těch, kteří nenávidí pravdu
a holedbají se, že mě přemohou. Neboť Ty oslavuješ ty, kteří se Ti
klanějí, a zahanbuješ ty, kteří nenávidí Tvůj zákon.“ Když odpadlík
viděl takovou nepohnutelnost svatého, znejistěl, běžel za svými
druhy a všechno jim vyprávěl. Pak Salutius přikázal přivést Basila
k výslechu. Když před ním mučedník stanul, prohlásil: „Dělej se
mnou, co chceš.“ Elpidius se obrátil k prefektovi: „Přišel o rozum,
potrestej ho mukami, možná se pak dá přesvědčit a zachrání si život.
Když ne, ať sám císař takového soudí!“ A ničemové znovu strašně
mučili svatého a pak ho uvrhli do věznice.
Za několik dní jel Julián z Cařihradu do Antiochie a zastavil se
v Ancyře. Mučedník před ním stanul a vyznal, že je křesťan. Řekl
císaři: „Ty ses zřekl Ježíše, stal ses apostatou a ztratil jsi nebe! Nepamatoval jsi na odměnu, kterou Pán připravil svým služebníkům.
Nezachoval jsi Boží zákon, který jsi vlastními ústy často hlásal, když
jsi byl klerikem. Proto ani Pán Ježíš na tebe nebude pamatovat ve
svém království, ale i pozemské císařství ti zanedlouho odejme, abys
poznal, jakého Boha jsi rozhněval. On se o tebe staral odmalička.
Copak jsi už zapomněl, jak ti zachránil život, když ti bylo osm let
a chtěli tě zabít? Tehdy ses schoval v kněžišti a vrazi tě nenašli.“
Taková slova bezbožník nemohl už déle snášet a přikázal jednomu
ze svých vojevůdců, Frumentiovi, aby každý den sedřel z těla mučedníka sedm pásů kůže. Svatý Basil statečně trpěl tato strašná
muka z lásky ke Kristu. Když už kůže visela z mučedníkových zad až
k zemi, řekl vojevůdci: „Chci jít k císaři a promluvit s ním.“ Vojevůdce
se zaradoval, protože si myslel, že se chce Basil poklonit modlám, a
zavedl ho do pohanského chrámu modly Asklépia, kde zrovna císař
byl. Julián mučedníkovi řekl: „Zdá se, že jsi zmoudřel a chceš se
k nám přidat.“ Svatý odpověděl: „Pamatuj si, zločinče, že ničím jsou
ti, které nazýváš bohy. Jsou hluší a slepí a ty, kteří v ně věří, táhnou
do pekla!“ Pak si odtrhl jeden pás svého těla ze zad, hodil ho císaři
do tváře a řekl: „Vezmi si ho a najez se, jestli ti to chutná! Pro mne je
život Kristus a zemřít za Něj ziskem! (Fp 1,21) Pán je můj Pomocník,
v Něho věřím a kvůli Němu trpím!“ O tak velké odvaze svatého Basila se hned dozvěděli ostatní křesťané, takže ho všichni ctili za tak
slavné vyznání Krista, kterým zahanbil kata. Když Frumentius viděl
rozhněvaný výraz císařovy tváře, velmi se polekal a hned mučedníka
odvedl. Když ho přivedl do praetoria,1 nemohl už ze zuřivosti ani
1

praetorium — rezidence římského praetora, místodržitele...
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dech popadnout a rozkázal Basila mučit ještě krutěji než předtím.
Katané mu trhali nejen kůži, ale i celé tělo, takže bylo vidět vnitřnosti. Během této tyranie svatý volal k Bohu: „Buď veleben, Pane,
že pozvedáš padlé. Pohleď z trůnu své slávy a dej mi ve víře ukončit
mou pouť. Učiň mne hodným věčného života, neboť Ty jsi milostivý,
dobrý a štědrý a znáš mou slabost!“ Když nastal večer, Frumentius
nechal svatého uvrhnout do věznice.
Druhého dne hned zrána císař vyjel z města a nechtěl se s Frumentiem ani vidět. Ten pochopil, že upadl v očích vládce v nemilost
kvůli Basilovi, zavolal Basila k sobě a křikl na něj: „Ty nejhorší ze
všech lidí, přineseš oběť bohům, nebo ne?“ Mučedník odpověděl:
„Blázne, nepamatuješ si, kolik kousků těla jsi včera ze mě vyrval?
Ale nyní milostí mého Pána stojím před tebou znovu zdráv. Oznam
svému vladaři velkou sílu mého Boha, kterého on, sveden ďáblem,
opustil.“ Tehdy Frumentius přikázal rozžhavit železné pruty a jimi
probodávat břicho svatého. Basil trpěl tato muka a hlasitě se modlil:
„Ježíši Kriste, naděje má, děkuji Ti, že jsi vytáhl mou duši z pekla a
zachoval své jméno, které v sobě nosím, neznevážené. Ty jsi laskavý
Bůh a Tvé milosrdenství je tak velké! Teď se slávou završuji svou
životní pouť a za chvíli budu spolu s Tebou ve věčném pokoji. Amen.“
Vtom jako by usnul sladkým spánkem, odevzdal svého ducha do
Božích rukou. Stalo se to 28. ledna roku 363.
Po smrti Juliána Odpadlíka věřící veřejně uctívali ostatky sv. Basila a bylo určeno, že 22. března bude slavena jeho památka. Mučedníkovo hrdinné utrpení posílilo ve víře v Ježíše Krista všechny
křesťany. Ježíši náleží sláva, vláda i království na věky věků. Amen.

12/21012/21
SVATÝ NIKANDR, MUČEDNÍK
Svatý Nikandr žil v egyptské zemi za vlády Diokleciána, byl lékařem a zbožným mužem. Vždy navštěvoval svaté mučedníky, které
drželi v poutech za Krista, léčil jejich rány a nosil jim pokrm. Také
pochovával těla svatých. Když jednou uviděl těla mučedníků, které
po tom, co je zabili, hodili psům, šelmám a ptákům na pole, neodvažoval se přes den k nim přiblížit, aby ho vojáci nezajali, protože
se bál krutých muk. Byl si vědom, že je slabý člověk a že dokud
nebude povolán a posílen Bohem, není sám od sebe schopen vydržet
tak velké utrpení.
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Když nastala noc, sám šel k tělům svatých, po jednom je bral na
svá záda, nesl a kladl na tajné místo, kde je ovinul čistým plátnem
a ukládal do země. Jeden modlář ho však při tom uviděl, šel a udal
ho správci města. Tehdy sv. Nikandra zajali a krutě a dlouho ho
mučili. On se Krista neodřekl a ta muka, kterých se nejprve bál,
mužně a radostně trpěl za svého Pána, neboť byl posílen shůry, a
ještě více toužil po tom, být mučený. Když kat uviděl, jak je pevný
ve víře jako nepohnutelný sloup a nehybná hora, rozkázal sedřít
z něho kůži zaživa a pak mu setnout hlavu. A tak svatý mučedník
svlékl starého, pozemského člověka a oblékl se v nového, nebeského. Poté, co mu usekli hlavu, připojil se jako čestný úd nejčestnější
hlavy, Krista, našeho Pána, k Jeho oslavenému Tělu. Po pozemském
utrpení kraluje spolu s Kristem a zástupy svatých mučedníků a
oslavuje Nejsvětější Trojici.
(Jeho památka se slaví 15. března.)
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SVATÝ MUČEDNÍK NIKON
A JEHO 199 UČEDNÍKŮ
Svatý Nikon pocházel z města Neapole v Itálii. Jeho otec byl Řek,
pohan, a matka křesťanka. Nikon byl chrabrým vojákem a držel
se víry svého otce. Matka, přestože často mluvila se svým synem o
Kristu, nemohla ho obrátit. Stále se za něj proto modlila a dávala
svou bolest Ježíši na kříž. Důvěřovala Bohu, že On sám ve svůj čas
přivede Nikona k poznání pravdy. Jednou ho matka přesvědčovala
takovými slovy: „Můj milý synu, kdyby se někdy stalo, že by ses
dostal do nesnází, jak to často ve válce bývá, přežehnej se znamením
svatého kříže a vzývej jméno Ježíše Krista. Když tak učiníš, unikneš
rukám nepřátel a nebude ti zasazena žádná rána. Žádná střela ani
meč ani kopí tě nezraní a uprostřed boje zůstaneš bez újmy.“
Brzy nato se Nikon v boji proti nepřátelům dostal do velkého
nebezpečí. Viděl, že jeho pluk je téměř poražen a sám už přestal
doufat, že zůstane naživu. Najednou si vzpomenul na matčina slova.
Hluboce vzdechl, pozvedl oči k nebi, požehnal se znamením svatého
kříže a řekl: „Ježíši Kriste, všemohoucí Bože, zjev v tuto hodinu na
mně sílu Tvého kříže, abych od této chvíle byl i já Tvým služebníkem, a budu Tě ctít spolu s mou matkou.“ Když to řekl, najednou
ho naplnila odvaha a mužně vstoupil do boje. Vzápětí zabil kolem
180 chrabrých vojáků a jiné zahnal. Nepřátelé to viděli, ale nikdo se
mu nedokázal postavit, tak mocně v něm působila Kristova síla. Po
bitvě Nikon chválil Boha a řekl: „Veliký je Bůh křesťanů! Znamením
svého svatého kříže vítězí a zahání nepřátele.“ Udivené řecko-římské pluky obdivovaly Nikonovu odvahu a všichni říkali: „Dnes jsme
viděli zázrak! Nikdy jsme neviděli ani neslyšeli o takovém vojákovi,
který by tak statečně bojoval jako dnes Nikon.“ Sám Nikon ale věděl,
komu má děkovat za svou záchranu. Když byli vojáci rozpuštěni,
Nikon se vrátil domů, chválil Boha a oznámil své matce, co s ním
učinil Kristus Pán. Matka se zaradovala a řekla: „Děkuji Ti, Ježíši,
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který toužíš po spáse všech lidí, vyslyš modlitbu své služebnice a
dej mému synovi milost, aby mohl přijmout křest svatý, který jsi nám
daroval na odpuštění hříchů. Nauč ho plnit Tvou vůli, aby nalezl u
Tebe zalíbení a obdržel od Tebe věčný život.“
Nikon se zeptal matky, jak je možné stát se křesťanem. Matka
mu odpověděla: „Je třeba, aby ses čtrnáct dní postil a aby tě křesťanský kněz poučil o víře v Krista. Pak se odřekneš satana a všech
jeho skutků a vírou v Boha Ježíše Krista přijmeš křest svatý. Tak se
staneš skutečným křesťanem a Kristovým služebníkem!“ Nikon řekl
matce: „Je pro mě lepší být služebníkem Kristovým, než vojákem a
modlářem. Nechci se více klanět kamení ani žádnému stvoření, ale jen
jedinému Bohu, který stvořil nebe, zem, moře i všechno, co je v nich.
Modli se za mě, má matko, aby mi Bůh dal dobrého anděla průvodce
a ochránce, abych pod jeho vedením našel Božího služebníka, který
by mě důkladně poučil, pokřtil a naučil plnit vůli Krista, našeho pravého Boha. Kdyby nebylo tvých poučení, má milá matko, která mne
vytáhla z bludu pohanství a přivedla k poznání pravého Boha, byl
bych teď mučen v pekle spolu se všemi těmi, kdo neuvěřili v Ježíše
Krista. Modli se za mě, matko moje!“ Když to Nikon řekl, spěšně
chtěl vyjít z domu, ale matka ho ještě vzala za ruku a prosila, aby
když obdrží křest svatý, vrátil se k ní a pochoval ji, protože je už
stará a čeká blízkou smrt. Pak se za syna pomodlila, dala mu své
mateřské požehnání a propustila ho, aby šel hledat křesťanského
kněze. V té době, byl to počátek 3. století, panovalo velké pronásledování křesťanů. Všichni křesťanští kněží se skrývali v horách a na
pouštích. Nebylo lehké někoho z nich najít, a obzvlášť když chtěl od
nich někdo dostat poučení a přijmout křest svatý.
Nikon vyšel z domu, šel do přístavu, tam našel loď a odplul hledat
kněze. Po jeho odchodu vojáci ve městě usilovně hledali statečného
válečníka Nikona. Když představitelé města přišli za jeho matkou a
tázali se jí, kde je její syn, odpovídala: „Nevím, kam se poděl.“
Nikon se stále po cestě modlil, aby mohl najít křesťanského kněze. Vedený Pánovou milostí, přišel k jedné hoře, která se jmenovala
Ganos. Skrýval se tam před pronásledováním spolu s mnoha mnichy biskup Teodosius. Byl pro mnichy i biskupem i představeným.
Měl od Boha zjevení o Nikonovi, vyšel proto k přístavu, vzal Nikona
s sebou, zavedl ho do své jeskyně, naučil pravdám víry, pokřtil ho
a dal mu svaté přijímání. Nikon prozářený Boží milostí, zůstal žít
v tomto skalním monastýru a za svou pokoru přijal za nějaký čas
z rukou biskupa Theodosia mnišský hábit. Sloužil Bohu v modlitbách ve dne i v noci, v půstech, poníženosti, ve zdrženlivosti, v ná-
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mahách, v trpělivosti, lásce a přijímání poučování. Všichni bratři i
sám biskup Teodosius se podivovali nad jeho životem. Sám Nikon
si však nemyslel, že dělá něco velkého. Jednou provždy si postavil
před oči Ježíšovo utrpení a sám se za sebe styděl, že tak málo dělá
pro Boha, který za něj tolik vytrpěl. Po třech letech, co Nikon přebýval na této hoře, dostal biskup Teodosius ve snu poznání. Boží
anděl mu oznámil, že se blíží jeho smrt a řekl, aby vysvětil Nikona
na biskupa místo sebe. Také aby mu svěřil bratry a aby se s nimi
Nikon přestěhoval na Sicílii, aby tak unikli smrti, neboť zanedlouho
měli toto místo napadnout barbaři. Po tomto vidění biskup Teodosius vysvětil Nikona na jáhna, pak na kněze a nakonec na biskupa. Svěřil mu všechny mnichy a zesnul v Pánu. Po jeho pohřbu
sv. Nikon shromáždil mnichy, bylo jich 190, nastoupil na loď a
odpluli směrem k Sicílii. Přistáli v Itálii. Cestou se Nikon zastavil
ve svém rodišti Neapoli a nalezl svou zbožnou matku ještě živou.
Jako by právě čekala na jeho příchod, se slzami radosti ho objala a
políbila. Oslavili Boha a na synových rukou, v pokoji a s modlitbou
na ústech, odevzdala svou duši Pánu. Po celém městě se roznesla
zpráva, že Nikon přišel. Někteří vojáci, jeho přátelé, přišli za ním
a velmi se radovali, že ho zase vidí. Mluvili s ním o samotě a ptali
se, odkud měl takovou sílu a chrabrost v bitvě. Nikon jim svědčil
o Ježíši Kristu. Když ho vojáci vyslechli, padli mu k nohám a řekli:
„Smiluj se nad námi, světče Boží, vezmi nás s sebou, aby jako jsi nás
v bitvě zachránil z rukou nepřátel a od zjevné smrti, tak i nyní jsme
byli skrze tebe zachráněni a mohli se spolu s tebou stát účastníky
nebeského království!“ Hned devět vojáků opustili své domovy, šli
za sv. Nikonem a připojili se k jeho učedníkům.
Když přijeli na Sicílii a přistáli u Tavromenia,1 vydali se hledat
vhodné místo k přebývání. U řeky Assinus2 našli na opuštěném
místě starou, kamennou lázeň a tam se usadili. Na jedné straně
vysadili ovocné stromy, pěstovali zeleninu a z toho žili. Svatý biskup Nikon pokřtil muže, kteří mu byli kdysi ve vojsku druhy, a pak
přijali postřih a mnišský hábit. Čtyřicet let tu z lásky k Ježíši Boží
služebníci žili mnišským životem v horlivosti a poslušenství pod
vedením sv. Nikona.
Za vlády pronásledovatele Decia (249–251) se místodržitelem
Sicílie stal Quintianus. Dozvěděl se o jejich monastýru a rozkázal
všechny přivést před soud. Po cestě se všichni mniši modlili a sv. Ni1
2

