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Svatí jsou zařazeni ne podle západního, ale podle východního
kalendáře. Především jsou vybráni svatí z prvního tisíciletí,

jen v menším množství jsou zařazeni i svatí z druhého tisíciletí.



SLOVO AUTORA:

Vnímal jsem velkou potřebu seřadit životy svatých k povzbuzení 
víry a upravit je tak, aby nebyly ani krátké, ani dlouhé.

Sám ze své životní zkušenosti po šedesáti letech úsilí o život živé 
víry, pramenící jak z vnitřní modlitby, tak z duchovního boje, jsem 
toužil dát současným křesťanům vzor k následování Krista z příkla-
dů mnohých svatých s doplněním jednotlivých poučení týkajících 
se duchovního života.

Jako základ jsem vzal pravoslavného autora D. Tuptala (životo-
pisy sepsal v letech 1690–1720), proto ho také uvádím ve spoluau-
torství. Některé životopisy jsem dodal i z jiných pramenů a mnohé 
přepracoval tak, aby zůstalo autentické jádro a životopis měl vy-
hovující délku k denní četbě. V tom mi pomáhali někteří řeholníci 
a řeholnice.

Praktickým cílem bylo, aby si současní křesťané, např. křesťan-
ská rodina, mohla společně ve svaté hodině od 20:00 do 21:00 asi 
tak půl hodinu (do 20:30) číst životy svatých zařazených k danému 
dni a povzbudit se jejich příkladem. Zbytek času svaté hodiny by 
pak už věnovali modlitbě. Tuto praxi by bylo užitečné zachovat 
během jednoho nebo dvou let a pak už je možné i celou hodinu 
věnovat modlitbě. Tento návrh se týká rodiny, pokud se životopisy 
čtou hlasitě. Jednotlivci si je mohou číst třeba v jiném čase a svatou 
hodinu celou věnovat modlitbě. Přesto ale, i když si čtou v jiném 
čase, není dobré všechno přečíst jedním dechem jako beletrii, pro-
tože je to hutná četba. Je třeba dát prostor, aby mohl působit Duch 
Boží, který je za svědectvím těchto martyrés. Nejde o to zjistit jen 
informaci o svatých, ale přijímat životopisy uvedené na daný den 
jako duchovní pokrm.

Životy svatých, to je žité evangelium hrdinů víry, kteří jsou nám 
dáni jako vzor a které také uctíváme, především tím, že se je sna-
žíme následovat.

Věřím, že životopisy svatých budou v současné době k užitku jak 
pro západní, tak pro východní církev.

Kéž na přímluvu Matky Boží Duch svatý zavane i na tebe, čtenáři, 
tak jako zavanul na mučedníky a svaté, jejichž životopisy budeš číst.

+ Eliáš
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PRONÁSLEDOVÁNÍ KŘESŤANŮ
V PRVNÍCH TŘECH STOLETÍCH

ŘÍMŠTÍ CÍSAŘI

1) Císař Augustus (27 př. Kr.–14)
2) Císař Tiberius (14–37)
3) Císař Caligula (37–41)
4) Císař Claudius (41–54)
5) Císař Nero (54–68)
16. července roku 64 podpálil Řím a obvinil z toho křesťany. 

Nastalo krvavé pronásledování.
6) Císař Vespasian (69–79)
7) Císař Titus (79–81)
8) Císař Domitian (81–96)
Rozpoutal kruté pronásledování křesťanů. Jako křesťan zemřel 

Titus Flavius Clemens, příbuzný císaře, i jeho žena Flavia Domitilla. 
Svatý apoštol Jan byl vyhnán na ostrov Patmos.

9) Císař Nerva (96–98)
10) Císař Traján (98–117)
Za jeho vlády roku 101 zemřeli mučednickou smrtí sv. Klement 

v Chersonesu (území současného Krymu) a sv. Ignác Antiochijský v Římě.
11) Císař Hadrián (117–138)
Žádný edikt proti křesťanům nevydal, ale lid se beztrestně vrhal 

na křesťany, štván pohanskými kněžími.
12) Císař Antonius Pius (138–161)
Krvavé pronásledování nabylo velkých rozměrů.
13) Císař Marcus Aurelius (161–180)
Zastával stoickou fi losofi i, ale nenáviděl křesťany. Tehdy zahynul 

sv. Justin Filosof. V Galii zuřilo krvavé pronásledování roku 177.
14) Císař Commodus ([176] 180–192)
Syn Marca Aurelia, křesťany nepronásledoval.
15) Císař Septimus Severus (193–211)
Krvavě pronásledoval křesťany, tehdy zahynuli mučednickou 

smrtí sv. Felicita a Perpetua i sv. Irenej, biskup z Lyonu (202).
16) Císař Caracalla ([198] 211–217)
Syn Septima Severa, za jeho vlády nebylo pronásledování, avšak 

v provinciích pronásledování přetrvávalo.
17) Císař Macrinus (217–218)
Nepronásledoval křesťany.
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18) Císař Heliogabalus (218–222)
Vnuk Caracally, nepronásledoval křesťany.
19) Císař Alexander Severus (222–235)
Za jeho vlády nebylo pronásledování.
20) Císař Maximinus Thrax (235–238)
Byl nepřítelem křesťanů, pronásledování bylo, ale ne tak kruté.
21) Císař Gordianus III. (238–244)
Nevyhlásil pronásledování, protože vedl války.
22) Císař Philippus Arabs (244–249)
Nakloněn křesťanům. Církevní spisovatel Dionýsios z Alexan-

drie (254) informuje, že císař se na konec svého života stal křesťa-
nem. Udržoval kontakt s Origenem.

23) Císař Decius (249–251)
Rozpoutal kruté pronásledování.
24) Císař Trebonianus Gallus (251–253)
Pronásledoval křesťany.
25) Císař Valerianus (253–260)
Kruté pronásledování, byl umučen sv. Vavřinec, sv. Cyprián...
26) Císař Gallienus ([253] 260–268)
Nebylo pronásledování.
27) Císař Aurelianus (270–275)
Pronásledoval křesťany.
28) Císař Carus a synové Carinus a Numerianus (282–284)
29) Císař Dioklecián (284–305)
Za jeho vlády zuřilo nejkrutější pronásledování křesťanů. Vy-

bral si za spoluvladaře surového Maximiana (Herculia) a odevzdal 
mu k správě západ Římské říše, sám sobě ponechal východ. Sídlil 
v Nikomédii. Maximianus sídlil v Miláně. V rámci tetrarchie (vlády 
čtyř) Dioklecián k sobě připojil Maximiána Galeria. Maximianus 
jmenoval svým spoluvládcem Constantina Chlora. Constantinus 
Chlorus vykonával správu Británie, Galie a Hispánie.

Dioklecián vydal krvavé dekrety proti křesťanům. Roku 304 vyšel 
čtvrtý nejkrutější edikt: každý musel obětovat pohanským bohům, 
anebo zemřít.

Dioklecián zemřel roku 312 po dlouhé a těžké nemoci. V roce 313 
byla císařem Konstantinem vyhlášena náboženská svoboda.

V letech 361–363 vládl Julián Odpadlík, za jehož vlády opět došlo 
ke krvavému pronásledování.
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DUCHOVNÍ POUČENÍ 4.

DUCHOVNÍ DARY

V listě Korinťanům je 
napsáno: „Jsou různé du-
chovní dary, charismata, 
ale je tentýž Duch. Jsou 
rozdílné služby, ale ten-
týž Pán, a rozdílné pů-
sobení, ale tentýž Bůh, 
který působí všechno ve 
všech. Každému je dáno 
zvláštní působení Ducha 
ke společnému prospěchu. 
Jednomu je skrze Ducha 
dáno slovo moudrosti, dru-
hému slovo poznání skrze 
téhož Ducha, jinému zase 
víra v témž Duchu nebo 

dar uzdravování v témž Duchu, někomu působení mocných činů, 
dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému dar jazy-
ků, jinému dar výkladu. Všechno působí jeden a týž Duch svatý.“ 
(srov. 1Kor 12,4–11)

Zde je vyjmenováno devět darů Ducha svatého a je zdůrazňová-
no, že všechny jsou v témž Duchu. Proč? Jsou totiž i pseudodary 
a těch je vyjmenováno rovněž devět (srov. Dt 18,10n). Pohanské 
modly jsou sice lidským výtvorem, ale jak mnozí světci a mučedníci 
zdůrazňovali, v těchto dřevěných či kamenných modlách přebývali 
démoni. Působení démonských sil skrze magii, věštění a spiritismus 
je duchovním základem démonického pohanství. Za těmito antidary 
či napodobeninami darů Ducha Božího je duch démonský; pozná 
se to po ovoci a projeví se to dřív nebo později.

Písmo říká, že nikdo, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne: „Ježíš buď 
proklet,“ a nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu Božím (v. 3).

Všimněme si, že u mučedníků, především při jejich mučení, se 
projevoval dar mocných činů. Mučedníci byli mnohdy uvrženi do 
rozžhavené pece, opékáni na rožni, hozeni do kotle s vroucím olejem, 
vodou či smolou, a vyšli bez jakékoli újmy! Často se to u mnohých 
mučedníků opakovalo. Jiní byli předhozeni dravé zvěři, a ta místo 



11

toho, aby je roztrhala, olizovala jim ruce a nohy a chovala se k nim 
přátelsky. Někdo namítne: Jak to, že se to opakovalo u tolika mu-
čedníků? Proč? Protože i metody mučení byly po celé Římské říši 
téměř stejné. Fakt mimořádných divů způsobil, že se mnozí pohané 
obrátili. Dokonce i někteří čarodějové, kteří se setkali s Boží mocí, 
se odřekli čarodějnictví, tedy spolupráce s duchem ďábelským, a 
stali se křesťany a mučedníky. Někdy se v procesu mučení obrátil 
i sám hegemon (držitel moci v dané provincii, oblasti, městě...), ale 
většinou byli tito hegemoni zatvrzelí. Když viděli velké zázraky a 
nemohli tuto realitu popřít, protože ji viděli všichni přítomní, pokry-
tecky tvrdili, že prý je to čarodějnictví, tedy že svatí působí ve spojení 
s ďáblem. Toto je hřích proti Duchu svatému — hluboká zatvrzelost 
a připisování Boží moci působení ďábla. Ve skutečnosti tito zatvr-
zelci sami sloužili ďáblu. Dokonce i mocné činy, které Ježíš konal a 
které nemohli popřít, farizeové připisovali Belzebulovi, knížeti zlých 
duchů, a drze Ježíše obviňovali, že je dělá ve spojení s ním. Toto 
pokrytecké tvrzení, kdy Boží moc záměrně připisovali ďáblu, aby 
nemuseli činit pokání a obrátit se, je hřích proti Duchu svatému.

Mučedníci byli sice zázrakem zachráněni před upálením v peci, 
ale pak museli podstoupit další etapu mučení. Pro ně by bylo z lid-
ského hlediska lépe, kdyby už v peci ukončili život. Bůh se však 
oslavil právě na nich, kteří s vírou vešli do hluboké jednoty s Ježí-
šovou smrtí. Písmo říká: „Stále jsme vydáváni do Kristovy smrti.“ 
(2Kor 4,10) Podstatou křtu je, že „křtem jsme byli ponořeni do Kris-
tovy smrti“ (Ř 6,3–5).

S mimořádným hrdinstvím mučedníků můžeme srovnat i mimo-
řádné činy, mezi které patří sloupovnictví.1 Šimon2 stál na sloupu ve 
dne v noci, v zimě v létě, v dešti i v největším slunečním žáru. Sloup 
měl postaven u velkého města Antiochie. Co kdyby dnes například 
v New Yorku Bůh dal milost nějakému křesťanskému hrdinovi, že 
by následoval Šimona Sloupovníka? Jistě by tento hrdinský čin 
byl výčitkou svědomí vlažným a odpadlým křesťanům a mnohé by 
probudil k pravdivému pokání. Sekularizovaný svět by ale zřejmě 
něco takového jako sloupovnictví připsal vlivu kosmických či jiných 
energií anebo magii.

Co se týče duchovních darů, Písmo nás vybízí: „Držte se lásky — 
Ježíše — usilujte především o dar proroctví, neboť kdo mluví v jazy-
cích, nemluví k lidem, ale k Bohu. Nikdo mu nerozumí, je puzen Du-

1 také nazýváno stylitismus od slova stylita neboli poustevník žijící na sloupu
2 Šimon Sloupovník, památka 1. září
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chem, ale to, co říká, zůstává tajemstvím. Ten však, kdo má prorocký 
dar, mluví k lidem pro jejich budování, napomínání a povzbuzování.“ 
Mluvení jazyky je dar modlitby, mohou to být neznámé jazyky, ale i 
známé, jak tomu bylo u apoštolů (Sk 2). Apoštol píše: „Duch svatý 
se za nás přimlouvá vzdechy nevyslovitelnými.“ (Ř 8,26) Mezi du-
chovními dary je i dar výkladu; to není doslovný překlad modlitby 
v jazycích, ale jen tlumočení. I prorocký dar musí být jinými, kteří 
mají dar rozlišování, rozlišen, a to v Božím Duchu. To vše má sloužit 
k budování bratrského společenství na základě Božího slova.

První křesťané v Jeruzalémě měli čtyři základní pilíře: modlitba, 
apoštolské učení, liturgie a bratrské společenství (Sk 2,42). Aby 
mohly duchovní dary sloužit a základní služby byly k užitku, je 
třeba skrze pravdivé pokání stále udržovat osobní vztah s Ježíšem. 
Pokud se ve spojení s Ním zříkáme své vlastní vůle i v maličkostech 
a konáme kroky víry, pak Duch svatý, který v nás oživuje tajemství 
křtu a osobní vztah s Kristem, může působit. To se projevuje ve 
vztahu k našim bližním, především v bratrském společenství, jehož 
základem má být jeden a týž Duch, Duch Boží.

Duchovní dary mají budovat živou a pravdivou církev — Tělo 
Kristovo — jinak nefungují. Nositel daru je očišťován a veden k hlu-
bokému základu, kterým je pokora, sebekritika. Dary nejsou cílem, 
ale jen prostředkem. Pokud by si někdo chtěl z Božích darů učinit 
vlastní slávu, je nebezpečí, že Duch Boží od pyšného člověka od-
stoupí a zneužije ho pak anděl světla. Místo proroctví bude věštění, 
místo slova poznání jasnovidectví a za mimořádnými činy bude bílá 
magie atd.

Apoštol nás ale vybízí, že nemáme dary udušovat. „Plamen Du-
cha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte.“ (1Sol 5,19–20) Máme 
prosit především o dar proroctví (1Kor 14,1). Vzorem nám může být 
apoštol Pavel, který mluvil neznámými jazyky (1Kor 14,18), měl mno-
há vidění a skrze něho byli mnozí uzdraveni. Stál ale na základu, 
kterým je Kristus ukřižovaný. On mohl říct: „Život je pro mě Kristus 
a smrt je mi ziskem.“ (Fp 1,21) Dar moudrosti, poznání, rozlišování 
duchů i dar proroctví se projevovaly při pravověrném hlásání evan-
gelia a v boji s těmi, kteří pro svou pýchu podlehli duchu hereze. O 
nich apoštol Pavel píše: „Obávám se však, aby to nebylo tak, jako 
když had ve své lstivosti oklamal Evu, aby totiž vaše mysl neztratila 
nevinnost a neodvrátila se od upřímné oddanosti Kristu. Když někdo 
přijde a zvěstuje jiného Ježíše, než jsme my zvěstovali, nebo vám 
nabízí jiného ducha, než jste dostali, nebo jiné evangelium, než jste 
přijali, klidně to snášíte!“ (2Kor 11,3–4) V současné době se hlásá 
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jiné evangelium s Pačamamou, jiný duch, který prosazuje sodomii, a 
jiný Ježíš bez kříže a požadavku zapření sebe sama (Mt 16,24) i bez 
zachovávání Božích přikázání. Ježíš však říká: „Ten mě miluje, kdo 
zachovává má přikázání.“ (J 14,21) Dnes často zaznívají fráze o lásce 
a myslí se nevázanost. Mluví se o milosrdenství a cestě spásy, ale 
bez pokání! Apoštol ve světle Božích darů — proroctví a rozlišování 
duchů — o takových prohlásil: „Jsou to falešní apoštolové... A není 
divu, vždyť sám satan se převléká za anděla světla!“ (2Kor 11,13–15)

Tato prorocká slova se plně vztahují na období druhé poloviny 
dvacátého století i první dvě desetiletí 21. století. Dnes lžipapež Ber-
goglio hlásá covidové a klimatické antievangelium, místo Krista se 
klaní démonu Pačamamě a místo morální čistoty prosazuje sodomii. 
Kéž Bůh dá mnohým dar proroctví, a nejen to: ať se také stanou 
proroky, kteří budou za pravdou stát a za ni bojovat!

Co se týče církevních služeb: „A toto jsou Jeho dary (služby): jedny 
povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, 
jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu 
služby — k budování Kristova těla.“ (Ef 4,11–12)

Všimněme si, že je zde zdůrazněno, že cílem těchto pěti služeb 
či Božích darů je, aby vyvolení (křesťané) byli dokonale připraveni 
k dílu služby, kterým je budování Kristova Těla. Opakem budování je 
ruinování. Pokud stavím svou duchovní budovu ne na Skále, kterou 
je Ježíš Kristus, ale na písku svých tužeb, představ a činností, pak 
dříve nebo později — ve chvíli zkoušky — z ní zůstanou jen ruiny.
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SVATÁ MARIE EGYPTSKÁ

V jednom palestinském mona-
stýru, který se vyznačoval velkou 
přísností, žil stařec jménem Zosima. 
Ve stáří ho začala znepokojovat myš-
lenka, jestli je na světě někdo takový, 
kdo se zasvětil mnišskému životu a 
v modlitbách, půstech a umrtvová-
ní dosáhl větší dokonalosti než on. 
Tato myšlenka by ho svedla k hříchu, 
kdyby nezasáhlo Boží milosrdenství, 
které nás nezanechává ve chvíli po-
kušení a zkoušek bez pomoci. Jak tak 
stařec přemýšlel, zjevil se mu anděl 
a řekl: „Zosimo, dobrý boj jsi bojoval, 
ale žádný člověk není dokonalý. Bůh 
ti však ukáže tak hluboké pokání, jaké 
jsi doposud ještě neviděl. Vyjdi ze své-

ho monastýru a jdi k otcům, kteří žijí u řeky Jordánu, a pak se dozvíš 
více.“ Stařec hned poslechl a šel k Jordánu. Požádal představené-
ho — igumena toho monastýru, aby mu tam dovolil žít spolu s nimi. 
Za několik dní se přesvědčil, že jeho modlitba, půst i umrtvování 
jsou v porovnání s mnichy, kteří tam žili, ubohé.