město Taormina
řeka Alcantara
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kon posiloval bratry slovy: „Buďte stateční, bratři moji, nebojte
se muk, neboť naše pouť je u konce a před námi se otvírají
nebeské dveře. Postavme se mocně proti katovské krutosti za
naši víru v Pána Ježíše! Mluvme směle před tváří mučitele a
naslouchejme hlasu našeho Dobrého Pastýře, který říká: Nebojte se těch, co zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“ (Mt 10,28)
Když svatí stanuli před Quintianem, kat na ně výhružně pohlédl a
řekl: „To vy všichni jste se obrátili k marné a nerozumné naději, k
níž vás svedl tento čaroděj Nikon? Neuctíváte nesmrtelné bohy, ani
se nepodřizujete císařským zákonům!“ Svatí pevně odpověděli: „My
jsme křesťané a nikdy neopustíme víru v Krista.“ Vládce pochopil,
že víra svatých je silná a nezměnitelná a řekl si: „Jestli nerozkážu
rychle je zabít, svedou do svého bludu velké množství lidí.“ Rozkázal
Nikona a jeho bratry bít volskými žílami a pak jim useknout hlavy.
S modlitbou na ústech bylo sťato 199 ctihodných učedníků sv. Nikona. Jejich těla rozkázal Quintianus spálit a biskupa Nikona přikázal
držet v poutech, protože ho chtěl připravit o život krutějším způsobem. Té noci se svatému ve věznici zjevil Boží anděl a řekl: „Buď
mužný v Bohu, Nikone, bojovníku Kristův, a vesel se, neboť Kristus,
Bůh náš, přijal oběť 199 tvých učedníků jako příjemnou vůni a vešli
do věčného štěstí.“ Když to anděl řekl, sv. Nikon před sebou uviděl
bělostně zářící dívku, která stála v poli u řeky Symæthus, byla to
sv. mučednice Agáta. Uviděl vedle ní i dva velké muže s ohnivými
kopími. Hovořili se svatou pannou a říkali: „Proč dnes nic neděláme,
když jsme od Krále nebeského posláni do boje proti Quintianovi?
Čekáme ho a on nepřichází.“ Tehdy jim zářivá dívka řekla: „Včera
Quintianus zabil 199 mužů z počtu Kristových služebníků a na jejich
učitele Nikona, který přemohl všechnu úskočnost nepřítele, vymýšlí
ten kat něco horšího. Počkejte, brzy přijde na to místo, kam jste proti
němu posláni.“ Když to řekla, vypustila ze svých rukou lva, kterého
držela, a řekla: „Vezměte ho s sebou, on vám proti tomu katovi pomůže.“ Po tomto vidění se ctihodný biskup Nikon probudil ze sna,
radoval se a oslavoval Boha.
Ráno Quintianus rozkázal Nikona předvést. Svatý mužně vyznal
víru, káral mučitele a prorokoval mu brzkou smrt. Když to Quintianus uslyšel, zařval jako lev a rozkázal za ruce a nohy roztáhnout
svatého a tak přivázaného zdola pálit ohněm. Nikon však necítil
žádná muka a zpíval: „Ty jsi má tvrz, Pane, i mé útočiště, zachraňuješ
mne před mými hněvivými nepřáteli.“ Sluhové katovi řekli: „Vladaři,
oheň ho nepálí a neohořívá ho, muka se ho nedotýkají!“ Tehdy Quintianus rozkázal přivázat Nikona k divokým koním, aby ho vláčeli a
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tak byl roztrhán. Když svatého přivázali ke koním, udělal znamení
kříže, požehnal zvířata a oni stáli nehybně, i když je sluhové silně
bili. Quintianus se na koně rozhněval a rozkázal jim přeřezat šlachy
na nohách. Koně z Božího příkazu promluvili lidským hlasem: „Bůh
náš na nebi i na zemi, všechno, co chtěl, učinil (Ž 115,3) a my jsme
kvůli svatému Nikonovi dnes zabiti.“ Tehdy kat rozkázal zakovat
mučedníka do železných okovů a shodit ho z vysoké hory do hluboké propasti. Když to udělali, anděl Boží uchopil svatého, uvolnil
ho z okovů a vyvedl z propasti. Když Quintianus svatého uviděl,
jala ho hrůza a řekl: „Copak nevidíš, Nikone, že naši bohové se o
tebe tolik starají a nechtějí zahubit tvé tělo?! Když poznáváš jejich
dobrotu, přines jim oběti a staň se jejich druhem!“ Svatý odpověděl:
„Anathema na tebe a na tvé bohy a na všechny, kteří se jim klanějí!“
Po těch slovech kat rozkázal rozbít kamením Nikonovi tvář, odřezat
mu jazyk a nakonec setnout hlavu. Stalo se to roku 250.
Vládce Quintianus téhož dne, kdy odsoudil sv. Nikona na smrt, jel
do města Panormus,1 aby uzurpoval majetek sv. mučednice Agáty,
kterou nedlouho předtím rovněž umučil. Když chtěl přeplout přes
řeku Symæthus,2 koně, které měl s sebou, se najednou splašili a
vrhli se na něho. Jeden mu zuby odkousnul tvář a druhý po něm
dupal kopyty tak dlouho, dokud ho neshodil do řeky, v níž se utopil.
Naplnilo se proroctví sv. Nikona. Duše Quintiana šla do věčných
muk do pekla.
Na tělo sv. Nikona, které bylo po popravě ponecháno napospas
šelmám a ptákům, narazil pastýř posedlý démonem. V tu chvíli nečistý duch vyšel z pastýře s křikem: „Běda mi, běda mi! Jak uteču od
Nikonovy tváře?“ O tom zázraku se dozvěděl biskup Messiny, našel
tělo svatého a také těla ostatních mučedníků, která byla vhozena
do ohně ke spálení, avšak oheň je nepoškodil, a všechny společně
důstojně pochoval.

1
2

město Palermo
řeka Simeto

487

CTIHODNÝ ZACHARIÁŠ
Ctihodný Zachariáš byl mnichem, žil v cařihradském monastýru
nad Kárijským přístavem. Nazývali ho Otevřený, protože měl velkou
lásku k pocestným a pro všechny měl vždy otevřené dveře. V starodávných modlitebních knihách — mineích, nacházíme u modliteb
k tomuto svatému tento verš: „Kristu Bohu ses snažil být podoben,
jak nejvíce jsi mohl. Jeho život jsi, ctihodný otče, věrně následoval.“

12/21012/21
SVATÍ MUČEDNÍCI PAVEL A JULIÁNA
Císař Aurelián vydal pro celou říši nařízení proti křesťanům, že totiž všichni musí přinášet bohům oběti a ti, kteří se
budou nařízení protivit, mají být
připraveni o život krutými mukami. Sám prošel Asýrii, až přišel do Ptolemaidy ve Fénicii, aby
tam všechny křesťany přinutil
k modlářským obětem. Svatý
Pavel se svou sestrou Juliánou
viděli, jak císař vjíždí do města
a přežehnali se svatým křížem.
Pavel řekl Juliáně: „Buď odvážná, sestro moje, a neboj se. Věz,
že na křesťany přichází velká zkouška.“ Císař uviděl, jak se Pavel
přežehnal a hned ho rozkázal zajmout a držet v poutech do rána.
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Následujícího dne postavil svůj trůn na vyvýšeném místě, aby
ho všechen lid viděl, zasedl k soudu a nechal předvést k výslechu
sv. Pavla. Řekl mu: „Vzpurný muži, jak ses včera opovážil udělat na
sobě znamení kříže, když jsi mě viděl vjíždět do města? Copak jsi
neslyšel naše císařské nařízení proti křesťanům?“ Pavel odpověděl:
„Slyšel jsem tvé nařízení, ale nikdo nás křesťany nikdy nemůže tak
zastrašit, abychom se odvrátili od pravého Boha a nevyznávali Krista,
Syna Božího. Muka, která nám působíte, jsou jen dočasná a nemohou
vyděsit ani zastrašit ty, kteří se bojí Boha. Avšak muka, do nichž je
člověk uvržen po nelicoměrném soudu Božím, jsou věčná. Stejně tak
i sláva, kterou dává náš Bůh, je věčná. Kdo by byl tak hloupý, aby
opustil živého Boha a chtěl se klanět hluchým a němým modlám, když
sám náš Spasitel Ježíš Kristus v evangeliu říká: Každý, kdo se ode
mě odvrátí před lidmi, od toho se i já odvrátím před svým nebeským
Otcem?“ Aurelián řekl: „Vidíš, jakou jsem měl k tobě trpělivost a poslouchal tvá zlá slova? Teď už přistup a přines oběť bohům, abych
tě nezahubil zlou smrtí.“ Pavel odpověděl: „Neznám jiného Boha, jen
našeho Pána Ježíše Krista, Jemu se vírou předanou mně mými předky podřizuji čistým srdcem.“ Aurelián řekl katovi: „Pověs ho a muč
ho silně, dokud nepřijde jeho Kristus a nevezme ho z vašich rukou.“
Hned začali Pavla mučit, pověsili ho na dřevo a týrali.
Svatá Kristova nevěsta Juliána viděla, jak jejího bratra mučí, přiběhla před císaře a hlasitě vykřikla: „Aureliáne, kate, proč tak krutě
trýzníš mého nevinného bratra?“ Aurelián řekl sluhům: „Strhněte té
ženě plášť z hlavy a bijte ji do obličeje.“ Pavel jí řekl: „Neboj se, má
sestro, muk, která ti mučitel působí, ani jeho výhrůžek se nehroz.
Neboť když tady málo vytrpíš, spočineš v Kristu našem navěky.“
Aurelián křikl na katy: „Mučte je krutěji!“ Pavel mu řekl: „Trýzni nás
mukami jaká jen znáš, a poznáš sílu našeho Boha!“ Aurelián rozkázal
přinést dvě železná lože a uhlí z městských lázní. Velmi je nechal
rozžhavit a svaté mučedníky přikázal na ně položit a polévat vepřovým sádlem. Když to udělali, Aurelián zvolal: „Teď jsem přemohl vaši
čarodějnickou lstivost a vy poznáte, kdo je Aurelián. Ať nyní přijde
váš Kristus a pomůže vám!“ Svatá Juliána odpověděla: „S námi tu
je Kristus a pomáhá nám! Nedopouští, aby nám oheň uškodil. Ty Ho
nevidíš, protože nejsi hoden Ho vidět. Radím ti, odhoď své bláznovství a přistup ke Kristu! Když v Něho budeš chtít uvěřit, čiň pokání
a On tě přijme, neboť je nejvýš laskavý a milostivý, lehce odpouští
lidské hříchy. Když se však k Němu neobrátíš, budeš vydán věčnému
ohni.“ Svaté pekli na ložích, ale oni neutrpěli žádnou újmu; oheň
jim neškodil. Když to dva z mučitelů viděli, zakřičeli: „Není jiného
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Boha, než Boha nebeského, který pomáhá Pavlovi a Juliáně.“ Císař
se na ty katy rozhněval a rozkázal, aby je oba zabili mečem. Byl
zahanben, že mučedníky nemohl přemoci. Rozkázal, aby je uvrhli
do věznice, nohy jim sevřeli do těžké klády a také šíji a ruce jim
nasadit okovy. Ještě přikázal rozprostřít po podlaze v temnici ostré
hřebíky, podobné bodláku, který roste na poli, a na ně je položit, aby
neměli žádnou úlevu v bolestech, ale aby se na těch hřebech ještě
více mučili, když se jim budou zabodávat do těla. Rozkázal, aby je
bedlivě hlídali, aby některý z křesťanů za nimi nepřišel a nedal jim
jídlo nebo pití. Když nastala půlnoc a svatí leželi na ostrých hřebech a modlili se, najednou v temnici zablesklo světlo, anděl Páně
se před ně postavil a řekl: „Pavle a Juliáno, služebníci nejvyššího
Boha! Vstaňte a oslavte Boha!“ Když to řekl, přistoupil, dotkl se
okovů a klády, hned se vše polámalo a odpadlo od jejich těl. Rány
se jim zahojily a byli zcela zdraví.
Třetího dne císař Aurelián usedl na soudnou stolici, postavil před
sebou svaté mučedníky, Pavla a Juliánu, a řekl jim: „Zatím jsem nedal příkaz k ještě většímu mučení, abyste odstoupili od svého šílenství
a přistoupili k bohům a přinesli jim oběti.“ Svatý Pavel mu odpověděl:
„Opravdu by ztratil rozum ten, kdo by se odvrátil od pravého Boha a
poklonil se vašim běsům.“ Aurelián se znovu rozzuřil a rozkázal oba
pověsit na mučidlech a drásat jim boky železnými hřebeny.
Aurelián rozkázal odvést sv. Juliánu a sv. Pavla znovu předvést
a řekl mu: „Vidíš, Pavle, Juliána, tvá sestra, před námi slíbila, že
přinese oběť bohům, a za to si ji chci vzít za manželku. Stane se
císařovnou celé mé říše. Proto i ty uposlechni a učiň, co ti přikazuji.
Přistup, přines oběti bohům a staneš se mým přítelem. Uctím tě vysokým postavením.“ Svatý Pavel mu odpověděl: „Do očí mi lžeš, jako
by se má sestra podvolila tvému příkazu a odvrátila se od Krista,
svého přečistého a nesmrtelného Ženicha, a chtěla si vzít tebe, smrtelného špinavce, i spolu s tvým běsem. Ale nedivím se, že jsi zalhal,
protože tvým otcem je ďábel a on je otec lži. Od něho ses naučil lhát
a děláš to, co on. Nemůžeš jinak nikoho svést, jen lží. Zbytečně se
však namáháš, nás neobloudíš svými klamnými svody, i kdybys
nám slíbil království celého světa.“ Aurelián řekl: „Ještě dlouho nám
budeš nestydatě lát, lháři a blázne? Přísahám při svých bozích, že
vás umučím všemi druhy muk a nikdo vás nevytrhne z mých rukou.“
Přikázal zapálit oheň a přinést čtrnáct železných tyčí. Položili je do
ohně, svázali Pavlovi zepředu ruce i nohy, vložili mu mezi ně železný kůl, zabili ho do země a potom dva vojáci začali bít mučedníka
rozžhavenými tyčemi. Vojáci se měnili i tyče se měnili a vždy znovu

490

rozžhavené vytahovali z ohně. Juliánu rozkázal Aurelián zavést do
nevěstince, aby ji tam zneuctili. Mnoho mužů, kteří tam stáli, běželi
a předbíhali jeden druhého. Když ji dovedli do nevěstince, stanul
před ní Pánův anděl a řekl: „Neboj se, Juliáno, Pán Ježíš Kristus,
jemuž se klaníš, mě poslal, abych tě ochránil, aby bylo oslaveno Jeho
svaté jméno přede všemi, kteří se Ho bojí!“ A hned anděl Boží ranil
slepotou ty, kteří se osmělili k Juliáně přistoupit.
Pak na císařův rozkaz vykopali hlubokou jámu, naplnili ji dřevem
a zapálili v ní oheň. Když dříví zcela shořelo a v jámě zůstalo mnoho řeřavého uhlí, kat přikázal vhodit tam svaté mučedníky Pavla a
Juliánu. Když je přivedli, přežehnali se znamením kříže a sami se
vrhli do ohně. Velebili Boha a vzývali Spasitele Ježíše Krista, svého
Pomocníka. V ohni zpívali a chválili Pána, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe do jámy, spoutal sílu ohně, uhlíky rozházel a mučedníky
zachoval bez jakékoli újmy. Svatí stáli v jámě a zpívali.
Císař nařídil zaházet svaté v jámě kamením. Najednou se však
ozval strašný hrom a blesk a zjevil se ohnivý oblak a z oblaku se
vylil na zem oheň a bylo slyšet hlas z nebe: „Aureliáne, půjdeš do
ohnivého pekla, připraveného pro tebe a tvého otce ďábla.“ Aurelián
se polekal a spolu s ním i všechen lid. Rozkázal vytáhnout svaté
z jámy a uvrhnout je do vězení. Oni tam radostně oslavovali Boha
za všechny zázraky, které pro ně učinil.
Sedmého dne Aurelián opět usedl na soudné stolici, přikázal žrecům přinést všechny modly, které měli — zlaté, stříbrné i ozdobené
drahým kamením — a rozestlat pod jejich nohama svůj císařský
plášť. Když sv. mučedníky Pavla a Juliánu přivedli, s hněvem jim
řekl: „Přistupte teď a pokloňte se bohům, neboť z mých rukou neuniknete.“ Svatý Pavel se zasmál a řekl: „Nikdy neopustíme Boha,
který stvořil nebe i zem a nemysli si, že nás přesvědčíš, abychom
se dopustili modlářství.“ Tehdy Aurelián vykřikl: „Ničemo, dokdy
budeš posměšně tupit naše bohy a urážet je? Cožpak i váš Kristus,
jehož nazýváte nebeským Bohem, nebyl narozen z ženy?“ Svatý
Pavel odpověděl: „Ty nejsi hoden slyšet Boží tajemství, ale aby nebylo poškozeno tvými slovy mezi těmi, co zde stojí, je třeba krátce
povědět to, na co se ptáš. Na počátku stvořil Bůh nebe a zem i vše,
co je na nich, moře i vše, co je v nich. Pak stvořil muže k svému obrazu, čistého, bez veškerého zla, spravedlivého, zbožného. A postavil
ho do ráje, naplněného štěstím. Stvořil mu i pomocnici z jeho žebra.
Váš otec ďábel však nemohl snést, že je člověk v takové blaženosti,
svedl Evu a skrze ni Adama k přestoupení Božího přikázání. Adam
s Evou byli z ráje vyhnáni a ona porodila syny a dcery a ti naplnili
svět. Avšak celý lidský rod podléhá smrti, protože do světa vstoupil
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hřích a všichni naši spravedliví praotci1 se dostali do pekla stejně jako
nespravedliví, protože od Adama zavládla smrt — jak říká Kristův
apoštol — i nad těmi, kteří se neprohřešili tak, jako se prohřešil Adam.
Proto se nebeský Otec, všemohoucí Bůh, nad lidským rodem smiloval
a chtěl mu pomoci. Poslal svého Syna, aby vzal na sebe lidské tělo a
zachránil Adama i ty, kteří s ním byli drženi v pekelných poutech. Syn
Boží je Slovo Otce, zrozené z Něj přede všemi věky Jeho moudrostí a
silou i mocnou pravicí. Jeho vtělení archanděl Gabriel zvěstoval svaté
přečisté a neposkvrněné Panně, která byla narozena z prorockého a
královského rodu. Do jejího přečistého posvěceného lůna neviditelně
sestoupil sám Bůh, Otcovo Slovo. Přijalo na sebe tělo, když jí archanděl řekl: ‚Buď zdráva milostí plná, Pán s tebou. Duch svatý na tebe
sestoupí a síla Nejvyššího tě zastíní. Proto i narozené z tebe bude
svaté a nazve se Synem Božím.‘ Syn Boží, Otcovo Slovo, se narodil
z neposkvrněné Panny, tělo vzal na sebe jako oděv pro spásu lidského rodu. Nikdo nemůže vidět pravého Boha takového, jaký je, neboť
Bůh je oheň hořící a člověk, který žije na zemi, nemůže vidět Boží
tvář a zůstat naživu. Proto se náš Bůh vtělil, narodil se a jedl mléko
jako nemluvně, přestože byl dokonalý v božství. Pak byl chlapcem a
mladíkem, až dorostl ve zralého muže a s lidmi prožil 33 let. Chodil
po městech a vesnicích, dobře všem činil a osvobozoval ty, kteří byli
spoutáni ďáblem. Pak byl na dřevě kříže dobrovolně ukřižován, aby
tak daroval světu, který hynul v ďábelském svodu, spásu. Zemřel
tělem a sestoupil do pekel se svou svatou duší. Zbořil pekelná vrata a
velké železné závory zlomil a vyvedl z tmy a z pout ďábelských duše
svatých a pozvedl je do nebeských krajů. Třetího dne vstal z mrtvých
ve svém těle a zjevil se učedníkům a svým apoštolům a mnoha jiným,
kteří v Něho pravdivě uvěřili. Jedl a pil s apoštoly a čtyřicátého dne
vstoupil na nebesa a sedí po pravici Boha Otce ve svém oslaveném
těle. Dnes je ďábel sužován bolestí, protože ho Kristus Bůh svrhl
pod nohy křesťanů. Šlapou po něm ti, kteří vcházejí do nebeského
království. Ty jsi však Jeho království cizí, protože tvým údělem je
věčný pekelný oheň, dědictví tvého otce ďábla.“
Jak to Aurelián uslyšel, zrudl zlostí, zaskřehotal zuby a vykřikl:
„Ničemo! Kdy už mě přestaneš hněvat a urážet bohy?! Mnoho marných slov jsi řekl, a já jsem ti to trpělivě dovolil, ale teď vám říkám
naposledy, jestli nepřinesete oběti, zahubím vás krutou smrtí!“ Svatý
Pavel s Juliánou silným hlasem zvolali: „Jsme křesťané! V Kristu
máme naději! Tvým bohům se nepokloníme ani tvým běsům se
1