Zosima zůstal s těmito otci dosti dlouho a naučil se od nich 
mnoho užitečného. V tomto přijordánském monastýru měli zvyk, 
kvůli kterému sem Bůh Zosimu přivedl. První neděli doby postní 
všichni mniši vycházeli na poušť a tam strávili čas půstu v pokání 
na samotě, takže jeden o druhém nic nevěděli. Jen dva či tři zůstali 
v monastýru. Otec Zosima spolu s jinými přešel řeku Jordán a za-
mířil do hluboké pouště. Doufal, že najde někoho z otců, kteří tam 
vedou svůj duchovní zápas, a přijme od něj duchovní užitek. Tak šel 
několik dní pouští, ale nikoho nenacházel. Čas od času se Zosima 
po cestě zastavoval, aby se modlil. Když se tak podle svého zvyku 
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modlil, uviděl po pravé straně jakoby stín lidského těla. Zosima se 
zachvěl a myslel, že vidí běsovský přízrak. Učinil na sobě znamení 
svatého kříže, obrátil se k jihu a uviděl, že jakýsi člověk s dlouhými 
bílými vlasy a s tělem zčernalým od slunečního žáru, utíká od něj 
na protilehlou stranu vyschlého říčního koryta. Stařec z radosti, že 
našel někoho z poustevníků, jak si myslel, utíkal za ním. Ukázalo se 
však, že tím neznámým poustevníkem byla žena. Stařec ji požádal, 
aby mu pověděla o svém životě, proč přišla na poušť a jak je zde dlou-
ho, aby vše, co řekne, bylo k Boží slávě a rovněž k užitku mnohým.

Svatá začala o sobě Zosimovi vyprávět se slzami v očích: „Stydím 
se vyprávět o svém životě, ale aby ses dozvěděl, od jakých démonů 
mě osvobodil Ježíš, povím ti to nejpodstatnější. Narodila jsem se 
v Egyptě. Když mi bylo dvanáct let, přestala jsem poslouchat své 
rodiče a utekla od nich do Alexandrie, abych tam žila tak, jak mě 
moje mladost táhla. Na nečistý život, který jsem tam tehdy vedla, se 
bojím byť jen vzpomínat. Víc než 17 let jsem strávila v hříchu ohavné 
nečistoty, a to ne kvůli bohatství nebo nějaké odměně, protože od těch, 
co mě obdarovávali zlatem, jsem nic nepřijímala, abych tak přitáhla 
více těch, kteří by naplňovali mé tělesné touhy. Válet se v bahně smil-
stva mi bylo cennější než bohatství. Ohyzdný život jsem pokládala 
za skutečný život. Milosrdný Pán ale čekal na mé pokání, jinak bych 
už dávno hořela v pekle spolu s démony. Jednou, když jsem se tak 
toulala městem a hledala příležitost k hříchu, uviděla jsem mladé 
muže, kteří mířili k moři. Od lidí jsem se dozvěděla, že ti muži chtějí 
odplout do Jeruzaléma na svátek Povýšení svatého Pánova kříže. 
Běžela jsem za nimi, ale ne proto, že bych se chtěla poklonit svatému 
kříži, ale proto, abych ukojila své ohavné touhy.

Když jsme dorazili do Jeruzaléma, ani tam jsem nepřestávala 
hřešit, naopak, ještě hůř jsem se oddávala smilstvu. Když přišel den 
velkého svátku, ze zvědavosti jsem spolu s ostatními šla do chrámu. 
Vstoupila jsem do chrámového nádvoří, snažila jsem se vejít dovnitř, 
ale nemohla jsem. Jakási neviditelná síla mě vždy odstrčila zpět. 
Tak se to opakovalo čtyřikrát. V hanbě a zoufalství jsem odstoupila 
a zůstala v jednom z koutů nádvoří. Tehdy jsem se vzpamatovala a 
uvědomila si, co je příčinou, která mi nedává vidět Pánův kříž. Bahno 
mých skutků mi nedovolovalo vejít do chrámu. Začala jsem plakat a 
naříkat. Kajícně jsem se bila do hrudi a z hloubi srdce vzdychala. Tu 
jsem pozvedla oči vzhůru a uviděla na stěně obraz Přesvaté Bohoro-
dičky. Padla jsem před ním na kolena a začala se modlit: ‚Neposkvr-
něná Panno, vím, že se štítíš takové hříšnice, jako jsem já, ale 
protože jsi jediným útočištěm hříšníků, prosím Tě, smiluj se 
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nade mnou. Čím větší jsou mé hříchy, tím více tě prosím, abys 
mi vyprosila milost u svého Syna. Dovol mi pohledět na Pánův 
svatý kříž a já se pak chci celý svůj život kát ze svých hříchů a zloby. 
Opustím svět a půjdu tam, kam ty řekneš, abych šla.‘

Po modlitbě mi bylo lehčeji na srdci a stal se zázrak: spolu s ostat-
ními jsem mohla vejít do chrámu až k místu, kde jsem padla na kolena 
před životodárným Pánovým křížem. V slzách jsem zde zopakovala 
svůj slib, že zbytek života chci zasvětit pokání a v lítosti a s pláčem 
jsem se vrátila k obrazu Přečisté Panny. Před ním jsem se modlila 
z hloubi srdce a prosila o radu, kam mám jít. Najednou jsem zřetelně 
zaslechla hlas: ‚Jdi za Jordán, tam najdeš pokoj!‘ Neotálela jsem ani 
chvíli, podrobila se Boží vůli, a když jsem vycházela z chrámu, jakýsi 
milosrdný člověk, když mě viděl zalitou slzami, dal mi tři stříbrňáky se 
slovy: ‚Modli se za mě, matko.‘ Za ty peníze jsem si koupila chleba a šla 
k Jordánu. Tam jsem se modlila celou noc. Umyla jsem si vodou tvář a 
v chrámu svatého Jana Křtitele přistoupila ke svaté zpovědi. Upřímně 
jsem před knězem vyznala všechny své hanebné hříchy a přijala jsem 
Nejsvětější svátost. Den i noc jsem strávila v modlitbě a následujícího 
dne jsem se dostala přes Jordán a šla na poušť. Tehdy mi bylo 29 let. 
Od té doby jsem v poušti prožila 47 let a až do dnešního dne jsme 
neviděla žádného člověka. Během prvních sedmnácti let mě ukrutně 
mučili démoni. V mém srdci hořel oheň zlé vášně a celou mě uchva-
coval. Hříšné pocity, představy, vzpomínky mne zachvacovaly. Ďábel 
mě nutil zpívat hanebné písně. V takových pokušeních jsem se vrhala 
na zem a slzami smáčela pouštní písek. Mou modlitbou byla krátká 
slova: ‚Pane, smiluj se nade mnou hříšnou!‘ Během tohoto duchovního 
zápasu jsem si připomínala, že jsem před obrazem Přečisté Panny 
přísahala, že budu činit pokání až do smrti a už nikdy nebudu hřešit. 
Bohorodička mne neopustila. Dala mi sílu přemoci těžká a dlouhá 
pokušení a úplně se odevzdat vůli nebeského Otce. Hlad, žízeň, chlad 
a sluneční žár, všechno mi bylo lhostejné, všechny potřeby těla. Vě-

děla jsem, že nejen samot-
ným chlebem žije člověk.“

Marie Egyptská poprosi-
la Zosimu, aby jí přinesl na 
Zelený čtvrtek Pánovo Tělo. 
Učinil tak. Když jí však dal-
ší rok, opět na Zelený čtvr-
tek, nesl svaté přijímání, 
našel ji už mrtvou. S úctou 
svatou pochoval.
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Těžký hřích je pro člověka největším zlem, protože ho zbavuje 
milosti posvěcující, a pokud by v tomto stavu zemřel, bude věčně 
zavržen v pekle. Pamatujme na to, varujme se hříchu a čiňme po-
kání, dokud je čas. Od věčné smrti vysvoboď nás, Pane!

SVATÝ RICHARD, BISKUP

Richard se narodil roku 1197 ve Wy-
che1 u Worcesteru v Anglii. Když mu 
zemřeli rodiče, připadl jejich zadluže-
ný a zanedbaný statek jeho staršímu 
bratrovi. Richard viděl, že zpustlé hos-
podářství neposkytuje bratrovi obživu 
a sloužil mu proto nezištně a obětavě. 
Snažil se zvelebit otcovský statek lo-
potnou prací a šetrností. Starší bratr, 
který strávil delší dobu v zajetí a tím 
duševně i tělesně zeslábl, byl rád, že Ri-
chard tak obětavě hospodaří a v úřední 
smlouvě mu postoupil zděděný statek. 
Zanedlouho však svého kroku litoval. 
Podle vůle příbuzných se měl Richard 
oženit s urozenou a bohatou nevěstou. 
To v starším bratrovi vzbudilo závist. 
Šlechetný Richard to zpozoroval, při-
nesl smluvní listinu, roztrhal ji, vrátil bratrovi postoupený statek, 
vzkázal nevěstě, s níž se dosud ani nesetkal, že se jí vzdává, a řekl 
bratrovi, aby si ji vzal sám, jestliže ona i její příbuzní budou sou-
hlasit. Tak se Richard zbavil všech starostí o pozemské věci a odňal 
slabému bratrovi veškerou příčinu k závisti.

Bez jakéhokoliv jmění, ale s důvěrou v Boží pomoc, se Richard 
odebral na vysoké učení do Oxfordu a odtud do Paříže. Seznámil 
se tam se dvěma snaživými, zbožnými druhy, s nimiž společně žil. 
Byli tak chudí, že měli jediný plášť, který nosili střídavě. Jedli jen 
chleba a vodu, ale Richard přesto po celý život rád vzpomínal na 
svá studia. Říkával, že nikdy nebyl šťastnější než tehdy.

1 dnes Droitwich v hrabství Worcestershire
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Z Paříže odešel do Bologni, kde zůstal sedm let. Tamější nemocný 
profesor mu nabídl své místo a svou dceru za manželku. Richard 
ale odmítl a vrátil se do Anglie. Umínil si, že se zasvětí Bohu v 
duchovním stavu. Canterburský arcibiskup sv. Edmund ho učinil 
svým kancléřem. Když Edmunda vyhnali, Richard ho doprovázel a 
sloužil mu až do jeho smrti. Po návratu se stal farářem na venkově. 
Nepobyl tam ale dlouho, neboť byl zvolen biskupem chichesterským. 
Král Jindřich III. však jeho volbu neuznal a zastavil mu všechny 
příjmy. Richardovi nezbylo než odejít do Říma, aby tam hledal po-
moc. Papež Inocenc III. ho potvrdil a vysvětil jej na biskupa. Král mu 
však přes všechno papežovo napomínání nadále zadržoval příjmy 
z biskupských statků. Richard proto musel žít v cizím domě v nej-
větší chudobě. Teprve po dvou letech byl král papežovými hrozbami 
donucen zadržené statky biskupovi vrátit.

Richardova dobročinnost neznala mezí. Když už neměl peníze, 
prodal stolní náčiní a výtěžek rozdal chudým. Kdysi jeho statek 
utrpěl po požáru škodu, služebníci naříkali, ale Richard řekl: „To 
neštěstí nás bezpochyby postihlo proto, že jsem nebyl k chudým tak 
štědrý, jak jsem měl být.“

Richard dbal, aby se zachovávala Boží i církevní přikázání. Kdo se 
provinil, toho potrestal bez ohledu na jeho postavení a úřad. Kdysi 
se provinil kanovník, který pocházel ze šlechtického rodu. Biskup 
se neohlížel na jeho původ a sesadil ho z úřadu. Arcibiskup i král se 
za kanovníka přimlouvali, ale Richard řekl, že trvá na svém rozhod-
nutí, dokud provinilec nenapraví pohoršení. Richard také zásadně 
neuděloval příbuzným hodnosti nebo úřady, jak se tehdy často dě-
lalo. Říkával, že Pán Ježíš Kristus neustanovil za svého náměstka 
Jakuba, svého příbuzného, ale Petra, který jeho příbuzným nebyl. 
Richard zemřel na apoštolských cestách v Doveru 3. dubna 1253.

(Jeho památka se slaví 3. dubna.)
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SVATÝ TITUS, DIVOTVŮRCE

V jednom z cařihradských monastýrů žil v 8. století zbožný mnich 
Titus. Ještě když byl chlapcem, zahořel velkou láskou k Ježíši Kristu 
a plně Mu vydal své nevinné srdce. Opustil svět s jeho marnostmi 
a rychle pomíjejícími požitky a vstoupil do monastýru. Brzy se stal 
příkladem mnišského života. Svatý nic nepokládal za trpké a těžké. 
Trpělivě a pokorně snášel všechny těžkosti. Ustavičná modlitba ho 
stále těsněji spojovala s Bohem a přinášela Mu každého dne hlubší 
pochopení pravd víry a křesťanské dokonalosti. Život v chudobě, 
čistotě a poslušnosti se mu stal tak drahým, že by ho nevyměnil za 
žádný z pokladů světa. Práce mu byla jako milá zábava. Jeho duše 
byla bohatá na ctnosti, mezi nimiž se nejsilněji projevovala vřelá 
láska k Bohu a bližnímu. Obzvlášť usiloval o svatou čistotu.

Když se ctihodný Titus stal knězem, Pán mu udělil dar činění 
divů. Horlivě naplňoval svou službu a věrně a odvážně bránil svatou 
víru před herezí ikonoborectví.1 Musel kvůli tomu mnoho vytrpět, 
byl však posilován Boží mocí, nezlomil se a zůstal neochvějný ve 
víře v Krista až do konce.

Ctihodný otec Titus odešel k Bohu a zanechal po sobě uchvacující 
příklad života zasvěceného Bohu.

SVATÝ FRANTIŠEK Z PAULY

V tento den západní církev slaví památku velikého svatého 
15. století, který se svým životem stal příkladem pro celou církev a 
získal pro Krista velké množství lidských duší.

1 obrazoborectví, ikonoklasmus
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V italské provincii Kalábrii leží 
město Paola. V roce 1416 se v něm 
narodil ctihodný František. Jeho ro-
diče byli chudobní, ale zbožní lidé. 
Dlouhá léta nemohli mít děti. Horlivě 
se proto modlili a prosili o přímlu-
vu sv. Františka z Assisi, a dostali 
jako dar syna. Z vděčnosti nazva-
li dítě jeho jménem, aniž by tušili, 
že jejich syn, podle příkladu svého 
patrona, svými hrdinnými ctnostmi 
oslaví Boha. Zanedlouho po naroze-
ní však chlapec onemocněl a hrozilo 
nebezpečí, že oslepne. V tomto zá-
rmutku rodiče slíbili, že když se dítě 
uzdraví, pošlou ho na rok do klášte-

ra františkánů. Stal se zázrak. František byl uzdraven a rostl pod 
Pánovou ochranou. Byl naplněn láskou k modlitbě a samotě. Když 
mu bylo třináct let, otec ho podle slibu přivedl do kláštera, který se 
nacházel v blízkém městě San Marco Argentano. Přestože chlapec 
nesložil žádné sliby, žil velmi přísně a dodržoval všechna řeholní 
pravidla, takže se i představený divil. Po roce ho rodiče vzali z kláš-
tera a všichni pak jako poutníci putovali po posvátných místech 
Itálie. Mladý František v Římě uviděl, jak pohoršujícím životem žijí 
církevní preláti, a to na něj velmi bolestně zapůsobilo. Tehdy mu 
bylo 15 let. Zármutek nad hlubokým morálním úpadkem v církvi 
ho přivedl k rozhodnutí uzavřít se v poustevně nedaleko rodného 
města Paola. Časté návštěvy zvědavců ho ale rušily, proto se rozhodl 
odejít k mořskému pobřeží, kde si s velkou námahou vysekal ve 
skále poustevnu. Prožil v ní pak šest let na modlitbách a v askezi.

Po čase za ním začali přicházet jiní muži a vyvstala potřeba vy-
budovat klášter s chrámem. Dostal dovolení od biskupa a tak se 
mniši pustili do práce. Stavba s pomocí místních obyvatel rychle 
rostla a brzy byl nový chrám posvěcen.

Pro své bratry mnichy se stal sv. František živým vzorem k násle-
dování. Základem jejich života byla láska k Bohu, pokora a pravdivé 
pokání. Sám František žil nadmíru přísně. Chodil bosý, bičoval se, 
málo spal, a když odpočíval, ležel jen na zemi nebo na desce. Pod 
hábitem nosil žíněnou košili. Zvláštní význam František připisoval 
půstu. Řekl o něm: „Když se tělo postí, duch se očišťuje, myšlenka 
se povznáší, tělo se podrobuje duchu, srdce zůstává v pokoře. Žádos-
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tivost pak nenachází úrodnou půdu, oheň vášní je uhášen a místo něj 
se rozžíhá světlo čistoty.“ Jedl jen jednou denně po západu slunce. 
Sebezapíravým životem mniši přinášeli zadostiučinění za hříchy 
vlažných křesťanů, obzvlášť Bohu zasvěcených osob. V té době 
z ostatních klášterů vymizel duch horlivosti a většina řeholníků žila 
světským způsobem života.

Ctihodný František byl ke všem lidem laskavý. Všude, kam při-
šel, zanechával po sobě znamení lásky: utěšoval zarmoucené, učil 
nevědomé, radil nejistým, hříšníky přiváděl na cestu pokání. Svým 
srdcem, myšlením, touhami i city byl František v tak velké míře 
uchvácen Bohem, že už v tomto světě neměl žádné zalíbení. Zdálo 
se, že na této zemi je přítomný jen tělem a jeho duše už přebývá na 
nebesích před Bohem. Pán, aby skrze svého služebníka ukázal svou 
lásku, činil mnoho zázraků. Mnohá svědectví dokazují, že svatému 
neškodil ani oheň, ani led či sníh. Boží všemohoucností uzdravoval 
nemocné a křísil mrtvé.

František považoval sám sebe za nic, pokládal se za posledního 
z lidí. Čím výš se jeho duch povznášel k Bohu, tím dokonaleji pozná-
val, jak ubohým a nehodným stvořením je člověk, a tím pokorněji o 
sobě smýšlel. Svým mnichům dal proto název Minimi — Nejmenší. 
Aby zdůraznil hlavní úkol „Nejmenších bratří“, František přikázal, 
aby představení byli nazýváni „korektorés“ — ti, kteří napravují 
sebe a své bližní.

Františkovy kláštery se brzy rozšířily po celé Itálii. Jednou, když 
sv. František budoval klášter, přišla se na stavbu podívat nějaká 
žena. Žila však nečistě a už mnoho svých dětí záměrně potratila. 
Jakmile ji sluha Boží uviděl, hned poznal vnitřní stav hříšnice, za-
čal ji napomínat a varovat před věčným ohněm, který ji čeká, když 
nebude činit pokání. Žena se nejprve přetvařovala, že je zbožná, ale 
pak se rozplakala a slíbila, že svůj život napraví.