Spravedliví Starého zákona očekávali na Spasitele v té části pekla,
kde netrpěli muka jako zavrženci. Sem sestoupil Ježíš ještě před svým
vzkříšením a vysvobodil je odtud.
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nepodřídíme a tvých muk se nebojíme! Vymysli na nás muka,
jaká chceš, věříme Bohu, že budeš námi přemožen tak, jako ďábel je
přemožen Kristem. Náš Pán nás posiluje a zvítězí nad tvou hněvivou
katovskou úskočností.“ Aurelián rozkázal sv. Pavla přivázat k dřevu a pálit jeho tvář ohněm. Zároveň jeden ze služebníků vyvolával:
„Nehněvej císaře, vládce celého světa, a neurážej bohy!“ Svatá Juliána zvolala: „Ó nečistý kate, co zlého ti udělal můj bratr, že ho tak
krutě mučíš?“ Aurelián rozkázal sv. Juliánu také přivázat a mučit
ohněm, opalovat jí tvář a říkat jí: „Nestoudná ženo, styď se tak, jak
to náleží ženám.“ Svatá odpověděla: „Skutečně, Aureliáne, poslechnu tě, když mi přikazuješ, abych se styděla. Já žena, zarděla jsem
se studem před Kristem, živým Bohem, který je před mýma očima.
Nemohu Ho opustit a běsům se nepokloním, neboť mám bázeň před
svým Pánem.“ Aurelián viděl, že je svatými mučedníky zesměšněn,
zuřil a zároveň se styděl a rozkázal jejich těla péct a pálit. Všechen
lid se díval na utrpení svatých a začal silným hlasem volat: „Císaři
Aureliáne, nespravedlivě soudíš! A nespravedlivě je mučíš! Nechtějí-li
přinést oběti bohům, vydej na ně rozsudek smrti!“ Tehdy Aurelián,
protože se bál, aby proti němu lid nepovstal a nezprotivil se jeho
vládě, vydal rozsudek, aby byly svatým sťaty hlavy a jejich těla hozena za pokrm psům, šelmám a ptákům. Svatí byli vedeni na smrt,
radovali se a veselili a zpívali žalm: „Zachránil nás Pán před těmi,
kteří nám ukřivdili, a ty, kteří nás nenávidí, zahanbil!“
Když byli vyvedeni za město na místo popravy, sv. Pavel prosil
kata, aby nejprve sťal sv. Juliánu, protože se bál, aby se nepolekala,
když uvidí jeho popravu. Svatá Juliána se přežehnala znamením
svatého kříže, s radostí položila svou šíji pod meč a byla sťata. Svatý
Pavel, když viděl svou sestru, jak završila své mučednictví, pozvedl
oči k nebi a děkoval Bohu. Pak se i sám přežehnal svatým křížem,
položil šíji pod meč a byl sťat. Jejich svatá těla ležela za městem nepochovaná. Císař opodál postavil vojáky, aby střežili jejich těla, aby
je nevzali křesťané. Přicházeli na to místo psi, ale těl mučedníků se
ani nedotkli. Také vlci přibíhali, ale ani oni se jich nedotkli, naopak,
seděli tam a hlídali je. I masožraví ptáci přilétali, ale žádný z nich
nesedl na tělo svatých. Jen nad nimi kroužili, jakoby je ochraňovali
a ani mouchám na ně nedali sedat. To trvalo sedm dní a nocí. Vojáci
to oznámili Aureliánovi. Když to slyšel, řekl: „Ani mrtvé je nemohu
přemoci!“ a rozkázal vojákům, aby v noci odešli ze stráže; nechtěl je
totiž odvolávat za dne, aby se mu křesťané nevysmáli. Když nastal
den, křesťané viděli, že vojáci už na stráži nejsou, šli a vzali těla
sv. mučedníků Pavla a Juliány a s úctou je pochovali.
(Jejich památka se slaví 4. března.)
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ZVĚSTOVÁNÍ PANNĚ MARII
Svatý evangelista Lukáš píše:
„Když byla Alžběta v šestém měsíci,
byl anděl Gabriel poslán od Boha do
galilejského města, které se jmenuje
Nazaret, k panně zasnoubené muži
jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.“ (Lk 1,26–27)
Maria byla dcerou svatých rodičů Jáchyma a Anny. Panna Maria
byla vyvolená Bohem, aby se stala
matkou Božího Syna. Tradice říká,
že byla už jako dítě odevzdána do
Jeruzalémského chrámu, aby s jinými zbožnými děvčaty sloužila Bohu
až do zralého věku. Tady přemýšlela
nad Božím zákonem ve dne i v noci a
prosebně zvedala ruce k Bohu, aby
poslal slíbeného Spasitele světa.
Mnohokrát četla knihu proroka Izaiáše a přemýšlela nad tajemstvím
proroctví, že panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel,
které znamená s námi Bůh. Rozjímala o těch slovech a chápala, že
Spasitel světa nebude jen obyčejným člověkem, ale i všemohoucím
Bohem, který bude přebývat s námi.
Když Maria vyrostla, vrátila se z Jeruzaléma do domu svých rodičů. Byla zasnoubena spravedlivému Josefovi z Davidova rodu. Podle
židovského zvyku Panna Maria ještě celý rok přebývala v otcovském
domě. Tehdy, jak říkají svatí otcové, Přesvatá Panna přemýšlela o
spasení lidstva a modlila se, aby Pán co nejrychleji daroval příchod
Mesiáše. Během této modlitby Bůh poslal do domu chudobné Panny
archanděla Gabriela. Vešel do jejího pokoje a řekl: „Zdrávas, milos-
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tiplná, Pán s tebou! Požehnaná jsi mezi ženami!“ Maria se nad těmi
slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl ji
nazval milostiplnou, neboť aby se mohla stát živým svatostánkem
pro všemohoucího Boha, byla pro Kristovy zásluhy už předem uchráněna dědičného hříchu, a proto byla v pravdě plná milostí. Pán byl
s ní, jak řekl anděl, a ozdobil ji všemi dary Ducha svatého. Bůh od
stvoření světa vyvolil Pannu Marii za matku svého Syna. Ona jediná z celého lidského rodu byla uchráněna dědičného hříchu. Ona,
milostiplná, neměla žádný ani nejmenší hřích. Ve Starém zákoně
odvážná Judita zachránila svůj národ před zničením, když usekla
vojevůdci Holofernovi hlavu. Celý národ se radoval a oslavoval Juditu: „Buď požehnaná navěky.“ (Jud 15,10–12) Maria tím, že porodila
Spasitele světa, přemohla největšího nepřítele celého lidstva, ďábla,
a anděl ji nazval požehnanou mezi ženami. Maria je nejslavnější a
nejsvětější ze všech žen celého lidstva.
Anděl pokračoval a panně řekl: „Neboj se, Maria, nalezla jsi milost
u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude
veliký a bude nazván Synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho
otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho
království nebude konce.“ Maria pokorně uvěřila slovům Gabriela
a nepochybovala, že ji Bůh vyvolil za tu pannu, o níž mluvil prorok
Izaiáš. Nechápala ale, jak se to má stát. Myslela na to, co se stane
s jejím panenstvím, které obětovala Bohu, proto se anděla zeptala:
„Jak se to stane, neboť muže nepoznávám?“ Anděl jí odpověděl:
„Duch svatý na tebe sestoupí a moc Nejvyššího tě zastíní, proto
i to svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.“
Tím Gabriel vysvětlil Panně Marii, že silou Ducha svatého bude
zachováno její panenství, neboť počne a porodí výjimečným, nadpřirozeným způsobem. Anděl jí rovněž oznámil, že její příbuzná
Alžběta, která byla neplodná, také počala, neboť u Boha není nic
nemožného. Tehdy Maria pokorně odpověděla: „Jsem otrokyně
Pána, ať se mi stane podle tvého slova!“ V tu chvíli Syn Boží silou
Ducha svatého přijal z Panny Marie lidskou přirozenost. V tu chvíli
se Slovo stalo tělem. Tak nastal počátek našeho spasení. Věčný Syn
Boha Otce se ponížil a přijal způsob otroka. Maria se stala Jeho
matkou, byla tak vyvýšena nad všemi lidmi i anděly. Nepřestala být
neposkvrněnou pannou a Syn Boží se stal skutečným člověkem a
zůstal pravým Bohem.
„Zdrávas!“ řekl archanděl Gabriel přečisté Panně. Velký ctitel a
obránce Božího mateřství Marie, sv. Cyril Alexandrijský, píše: „Zdrávas Maria! Ty jsi lampa, která neuhasíná, koruna panenství, ty jsi
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žezlo pravé víry, nepřístupná svatyně, v níž zůstává všemohoucí Bůh.
Ty jsi Matka a Panna! Skrze tebe je oslavována Nejsvětější Trojice.
Kvůli tobě se radují andělé i archandělé, utíkají démoni, a dokonce
člověk se vrací do nebe. Skrze tebe ti, kteří byli uvěznění v bludných
herezích, obracejí se k poznání pravdy a věrní lidé dostávají Boží milost. Avšak ještě více se děje! Skrze tebe jednorozený Syn Boží, pravé
Světlo, zazářilo těm, kdo seděli v krajině stínu smrti. Zdrávas Maria,
Bohorodičko, Panno! Radujte se lidé, kteří máte takovou matku! Raduj
se má duše, matka Boha je i tvou matkou!“ I my v den svátku Zvěstování povězme Bohu své „ano“, jak to řekla Přesvatá Bohorodička.
„Jsem otrokyně Pána, ať se mi stane podle Tvého slova!“
Panna Maria je královnou proroků, kéž nám vyprosí milost odvážně šlapat na hlavu ďábla, stát pod křížem a být věrnými Kristu
za každou cenu!

12/21012/21
SVATÍ MUČEDNÍCI TROFIMUS A THALUS
V městě Laodikeji v Kárii,1 mezi řekami Lykos a Meander,2 žili dva
presbyteři, rodní bratři Trofimus a Thalus, kteří pocházeli z tohoto
kraje z města Stratonikeia. Byli silní ve víře, následovali Krista a
hlásali Boží slovo. Zbloudilé duše obraceli na cestu spásy a vždy
se stavěli na odpor pohanům, Řekům, a vytýkali jim jejich ohavné
démonické obřady. Zločinní modláři, které usvědčovali, proti nim
tak vzplanuli hněvem, že je oba zajali a drželi ve vězení.
V té době vládl Dioklecián a Maximianus a do Kárie kraje přišel
místodržitel Asclepiodotus. Usídlil se ve městě Bofor nedaleko Laodikeje. Správce města Laodikeje se svými rádci poslal místodržiteli
oznámení, že zajali dva křesťanské presbytery, a žádal o odpověď,
co má s nimi dělat. Odpověď zněla: Oba dva ukamenovat. Vyvedli
z věznice svaté mučedníky Trofima a Thala a vydali je k ukamenování. Hned však přispěchala i Boží pomoc a stanula neviditelně
před svatými. Chránila je před údery kamenů, a ač jich na ně vrhali
mnoho, žádný z nich jim neuškodil. Naopak ti, co je házeli, nechtíce
sami sebe zraňovali. Snažili se mnoho hodin, ale ničeho nedosáhli.
Zranění a vyčerpaní přestali. Takovou divnou věcí byl správce města
1
2

maloasijská provincie sousedící s Lydií na severu a Frýgií na východě
také Maeander, dnes Velký Menderes
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a jeho rádci tak udiveni, že oba bratry propustili. Oni pak znovu
neúnavnými ústy a nebojácným jazykem všechny učili víře v Krista a odhalovali ohavnost pohanské nevěry. Za nějaký čas je proto
znovu zajali a předvedli před místodržitele do města Boforu. Řekli:
„Tyto dva jsme podle tvého rozkazu kamenovali, ale kamení se jich
vůbec nedotklo, proto jsme je přivedli k tobě.“ Místodržitel rozkázal
pověsit svaté a železnými hřebeny drásat jejich těla bez milosti.
Když je mučili, svatí hlasitě volali: „My jsme křesťané, modlám se
neklaníme! Zločinné příkazy pozemských císařů neposloucháme!“ Po
takovém mučení je místodržitel odsoudil k ukřižování, řekl: „Nechť
jsou ukřižováni jako Ten, v něhož věří.“ Svaté vyvedli za město, kde
byly připraveny kříže. Šli s velkým veselím a děkovali Kristu Bohu,
že je učinil hodné být podobnými Jeho přečistému utrpení, ukřižování a smrti. Mnoho lidí, mužů i žen šlo za nimi, protože chtěli být
přítomni jejich smrti. Vojáci je přibili železnými hřeby ke křížům a
tak svatí viseli. Mnohými slovy promlouvali z křížů k lidu, učili ho
poznání Boha i svaté víry a lid pro ně velmi naříkal. Jedni reptali
na místodržitele, že tak výborné muže podrobil tak strašnému mučení a kruté smrti, přestože neměli žádnou vinu, jiní volali: „Sláva
Tobě, Bože!“ neboť zakusili, jak se skrze svaté projevila Ježíšova síla.
Jedna žena, židovka, se ukřižovaným klaněla a volala: „Blahoslavená matka, která porodila takové syny!“ Jejich matka tam stála a
dívala se na utrpení svých dvou synů se statečným srdcem. I mnoho z těch, kteří tam přišli, sbírali kapky krve svatých a máčeli v ní
ubrousky k uzdravení svých nemocí duševních i tělesných. Kristovi
mučedníci Trofimus a Thalus ještě naposledy pronesli svaté Boží
jméno, a tak odevzdali své svaté duše do rukou svého Pána. Stalo
se to 16. března. Věřící připravili čistá plátna a vonné látky k pochování jejich ctihodných těl. Přišel sem i vězeňský strážce, klaněl
se Kristovým mučedníkům a před všemi lidmi vyznával, že viděl, jak
oba vystupují na nebe, a také tři anděly, kteří k nim sestupovali a
rozmlouvali s nimi.
Lidé šli do praetoria žádali místodržitele, aby nařídil těla mučedníků sejmout z kříže, aby je mohli pochovat. Asclepiodotus se nejprve rozhněval a rozkázal vojákům bít ty, kteří přišli a mluvili s ním. Za
nějaký čas ho ale hněv přešel a dal dovolení, aby kdo chce, vzal těla
mrtvých. Svaté sejmuli z kříže a položili do nové rakve. Ještě však
došlo ke sporu mezi křesťany, kde je pochovat. Jedni chtěli tam a
jiní jinde. Seděli u těl svatých se svíčkami a při zpěvu žalmů celou
noc, až do svítání. Když nastalo ráno, přišla manželka místodržitele,
nesla vzácná aromata, vylila je na těla mučedníků, pokryla rakev
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velmi drahým příkrovem a přede všemi řekla: „Této noci jsem viděla
tyto muže poslané od Boha s anděly, aby potrestali mého manžela za
to, že je nevinné nechal zabít“ a svými slovy odsuzovala kruté mučení svatých a zuřivost svého manžela. Matka svatých a dva čestní
muži, Zosimus a Artemius, kteří byli spoluobčané a sousedé svatých
mučedníků ve Stratonikeii, vzali rakev s těly svatých mučedníků do
svého města a s úctou je pochovali za městem.
Nastal den Diokleciánových narozenin a všichni jeho zločinní
úředníci je slavili. Místodržitel přišel do Laodikeje, uspořádal velkou
hostinu a veselil se na počest svého zlotřilého císaře. Najednou ho
však zastihl Boží trest za nevinné prolévání mučednické krve. Zničehonic padl na zem, svíjel se jak posedlý a všechny části těla se mu
třásly. Na všechny, co tam byli a dívali se na něho, padla hrůza. On
křičel: „Kde je bůh Zeus! Kde je bůh Hérakles? Kde je bůh Hermés?
Kde jsou jiní bohové a bohyně, aby mi pomohli? Zbytečně jsem se jim
klaněl! Bůh, který je na nebesích, a Jehož služebníky byli Trofimus
a Thalus, mě vydá věčnému ohni!“ Křičel tak silně, že jeho řev bylo
slyšet všude. Zuby trhal své vlastní tělo a svůj jazyk kousal a žvýkal. Takto byl krutě mučen, až vyvrhl svou nečistou duši. S hořkým
nářkem šel ke svým zlým bohům do pekla, do věčné trýzně.
Svatí mučedníci Kristovi, Trofimus a Thalus, odešli ke svému
Bohu, Ježíši Kristu, aby věčně kralovali před trůnem Otce i Syna i
Ducha svatého, jediného Boha, Jemu budiž sláva na věky. Amen.
(Jejich památka se slaví 16. března.)
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SVATÝ ARCHANDĚL GABRIEL
Druhý den po svátku Zvěstování Panně
Marii svatá církev podle dávného zvyku
slaví svátek svatého archanděla Gabriela.
Tento svátek se ve východní církvi nazývá
i „Sbor sv. Gabriela“, protože toho dne se v
chrámu scházel velký počet křesťanů, aby
zpěvem uctili zvěstovatele počátku naší
spásy — vtělení Božího Slova.
Kniha Zjevení se zmiňuje o sedmi andělech, vůdcích nebeských sil, kteří vždy
stojí před Bohem. „Milost vám a pokoj od
toho, který je a který byl a který přichází, i
od sedmi duchů před jeho trůnem.“ (Zj 1,4)
Všichni jsou si rovni v důstojnosti, ale každý z nich má svou zvláštní službu. Jméno
Gabriel znamená „Bůh je mocný“. Už svým
jménem oznamuje příchod Ježíše Krista,
dokonalého Boha a dokonalého člověka,
na svět.
Ze Starého zákona se dozvídáme, že
archanděl Gabriel oznámil proroku Danielovi propuštění Izraelců
z babylonského zajetí a také s ním hovořil o čase příchodu Mesiáše
na svět. V Novém zákoně archanděl Gabriel přichází za sv. Zachariášem a ohlašuje mu, že jeho manželka porodí předchůdce Spasitele
a že jeho jméno bude Jan. Podle církevní tradice Gabriel zvěstoval
i spravedlivému Jáchymovi a Anně početí Přesvaté Bohorodičky.
Jeho nejvznešenějším úkolem bylo oznámit Panně Marii slavné
vtělení Spasitele slovy: „Zdrávas Maria, milostiplná, Pán s Tebou,
požehnaná jsi mezi ženami! Hle počneš a porodíš syna a dáš mu
jméno Ježíš.“ (Lk 1,28–31)
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Vzdejme proto dnes upřímné díky tomuto velkému andělovi
za všechnu jeho dobrotu vůči nám. Kéž skrze modlitby svatého
archanděla Gabriela dostaneme milost k pokání na odpuštění našich hříchů.