Pověst o ctihodném otci došla až k papeži Pavlu II. Chtěl vyzkou-
šet svatost Františka a poslal za ním svého posla. Když prelát spatřil 
svatého, přítomného na mši svaté, byl jeho vzezřením natolik zasa-
žen, že před ním pokleknul a chtěl mu políbit ruce. František to ale 
nedovolil a řekl, že spíše by se patřilo, aby on políbil jeho ruce, které 
se už třicet let dotýkají Nejsvětějšího Kristova Těla. Legát se velmi 
podivil, že František, přestože se s ním nikdy předtím nesetkal, ví, 
kolik let je už knězem. Během soukromého rozhovoru se o svatosti 
Božího služebníka plně přesvědčil. Když papežský vyslanec začal 
tvrdit, že se nedá od bratří vyžadovat tak přísný půst, protože toho 
lidská přirozenost není schopná, ctihodný otec vzal rukou z pece 
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rozžhavené uhlí a odpověděl: „Nic není nemožné a těžké pro toho, 
kdo miluje Boha.“ Později se tento legát odřekl svého postavení a 
vstoupil do kláštera.

Pokorný František, jehož heslem bylo slovo „charitas“ — lás-
ka — měl až zázračný vliv nejen na prostý lid, ale i na nejmocnější 
vládce své doby, kteří ho prosili o radu v nejzávažnějších otázkách. 
V té době francouzský král Ludvík XI. dostal mozkovou mrtvici. 
Tehdejší nejproslulejší lékaři mu nebyli schopni vrátit zdraví. Pro-
to král přestal doufat v medicínu a myslel, že spíš najde pomoc v 
církvi. Dozvěděl se o velkém divotvůrci Františkovi a požádal, aby 
ho navštívil a pomodlil se za něj. Svatý se nechtěl vydat na cestu, 
protože věděl, že král sleduje jen dočasné cíle. Souhlasil, až když 
dostal příkaz od papeže. Když se Ludvík s Františkem setkal, začal 
ho prosit, aby mu vymodlil prodloužení života. František mu ale 
přímo řekl, že je také jen člověk a jeho život má své meze, ať se 
proto odevzdá do vůle Boží a připraví se na smrt. Světsky myslící 
král nechtěl tato slova přijmout, ale tím, že se sv. Františkem často 
rozmlouval, se nakonec upřímně obrátil, začal činit hluboké pokání, 
usmířil se se svým synem a nakonec zemřel šťastnou smrtí na rukou 
ctihodného otce. Stalo se to 30. srpna 1483. Jeho syn a nástupce 
na královském trůnu Karel VIII. se k Františkovi stavěl s velkou 
úctou a pod jeho vlivem se z něj stal horlivý křesťan, přestože dříve 
žil nečistým životem.

Bratři delší čas neměli psaná pravidla, protože pro své duchovní 
syny byl vzorem sám František. Až v roce 1493 napsal František pro 
své mnichy a řeholnice třetího řádu pravidla. Kromě obvyklých třech 
řeholních slibů skládali pauláni ještě čtvrtý slib — slib ustavičného 
půstu. K tomu je třeba dodat — abychom se nevzdálili od podstaty, 
kterou je následování Krista — že kdo touží po ustavičném půstu, 
nejbezpečnější je stanovit si, že bude jíst střídmě to, co mu předloží, 
a nebude vybíravý v jídle. Křesťanská tradice je zachovávat půst ve 
středu a v pátek. Může být o chlebě a vodě, popřípadě je možné se 
postit bez jídla až do večera a pak si vzít jednoduchou, teplou večeři. 
Ježíš řekl apoštolům: „Jezte, co vám předloží.“ (Lk 10,8)

Horlivci pro mimořádný půst, by si měli uvědomit i následky. 
Vyhledávání speciálních, fi nančně náročných, takzvaně postních 
pokrmů, vede k tomu, že se pak vše točí kolem jídla. Místo zbožnosti 
se pak člověk stará o své tělo víc, než kdyby se nepostil. Pokud půst 
postavíme na první místo, stane se modlářstvím. Člověk začne chtít 
být hubený a podlehne klamu, že je třeba, aby vypadal takzvaně 
duchovně, což ale naopak vede k pýše, která je protikladem křesťan-
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ských ctností. Půst není cílem, je jen prostředkem, aby člověk ovlá-
dal své chutě, dokázal zapírat své náruživosti a impulsivní jednání. 
Podstata svatosti není v jídle a pití, ale v neustálém zříkání se své 
pýchy a svévolnosti, v hledání vůle Boží a v její realizaci. Nespočívá 
v nějakém asketickém přebornictví, které hraničí s hříchem. Styl 
svatosti jako například tzv. sloupovnictví bylo spíše mimořádnou 
výjimkou, ale ne vzorem svatosti.

Pauláni se zpočátku postili v souladu se svými regulemi, později 
jim bylo dovoleno jíst ryby. V současné době je však složitější situace. 
Propaguje se pohanská pseudomystika spojená s jógou, guruismem, 
buddhistickými a hinduistickými praktikami a s jejich pseudovírou, 
která zdůrazňuje tzv. vegetariánství a veganství. To předepisuje jen 
určitou stravu a úplně vyřazuje maso, vejce, sýry, mléko, máslo... 
Propagovat to v dnešní době v křesťanství znamená přijímat falešnou 
cestu, která nevede ke spáse, ale k jakémusi pseudoduchovnu bez 
pravdivého vztahu k Ježíši Kristu. Toto pseudoduchovno, zakoře-
něné v pýše, se neskloní před tajemstvím Kristova kříže, ale bude 
vyhledávat senzace a mimořádné věci. Je zde rovněž velké nebezpečí 
narušení psychiky určitými praktikami těchto pohanských kultů. 
Skrze lidi, kteří se jim otevřou, mohou pak působit tzv. energie (dé-
moni) a dělat dokonce i mimořádné věci, aby svedli mnohé hledající 
od pravdivé cesty spásy, která je jen a jen v Ježíši Kristu a je spojena 
s pravdivým pokáním a následováním Krista.

Ježíš se postil, ale jedl i maso — každým rokem velikonočního 
beránka. Pravá askeze spočívá v tom, že se dokážeme spokojit s oby-
čejným, skromným jídlem, abychom mohli realizovat evangelijní 
zásadu: „Nestarejte se, co budete jíst, co budete pít..., o to všechno se 
starají pohané.“ Tedy nemáme jídlo postavit do centra svého života 
a udělat si z něj modlu — buď se oddat gurmánství, nebo se na 
druhé straně přiklonit k přehnanému asketismu, kvůli kterému je 
třeba běhat po speciálních obchodech a kupovat extravagantní jídla.

Řád Minimi neboli paulánů schválil roku 1474, ještě za života 
sv. Františka, jeho zakladatele, papež Sixtus IV. Zanedlouho se řád 
rozšířil téměř po celé Evropě.

Když se blížil čas smrti ctihodného otce, uzavřel se ve své cele. 
Věděl už předem, kdy ho Pán k sobě povolá. Tři měsíce se na toto 
setkání s Pánem připravoval. Na Květnou neděli ho zachvátila zim-
nice. Na Zelený čtvrtek se s bratřími rozloučil a naposledy umyl 
dvanácti mnichům nohy. Pak se vyzpovídal a přijal svaté svátosti. 
Za to, že celý svůj život prožíval v jednotě s trpícím Spasitelem, ho 
Pán učinil hodným zemřít právě na Velký pátek 2. dubna 1507. 
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František ležel na podlaze s rukama ve tvaru kříže a poslouchal 
sbor, který v chrámě zpíval o Kristových mukách. Když zpěvy došly 
k slovu Ježíše z kříže „Dokonáno jest!“, svatý toto slovo zopakoval 
a odevzdal svého ducha Bohu. Pán oslavil svého služebníka hned 
po smrti, na jeho hrobě se dělo mnoho zázraků.

V roce 1562 heretičtí protivníci hodili jeho ostatky do ohně, ale 
část z nich se podařilo zachránit.

SVATÁ ZITA

Zita se narodila roku 1218 
chudým, zbožným rodičům v 
Monsagrati u města Lucca v 
Toskánsku.

Již ve dvanácti letech ji dali 
na službu do domu pana Fati-
nelliho v Lucce. Tam sloužila os-
mačtyřicet let až do své smrti. 
Z pohledu světa nebylo v jejím 
životě nic zvláštního. Bůh však 
na tuto duši hleděl se zvláštní 
zálibou, neboť svatost nespočí-
vá ve velkých činech, ale v tom, 
že i ty nejmenší úkony děláme 
z velké lásky k Bohu.

Zita vstávala časně, aby zís-
kala čas k modlitbě, zatímco její 

panstvo ještě spalo. Práci doprovázela střelnými modlitbami a pře-
rušovala krátkými, modlitebními zastaveními. Zahálku nenáviděla 
a svou činnost vykonávala svědomitě, nejen pro mzdu, ale z lásky 
k Bohu. Špatných řečí se bála více než smrti. Pro její zbožnost se 
jí mnozí lidé posmívali a pomlouvali ji, že je pokrytecká. Ona však 
snášela pomluvy, jako by je neslyšela. Často se stalo, že pomlouvače 
odprosila. Zesnula v Pánu 27. dubna 1272.

(Její památka se slaví 26. dubna.)
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SVATÝ NIKITA1 VYZNAVAČ

Na severozápadě Malé Asie, 
ve městě Caesarea v Bithýnii, žil 
zbožný muž jménem Filaret. Jeho 
žena osmého dne po narození dí-
těte, jemuž dali při křtu jméno 
Nikita, odešla k Pánu. Otec proto 
dal dítě na vychování své matce, 
a sám vstoupil do monastýru. Ba-
bička při výchově malého vnuka 
dbala o to, aby jeho srdce bylo ob-
rácené k Bohu i k církvi, a tak ho 
naučila zbožnému životu. Z Niki-
ty rostl rozumný a dobrý chlapec. 
Upřímně se snažil unikat zlému a 
dělat jen to, co bylo dobré a milé 
Bohu. Když se z něj stal mladík, 
seznámil se s poustevníkem Štěpánem, který vedl svatý život ne-
daleko Caesareje. Chlapec u něj trávil všechen svůj volný čas a 
ochotně se snažil Štěpána následovat v jeho duchovních cvičeních. 
Poustevník viděl mimořádnou zbožnost chlapce a poradil mu, aby 
vstoupil do monastýru Medikion na hoře Olymp v Bithýnii a tam 
plně zasvětil svůj život Bohu. Nikita ho poslechl. Zakladatelem toho 
monastýru a prvním igumenem — představeným — byl sv. Nikefor.