12/21012/21
SVATÝ BASIL NOVÝ
V desátém roce vlády zbožných
řeckých císařů Lva VI. Moudrého a
jeho bratra Alexandra,1 se několik
vysoce postavených dvořanů vracelo z Asie, kam byli posláni císařem.
Když procházeli pouští kolem jednoho pahorku, uviděli muže v hadrech, jehož vzhled byl děsivý. Úředníci se hnali za ním, aby ho chytili,
protože mysleli, že je to špeh. Ve
skutečnosti to byl jeden z největších
svatých 9. a 10. století, ctihodný
Basil Nový.
Když se vrátili do Konstantinopole, řekli o tom muži císařům. Císař
Lev rozkázal patriciovi Samonovi,
aby zjistil, kým je ten cizinec. Vzal
ho proto do svého domu a dlouho
naléhal, aby mu Basil něco o sobě pověděl. Ten však odpovídal
pouze: „Jsem jeden z poustevníků, kteří žijí na zemi.“ Samonas byl
však veden nečistým duchem a chtěl Božího muže zlostně mučením
přinutit, aby se přiznal, že je špeh. Při mučení Basil před přítomnými odhalil mučitelův zločin a řekl: „Takové, kteří se dopouštějí
sodomských skutků tajně jako ty, je opravdu spravedlivé nazývat
nejohavnějšími.“ Toto odhalení Samona naplnilo velkou hanbou
a velmi se před přítomnými zastyděl. Rozzuřil se tak, že rozkázal
přinést řemeny, svázat svatému ruce za zády, ovázat silně žebra,
pravou nohu mu přivázat vzadu do žeber a pověsit ho tak hlavou
dolů na trámu jednoho domu. Svým prstenem zapečetil dveře toho
1

Obsadili Byzantský trůn v letech 886–912.
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domu a tak ho nechal viset, dokud prý neřekne, kdo je a odkud.
Všichni, kdo tam byli, reptali proti Samonovi, že je hněvivý neznaboh, protože se dopustil tak velké tyranie na nevinném člověku.
Svatý tak visel tři dny a tři noci. Potom kat přišel, otevřel zapečetěné dveře, uviděl, jak tam mučedník visí, ale ve tváři měl zvláštní
jas, jako by vůbec netrpěl. Samonas řekl: „Copak jsem neříkal, že je
ten muž čaroděj? Vždyť ho tělo ani trochu nebolí. Rychle však zničím
jeho čarovnou sílu. Zavolejte mi dozorce nad šelmami!“ Když dozorce přišel, řekl mu: „Připrav na zítra nejdravějšího lva a nedávej mu
dnes žádnou potravu, aby byl hladový. Uvidíme, zda ho ten čaroděj
přemůže.“
Zrána se na tu podívanou shromáždilo mnoho lidí. Vypustili
strašného lva, který řval hlady. Přivedli svatého a předhodili ho
lvu k sežrání. Když lev svatého uviděl, začal se třást, přišel, lehl si
k němu a pak se mu začal válet u nohou jako mírná ovečka. Všichni
se divili a volali: „Pane, smiluj se!“ Svatý lva pohladil, vzal ho pravou
rukou za ucho a vyvedl ven k těm, co tam stáli, se slovy: „Tu je vaše
jehně.“ Avšak ani po tak velkém zázraku nechtěl zvrácený Samonas
pochopit, že člověk, kterého tak mučí, je Boží muž. Rozkázal, aby
svatého v noci utopili v moři. Služebníci vzali mučedníka v čase třetí
noční stráže, odvezli ho člunem na otevřené moře a svázaného ho
hodili do hlubin. Pak se vrátili. Avšak z úradku Boha, který chrání
své svaté, Basila hned vzali dva mořští delfíni na záda a vynesli na
břeh na místě nazývaném Hebdomon.1 Hned se mu rozvázaly ruce
a nohy, vstal a šel do města. Ještě nebyla otevřená zlatá vrata, sedl
si proto u nich a chtěl si trochu odpočinout. Právě tehdy tam přišel
jeden muž a velmi sténal, neboť trpěl padoucnicí. Ctihodný otec se
nad ním smiloval, položil na něj ruku, pomodlil se a muž byl uzdraven. Když muž viděl, že je zdráv, padl ctihodnému otci k nohám a
prosil ho, aby s ním šel do jeho domu. Byl to jeden z chudobných
občanů města, jmenoval se Jan. Spolu se svou manželkou Helenou
radostně přijali Božího služebníka k sobě a vybudovali mu zvláštní
celu. V ní se ctihodný otec celé noci modlil a přes den skrze něj Pán
uzdravoval všechny nemocné, kteří k němu přicházeli.
Zvěst o bohumilém životě ctihodného Basila i o zázracích, které
se děly jeho rukama, se stále více šířila. Už nejen prostý lid, ale i
velmoži, kněží a biskupové u něj hledali duchovní užitek. Svatý
1

konstantinopolské předměstí na pobřeží moře (Hebdomon — „Sedmé“
[dnešní Bakırköy] pojmenované podle vzdálenosti sedmi mil od městských
hradeb)
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stařec prorokoval i budoucí věci. Oznámil císařovně Heleně, manželce Konstantina Porfyrogenneta,1 že porodí nejprve dceru a potom
syna, který se později stane císařem, což se i stalo. Kromě toho,
protože měl dar duchovního zraku, viděl jak dobré, tak zlé skryté
lidské skutky. Díky tomu přivedl mnoho lidí na cestu pokání. Když
jednou o samotě rozmlouval s císařem Romanem,2 usvědčil ho ze
ziskuchtivosti a také ze smilného svazku s mnoha ženami. Císař
nejenže se na něj nerozhněval, ale pokorně přijal pravdu a slíbil, že
svůj život napraví.
Jednoho významného patricie jménem Romanos Saronites svatý
veřejně usvědčil z jeho úmyslu zabít císaře Konstantina a uchvátit
císařské žezlo. Řekl mu: „Proč ve svém srdci zamýšlíš zlo proti pomazanému Božímu? Tvůj úděl není císařská vláda! Ve jménu Božím ti
říkám, jestli se nezřekneš svého zlého úmyslu, Pán se na tebe velmi
rozhněvá a zanedlouho setře z povrchu země památku na tebe.“ Když
to Saronites slyšel, rozkázal krutě zbít svatého volskými žílami.
V noci měl bezbožník vidění, které mu oznamovalo brzkou smrt.
Ráno se probudil, pocítil, že je nemocný a po několika dnech zemřel.
Tak se na něm naplnilo proroctví sv. Basila.
Žena jménem Teodota přivedla ke ctihodnému otci svého nemocného čtyřletého syna a prosila svatého za jeho uzdravení. Všechny
její děti, když dosáhli čtyř let věku, umíraly. Bála se proto, že zemře i
toto dítě. Stařec se usmál, vzal skývu chleba a dal ji chlapci se slovy:
„Jak se jmenuješ? Nejsi náhodou Lev?“ Potom se obrátil k matce a
řekl: „Pro tvůj ctnostný život, a obzvlášť jako odměnu za tvoji lásku
k Přesvaté Bohorodičce, kterou dokazuješ svými častými modlitbami
k ní, Pán zachová tvého syna zdravého. Přinese ti mnoho radosti,
neboť bude zbožným, moudrým, dokonce slavným mezi lidem. Stane
se mnichem a později knězem.“ Šťastná matka si odváděla zdravého
synáčka a děkovala Bohu.
Jeden muž, který byl znám ctihodnému otci, za ním přišel, aby
ho poprosil o požehnání na dalekou cestu. Duchovní otec mu řekl:
„Strašná a nebezpečná je říčka Chelidon.“ Muž ale nepochopil, co
mu chtěl otec těmi slovy říct. Vydal se na cestu a v jednom místě
musel přebrodit řeku. Jel na koni a chtěl se na něm přepravit na
druhý břeh. Strhl ho však rychlý proud. Viděl, že mu hrozí utopení, a zvolal: „Pane Bože! Modlitbami našeho otce Basila, pomoz
mně hříšnému!“ Jak jen to řekl, hned se prudkost toku zmírnila a
1
2

Konstantin VII. Porfyrogennetos, 912–959
Roman I., vládl společně s Konstantinem VII. (919–944)
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podařilo se mu dosáhnout druhého břehu. Muž poděkoval Bohu i
Jeho služebníkovi. Když se zastavil v nedaleké vesnici na nocleh,
zeptal se, jak se ta říčka jmenuje. Řekli mu: „Jmenuje se Chelidon
(Vlaštovka) pro její rychlý tok. Také proto už v ní mnoho lidí zahynulo,
když neznali způsob, jak ji přebrodit.“ Tehdy si ten muž vzpomněl
na slova ctihodného otce, která mu řekl ještě před cestou, a znovu
poděkoval Bohu za Jeho věrného služebníka Basila.
Učedník sv. Basila jménem Řehoř napsal podrobně životopis
svého duchovního otce. Jednou se tento Řehoř rozhodl, že půjde na
svou vinici, která se nacházela v Thrákii. Jeden z nádeníků, kteří
na ní pracovali, se oženil s dívkou Melitinou, která byla čarodějkou.
Byla nestoudnou ženou, takže hned po sňatku svedla k cizoložství
téměř všechny muže z okolních vesnic. Když ji někdo chtěl usvědčit
z hříchu, na toho svými čárami poslala těžkou nemoc. Dokonce ani
její manžel se jí nemohl postavit na odpor, neboť byl už zesláblý
nemocemi. Když uviděla Řehoře, chtěla svést i jeho. Nedávala mu
pokoje a s využitím démonských sil na něj posílala nečisté myšlenky. Boží služebník byl ve dne i v noci mučen pokušeními a velmi
se tím trápil. V modlitbách se obracel na prvomučedníka Štěpána
a ctihodného otce Basila a prosil je o pomoc. Mnohokrát chtěl od
sebe tuto prodejnou ženu rázně odehnat, ale bál se, aby se mu nepomstila a on se nestal obětí její čarodějné síly; proto to neudělal.
Nakonec v touze raději zemřít než ztratit panictví, se Řehoř odvážil
k smělému kroku. Vzal kyj a křikl na Melitinu: „Ty dcero Belzebula! Jestli se ještě jednou ke mně přiblížíš, na kusy rozsekám tvé
poskvrněné tělo!“ Od té chvíle hanebná čarodějka Řehoře opustila,
ale z Božího dopuštění ho stihla těžká nemoc. Již na pokraji smrti,
vzdechl modlitbou k sv. Štěpánovi a prosil o pomoc. Pak uviděl ve
vidění mučedníka, který ho vytáhl z bahna a zavedl na překrásné
nádvoří ke ctihodnému otci Basilovi. Skrze modlitby těchto Božích
služebníků se Řehoř uzdravil. Děkoval za to svým přímluvcům u
Boha a vrátil se do Cařihradu.
Ctihodný otec Basil žil životem naplněným prací, hrdinných skutků a zázraků až se přiblížil čas jeho smrti. Dožil se téměř sta let.
Bůh mu dal poznat, kdy přijde jeho smrt, a Basil to oznámil i svému
učedníku Řehořovi.
Zemřel 25. března v den Zvěstování Panně Marii a jeho svaté
tělo bylo pochováno v monastýru svatých mučedníků Flora a Lavra.
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SVATÁ MUČEDNICE MATRONA SOLUŇSKÁ
Svatá Matrona byla služebnicí jedné židovky jménem Pantilla,
manželky soluňského vojevůdce.
Matrona se obrátila k Ježíši Kristu
ještě jako dítě, ale její paní ji nutila
k své židovské odpadlické víře. Když
se jí svatá dívka nepodřizovala a neochvějně se držela Ježíše, zlá paní
se na ní dopouštěla mnoha křivd a
často ji bila. Svatá Matrona to vše z
lásky k Ježíši Kristu trpělivě snášela. Sloužila svým pánům a všechny
své domácí povinnosti vykonávala
svědomitě. Podle možnosti, ale tajně,
aby to její paní nevěděla, chodila do
chrámu. Všechny křivdy se ze všech
sil snažila Pantille odpouštět a modlila se za ni, aby jí Pán odpustil a obrátil k pravé víře. Snažila se
k ní chovat s láskou a utrpení obětovala za spásu své paní a jiných
hříšníků. Ve svém utrpení Matrona následovala Pána Ježíše Krista.
Někdy, když ji paní velmi urážela, prožívala vnitřní boj se sebelítostí
a urážlivostí. Šla však na modlitbu a zde si pod Ježíšovým křížem
uvědomovala, že všechny tyto křivdy a utrpení jsou v porovnání
s Ježíšovým utrpením ničím. Svou bolest spojovala s Jeho bolestí,
všechno Spasiteli odevzdávala a stavěla se na odpor duchu lži, který
se za sebelítostí skrýval. Matrona chápala, že všechno to utrpení přijímá spravedlivě za své hříchy, i když je v konkrétních situacích nevinná. Po takové modlitbě vždy nacházela útěchu a potěšení v Pánu.
Jednoho dne se Pantilla dozvěděla, že Matrona byla v chrámu, a
řekla jí: „Proč jsi nešla do synagogy, ale šla jsi do křesťanského chrá-
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mu?“ Matrona směle odpověděla: „Protože jen v křesťanském chrámu
žije Bůh a z židovské synagogy a od židů odstoupil pro zatvrzelost
jejich srdcí.“ Pantilla se na ta slova velmi rozhněvala, začala ji bez
milosti bít a svázanou zavřela v temném sklepení. Dívka vše trpěla,
děkovala Bohu a Pán jí pak dal světlo a sílu. Zrána Pantilla viděla,
že svatá dívka byla Boží mocí osvobozena z pout a oslavuje Krista.
Znovu se rozhněvala a zbila ji býkovcem téměř k smrti. Svázala ji
ještě mocněji, zamknula ve sklepě a zapečetila dveře, aby nikdo
nemohl vejít a pomoci jí. Potěšením a Osvoboditelem Matrony byl
ale sám Pán, kterého jí zlá židovka nemohla vzít. Svatá zůstávala ve
vězení bez jídla a pití čtyři dny, posilována Boží silou. Když Pantilla
znovu přišla, sejmula pečeti a otevřela dveře, viděla, že dívka byla
opět osvobozena z pout a modlí se k Pánu Ježíši Kristu. Ještě více se
rozzuřila, až byla téměř bez sebe, a začala krutě bít Matronu těžkým
kyjem. Zavřela ji pak polomrtvou ve sklepení, kde dívka se jménem
Ježíše Krista na rtech, odevzdala svého ducha Bohu. Dům Pantilly
byl vysoko, proto tělo děvčete shodila ze srázu dolů.
Křesťané vzali tělo mučednice a pochovali je. Soluňský biskup
Alexandr později vybudoval ke cti sv. Matrony chrám a uložil v něm
i její svaté ostatky. Na krutou mučitelku Pantillu brzy přišel Boží
soud. Několik dní po smrti svaté mučednice Matrony náhle a nečekaně zahynula. Její smrt byla strašná, spadla do lisu, kterým se
lisují hrozny, a ten ji zcela rozdrtil.

12/21012/21
SVATÝ JAN EGYPTSKÝ,1 POUSTEVNÍK
Svatý Ivan žil ve městě Lykopolis2 v Egyptě. Od mládí pracoval
jako tesař. Když mu bylo 25 let, opustil svět a nejprve žil patnáct
let v různých monastýrech, kde se učil mnišskému životu a odříkání se své vůle v bratrském společenství. Nejdříve chtěl získat
ducha modlitby a pokání, spojeného s pravdivou sebekritikou,
a také se chtěl naučit boji se zlem v sobě, protože chápal, že
bez toho může jeho další mnišský život brzy skončit pádem.
Po patnácti letech odešel na horu zvanou Lykó (Vlčí hora) poblíž
Lykopole, na samém vrchu vybudoval domek s třemi místnostmi a
1
2

také nazýván Jan z Lykopole
Lykopole v Deltě
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v něm se zavřel. V jedné cele se
modlil, ve druhé se zabýval ruční
prací a třetí byla na jiné potřeby. Přebýval tam patnáct let a z
domku už nevycházel až do své
smrti. Jen přes okénko přijímal
to, co bylo potřebné k jeho životu.
K těm, co přicházeli, promlouval
k užitku jejich duší. Když v takové uzavřenosti prožil třicet let,
stal se hodným obdržet od Boha
prorocký dar. Posílal pak proroctví i císaři Theodosiovi I. Hlavně
mu oznámil, že přemůže pronásledovatele křesťanů Magna Maxima a získá vládu nad Galií, a
rovněž že přemůže i pronásledovatele křesťanů Eugenia a až pak
završí svůj život a pozemské království zanechá svým synům. Pro
tento duchovní zrak sv. Jana se o něm rozešla zvěst po celé zemi,
takže všichni věděli, že je svatým mužem. Sám císař Theodosius ho
ctil jako Božího proroka. Rovněž císaři prorokoval i mnoho jiných
vítězství v bitvách a Pán skrze něho dělal mnoho zázraků těm, kteří
k němu zdaleka přicházeli.
Podobně napřed oznamoval i Boží tresty. Napomínal a odhaloval
ty, skrze které se blížil Boží hněv. Učil, že Boží tresty přicházejí za
hřích a jestli je chtějí lidé odvrátit, ať se utíkají k Pánu s vroucí
modlitbou a pokáním.
Když se život biskupa Palladia z Helenopole1 chýlil ke konci, pověděl ještě o své osobní zkušenosti se sv. Janem: V Nitrijské poušti
bylo sedm poustevníků. Všichni se toužili více dozvědět o svatém
životě ctihodného Jana. I já jsem byl jedním z nich. S důvěrou v Boha
a s modlitbou na ústech jsem se vydal na cestu za tímto svatým
mužem. Když jsem přišel k hoře a k domku ctihodného Jana, jeho
učedníci mi řekli, že od neděle až do soboty k nikomu, kdo přichází,
nemluví. Zůstal jsem tam a čekal do soboty. V sobotu o druhé hodině
jsem přišel k tomuto svatému muži a viděl jsem, že sedí vedle okénka, přes které hovořil a utěšoval ty, kteří za ním přicházeli. Pozdravil
1

ve své knize „Historia Lausiaca“ píše své vzpomínky na významné osobnosti egyptského mnišství
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mě přes tlumočníka a řekl: „Odkud jsi a proč jsi přišel? Myslím, že
jsi z monastýru, který je u Nitrijské pouště.“ Když jsme rozmlouvali,
přišel jakýsi vysoký hodnostář (byl to místodržící provincie jménem
Alypius). Otec přestal hovořit se mnou a začal mluvit s ním. Trochu
jsem od nich poodešel, abych rozhovoru nepřekážel. Když mluvili
dlouho, už mě nebavilo čekat a začal jsem v myšlenkách posuzovat
starce, protože se to dotklo mé pýchy. Myslel jsem si: „Mnou pohrdl a
jeho přijal se ctí.“ Ďábel mě proti němu silně podněcoval. Trápila mě
navíc i netrpělivost a už jsem začal uvažovat, že jím také pohrdnu a
půjdu pryč. On rozuměl mým myšlenkám, zavolal svého tlumočníka
a řekl mu: „Běž, řekni tomu bratrovi, aby nepropadal malomyslnosti.
Za chvíli propustím místodržitele a budu hovořit s ním.“ Udivilo mě,
že ví o mých myšlenkách a pochopil jsem, že je mužem duchovním
a prozíravým. Když místodržitel odešel, stařec mě zavolal a řekl:
„Proč ses na mě rozhněval a v duchu jsi mi připisoval to, čím jsem
se nijak neprovinil? Není správné, abys tak uvažoval. Nevíš, že je
psáno: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní“? (Mt 9,12)
Najdu tě, když budu chtít, a i ty najdeš mě. A kdybych já tě neutěšil,
jsou tu jiní bratři a otcové, kteří tě utěší. Tento člověk je však vydán
ďáblu kvůli světským starostem a jen na krátký čas se vzpamatoval.
Je podobný otroku, který utíká od krutého pána — tak i on utíká od
ďábla. Přišel za mnou, aby získal nějaký užitek pro svou duši. Z mé
strany by bylo nespravedlivé nevěnovat mu pozornost a pokračovat
v rozhovoru s tebou, který máš mnoho času, v němž se můžeš starat
o svou spásu.“
Tehdy jsem se přesvědčil, že je skutečně svatým mužem a prosil
jsem ho, aby se za mě pomodlil. Radostně a s láskou řekl: „Čeká tě
mnoho těžkostí, již jsi prodělal těžký boj, když ses potýkal s myšlenkou, která tě nutila opustit poušť. Ty ses s ní ale nespojoval a statečně
jsi bojoval, a i když ti bylo těžko, nevzdával ses. Ďábel ti podsouval
logické a dostatečné příčiny a připomínal ti lásku tvého otce i bratra.
Oznamuji ti radostnou zprávu, že jsou oba zdrávi a odvrátili se od
světa ke Kristu. Tvůj otec bude ještě delší čas žít. Zůstávej mužně
na poušti a nepřej si kvůli nim opustit mnišský život. Je napsáno:
Nikdo, kdo položí ruku na pluh, a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. (Lk 9,62) Povzbuzen na duši jsem přijal
užitek z těchto slov Božího muže a poděkoval jsem Bohu, že mi
skrze tohoto světce ukázal ďábelské pokušení, které mě přemáhalo,
a odňal ho ode mne.
Po rozhovoru se sv. Janem jsem se vrátil na své obvyklé místo.
Pověděl jsem o něm otcům a bratrům a za dva měsíce se nás všech
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sedm vydalo za ním. Když jsme přišli k jeho cele, devadesátiletý
stařec nás mile přijal a s radostí každého z nás uvítal. Hned jsme
ho poprosili, aby se nejprve za nás pomodlil, neboť to je zvykem u
otců, kteří žijí v Egyptě. Po modlitbě řekl, abychom se najedli, a
my jsme poděkovali Bohu, že nás učinil hodnými vidět sv. Jana a
hovořit s ním. Přijal nás jako své milované děti a s usměvavou tváří
se nás ptal: „Odkud jste, děti? A z které země jste za mnou, člověkem
bídným a poníženým, přišli?“ Pověděli jsme mu o našem životě v Nitrijské poušti a také, že jsme přišli do těchto krajů z Jeruzaléma,
abychom se s ním uviděli a promluvili s ním k užitku svých duší.
Svatý Jan nám řekl: „A co zázračného jste chtěli vidět, když jste
sem vážili tak těžkou a dlouhou cestu? Jaký máte užitek z toho, že
vidíte člověka odmítnutého a poníženého, který nemá nic, co by bylo
hodno vidění a údivu? Hodni údivu a oslavy jsou svatí, které je třeba
následovat, a ne mě. Velmi se divím vašemu úsilí, že jste nehleděli
na obtíže, které bývají po cestě, a přišli jste k nám, protože hledáte
užitek duše. My kvůli své lenosti ani z cely nemůžeme vyjít. Teď však
poslouchejte: i když váš skutek je hodný pochvaly, nemyslete si a
nepovyšujte se, že jste udělali něco dobrého a chvályhodného, ale
následujte Ježíše Krista a ctnosti vašich otců a říkejte, jak je psáno:
‚Služebníci neužiteční jsme. Co jsme měli vykonat, to jsme vykonali.‘
(Lk 17,10) A kdybyste i všechny ctnosti získali, což se stává málokdy,
nikdy se na sebe nespoléhejte a nemyslete si, že už jste nějací velcí
svatí, neboť kdo doufá v sebe a povyšuje se, že už vystoupil na
samotný vrchol ctnosti, nakonec z výšky padá. Pozorně sledujte,
zda jsou vaše modlitby upřímné a horlivé, jestli na modlitbě bojujte
o spojení s Kristem. Zda není narušena čistota všeho srdce. Jestli
váš rozum není během modlitby zaneprázdněn jinými myšlenkami.
Dávejte pozor, jestli jste se opravdu celou duší odřekli světa. Jestli je
Ježíš skutečně vaším Pánem a Bohem. Jestli svými ctnostmi, když
jste převýšili druhé, neupadáte do samochvály. Jestli dáváte svým
životem dobrý příklad. Jestli jednáte způsobem hodným vašeho povolání. Dávejte pozor a nepokládejte se za svaté a nepovyšujte se pro
nějaký svůj dobrý skutek. Dávejte pozor, aby vám během modlitby
nepřicházely na mysl světské věci, neboť není nic hloupějšího, než
ústy mluvit k Pánu a myšlenkami být daleko od Něj. To se stává
každému, kdo se ne zcela odřekl světa, ale dále se mu snaží líbit.
Člověk, který usiluje jen o to, co je světské, nemůže duchovníma očima
vidět Boha. Člověku, který vždy myslí na Boha, musí být myšlenky
na světské a marné věci cizí.“ Na závěr rozhovoru nám pověděl dva
různé případy, které se staly s mnichy, kteří žili na poušti.
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Byl jeden mnich, který žil na pustině v jeskyni. Horlivě se snažil o
svatost života a jedl chléb z práce svých rukou. Ustavičně se modlil
a postupoval v ctnostech. Když viděl svůj čistý a dokonalý život,
začal o sobě vysoce smýšlet a pokládal se za velikého a svatého.
Spoléhal na sebe a myslel, že nikdy neklopýtne. Z Božího dopuštění za ním pozdě večer přišel ďábel v podobě ženy, která jakoby
zabloudila na poušti a uviděla otevřené dveře. Vešla do jeskyně,
padla mnichovi k nohám a prosila, aby ji pustil odpočinout si, protože už nastala noc. On, protože mu vlastní pýcha zaslepila rozum,
nerozlišil pokušení a zapomenul na dodržování základních pravidel
k zachování čistoty. V této nesoudnosti ji přijal do jeskyně a nebál
se úpadku. Zahrával si s ohněm, a to vedlo k tomu, jak říká přísloví,
že kdo miluje nebezpečí, ten v něm zahyne. Mnich se jí ptal, odkud
jde a jak to, že zabloudila na této poušti. Pokušitel ďábel, skrytý
v podobě ženy, mnoho lhal a četnými lichotivými slovy natahoval
rozhovor. Mnich pozorně poslouchal a začala se v něm probouzet
hříšná žádostivost. Pak už začal smích a nečisté řeči. Oheň nečisté
žádostivosti se v něm ještě více rozhoříval, až najednou dal vnitřně
souhlas k hříchu. V tu chvíli žena hlasitě vykřikla, zmizela jako stín
a stala se neviditelnou. Hned bylo slyšet v povětří hlas běsů, kteří
se smáli, řehotali a ponižovali ho: „Vynášel ses, teď se pokoř! Až do
nebe ses povznesl, a teď jsi do pekla svržen!“ Když mnich viděl, jak
byl zahanben a pokořen, upadl do zoufalství, nekál se, ale opustil
svou celu a poušť a vrátil se do světa. K takovému úpadku ho přivedlo jeho vysoké smýšlení o sobě.
Ctihodný otec Jan pak pokračoval a vyprávěl o druhém mnichovi:
Ve městě žil jeden mladík, který se dopustil mnohého zla a těžkých
hříchů. Pak se v něm však probudila bázeň Boží, vzpamatoval se
a začal se hluboce kát. Plakal nad svým dřívějším životem. Šel na
hřbitov, padl na kolena a neodvažoval se ani vzývat Boha ani se
modlit, neboť měl za to, že ani není hoden dále žít. Předčasně se
zavřel v hrobě, tam hořce plakal, ze srdce sténal a litoval svých
hříchů s nadějí na Boží milosrdenství. Když tak prožil týden, běsi,
kteří ho dříve sváděli k hříchu, za ním přišli a křičeli: „Běda tobě,
špinavče, ohyzdo! Nasytil ses nečistotou a nyní se od nás najednou
odvracíš a stal ses nám nepřítelem? V jaké dobro pro sebe doufáš,
když jsi plný našeho zla? Proč rychle nevstaneš a nejdeš odsud
s námi dopouštět se obvyklých skutků? Čekají na tebe nevěstky a
pijáci, proč se nejdeš nasytit vášněmi, když nemáš žádnou naději
na spásu? Jsi náš, protože ses dopouštěl mnohých hříchů, a teď bys
chtěl od nás utéct? Neutečeš! Nevymkneš se z našich rukou!“ Mla-
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dík jim však nic neodpovídal, nechtěl slyšet jejich hlasy. Zůstával
v ustavičném pokání a modlitbě a nejvíc prosil o pomoc Přesvatou
Bohorodičku. Démoni dlouho vykřikovali a hrozili mu, a když viděli,
že se nebojí, z hrobu neutíká ani s nimi nesouhlasí, krutě ho bili a
chtěli zabít. Bůh to však nedopustil. Utekli tedy a nechali ho tam
sotva živého. Dlouho ležel, jako by byl mrtvý. Když znovu přišel
k sobě, plakal a naříkal kvůli dřívějšímu životu, v němž se dopustil
tolika hříchů. Když ho jeho rodina hledala a našli ho v hrobě, prosili, aby se vrátil domů. On je ale neposlechl, přál si raději zemřít,
než se vrátit k dřívějšímu hříšnému životu. Následující noci na něj
znovu zaútočili běsi. Strašili ho a vyhrožovali mu, znovu ho zbili a
odešli. Rovněž i třetí noci se snažili tohoto mladíka přemoci. Když
však viděli, že ničeho nemohou dosáhnout, zcela od něj odstoupili,
vyhnaní jeho pokáním a trpělivostí. Tak pokorné pokání a mužná
trpělivost způsobuje běsům zoufalství. Potom už mu běsi nemohli
udělat žádného zla.
Když sv. Jan ukončil vyprávění, řekl bratřím, kteří za ním přišli:
„Děti, vždy buďte pokorní, v malých i velkých věcech, protože to je
první přikázání Spasitele: Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je
nebeské království. (Mt 5,3) Být chudý duchem znamená být pokorný.
A když budete pokorní, nebudou vás pokoušet běsi, kteří táhnou ke
hříchu myšlenkami a představami. A když vás někdo bude chválit,
démon nebo člověk, neposlouchejte ho ani se nepovyšujte. Děti, milujte pokoru a pokání, vždy si kriticky přiznejte pravdu o sobě, vždy
se učte a proste Boha, aby vás očistil od každé nečistoty a daroval
vám čistotu.“
Takovými a podobnými poučeními a vyprávěními ctihodný Jan
poučoval všechny a ukazoval vzor svatého života svým vlastním
příkladem. Tím velmi pomohl mnoha lidem ke spáse. Když se ctihodný Jan stal svým svatým životem milým Bohu, přiblížil se k
smrti. V devadesáti letech života přikázal svým učedníkům, aby za
ním po tři dny nepřicházeli. Když bratři za tři dny přišli, našli ho,
jak klečí na kolenou, jakoby v modlitbě, jeho duše ale už odešla
k Pánu. Stalo se to na konci 4 století.
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SVATÝ HILARION NOVÝ
Ctihodný Hilarion si ještě jako mladík nade všechno zamiloval
Boha. Bez váhání opustil svět se všemi jeho svody a šel sloužit Ježíši
do monastýru. Když dosáhl duchovní zralosti, zavřel se v tichu temné chýšky, a tak prožil mnoho let. V této tichosti se mnoho postil, bez
přestání se modlil, činil pokání a trpěl mnoha pokušeními. Osvícen
Boží milostí poznával tajemství porušené lidské přirozenosti a spolu
s tím i tajemství velké Boží lásky. Proléval proto mnoho slz. Z Boží
vůle byl Hilarion vysvěcen na kněze a pak se na prosby mnichů
monastýru Pelekete, který se nacházel v Bithýnii v Malé Asii, stal
jejich igumenem. Viditelným plodem jeho lásky k ukřižovanému
Kristu byly mnohé zázraky, které Bůh skrze svatého činil. Hilarion
zakázal zvířatům, která škodila obilí na poli, ničit úrodu a Božím
slovem je z polí a sadů vyháněl. Modlitbou zadržel velké krupobití,
suchou zem napojil deštěm z oblak, rozdělil řeku, aby bylo možné
přejít suchu nohou na druhý břeh, uzdravil muži uschlou ruku,
slepci vrátil zrak, uzdravoval chromé, vyháněl démony a rybářům,
kteří se při lovu marně namáhali, Bůh skrze něj naplnil sítě rybami.
Svatý Hilarion trpěl za uctívání svatých obrazů. Bylo to v 9. století
za vlády Lva V. Arména (813–820). Na Zelený čtvrtek do monastýru při bohoslužbě nečekaně vpadl císařský vojevůdce s vojskem.
Vešel do chrámu přímo k oltáři, drze rozkázal, aby umlkly zpěvy
a shodil Nejsvětější svátost na zem. Zajal 42 mnichů a spoutal je
železnými okovy. Pro ostatní bratry vymyslel různá muka. Jedny
rozřezal a rozsekal, jiným vousy a obličej pomazal smolou a zapálil,
jiným odřezal nosy. Pak podpálil monastýr i s chrámem a 42 otců
zakovaných v řetězech poslal do dalekých efezských krajů. Tam
je zamkl v jakési obecní lázni a umořil k smrti. Mezi nimi zemřel i
svatý igumen Hilarion.
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VOJÁK TAXIOT, KTERÝ VSTAL Z MRTVÝCH
V Africe ve městě Kartágo žil jeden voják jménem Taxiot. Byl
křesťanem, ale žil tak, že se dopouštěl mnoha velkých hříchů. Když
došlo v Kartágu k mnoha úmrtím, Taxiot se velmi polekal a začal
myslet na pomíjivost života, na Boží soud a na věčný trest, který
čeká hříšníky. Vzpamatoval se a učinil pokání ze svých hříchů.
Spolu se svou manželkou opustil město a v tichosti se přestěhoval
do vesnice. Ďábel, který nikdy nespí, počkal na příhodný čas a svedl
Taxiota k hříchu cizoložství. Několik dní po spáchání tohoto hříchu
Taxiota uštkla zmije a on zemřel. Jeho manželka běžela do monastýru, který byl nedaleko, a prosila mnichy, aby vzali tělo zemřelého
a pochovali u chrámu. Pohřbili ho o třetí hodině odpoledne. O šesté
hodině, když zahazovali hrob, uslyšeli křik: „Smilujte se nade mnou,
smilujte se nade mnou!“ Mniši, kteří tam byli, přišli k hrobu, a když
uslyšeli hlas pochovaného, rychle otevřeli rakev a uviděli mrtvého
živého. Divili se a se strachem se ho ptali, jak se to stalo, že ožil.
Taxiot se tak třásl, že nemohl nic povědět, jen hlasitě vzlykal a prosil
bratry, aby ho odvedli k Božímu služebníkovi biskupu Tarasiovi.
Mniši učinili, oč je prosil.
Biskup ho tři dny přemlouval, aby pověděl, co viděl. Až teprve
čtvrtý den byl Taxiot schopen mluvit. S mnoha slzami vyprávěl:
„Když jsem umíral, viděl jsem černé potvory, které stály přede mnou.
Vypadaly strašně. Když jsem je uviděl, moje duše s sebou začala
házet z touhy utéct. Tu jsem uviděl dva velmi krásné, zářivé muže a
moje duše skočila do jejich rukou. Ihned jsem se ze země pozvedl v
povětří do výše. Uviděl jsem celnice, které střežily cestu do věčnosti
a zadržovaly duši každého člověka. Každá celnice vyslýchala duše
za určitý hřích — jedna za lež, jiná za závist, jiná za povyšování se,
každý hřích měl své celníky, kteří vyslýchali duše.
Viděl jsem ve skříňce, kterou drželi andělé všechny mé dobré
skutky. Brali je a stavěli na protiváhu mým hříchům. Tak jsem míjel
jednotlivé celnice. Když už byla nebeská brána blíže, přišel jsem k celnici smilstva. Stráž mě zadržela a poukázala na všechny mé nečisté
hříchy, kterých jsem se od svého dětství až dosud dopustil. Andělé,
kteří mě vedli, mi řekli: ‚Všechny nečisté hříchy, které jsi učinil, když
jsi žil ve městě, ti Bůh odpustil, protože jsi z nich činil pokání.‘ Moji
protivníci mi však řekli: ‚Po odchodu z města jsi na vesnici zhřešil
cizoložstvím.‘ Když to andělé uslyšeli, opustili mě a odešli. Zlí duchové
mě vzali, začali mě bít a táhli dolů. Zem se rozestoupila a já, veden
jimi, jsem prošel úzkým vchodem a sestupoval mezi páchnoucími
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skalami až do podzemních kobek pekla, kde jsou hříšníci zamčeni ve
věčné tmě, kde není lidského života, ale věčná muka a neutišitelný
pláč a nevýslovné skřehotání zubů. Tam je neustále slyšet hlasitý
křik: ‚Běda nám, běda!‘ Není možné vypovědět to soužení, které tam
je, ani nemám sílu popsat muka a bolest, které jsem tam viděl a na
sobě prožil. Všichni tam sténají z hlubin srdce a nikdo se nad nimi
nesmiluje. Pláčou a není nikdo, kdo by je utěšil. Prosí a není nikoho,
kdo by je slyšel a zachránil. V těch temných místech jsem byl i já
s nimi uzavřen ve stísněné kobce. Hořce jsem plakal a těžce naříkal
z duševních a tělesných bolestí.
Drželi mě tam od třetí do šesté hodiny. Tu jsem uviděl malý paprsek. Přišli tam dva andělé a já jsem je začal snažně prosit, aby mne
odtamtud vyvedli, abych mohl činit pokání před Bohem. Andělé mi
řekli: ‚Prosíš marně, neboť odsud nikdo nevyjde až do všeobecného
vzkříšení.‘ Já jsem je však dále velmi prosil a sliboval jsem, že budu
činit pokání. Jeden anděl se obrátil k druhému a zeptal se ho: ‚Můžeš
se za něj zaručit, že se bude kát, jak slibuje, z celého srdce?‘ Druhý
anděl řekl: ‚Zaručuji se!‘ Tehdy mě vzali a vyvedli odtamtud na zem
do hrobu, do mého těla. Řekli mi: ‚Vejdi, odkud ses odloučil.‘ Uviděl
jsem své mrtvé tělo, které zčernalo a smrdělo jako hnůj a měl jsem
odpor do něho vejít. Andělé mi řekli: ‚Nemůžeš se jinak kát, než s
tělem, s nímž jsi zhřešil.‘ Prosil jsem, abych nemusel do těla vcházet.
Andělé řekli: ‚Vejdi! Jestli ne, znovu tě odvedeme, odkud jsme tě vzali.‘ Tehdy jsem vešel a ožil a začal křičet: ‚Smilujte se nade mnou!‘“
Když Taxiot ukončil svou řeč, biskup Tarasius ho prosil, aby
něco pojedl, ale on nic nechtěl ani okusit. Chodil jen od chrámu do
chrámu a se slzami a bolestnými vzdechy se kál před Bohem. Těm,
kteří ho poslouchali, říkal: „Běda hříšníkům, protože je čekají věčná
muka. Běda těm, kteří nečiní pokání, dokud mají čas! Běda těm, kteří
poskvrňují své tělo!“ Taxiot po svém vzkříšení žil ještě 40 dní. Ty
dny ustavičně plakal a očišťoval se pokáním. Tři dny předtím, než
zemřel, mu bylo zjeveno, že přichází smrt, a když se naplnila, odešel
k milosrdnému Bohu, který miluje lidi a nechce smrti hříšníka, ale
aby se obrátil a žil. Jemu buď sláva na věky! Amen.
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SVATÝ ROMUALD, OPAT
Romuald pocházel z rodu ravennských vévodů. Narodil se
roku 907. Byl vychován pro svět,
honil se za zábavami, pustými radovánkami a žil prostopášně. Odvážné jízdy, hony a hry, nestoudné
ženštiny a hlučné pitky byly jeho
radostí.
Jednoho dne se jeho otec Sergius pohádal pro kus pozemku se
svým příbuzným a vyzval ho na
souboj, jehož svědkem musel být
Romuald. V tom souboji Sergius
zabil svého přítele. Tato událost
otřásla lehkomyslným rozmařilcem
a vyrvala ho z propasti hříchu. Od té doby mu nedalo svědomí pokoj,
vytýkalo mu, že je spoluviníkem hrozné vraždy. Aby došel klidu,
odebral se do blízkého kláštera a podrobil se tam čtyřicetidennímu
pokání, které bývalo ukládáno kajícníkům za zločin zabití. V tichu
kláštera a vytrvalé modlitbě poznal Boží vůli a zatoužil po životě v
pokání. Vstoupil do benediktinského kláštera a začal život přísné
sebekázně. Některým vlažným řeholníkům nebyla jeho horlivost
milá. Vytýkali mu, že svou přísností ruší pokoj a svornost v klášteře.
Romuald si od představeného vyžádal, aby byl propuštěn a odebral
se do krajiny nedaleko Benátek k poustevníkovi Marinovi, aby se
od něho učil přísnému nábožnému životu.
Marinus ho cvičil zvláště v pokoře a trpělivosti. Zpívali spolu
žalmy. Pokaždé, když Romuald udělal ve čtení chybu, udeřil ho jeho
učitel prutem po levé tváři. Když to Romuald už nemohl vydržet,
skromně prosil: „Milý mistře, udeřte mne, prosím, na pravou stranu!
Neboť na levé ucho už jsem skoro hluchý.“ Mistr se podivil této trpělivosti a od té doby mírnil svou převelikou přísnost.
Romuald rád čítával životy svatých. Cokoliv u nich poznal dobrého, snažil se to následovat. Říkával: „Život svatých mi proniká
kosti, a když pozoruji, co konám já, je mi, jako bych musel
zemřít studem.“ Pro nepokoje na benátském území se odebral se
svým duchovním mistrem do lesnatých pustin na španělském pomezí. Po třech letech se opět vrátil do Itálie a začal tam neúnavně
pracovat na obnově původní přísnosti řeholního života a na povzne-
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sení kněžského života. Této myšlence
zasvětil všechny své síly, obcházel Itálii
jako chudý, rozedraný poustevník a
plamenný hlasatel pokání. Založil a
obnovil velký počet řeholních domů
a pousteven a vychoval mnoho horlivých a svatých mnichů. Nějakou dobu
byl opatem v classenském klášteře u
Ravenny.
Hlavní zásluhu si získal založením
přísného poustevnického kamaldulského řádu. První osada byla zřízena
v Toskánsku na pozemku nazvaném
podle dárce Campo Maldoli neboli Camaldoli. Členové tohoto řádu žili velmi
přísně, zachovávali úplné mlčení, přísný půst o chlebě, zelenině a vodě, chodili bosí, měli oholenou hlavu a dlouhé
vousy. Každý z nich měl vlastní chýšku
s kapličkou. Všechny poustevny byly
ohrazeny zdí. Uprostřed stál kostel, v
němž se poustevníci shromažďovali ke mši svaté a církevním hodinkám. Jinak přebývali ve svých chýších, trávili život v modlitbách,
v rozjímáních a ruční práci. Když byla osada Camaldoli upevněná
v kázni, odebral se Romuald na horu Sitrii v Umbrii, kde založil
novou poustevnickou osadu. Tam po sedm let žil a vycházel odtud
na misijní cesty po Itálii.
Kamaldulský řád se rozšířil v celé církvi a mnoho vykonal pro
obnovu řeholního života. Romuald pocítil, že bude již brzo povolán na věčnost. Jednomu z bratří řekl: „Dvacet let se připravuji
na smrt, a čím více se na ni chystám, tím více se mi zdá, že nejsem
hoden, abych předstoupil před Boha.“ Zřídil si poustevnu, aby tam
v ústraní zemřel. Ani v posledních dnech však nepovolil v postu a
pokání. Jednoho večera prosil bratry, kteří mu chtěli přisluhovat,
aby šli spát. Oni však zůstali stát u dveří a naslouchali. Za nějakou
chvíli už neslyšeli starce dýchat. Vešli a nalezli ho mrtvého. Zemřel
roku 1027 ve věku sto dvaceti let. Plných sto let činil pokání za
hříchy svého mládí. Jeho žák, slavný reformátor, sv. Petr Damiani,
napsal patnáct let po jeho smrti Romualdův znamenitý životopis.
(Jeho památka se slaví 19. června.)
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SVATÍ MUČEDNÍCI BISKUP MAREK A JÁHEN CYRIL
V napůl pohanském městě
Arethusa1 v Libanonských horách
byl za vlády císaře Konstantina Velikého (306–337) biskupem Marek. Se
souhlasem císaře zbořil ve městě velký pohanský chrám a na jeho místě
vybudoval Boží chrám. Díky Markově svatému životu a jeho apoštolské
horlivosti se obrátilo mnoho pohanů
a uvěřili v Ježíše Krista. Avšak ti pohané, kteří nepřijali křesťanství, byli
pobouřeni a rozhněvaní na sv. Marka. Mlčeli však, protože křesťanskou
víru vyznával i sám císař, a to zadržovalo jejich pomstychtivost.
Pak přišel čas, kdy se císařem stal
Julián Odpadlík (360–363), který se
zpočátku přetvařoval, že je křesťanem, ale potom se odřekl Krista a začal křesťany pronásledovat. Přikazoval je po stovkách topit, křižovat a upalovat. Bezbožník rovněž
vydal nařízení, aby všechna pohanská obětiště, která byla zbořena
za časů Konstantina Velikého, byla znovu vybudována na náklady
toho, kdo je zbořil. Tehdy také Julián přikázal, aby sv. Marek pod
hrozbou trestu vybudoval nový pohanský chrám anebo dal peníze
na jeho stavbu, přestože dobře věděl, že biskup kromě jednoho oděvu nic neměl. Zde třeba zmínit skutečnost, že dlouho před těmito
událostmi, když došlo ke vzpouře vojáků, kteří vyvražďovali Juliánův rod, sv. Marek byl jedním z těch, kteří Juliánovi, když byl ještě
chlapec, a jeho bratrovi, zachránili život tím, že je skryli v chrámě.
1