Nikita se v monastýru stále v myšlenkách snažil vracet k Ježíši 
Kristu, vroucně se modlil, odháněl od sebe vzpomínky na světské 
věci a své tělo podroboval duchu. Byl poslušný duchovnímu vůd-
ci a upřímně miloval všechny bratry. Za pět let Nikita dosáhl tak 
velkého duchovního vzrůstu a poznání Božích pravd, že v roce 790 
byl na prosbu sv. Nikefora vysvěcen sv. Tarasiem, cařihradským 

1 také nazýván Niketas
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patriarchou, na kněze a určen za pomocníka a zástupce igumena 
Nikefora. Svatý Nikefor o bratry v monastýru svědomitě pečoval, a 
bratři s upřímným srdcem sloužili Pánu pod duchovním vedením 
otce Nikity, který se pro ně všechny stal příkladem mnišského ži-
vota. Mnoho těch, kteří slyšeli o jeho svatém životě, se odvraceli od 
světa a přicházeli do tohoto monastýru, aby se odevzdali duchovní-
mu vedení svatého mnicha. Tak za několik let počet bratří milostí 
Kristovou vzrostl na sto mužů.

Své bratry Nikita často svolával do chrámu, dával jim duchovní 
poučení a povzbuzoval je, aby co nejlépe využívali čas svého 
krátkého života, který rychle pomíjí, protože smrt a soud nemi-
ne nikoho. Říkával jim: „Pomyslete, jaké tresty jsou připraveny 
těm, kteří jsou neopatrní a hřeší a za své hříchy se nekají. 
Zde se trpělivý Soudce smilovává, tam trestá. Zde odpouští 
sedmdesát sedmkrát, tam odsuzuje do temnoty. Horlivě proto 
pracujme nad svou spásou a nepodléhejme lenosti. Vysvlečme 
starého člověk s jeho skutky a oblečme se v nového, stvořeného k Bo-
žímu obrazu, svatého a spravedlivého. Podřizujme se jeden druhému 
v bázni Boží. Buďme čistí a zdrženliví, abychom se stali společníky 
andělů. Pán řekl, že spravedliví budou zářit jako slunce. Jak velká 
bude naše hanba, když uvidíme spravedlivé, kteří září jako slunce, 
neboť činili skutky světla, a sebe samotné uvidíme pokryté temnotou, 
protože jsme činili skutky tmy...“

V roce 814 sv. Nikefor odešel k Pánu a bratři prosili sv. Nikitu, 
aby se stal igumenem monastýru. Obřad jeho benedikce vedl sám 
patriarcha Nikefor, nástupce sv. Tarasia.

Svatý Nikita dostal od Boha dar uzdravovat nemoci a vyhánět 
démony. Když žehnal jednomu chlapci, který byl od narození němý, 
udělal na něm znamení svatého kříže a chlapec začal mluvit. Jedno-
ho bratra, který právě přišel do monastýru, osvobodil skrze modlitbu 
od démona. Kristova milost, která v něm žila, uzdravovala z mnoha 
nemocí skrze pomazání svatým olejem ty, kteří se na něj obraceli 
s prosbou o pomoc.

V té době se prostřednictvím císaře Lva V. Arménského (813–820) 
znovu začala šířit hereze ikonoborectví, přestože byla roku 787 od-
souzena VII. všeobecným koncilem v Niceji. Císař zbavil pravověrné-
ho konstantinopolského patriarchu Nikefora úřadu a na jeho místo 
určil jednoho ze svých rádců, zločinného heretika Theodota Kassite-
ra. Stejně tak učinil i s jinými pravověrnými hierarchy. Vyhnal je pak 
i s patriarchou Nikeforem do různých krajů a míst. Heretici začali 
z chrámů vyhazovat svaté ikony a rozpoutalo se pronásledování 
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pravověrných křesťanů jako za vlády Lva III. Isaurského (717–741) a 
jeho syna Konstantina Kopronyma (741, 743–775). Lev V. Arménský 
spolu s lžipatriarchou svolali do Cařihradu pseudosněm a vyhlásili 
anathemu na pravověrné otce církve. Všechny, kdo nesouhlasili 
s rozhodnutím tohoto bezbožného sněmu, mučili a popravovali.

Po ukončení heretického pseudosněmu bezbožný císař svolal k 
sobě igumeny nejznámějších monastýrů, mezi nimiž byl i sv. Nikita. 
Zpočátku se je snažil svést úlisnými slovy na svou stranu, ale když 
viděl, že neochvějně setrvávají v pravověrné víře, zavřel je každého 
zvlášť do různých věznic. V temnici, v níž byl sv. Nikita, byl tak silný 
zápach, že jenom být v ní způsobovalo nemalé utrpení. Kromě toho 
heretici za ním každého dne posílali různé ničemy, kteří urážlivými 
a nečistými slovy ponižovali svatého a láli mu. Dělali to tak dlouho, 
dokud se jednomu z nich, Mikulášovi, který nejvíce svatého urážel, 
ve snu nezjevil jeho otec, který už dávno zemřel. Přísně Mikuláše 
napomenul: „Odstup od Božího služebníka!“ Od té doby Mikuláš 
nejenže sám už svatého netrápil, ale bránil v tom i jiným.

Po mnoha dnech, které ctihodný Nikita strávil v temnici, císař 
rozkázal poslat ho do vyhnanství na východ, do pevnosti Masalaion. 
Tehdy byla velmi chladná zima. Svatý neměl zimní oděv, a proto 
velmi trpěl kvůli silnému mrazu, sněhu a větru. Dozorce, který ho 
vedl, nemilosrdně a krutě nutil starce, aby šel velmi rychle a ušel 
velkou vzdálenost za krátký čas. I druzí igumeni byli vyhnáni do 
různých měst. Za pět dní císař nařídil návrat všechn ctihodných otců 
do Konstantinopole. I tentokrát hnal dozorce sv. Nikitu tak rychle, 
že do Konstantinopole dorazil sotva živý. Za nějaký čas poté, co se 
igumeni vrátili z vyhnanství, je císař předal Janu Grammatikovi, 
tehdy synkelovi1 konstantinopolského lžipatriarchy. Ten je zavřel 
každého zvlášť do kobky a utiskoval je tak, jak pohané utiskovali 
svaté mučedníky. Temnice byly těsné, ponuré, odporně páchnoucí, 
nebyla tam ani postel, ani žádné podmínky k odpočinku. Malým 
okýnkem jim podávali špinavý, plesnivý chléb, a to jen jednu unci 
na den, a k tomu kalnou, zapáchající vodu. Kat Jan držel ctihodné 
otce v těchto nelidských podmínkách a snažil se, aby se buď přidali 
na stranu heretiků, anebo byli umořeni k smrti. Aby sv. Nikitovi 
způsobil větší muka, vzal jeho učedníka Theoktista a mučil ho žízní.

Když císař viděl, že pravověrní otci chtějí raději zemřít než odstou-
pit od pravé víry, nabídl jim, aby pouze jedenkrát přijali přijímání 
z rukou lžipatriarchy Theodota a pak že každého z nich propustí do 

1 vikář
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jeho monastýru. Představení v tomto úskočném návrhu nepoznali 
ďábelské pokušení a dali se podvést. Nikita však nechtěl na návrh 
přistoupit. Přišli proto za ním a přemlouvali ho, aby spolu s nimi 
přijal přijímání z rukou Theodota. Svatý nechtěl udělat tento krok 
a rozhodl se raději zemřít než přijmout přijímání z rukou heretika. 
Když ho ale otci naléhavě přemlouvali, z ohledu na jejich věk a au-
toritu se jim podrobil. Všichni igumeni byli přítomni na bohoslužbě, 
kterou sloužil patriarcha heretik a přijali přijímání z jeho rukou. 
Kaple, v níž se to stalo, byla úmyslně ozdobena ikonami, a aby sve-
dené otce zcela zmátli, lžipatriarcha pokrytecky pronesl: „Kdo nectí 
svaté ikony, ať je proklet!“

Poté, co igumeny propustili, začali sv. Nikitu mučit výčitky svě-
domí, že se odvrátil od pravdy a zradil Pána. Kvůli tomu nastoupil 
na loď a odplul na ostrov Proconnis v Marmarském moři, aby se 
tam kál za svůj hřích. Pak se ale vzpamatoval a pochopil, že má činit 
pokání tam, kde spáchal hřích. Vrátil se proto do Konstantinopole, 
začal chodit po městě a otevřeně učil lid, aby se držel pravověrného 
vyznání, které bylo potvrzeno na VII. všeobecném koncilu v Niceji. 
Když se o tom dozvěděl Lev V. Arménský, zavolal sv. Nikitu k sobě a 
zeptal se ho, proč se nevrátil do svého monastýru. Svatý odpověděl: 
„Já setrvávám a budu setrvávat v pravé víře, v níž setrvávají otcové, 
kteří od tebe nevinně trpí ve vyhnanství a v okovech. K obraně pra-
vověrné církve trpí mnoha mukami. Já se kaji za to, že jsem 
přijal přijímání z rukou lžipatriarchy Theodota a odříkám se 
veškeré jednoty s ním. Nechci mít žádné obecenství ani s he-
retikem, ani s herezí, kterou on spolu s tebou šíří. Zůstávám 
v jednotě s pravověrnými otci, kteří prokleli tuto ikonoboreckou 
herezi. Dělej se mnou, co chceš, a nemysli si, že ode mne uslyšíš 
něco jiného.“