dnes Rastan v Sýrii
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Jakmile se arethuští pohané dozvěděli o příkazu císaře, začali
vymáhat od křesťanského biskupa, aby jim vybudoval modlářský
chrám. Když sv. Marek viděl tolik lidu, který proti němu povstal,
rozhodl se, že uteče na venkov. Tehdy však pohané začali mučit
křesťany, aby se dozvěděli, kde se jejich biskup nachází. Když se
to sv. Marek dozvěděl, hned se vrátil do města a dobrovolně se
vydal nepřátelům do rukou. Rozzuření pohané ho začali tyranizovat. Vodili ho po městě, bili biči, vláčeli blátem, trhali z něj oděv a
rvali mu vousy i vlasy z hlavy. Muži i ženy, mladí i staří, úředníci
i lidé z významných rodin, všichni se stejnou zlobou tyranizovali
biskupa. Nejvíce je dráždilo, že mučedník všechno snášel s velkou
mužností a také to, že za nimi přišel sám, dobrovolně. Měli za to, že
je tím ponížil. V krutosti a tyranizování předháněli jeden druhého.
Pohané pokládali za něco významného, když přemohli a způsobili
velké utrpení tomu, kdo se mužně postavil proti zločinnému císaři.
Rozzuřený dav hodil sv. Marka do městského kanálu a pak ho vydali dětem, aby ho týraly. Ty ho píchaly jehlami a železnými háky.
Modláři mu pak svázali nohy tak silně, že mu provazy rozřezaly
kůži až ke kostem a zároveň mu nejtenčími a nejpevnějšími nitkami
odřezali uši. Pak namazali svatého medem a sádlem a v největším
horku ho v košíku zavěsili na strom, aby ho píchaly včely a vosy.
V těchto mukách Marek zachoval pokoj, radoval se, že může trpět
za Ježíše a modlil se k Bohu. „Pane, děkuji Ti za všechno, prosím
Tě, pomoz mi snášet všechna tato utrpení. Prosím Tě i za své
mučitele, dej jim milost obrácení, aby Tě poznali, Tebe, lásku
odvěkou.“ Vypadal, jako by necítil bolest a jeho tvář byla plná
jasu. Když na jeho tělo pověšené ve výšce sedal hmyz a štípal ho až
do krve, svatý se ještě svým mučitelům smál: „Vy jste mě pozvedli
blíže k nebi, k mému Pánu Ježíši Kristu, a sami se plazíte po zemi.“
Když arethusané viděli statečnost svatého a pochopili, že jim velkou
sumu k vybudování nového pohanského chrámu nedá, začali sumu
zmenšovat. Nakonec se dožadovali, aby Marek dal na stavbu aspoň
jeden zlaťák, protože ho chtěli tímto způsobem začlenit do modlářství. Svatý však přikázal křesťanům, aby nedávali žádné peníze, a tím
ukázal, že netrpí kvůli zlatu, ale kvůli pravému Bohu, Ježíši Kristu.
Správce toho města, přestože sám byl pohan, Řek, když viděl
odvahu a trpělivost svatého, směle řekl císaři: „Není nám hanba,
císaři, že jsme na tom hůř než všichni křesťané, neboť jsme nemohli
přemoci ani jednoho starce, přestože jsme ho mučili různými mukami? Přemoci ho není ani slavné, ani čestné. Copak to nebude naše
konečná hanba, když jím budeme přemoženi?“ Císař souhlasil, aby
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byl Marek propuštěn a řekl: „Nechci dělat z křesťanů mučedníky.“
Tak statečností křesťanů byli zahanbeni správci i císaři. I pohanský
řečník Libanios, když viděl, že pronásledování křesťanů tolik pomáhá k rozšíření křesťanské víry, prosil pohany, aby nechali křesťany
na pokoji. Rovněž arethuští pohané byli natolik zasaženi mužností
sv. Marka, že prosili, aby jim pověděl o tom Bohu, který mu dává takovou sílu v utrpení. Na jejich prosby je začal Marek učit: „Ve všech
těchto utrpeních mě posiluje můj Pán, Ježíš Kristus. On sám dobrovolně přijal potupnou smrt na kříži, aby mi získal nebe. Nepotřeboval
vykoupit si ho pro sebe, ale obětoval svůj život a krev za nás lidi, aby
nám otevřel dveře k věčnému štěstí v nebi. Cílem lidského života
je proto sjednocení s Ježíšem a v této jednotě přebývat navěky.
Těch několik desítek let našeho života uběhne velmi rychle a
kromě toho jsou většinou naplněny starostmi a zklamáními.
Život na zemi je neustálé putování. Tady nenajdeme pravdivé štěstí,
protože všechny radosti tohoto světa pominou a zmizí. Avšak
to, co člověk udělá z lásky k Ježíši, bude mít cenu pro věčnost.
Nebojím se smrti, protože Ježíš mi za to, že trpím za Něj, slibuje
věčnou odměnu v nebi. On řekl: ‚Kdo chce spasit svůj život, ten ho
zahubí a kdo svůj život zahubí kvůli mně, ten ho zachrání.‘ (Mt 16,25)
Proto jsem připraven raději vydat svůj život za Ježíše Krista a věčně
s Ním přebývat v nebi, než se Ho zříci a pak se věčně mučit v pekle
spolu s démony.“ Pohané se ho zeptali: „A my můžeme vejít do nebe,
o kterém mluvíš? Jestli můžeme, co pro to máme dělat?“ Svatý Marek
odpověděl: „Je jen jedna cesta, kterou přicházíme do nebe: Kristova smrt na Golgotě. Kdo uvěří v Ježíše, bude spasen, kdo neuvěří,
bude zavržen. (Mk 16,16) Jestli chcete být spaseni, je třeba, abyste
se odřekli pohanství a uvěřili v Ježíše Krista jako v pravého Boha
a Spasitele; On přijímá každého, kdo k Němu přichází s upřímným
srdcem. Také je třeba kát se za své hříchy. Vyznat je před Bohem a
s vírou Mu je dát. On omyje vaše duše svou krví.“ Když pohané slyšeli
jeho slova, uvěřili v jediného pravého Boha a přijali křest svatý. Od
toho času biskupu Markovi už neučinili žádnou křivdu až do samé
smrti. Svůj život svatý Boží služebník Marek završil v roce 362.
V době, kdy byl biskup Marek mučen, ve městě Heliopolis, které
hraničí s Libanonem, zemřel za Krista jáhen Cyril. Za to, že za časů
císaře Konstantina rozbil pohanské modly, ho pohané tak nemilosrdně zbili, že mu až vyhřezly vnitřnosti. Nemilosrdní modláři se
stali horšími než dravé šelmy, protože mu zaživa vyrvali játra z těla a
snědli. V takových mukách svatý mučedník Cyril odevzdal Bohu svého ducha. Spravedlivý Bůh však potrestal pohany za takovou tyranii
jeho služebníka. Mučitelům nejprve vypadaly zuby a nakonec oslepli.
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Za časů Juliána Odpadlíka se pohané stali nadmíru zlí a krutě mučili křesťany, obzvlášť v Palestině, Sýrii a Egyptě. Umírali muži i ženy,
děti, kněží, mniši i řeholnice. Všichni tito svatí mučedníci, kteří zahynuli za víru v Krista za císaře Juliána Odpadlíka, a nemají zvlášť stanovenou památku, si církev připomíná spolu se sv. Markem a sv. Cyrilem.

12/21012/21
SVATÝ EUSTÁZ
Eustáz, narozen v 2. polovině
6. století v šlechtické burgundské
rodině, vyrostl pod ochranou svého
strýce a vychovatele, biskupa langreského, ve vědychtivého, ctnostného a
zbožného mladého muže.
Pověst o příkladných ctnostech
sv. Kolumbána ho přiměla k tomu, že
vstoupil do jeho kláštera v Luxeuilu.
Zde pod vedením vynikajícího opata
prospíval natolik v bázni Boží, že ho
zanedlouho ustanovil správcem školy,
kterou obezřele a požehnaně řídil k
blahu svých žáků.
Mezitím sv. Kolumbán upadl v nemilost u mladého krále Theudericha.
Tento panovník vedl velice rozmařilý
život a dával svou chlípností všeobecné pohoršení. Neohrožený Kolumbán mu přísně vytýkal tento nezřízený život a hrozil mu vyloučením z církve, pokud se nepolepší. Za to byl Kolumbán z Burgundska
vypovězen a násilně vyhoštěn. Jeho irští bratři mniši byli nuceni odejít s ním. Ostatní, rodem Burgunďané, Gallové a Frankové, nechtěli
žít bez milovaného opata a zamýšleli s ním také odejít do vyhnanství.
Byli však zadrženi a donuceni setrvat ve svých klášterech. Byli zarmouceni ztrátou vynikajícího otce a zvolili za jeho nástupce Eustáze.
Eustáz kráčel ve šlépějích sv. Kolumbána a spravoval svou řeholní družinu nejen slovy, ale i skvělým příkladem. Zanedlouho se udály
ve třech franských říších, Burgundsku, Neustrii a Austrasii, velké
převraty. Rozmařilý král Theuderich povstal proti bratru Theudebertovi, odebral mu jeho zem a dal ho zavraždit. Sám však zemřel hned
následujícího roku (613) a jeho synové byli zabiti. Samovládcem
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celé Franské říše se stal král Chlothar II., jemuž kdysi sv. Kolumbán předpověděl velkou moc a slávu. Když Chlothar převzal vládu,
vzpomněl si na toto proroctví a přál si, aby se sv. Kolumbán vrátil
do jeho země. Světec byl tehdy v Itálii, kde zakládal nový klášter v
Bobbiu. Král k němu vyslal opata Eustáze a několik říšských velmožů a uctivě ho zval, aby se navrátil do země. Kolumbán tomuto
pozvání nevyhověl a pouze poslal Chlotharovi list, ve kterém ho
prosil o ochranu kláštera v Luxeuilu. Král vyslyšel žádost svatého
opata, obdařil luxeuilský klášter statky a podporoval Eustáze. Tento
klášter se pak velmi rozvinul a stal se ohniskem horlivých misionářů
nejen pro okolí, ale i pro cizí země. Když horlivý opat Eustáz takto
svůj klášter upevnil, zatoužil po misionářské činnosti mezi pohany.
Rozloučil se s bratřími a odešel do Bavor, kde lidé v mnohých krajích
ještě žili ve stínu modloslužby a pověry. Zde požehnaně působil asi
dva roky a šířil světlo Kristova evangelia.
Roku 617 se vrátil do Luxeuilu, odkud potom vycházel z kláštera do širého okolí, aby vyučoval lid a uváděl ho na cestu pokání.
Následkem dlouholetých válek byli lidé v té krajině velmi zdivočelí.
Náboženský život poklesl a nemravnost, podvody, krádeže, násilnictví, křivopřísežnictví a jiné zločiny se žalostně rozšířily. Svatý opat
se snažil pokleslý lid napravit a dočkal se radosti z toho, že Pán
dal, že se mu to podařilo. Lidé poslouchali jeho mocná a dojemná
kázání jako nebeského posla, upřímně se káli a začínali nový život.
Eustáz měl ze svých učedníků mnoho radosti, avšak i nejednu
žalost. Jeden z jeho mnichů, Agrestius, bývalý písař krále Theodoricha, který se nabažil rozmařilého života světa, vstoupil do kláštera,
ale po čase v něm ožil světácký duch, který mu z klášterní samoty
udělal nesnesitelné břemeno. Požádal proto opata o dovolení, aby
mohl působit mezi lidmi jako misionář. Šel a kázal, ale jeho slova,
nevycházející z posvěceného srdce, se míjela účinkem. Rozmrzelý se
vrátil do kláštera a zapletl se do církevního sporu, který v té době
rozdvojoval mnohé biskupy v Itálii a Gallii s Apoštolským stolcem v
Římě. Tento domýšlivý mnich se pokusil strhnout do rozkolu i opata
Eustáze, a když se mu to nepodařilo, začal proti němu pobuřovat
mnichy a podávat žaloby. Ty byly vyšetřovány na církevním sněmu
v Mâcon roku 623. Eustáz se osobně dostavil mezi shromážděné
biskupy a vyvrátil všechna nařčení opovážlivého Agrestia tak výrazně, že se sněm jednoznačně postavil na jeho stranu a Agrestiovi
bylo přísně uloženo, aby byl poslušný a žil v pokoji. Eustáz odpustil
svému nepříteli a podal mu ochotně ruku ke smíru. Zanedlouho
Agrestius náhle zemřel. Svatý Eustáz dokonal svůj požehnaný život
roku 625 v Luxeuilu, kde byl i pohřben.
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SVATÝ JAN KLIMAK
Ctihodný Jan Klimak1 bojoval dobrý boj pro Krista v mnišském životě na
hoře Sinaj. Právě tady Bůh dal proroku
Mojžíšovi deset Božích přikázání. V polovině 3. století se na této svaté hoře začali
shromažďovat mniši, kteří se tu skrývali
před pronásledováním. Poustevníky sem
přitahovaly i posvátné vzpomínky na velké starozákonní události a divoká, bezlidná Sinajská poušť. Ve 4. století, když
pronásledování přestalo, mnišství se zde
s konečnou platností utvrdilo. Zpočátku
sinajští mniši neměli monastýr, měli jen
jednu pevnou věž a nedaleko i nevelký
chrám. V 6. století na jejich prosbu císař
Justinián na úpatí hory Sinaj vybudoval
velký monastýr.
Kde se narodil a z jaké země pocházel
sv. Jan, je těžké přesně říct. Někteří nazývají jeho rodištěm Konstantinopol a rok narození 525. Jan měl velkou touhu prožít svůj život
jen pro Boha. V této touze v šestnácti letech opustil svět a přišel na
Sinajskou horu. Mniši zde měli pověst asketů, žijících obzvlášť přísným způsobem života. Duchovním vůdcem Jana se stal zkušený stařec Martyrius. Mladík odhodil svou vůli a zcela se svěřil svému učiteli. Zemřel pro svět a ani v monastýru pro sebe nic nechtěl. Nikoho
nepomlouval, málo mluvil, přemáhal svou pýchu, dennodenně nad
sebou pracoval. Po čtyřech letech strávených v monastýru otec Martyrius provedl obřad postřihu a dal mu mnišský oděv. V tento den
ctihodný Strategius prorokoval o Janovi, že se stane velkým svatým.
1

někdy též nazývaný Jan Lestvičník
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Martyrius se svým učedníkem Janem přišli za velkým otcem Anastasiem Sinaitou. Anastasius pohlédl na Jana a zeptal se Martyria: „Pověz
mi, Martyrie, odkud máš takového učedníka? Kdo ho postřihl na mnicha?“
Martyrius odpověděl: „Já, otče.“ Udivený Anastasius řekl: „Postřihl jsi
igumena Sinajské hory, otče Martyrie.“ Jindy přišel Martyrius s Janem
k velikému starci Janu Mlčenlivému1 na poušť. Když je stařec uviděl,
vstal, vzal vodu a umyl nohy ne Martyriovi, ale jeho učedníku Janovi,
a políbil mu ruku. Potom se učedník Štěpán o samotě ptal svého učitele, starce Jana: „Proč jsi to tak udělal, otče, ne učiteli, ale učedníkovi
jsi umyl nohy a políbil ruku?“ Velký stařec odpověděl: „Věř mi, dítě, že
nevím, kdo je ten mladý mnich, ale přijal jsem igumena Sinajské hory
a umyl jsem mu nohy.“ Taková byla proroctví svatých otců o tomto
ctihodném Janovi, když byl ještě mladý a ještě se nenaplnil jeho čas.
Jan žil pod vedením svého duchovního otce Martyria devatenáct
let. Po jeho smrti se 35letý Jan usídlil na opuštěném místě, které se
nazývalo Tola, a nacházelo se ve vzdálenosti jednoho kilometru od
chrámu. Tam Jan čtyřicet let s velkou horlivostí sloužil Bohu a podle
zvyku poustevníků Sinajské hory jen na společné svěcení neděle a
na svátky přicházel do chrámu. Kdo by mohl vyjádřit slovy a detailně
povyprávět o všech námahách, které z lásky k Ježíši přinášel na
samotě po čtyřicet let sv. Jan? Z malých věcí se však poznají velké.
A stejně tak z některých menších detailů jeho jednání se můžeme
dozvědět o jeho velkých ctnostech. Co se týče stravy, jedl vše, co není
zakázáno mnišskými pravidly, ale velmi málo. Proto se zdálo, jako by
jen okusil a nejedl. Tím v sobě moudře ničil pýchu starého člověka.
Jedl všechno, aby se nevyvyšoval a nemyslel si o sobě, že je velkým
postníkem. Avšak jedl velmi málo, a tak se cvičil ve zdrženlivosti a
přemáhal v sobě žádostivost příjemnosti a přejídání. Čas, po který
přijímal stravu, byl velmi krátký. Tvrdým poustevnickým životem
v sobě uhasil všechen žár tělesné žádostivosti. Almužnou, kterou
dával z toho, co měl, a krajní chudobou, překonal jakoukoliv lásku
k penězům. Lenost a veškerou zahálku, která je každodenní smrtí
a paralyzací duše, přemáhal intenzivní prací a myšlenkou na smrt,
Boží soud a věčnost. Pýchu a hněv ještě dříve přemohl ctností poslušnosti. Málokdy za někým přicházel a ještě méně něco říkal. Tělu dával sotva potřebné minimum. Spal jen tak dlouho, aby nepřišel o rozum. Před spánkem se mnoho modlil. Starosti zaháněl psaním knih.
Čistotu srdce a vítězství nad žádostivostí začal získávat sv. Jan
ještě v monastýru pod poslušností představeným. Toto vítězství
1

památka 13. května, viz Mučedníci a jiní svatí, IV. díl, str. 324
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v něm dovršil Pán, neboť bez Ježíšovy přítomnosti není možné přemoci nejen ďábla, ale ani nejmenšího z jeho služebníků. Tak i Jan
s Ježíšem v srdci a Jeho jménem na rtech proléval potoky slz a z Boží
milosti přemáhal v sobě vášně a smyslové žádosti. Dodnes zůstala na
poušti na úpatí jedné hory malá jeskyně — tajné místo, kam se Jan
přicházel modlit, aby žádné ucho neslyšelo křik, pláč a jeho volání
k Bohu. Tam si Jan v úplné samotě uvědomoval své a lidské hříchy
a nevýslovné Boží milosrdenství. Volal k Bohu s pláčem a sténáním
podobným tomu, jako když někoho řežou nožem anebo pálí rozžhaveným železem či mu vyloupávají oči. Pro časté prolévání slz nazval
jeskyni „Slzotvornou“. Celý život otce Jana byl ustavičnou modlitbou
k Bohu, kterého miloval nadevšecko a kterého měl stále před očima.
Jeden mnich jménem Mojžíš, který chtěl následovat život ctihodného Jana, ho prosil, aby ho přijal za učedníka. Uprosil také
důstojné starce, aby za něj prosili. Přesvědčen jejich prosbami,
sv. Jan vzal Mojžíše ke společnému životu a k učednictví. Jednoho
dne otec Jan řekl Mojžíšovi přenášet zem z jednoho místa na druhé,
které více vyhovovalo, aby tam byl záhonek. Mojžíš dělal všechno
bez lenosti. Když nastalo poledne a silně pálilo slunce, protože to
bylo v srpnu, unavený Mojžíš si odešel odpočinout. Sedl si do stínu pod velký kámen, který vystupoval ze skály a usnul. Pán, který vždy bdí nad svými služebníky, zachránil Mojžíše od nečekané
smrti. Když byl sv. Jan ve své cele, a při recitační modlitbě na něj
přišel lehký spánek, zjevil se mu zářivý muž a řekl: „Proč, Jane, tak
bezstarostně spíš, když je Mojžíš v nebezpečí?“ Svatý Jan se hned
vzbudil a začal se horlivě modlit za svého učedníka. Když se večer
Mojžíš vrátil z práce, stařec se ho zeptal, jestli se s ním nestalo něco
zlého a nečekaného. Mojžíš odpověděl: „Převelký kámen mě málem
zabil. Určitě by mě zabil, kdybys mě otče, nezavolal. V poledne jsem
pod ním usnul a najednou jsem uslyšel tvůj hlas, který mě zavolal.
Rychle jsem vyskočil zpod kamene a on se hned odlomil od skály a
spadl.“ Pokorný Jan Mojžíšovi nic neřekl o vidění, jen ve svém srdci
děkoval Bohu, že zachránil jeho učedníka od jisté smrti.
Jeden bratr jménem Izák měl velký boj s nečistými myšlenkami, které mu podsouval démon smilstva. Izák byl proto ve velkém
smutku a spěchal za ctihodným Janem. S pláčem a vzlykáním svatému pověděl o svém boji. Boží služebník mu řekl: „Pomodlíme se
spolu, bratře.“ Během modlitby trpící bratr ležel tváří k zemi a Pán
vyslyšel modlitbu svého služebníka Jana. Osvobodil Izáka od tohoto
pokušení. Naplnilo se tak slovo Davida, který řekl: „Vůli těch, kteří
se Ho bojí, učiní a jejich modlitbu vyslyší.“ (Ž 145,19) Smilný démon
utekl, vyhnaný modlitbami ctihodného Jana. Když bratr uviděl, že
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je vysvobozen a zcela uzdraven z této vášně, velmi se divil a děkoval
Bohu i svatému otci Janovi.
I když Jan vedl osamocený život, přesto ochotně dával poučení
a rady těm, kteří za ním přicházeli a prosili o duchovní almužnu.
Někteří se proto poddali závisti a nazývali ctihodného Jana upovídaným a neužitečným mluvkou. Svatý přijal tuto výtku jako bratrské
napomenutí a aby nikomu nedával příležitost k pomluvám, přestal
mluvit a celý rok strávil v přísném mlčení. Pomlouvači poznali nelicoměrnou pokoru a svatost Jana, přišli za ním a omlouvali se mu.
Prosili ho, aby znovu začal mluvit, aby ti, kteří ho poslouchají, měli
užitek z jeho slov ke své spáse. Pokorný Jan jim nijak neprotiřečil,
podřídil se a vrátil se ke svému dřívějšímu poučování bratří.
Když otec Jan prožil 40 let v osamocenosti, zemřel igumen Sinajské hory. Po jeho pohřbu mniši přišli a prosili ctihodného Jana,
aby se stal jejich představeným. Boží služebník sice nechtěl, ale
přesvědčen jejich srdečnými prosbami, souhlasil. Tehdy mu bylo
75 let. V té době na prosby igumena monastýru Raithu napsal
sv. Jan knihu „Žebřík do ráje“ neboli „Lestvica“ (žebřík). Svatý Jan
v ní učí, jak věřící vystupují po různých stupíncích ctností a jak
mohou dospět ke křesťanské dokonalosti.
Když už byl otec Jan igumenem, přišlo do Sinajského monastýru
600 poutníků. Zatímco odpočívali po cestě, bratři jim připravovali
jídlo. Nešlo jim to však snadno. Tu uviděli jednoho muže v židovském
oděvu, který všechny obcházel a dával příkazy hned hospodářům,
pak zase kuchařům, pak zase těm, kteří prostírali stůl, či jiným
bratrům, kteří poutníkům sloužili. Když vše připravili a poutníci
pojedli, přistoupili po nich ke stolu bratři, kteří jim sloužili. Začali
hledat toho starostlivého muže, který dohlížel na všechny služby
a všechny obcházel a říkal, co má kdo dělat, a tak jim pomáhal
připravit stůl. Usilovně ho hledali, aby i on s nimi pojedl. Nikde ho
však nemohli najít. Boží služebník Jan jim pak řekl: „Přestaňte ho
hledat, protože to svatý prorok Mojžíš posloužil na svém místě.“
Jednou v těch krajích nebylo deště a nastalo velké sucho. Z okolních měst se shromáždili lidé a přišli za sv. Janem poprosit ho o
modlitbu. Když se svatý pomodlil, hned se spustil velký déšť. Vyschlá
země se napila a přinesla úrodu. Svatý Jan byl představeným čtyři
roky a dobře pásl svěřené stádo. Když dovršil 80 let, cítil, že se blíží
jeho smrt. Chtěl se na ni starostlivě připravit a zbytek života strávit jen s Bohem. Proto ještě za svého života určil za představeného
místo sebe svého rodného bratra Georgia. Georgios plakal a řekl
bratrovi: „Opouštíš mě a odcházíš? Já jsem se modlil, abys mě poslal
před sebou, protože nejsem schopen bez tebe pást tolik tvých ovcí. Já
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ubožák, teď tebe prvního posílám k Bohu.“ Svatý Jan mu odpověděl:
„Neplač, nermuť se, jestli najdu milost před Bohem, nebudu čekat,
dokud ukončíš tento rok, ale poprosím Pána a vezmu tě k sobě.“ Tak
se i stalo, po smrti sv. Jana i otec Georgios desátého měsíce odešel
k Bohu, aby stanul spolu se svým bratrem ve slávě svatých a slavili
Otce i Syna i Ducha svatého, amen.