Když císař uslyšel takovou odpověď, nařídil, aby byl svatý ode-
vzdán pod dozor Zachariáše, který byl správcem císařského paláce. 
Zachariáš byl spravedlivý, nijak sv. Nikitovi nekřivdil a jednal s ním 
s úctou jako s Božím vyznavačem. Za nějaký čas císař odsoudil Niki-
tu do vyhnanství na ostrov sv. Glykerie v Marmarském moři. Šest let 
tam trpěl v temném vězení. Správcem věznice byl heretik Antimius, 
který sv. Nikitu krutě mučil. Dával mu jen starou, zapáchající vodu 
a plesnivý chléb, který mu házel přes mříže. Antimius to činil proto, 
aby se zalíbil heretické vládě. Ve všech těch utrpeních se sv. Nikita 
modlil k Pánu a děkoval, že Mu dal milost za Něj trpět. Za to ho Bůh 
odměnil ještě většími milostmi, neboť skrze jeho modlitby se děly 
zázraky. Pro jeho modlitby byl také z barbarského zajetí vysvobozen 
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Zachariáš, který mu dříve dělal dozorce. Bůh zázračným způsobem 
ukázal sv. Nikitovi chvíli osvobození spravedlivého Zachariáše.

Vyznavač byl držen ve vyhnanství až do smrti Lva V. Arménské-
ho, jehož spiklenci zabili v kapli právě ve svátek Kristova narození 
v roce 820.

Když usedl na trůn nový císař, Michael, sv. Nikita byl spolu 
s jinými vyznavači propuštěn na svobodu. Zůstal v pustině blízko 
Konstantinopole a přinášel zde zadostiučinění za své hříchy. Ve dne 
i v noci se modlil: „Pane, nauč mne plnit Tvou vůli!“ Tak svatý 
prožil ještě čtyři roky a pak roku 824 v pokoji odešel k Pánu. Jeho 
svaté ostatky mniši za pláče lidu přenesli do monastýru Medikion. 
Z Boží milosti se tehdy stalo mnoho zázraků. Tělo sv. Nikity uložili 
v hrobce vedle sv. Nikefora, jeho dřívějšího představeného.

SVATÝ MUČEDNÍK LIBERATUS A JEHO RODINA

V roce 484 vydal vandalský král Hunerich, přívrženec ariánské 
hereze, která popírala Kristovo božství, edikt proti pravověrným 
křesťanům v severní Africe. Při tomto pronásledování byl zatčen 
spolu s knězem Krescenciem i lékař Liberatus, jeho žena a jejich 
dva malí synové. Král Hunerich nařídil, aby rodiče byli odděleni od 
svých dětí. Liberatus truchlil nad tímto odloučením, ale jeho žena 
ho povzbuzovala, aby neztrácel odvahu, že jejich děti jsou v Božích 
rukou, a dodala: „Snad bys nechtěl kvůli dětem ztratit duši?“

Manželé byli umístěni do samostatných vězeňských cel každý 
zvlášť, takže se nemohli vidět ani spolu hovořit. Liberatově manželce 
pak soudce řekl: „Tvůj manžel se už podrobil. Nebuď tedy ani ty za-
tvrzelá!“ Statečná žena odpověděla: „Nevěřím tomu. Až spatřím svého 
manžela u soudu, vše se vyjeví.“ U soudu poznala, že ji chtěli oklamat.

Liberatus i jeho manželka byli odsouzeni k popravě, jejich synové 
měli být utopeni. Když je vedli na smrt, jakýsi sedmiletý chlapec 
v davu zvolal: „Já jsem křesťan!“ Pochopové ho ihned odtrhli od jeho 
matky a také ho utopili.

(Jejich památka se slaví 23. března.)
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SVATÝ JOSEF HYMNOGRAF

Vlastí sv. Josefa byla Sicílie. Jeho rodiče Plo-
tius a Agapia byli zbožnými a dobročinnými lid-
mi. Za to jim Pán daroval plod, syna, který svým 
životem a hymny, které napsal, oslavil Boha a 
ozdobil církev. Otec i matka ho odmalička vycho-
vávali v pravé víře a v dobrých skutcích. Věnovali 
pozornost vzdělání svého syna, ale k jeho učení 
vybírali pouze takové knihy, které malého chlap-
ce správně formovaly. Největší postup dosahoval 
Josef v učení Božího slova, které mělo velký vliv 
na jeho duši. Od dětství byl tichý a pokorný. Vy-
hýbal se dětským zábavám, nevybíral si sladké 
jídlo a děkoval rodičům za všechno, co mu dávali. 
Každého dne se malý Josef snažil udělat nějaký 
malý sebezápor z lásky k Ježíši a také přivykal k 
půstu. Jeho duše z mladých let lnula k Bohu a 
k Přesvaté Bohorodičce, kterou ve svých modlit-
bách obzvlášť ctil. Tak rostl Josef tělem i duchem.

Na Sicílii zaútočili barbaři, a rodiče proto vzali 
Josefa a utekli s ním na Peloponés. Tam Josef kvůli Bohu rodiče 
opustil a šel do města Soluň, kde vstoupil do monastýru. Tehdy mu 
bylo patnáct let. V monastýru Josef snaživě prošel všemi etapami 
mnišského života, až se časem stal zralým mužem a zkušeným mni-
chem. Kůže rozprostřená na zemi mu sloužila jako lůžko a oděvem 
mu byly staré hadry. K jídlu mu stačil krajíc chleba a trochu vody. 
Ve dne i v noci se modlil, velmi cenil čas a nikdy nezahálel. Věnoval 
se čtení Písma svatého a pro lásku k Božímu slovu získal moudrost 
a duchovní rozum. Všechny jeho dobré skutky a snahy není možné 
detailně popsat. Pracoval pro Boha více než jiní, a proto byl předsta-
veným a bratry přinucen, aby přijal dar kněžství. Poté, co se Josef 
stal knězem, ještě zintenzivnil své modlitby a úsilí, a liturgii, kterou 
často se slzami sloužil, obětoval za sebe a za obrácení a spásu duší.
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Do monastýru, kde Josef žil, přišel sv. Řehoř Dekapolita.1 Když 
uviděl ctihodného Josefa, hned v něm poznal svatého muže a měl ho 
proto velmi rád. Řehoř s Josefem se stali věrnými přáteli. Za nějaký 
čas se Řehoř rozhodl jít do Byzance utvrdit věřící, které tehdy sužovali 
heretici. Prosil igumena a bratry, aby mu na pomoc v této záležitosti 
dali Josefa. Mniši se nechtěli rozloučit se svým dobrým bratrem, ale 
kvůli prosbám velkého starce a pro dobro církve souhlasili. V té době 
císař Lev V. Arménský (813–820) obnovil herezi ikonoborectví, od-
souzenou už VII. všeobecným koncilem (787). Vyhodil z chrámu sva-
té ikony a rozdupal je. Pravověrné pastýře vyháněl, různými způsoby 
je mučil a zabíjel a na jejich místa určoval své stoupence, heretiky.

Řehoř s Josefem dorazili do Cařihradu a zůstali v chrámu sva-
tých mučedníků Sergia a Bakcha.2 Oba žili asketicky, následovali 
jeden druhého, a hlavně Josef, když měl před očima život velkého 
otce Řehoře, snažil se staršímu, horlivému mnichu podobat. Učili 
věřící opatrnosti, aby se nepoddali herezi a nepochybovali o pravé 
víře, ale naopak, aby ji směle vyznávali. Řehoř s Josefem obcházeli 
náměstí, trhy i domy věřících. Přemlouvali je i prosili, aby se nedali 
podvést herezí, neboť mnoho věřících tehdy zakolísalo. Jejich úsilí 
nebylo marné. Věřící, vysíleni nátlakem heretiků, ožívali na duchu.

Situace v Cařihradě byla těžká. Řehoř doufal v pomoc Říma a 
poslal proto Josefa k papeži Lvu III. (795–816), aby nejen v Římě, 
ale i na celém západě oznámil, k jak těžkému pronásledování církve 
dochází v Cařihradě. Josef přijal požehnání na cestu, s modlitbou 
nastoupil na loď a odplul. Avšak Bůh, který vše řídí k užitku duší, 
si někdy mimo naše představy a naděje poslouží rukama těch, kteří 
se nám zdají být odpůrci, aby nám to bylo k ještě většímu prospěchu 
a k spáse duší. Tak se to stalo i tentokrát.