12/21012/21
SVATÝ ANASTASIUS SINAITA
VYPRÁVÍ O JEDNOM MNICHOVI
Svatý Anastasius vypráví: „Jeden
muž přijal řeholní stav, ale po celé
dny utrácel čas v lenosti, až se přiblížila jeho smrt. Když onemocněl
smrtelnou nemocí a blížila se chvíle, kdy vydechne naposledy, nijak
se své smrti nebál, ale pln vděčnosti
byl veselý a usměvavý. Bratři a otci
s igumenem, kteří byli při něm, mu
řekli: „Viděli jsme, že jsi, bratře, celý
svůj život utrácel čas. Odkud se u tebe
bere v hodinu tak strašnou taková
bezstarostnost a sladký úsměv? To
nám není jasné. Budiž posílen mocí
Ježíše Krista, našeho Boha, abys nám
to mohl povědět, abychom se to i my dozvěděli a oslavili velikost Boží.“
Bratr se na loži mírně pozvedl a řekl jim: „Vpravdě, ctihodní otcové,
utratil jsem svůj život v nedbalosti a teď mi bylo předloženo sepsané
všechno, co zlého jsem učinil, a přečteno a andělé Boží mi řekli: ‚Víš
o tom?‘ Odpověděl jsem jim: ‚Ano, dobře o tom vím. Avšak od chvíle,
kdy jsem opustil svět a přijal postřih, neodsoudil jsem žádného člověka ani jsem nedržel na nikoho hněv. Prosím, aby se na mně naplnilo
slovo Kristovo: Neodsuzujte, abyste nebyli odsouzeni. Odpouštějte a
bude vám odpuštěno.‘ Když jsem to řekl, svatí andělé hned roztrhli
spis mých hříchů. Proto s radostí a bezstarostně odcházím k Bohu.“
To když bratr řekl, odevzdal v pokoji svou duši Pánu.
Poučme se i my a vezměme si dobrý příklad z tohoto mnicha, ale
nenásledujme jeho lenivý život v nedbalosti, protože Boží slovo říká:
„Buďte připraveni, neboť neznáte dne ani hodiny.“
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SVATÝ MUČEDNÍK HYPACIUS, BISKUP GANGRSKÝ
Tento veliký Boží služebník byl
biskupem města Gangra1 v Paflagonii. Za svůj svatý život, naplněný horlivostí ve službě Bohu, ho Pán obdařil darem divů činění, takže na jeho
modlitby se nemocní uzdravovali a
posedlí zlými duchy byli vysvobozováni. V jedné vesnici změnil hořké
vody na sladké a jindy vyvedl zřídlo
teplé vody k uzdravení nemocným.
Po smrti zbožného císaře Konstantina Velkého začal vládnut jeho
syn Konstancius II. Tehdy se neznámo odkud, do komnaty, kde ležely
císařské poklady, připlazil obrovský
had, dlouhý asi 12 loktů.2 Položil
si hlavu před vchod a nikomu nedovoloval vstoupit do místnosti.
Vladař se velmi polekal a poslal posly za sv. Hypaciem, jehož jméno
se stalo známým všude, aby ho přivedli do Konstantinopole. Když
se císař se ctihodným otcem setkal, začal ho prosit, aby modlitbou
vyhnal hada, protože to žádná lidská síla nedokáže. Svatý mu řekl:
„Vladaři, uvěř v Boží všemohoucnost. Zde je potřebna živá víra!“ Pak
si klekl, dlouho se modlil k Bohu, potom vstal a řekl císaři: „Rozkaž
připravit uprostřed Hipodromu3 rozpálenou pec a počkej, dokud tam
nepřijdu.“ Pak se Hypacius vydal k pokoji, kde se nacházel had. Císař
a všichni, kteří to zpovzdálí sledovali, mysleli, že ho had zabije, jak
1
2
3

dnešní Çankırı na území Turecka
přibližně 6 metrů
hipodrom — stadion, kde se odehrávaly koňské dostihy
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se to už stalo s jakýmsi knězem. Svatý Hypacius ale položil svou
berlu do tlamy hada a zvolal: „Ve jménu Pána mého Ježíše Krista,
pojď za mnou!“ Had poslechl, zachytil se zuby za berlu a svázán
Boží silou se plazil za svatým. Všechny zachvátila hrůza a velmi
se divili. Když přišli do arény, svatý zvířeti řekl: „Ve jménu Ježíše
Krista, které já, nejmenší z Kristových služebníků hlásám, přikazuji
ti, vejdi do tohoto ohně.“ Had hned vykonal příkaz biskupa. Když lid
viděl takový zázrak, oslavovali Boha.
Svatý Hypacius se účastnil I. všeobecného sněmu v Niceji (325),
na němž svatí otci odsoudili kněze Aria jako heretika a uvrhli na
něj anathemu. Ariáni planuli nenávistí k biskupovi, a když jednou cestoval sám, přepadli ho. Krutě ho zbili a nakonec ho hodili
z vysokého břehu dolů do slatiny. Sotva živý pozvedl ruce k nebi a
tak, jako prvomučedník Štěpán, modlil se k Bohu za své nepřátele:
„Pane, neměj jim to za hřích!“ Tehdy jakási ničemná žena vzala těžký
kámen, hodila ho svatému na hlavu a tak ho zabila. Zločinci zasypali
mučedníkovo tělo slámou a odešli. Boží trest však na sebe nenechal
dlouho čekat. Vrahy posedli démoni a začali je mučit.
Jeden vesničan, vlastník pole, nic nevěděl a šel vzít slámu pro
svůj dobytek. Když se přiblížil, uslyšel zpěv andělů. Polekaně začal
nakládat slámu a našel mrtvé tělo svého biskupa. Rychle běžel do
města a oznámil to věřícím. Všichni tam pospíchali, aby vzali tělo
a důstojně svého drahého biskupa pochovali. Na pohřeb přišli také
vrahové. Hříšná žena tím samým kamenem, jakým udeřila Hypacia,
bila sebe a vyznávala přede všemi svůj hřích. Když věřící položili
tělo do hrobu, stal se zázrak. Všichni nepřátelé posedlí démony,
byli osvobozeni. To byla odpověď milosrdného pastýře na křivdu,
kterou mu způsobili. Také jiní nemocní, kteří s vírou přicházeli na
hrob biskupa Hypacia, byli uzdravováni.
Svatý mučedník zemřel v roce 326.

12/21012/21
PATRIARCHA JOSEF EGYPTSKÝ
Josef byl jedenáctým synem patriarchy Jákoba, vnukem Izáka
a pravnukem Abraháma. Narodil se Ráchel, druhé Jákobově manželce, která dlouho nemohla mít děti. Když porodila ještě jednoho
syna, Benjamína, zemřela. Oba synové, které porodila Ráchel, byli
Jákobovi velmi drazí, neboť byli zbožní, ctnostní a hodní lásky. Obzvlášť Josef byl už od mládí naplněn milostí Ducha svatého.
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Když bylo Josefovi 17 let, začal pást stáda svého otce spolu s bratry, kteří se narodili jiné matce — Lei. Když Josef viděl jejich hříchy,
nechtěl mít na nich podíl. Naopak, upřímně miloval své bratry, toužil
po spáse jejich duší, a proto odhaloval zločiny, kterých se dopouštěli, před otcem, aby je otcovsky potrestal, a tak odvrátil od svého
domu hněv Boží. Když Jákob viděl, že je Josef rozumný a naplněný
bázní Boží, zamiloval si ho ještě více a nechal pro něj ušít drahý
barevný oděv. Bratři však Josefovi záviděli a už s ním ani nemohli
po dobrém mluvit.
Duch svatý, který v Josefovi žil, mu začal ve snech jako prorokovi odhalovat všechno, co se týkalo jeho budoucího života. On nic
neskrýval a o všem vyprávěl svému otci a bratřím. Zdálo se mu,
jak na poli spolu s bratry vázali snopy. Najednou se snopy bratří
poklonili jeho snopu, který stál rovně. Jindy viděl, jak slunce, měsíc a jedenáct hvězd se před ním sklonilo. Otec ho jakoby pokáral,
aby syna zachránil od ještě většího hněvu jeho bratří, ale tyto sny
zapadly Jákobovi hluboko do duše. Ve svém srdci přemýšlel: „Pán
chce všechny udivit svou milostí, kterou na mém synovi touží vyjevit“
a v duši se z toho radoval. Bratři ale Josefa stále více nenáviděli.
Když jednou pásli ovce v Sichemu, dobrý otec poslal Josefa za nimi,
aby jim od něj přinesl pozdrav a nějaké zásoby. Bratři ho zdaleka
uviděli a rozhodli se ho zabít. Nejstarší Ruben chtěl mladíka zachránit, a proto navrhl, aby ho nezabíjeli, ale hodili do prázdné studny.
Když k nim Josef přišel, začali ho urážet a krutě bít pěstmi. Plakal
a prosil o smilování kvůli šedinám jejich otce Jákoba, aby nezahynul ze smutku, když se dozví o smrti svého syna. Hodili tedy
Josefa do prázdné studny a začali se veselit, jako by přemohli nějakého nepřítele. Pak si všimli izmaelitských kupců, kteří mířili do Egypta. Juda, čtvrtý Jákobův syn, navrhl prodat bratra do
otroctví. Bratři souhlasili a tak to i udělali. Pak zabili jednoho kozla a jeho krví
pomazali Josefův
oděv. Poslali ho Jákobovi, jako by ho našli
v horách. Nešťastný
otec se obviňoval za
smrt svého milovaného syna a nikdo ho
nemohl utěšit.
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Když kupci přišli do Egypta, prodali silného mladíka jednomu
velmoži jménem Putifar. V domě Egypťana vedl Josef čestný a neposkvrněný život. Nikdy nezapomínal na Boha svých otců, který je
vševědoucí. Z jeho vzezření i jazyka bylo vidět, že je cudný a bojí
se Boha. Zanedlouho si Putifar natolik pobožného otroka zamiloval, že ho postavil nad vším svým domem a dal mu do rukou celé
hospodářství. Manželka Putifara ale vzplanula ďábelskou láskou
k Josefovi. Snažila se ho různými způsoby svést k hříchu. Proto
se každou hodinu převlékala, ověšovala se různými ozdobami a
mastila si obličej olejem. Svatý však ani očima nespočinul na jejích
ozdobách. Myšlenka na Boha a Jeho přítomnost ho chránila od
všech pokušení. Často se modlil k Bohu slovy: „Bože mých otců,
zbav mě tohoto neštěstí. Sám vidíš, Pane, jak mě ta bláznivá žena
chce zahubit. Ty jsi mě vysvobodil z rukou mých bratří, teď Tě prosím, vysvoboď mě i od této dravé šelmy, jinak budu navěky odcizen
mým otcům, kteří Tě tak silně milovali.“ Jednoho dne nebylo v domě
nikoho z domácích. Hospodyně najednou uchopila Josefa a táhla
k sobě. On jí však utekl, takže z něho strhla jen plášť, který jí zůstal
v rukou. Hříšnice očernila nevinného mladíka před svým manželem,
jako by se chtěl na ní dopustit násilí. Za to byl Josef uvržen do vězení. Ale i tam mu Pán pomohl. Získal přízeň správce vězení, který
ho ustanovil nad všemi ostatními vězni. Do vězení se dostali i dva
sluhové faraóna, číšník a pekař. Jedné noci se každému z nich zdál
sen. Josef jim vyložil jejich vidění a každému oznámil, co ho čeká.
Jeho slovo se naplnilo. Číšníkovi faraón vrátil dřívější postavení, a
hlavního pekaře nechal oběsit.
Dva roky po této
události se faraónovi
rovněž zdál sen, který
se týkal blízké budoucnosti. Žádný mudrc ani
mág nemohl vysvětlit
obsah vidění. Tehdy
si číšník vzpomněl na
Josefa a pověděl o něm
faraónovi. Z Božího
zjevení Josef faraónovi odhalil budoucnost,
která čeká svět. Zpočátku přijde sedm let, během nichž bude zem bohatě rodit. Po sedmi letech však přijde strašný hlad. Josef dal faraónovi i konkrétní
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radu, co je nutné udělat, aby hlad přežili. Tehdy faraón ustanovil
Josefa za druhého po sobě, za správce celé egyptské země, a dal mu
nové jméno Safenat Paneach, to znamená Zachránce světa. Faraón
také oženil Josefa s dívkou jménem Asenat, která mu porodila dva
syny, Manasese a Efraima.
Když nastal po celé zemi velký hlad, do Egypta začali ze všech
stran přicházet lidé a prosili chleba, kterého tam bylo mnoho. Tehdy
přišli také Jákobovi synové, Josefovi bratři. Když je poznal, vyptával
se jich na otce a nejmladšího bratra. Protože ho chtěl vidět, zadržel
v Egyptě jednoho z nich, Simeona, který projevil největší zlobu,
když Josefa házeli do prázdné studny, a přikázal ostatním bratřím
přivést Benjamína. Když se podruhé vrátili spolu s Benjamínem,
Josef se jim dal poznat. Poslal je zpět a rozkázal jim přivést s sebou
otce Jákoba s celým jeho domem. Tak se i stalo. Když Josef uviděl
Jákoba, uklonil se před ním a dlouho ho objímal. Když se faraón
dozvěděl o příchodu Josefova rodu, dal Židům privilegium, aby se
usídlili v nejlepších zemích Egypta. Jákobovi bylo tehdy 130 let,
prožil v Egyptě ještě 17 let a pak zemřel. Po pohřbu otce bratři řekli
jeden druhému: „Co se stane, když si Josef připomene naši zlobu
a odplatí nám za všechno zlo, kterým jsme se vůči němu provinili?“
Přišli proto za ním s prosbou: „Otec před smrtí přikázal, abys nám
odpustil. Teď tě prosíme i my, odpusť nám všechno zlo, které jsme ti
způsobili.“ Josef odpověděl s pláčem: „Nebojte se, neboť i já se bojím
Boha. Vy jste vůči mně zamýšleli zlo, a Bůh to obrátil na dobré.“
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SEZNAM SVATÝCH
21 mučedníků 21. Století, str. 439
Agapius, mučedník, str. 434
Agáta, mučednice, str. 221
Agatangel, mučedník, str. 143
Alexandr, mučedník, str. 473
Alexius z Edessy, muž Boží str. 452
Anastáz z Persie, mučedník, str. 139
Anděla z Foligna, řeholnice, str. 459
Anežka Česká, abatyše str. 237
Anežka Římská, mučednice, str. 182
Anna, prorokyně, str. 210
Ansgar, arcibiskup, str. 270
Antonín Veliký, poustevník, str. 108
Apfia, mučednice, str. 298
Archippus, mučedník, str. 298
Arkadius, mučedník, str. 394
Atanáš, arcibiskup, str. 114
Auxentius, poustevník, str. 272
Balbína, mučednice, str. 297
Basil Nový, mnich, str. 499
Basil Veliký, arcibiskup, str. 18
Basil, biskup, mučedník, str. 390
Basil, mnich, str. 344
Basil, mučedník, str. 477
Basilisa, panna, str. 62
Basilisk, mučedník, str. 368
Benedikt z Nursie, opat, str. 429
Blažej, biskup, mučedník, str. 255
Bucolus, biskup, str 227
Caesarius Naziánský, str. 348
Cyril Jeruzalémský, patriarcha, str. 456
Cyril, mučedník, str. 511
Daria, mučednice, str. 461
Dominika, panna, str. 61
Dorota, mučednice, str. 227
Dositeus, mnich, str. 299
Efrém Syrský, poustevník, str. 171
Efrém, biskup, mučedník, str. 390
Eleusippus, mučedník, str. 103
Emilián, mnich, str. 362
Eudokie, mučednice, str. 359
Eufrasie, mučednice, str. 27
Eufrázie, panna, str. 425
Eustatius, arcibiskup, str. 308

Eustáz, opat, str. 518
Eustracius, mnich, str. 69
Eutropius, mučedník, str. 368
Eutymius Veliký, poustevník, str. 127
Evžen, biskup, str. 89
Fausta, mučednice, str. 280
Felicita, mučednice, str. 218
Filemon, mučedník, str. 298
František Saleský, biskup, str. 176
Františka Římská, str. 474
Gabriel, archanděl, str. 498
Gerasim, poustevník, str. 373
Gertruda z Nivelles, abatyše, str. 302
Gordius, mučedník, str. 32
Haštal, mučedník, str. 341
Hermylus, mučedník, str. 86
Hesichius, poustevník, str. 383
Hilarion Nový, vyznavač, str. 510
Honorát, mnich, str. 428
Hypacius, biskup, mučedník, str. 525
Charalampos, biskup, mučedník, str. 250
Chrysant, mučedník, str. 461
Irena, panna, str. 312
Izidor Pilusijský, poustevník, str. 215
Jakub, biskup, str. 471
Jakub, poustevník, str. 375
Jan Barsanufius, mnich, str. 351
Jan Bosco, kněz, str. 188
Jan Egyptský, poustevník, str. 504
Jan Kalybita, poustevník str. 50
Jan Kassián, mnich, str. 349
Jan Klimak, mnich, str. 520
Jan Křtitel, str. 56
Jan, nezištník, mučedník str. 186
Jan, mnich, mučedník str. 466
Jenovéfa, panna, str. 25
Josef Egyptský, str. 526
Julián, mučedník, str. 62
Juliána, mučednice, str. 487
Kašpar, Melichar, Baltazar, tři králové, str. 49
Klement Moravský, řeholník, str. 435
Klement z Ancyry, biskup, muč., str. 143
Kleonik, mučedník, str. 368
Knut, král, mučedník, str. 232
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Kodrátos z Nikomedie, mučedník, str. 408
Kodrátos z Korintu, mučedník, str. 406
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375
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432
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537

Rozjímání o utrpení Páně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý Alexius z Edessy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý Cyril Jeruzalémský, patriarcha . . . . . . . . . . . . .
Svatá Anděla z Foligna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatí mučedníci Chrysant a Daria . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý Jan a jiní mučedníci z monastýru sv. Sávy . . . .
Blahoslavený Petr Donders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý Jakub, biskup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý Tomáš, patriarcha Konstantinopole . . . . . . . . .
Svatý mučedník Alexandr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatá Františka Římská. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý mučedník Basil, kněz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý Nikandr, mučedník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý mučedník Nikon a jeho 199 učedníků. . . . . . . .
Ctihodný Zachariáš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatí mučedníci Pavel a Juliána. . . . . . . . . . . . . . . . .
Zvěstování Panně Marii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatí mučedníci Trofimus a Thalus . . . . . . . . . . . . . .
Svatý archanděl Gabriel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý Basil Nový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatá mučednice Matrona Soluňská . . . . . . . . . . . . .
Svatý Jan Egyptský, poustevník. . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý Hilarion Nový . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Voják Taxiot, který vstal z mrtvých. . . . . . . . . . . . . . .
Svatý Romuald, opat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatí mučedníci biskup Marek a jáhen Cyril . . . . . . .
Svatý Eustáz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý Jan Klimak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svatý Anastasius Sinaita vypráví o jednom mnichovi .
Svatý mučedník Hypacius, biskup gangrský . . . . . . .
Patriarcha Josef Egyptský . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seznam svatých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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