Stoupenci Lva V. Arménského, sluhové a pomocníci tohoto zauja-
tého pronásledovatele pravověrných, se dozvěděli, že ctihodný Josef 
byl poslán do Říma a najali na něj piráty. Ti během plavby přepadli 
loď, na níž se plavil, zajali svatého a všechny, kteří byli s ním, a 
odvezli na ostrov Krétu k ikonoborcům. Tam ho zakovali do řetězů 
a uvrhli do věznice, kde se už nacházelo mnoho věřících, kteří trpěli 
za pravou víru. Svatý Josef je ve dne i v noci utěšoval povzbudivými 
slovy. Sám se radoval, že může pro Ježíše a pravou víru trpět a zapa-
loval jiné vězně láskou ke Kristu. Říkal jim: „Co může být radostněj-
šího než okovy, jimiž nás spoutali za lásku k Ježíši Kristu a kvůli Jeho 

1 památka 20. listopadu, viz IV. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, str. 261
2 památka 7. října, viz IV. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, str. 44
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svaté ikoně? I když v tomto dočasném vězení snášíme určité soužení, 
jsme povinni v těchto mukách děkovat Bohu podle příkladu apoštola 
Pavla. Svatý Pavel se nevýslovně radoval, že se stal hodným 
trpět pro jméno Ježíše Krista. Pokládal své okovy, do nichž byl 
vsazen za Ježíše, za ozdobu a radoval se z nich více, než se králové 
radují ze své koruny. A navíc i sám Kristus trpěl za nás a tak 
se stal naším vzorem, abychom i my šli v Jeho šlépějích. Ježíš 
nám dal příklad, abychom se nedopouštěli hříchu a neodplá-
celi zlem těm, kteří nám křivdí, a abychom se na ně nehněvali. 
Ano, bolest těla způsobuje utrpení, ale pamatujme, že nikdo nemů-
že být učedníkem Ježíše, když nebude nést svůj kříž a nebude 
Ho následovat. Částečně jsme tím účastni utrpení Kristových. Bůh 
mohl jiným způsobem zachránit člověka, ale sám za nás trpěl, neboť 
chtěl, abychom byli spaseni. Když se v utrpeních očistíme, otvírají 
se pro nás dveře nebe, od dávna zavřené. Neznepokojujme se proto 
v našem utrpení, když ztrácíme zdraví pro ikonu Spasitele a Jeho 
přečisté Matky. Budeme-li důvěřovat Bohu, dostaneme Boží mi-
lost a pomoc ve svůj čas. Spojme proto svá utrpením s Ježíšem 
v modlitbě, tam dostaneme sílu, abychom v tomto boji zvítězili.“

Takovými a podobnými slovy sv. Josef utěšoval a utvrzoval své 
spoluvězně, kteří spolu s ním trpěli za pravou víru a pravdivě uctí-
vali svaté ikony. Mnoho vězňů, kteří se chtěli kvůli utrpení připojit 
k heretikům, ikonoborcům, od toho sv. Josef odradil. Mnoho sla-
bých utvrdil svými slovy a modlitbou, aby podstoupili muka a přijali 
mučednickou smrt. Svatý Josef strávil v této temnici více než šest 
let, až do smrti zločinného císaře Lva V. Arménského, jehož zabili 
vlastní vojáci během ranní liturgie v chrámu. V téže hodině to Jo-
sefovi oznámil sv. Mikuláš. Stalo se to tak: Ctihodný otec se celou 
noc modlil. Zrána temnici ozářilo světlo a před Josefem stanul muž 
s jasnou tváří a šedivými vlasy, oblečený do biskupských rouch. Řekl 
Josefovi: „Přišel jsem k tobě z Myry v Lykii, Bůh mě poslal, abych 
ti rychle přinesl radostnou zprávu. Nepřítel, který sužoval církev a 
rozehnal Kristovy ovce, byl zbaven císařství i života. Je povolán k Bo-
žímu soudu. Dnes je proto třeba, aby ses vrátil do Cařihradu a milostí 
Ducha svatého, který v tobě žije, mnoho věřících utvrdil v pravé víře.“ 
V tu chvíli z hrdla, rukou i nohou Josefa popadaly všechny okovy. 
Svatý Mikuláš řekl: „Vstaň a pojď za mnou!“ Josef následoval svatého 
biskupa. Dveře věznice se samy otevřely a stráž, která byla u dveří, 
nikoho neviděla. Tak ctihodný otec vyšel z temnice. Pak byl Boží silou 
pozvednut do ovzduší a za krátký čas přenesen na místo nedaleko od 
Cařihradu. Byl postaven na hlavní cestě, která vede do města. Když 
do něj vešel, dozvěděl se, že jeho milovaný otec Řehoř odešel k Pánu. 
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Velmi se proto rozplakal. V Cařihradě Josef přebýval spolu s učední-
kem sv. Řehoře, ctihodným Janem. Zanedlouho ale i Jan následoval 
svého učitele a také odešel k Pánu. Tehdy se Josef přestěhoval na 
opuštěné místo za Cařihradem. Vybudoval tam chrám ke cti sv. Mi-
kuláše a přenesl sem ostatky svatých otců Řehoře a Jana. Potom 
zde zřídil monastýr a shromáždil bratry. Mnoho duchovních i oby-
čejných věřících sem přicházelo, aby slyšeli slova sv. Josefa, kterými 
je učil, neboť milost Ducha svatého se vylévala z jeho úst jako řeka.

Svatý Josef pak vybudoval chrám ke cti apoštola Bartoloměje 
a uložil sem část jeho ostatků, které dostal od jednoho zbožného 
muže. Velmi ctil tohoto apoštola a k jeho cti chtěl složit pochvalné 
písně, ale nevěděl, zda se to bude Bohu i apoštolu Bartolomějovi líbit. 
Modlil se na tento úmysl a postil čtyřicet dní. V předvečer svátku 
sv. Bartoloměje se mu zjevil sám apoštol v chrámě, přiložil mu svaté 
evangelium k hrudi a požehnal mu ke skládání zbožných písní. Od 
té hodiny svatý obdržel od Boha moudrost a začal psát církevní a 
liturgické hymny a kánony,1 jimiž velebil Boha, Přesvatou Bohoro-
dičku a všechny svaté. Byl proto nazván „Hymnograf“ (autor hymnů).

Když usedl na císařský trůn Theofi los (829–842), znovu se po-
zvedla proti církvi bouře ikonoborectví a znovu mnoho věrných mu-
čili a zabíjeli. Svatého Josefa Hymnografa poslali do vyhnanství do 
Chersonesu. Tam zůstal až do smrti Theofi la. Po něm se ujala vlády 
císařovna Theodora se svým synem Michaelem. Spolu se svatým 
patriarchou Metodějem2 utvrdila pravověrnost a povolala svatého 
z vyhnanství. Za několik let se však Bardas, bratr císařovny Theodo-
ry, přičinil o to, aby svaté Josefa a Ignáce,3 který se stal patriarchou 
po sv. Metodějovi, znovu poslali do vyhnanství. Udělal to proto, že ho 
kárali za jeho bezbožný život. Bardas byl později zabit. Po něm přišel 
o život i Michael a císařství převzal Basileios I., zvaný Makedonec. 
Ten navrátil sv. Ignáce i Josefa z vyhnanství zpět do Cařihradu.

Zbytek svého života prožil Josef v pokoji, bez pronásledování. 
Vykonával církevní službu v chrámu sv. Sofi e. Všichni si ho velmi 
vážili, a to jak duchovní, tak i světští lidé. Dostal od Boha dar vidět 
zatajené hříchy. Využíval tento dar, když zpovídal lidi. Neodhaloval 
však hříšníka otevřeně, jen ho přesvědčivými slovy nabádal tak 
dlouho, dokud nebyl v duši jeho slovy zasažen a nevyznal zatajenou 

1 kánon je sled zpěvů uspořádaných podle určitého řádu v byzantském 
obřadu

2 památka 14. června
3 památka 23. října
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nepravost. Svatý Josef se dožil hlubokého stáří, ač byl zesláblý mno-
ha lety pronásledování a také svým obětavým životem. Pak smrtelně 
onemocněl, právě v postní době. Bůh mu ve snu oznámil brzkou 
smrt. Na Velký pátek roku 883 dal sv. Josef do pořádku všechny 
církevní záležitosti a pak se několik dní vroucně modlil a připravo-
val se k odchodu na věčnost. Ve Světlém týdnu1 roku 883, v noci 
ze středy na čtvrtek, se modlil k Bohu slovy: „Děkuji Ti, Pane, můj 
Bože, že jsi mě chránil po všechny dny mého života. I dnes do konce 
zachovej mého ducha a dej mi po odchodu z těla uniknout nestvůrám 
v ovzduší, aby mi démonské síly nemohly uškodit a aby se můj ne-
přítel neradoval z mého nerozumu a hříchů, kterých jsem se v životě 
dopustil. Zachovej i své ovce, které jsem pásl. Synu Boží, ochraň je 
až do konce věků. Buď pomocníkem všem dětem Tvé milované církve 
a daruj jim věčný mír. Kněze osvěť svými dary a pyšného ďábla po-
koř pod nohy těch, kdo brání pravou víru. Odežeň od církve všechny 
hereze. Dej, aby se má duše pokojně a pokorně rozloučila s tělem, 
přestože nejsem z počtu Tvých svatých, kteří se Ti zalíbili a v nichž 
plně žije Duch svatý, neboť vím, že jsem hříšný před Tebou. Ty však, 
nezměrná Dobroto, nehleď na mé hříchy, ale učiň mě hodným údělu 
Tvých synů.“ Po modlitbě sv. Josef přijal svaté přijímání a všem, 
co stáli u něj, požehnal. Pak povznesl k nebi své ruce a s jasnou 
a radostnou tváří, téměř ve svých sto letech, odevzdal Bohu svou 
svatou duši. Hned se k němu odevšad sešlo mnoho mnichů i věří-
cích a mnoho z nich pro něj velmi plakalo. Jedni ho nazývali otcem, 
jiní vychovatelem, jiní dobrodincem, jiní utěšitelem a jiní učitelem, 
vůdcem na cestě ke spáse. Tělo svatého důstojně pochovali.

Jeden spravedlivý muž, který byl přítelem ctihodného Josefa, 
se stal za svůj bohumilý život hodným vidět, jak byla duše svatého 
přijata do nebeských příbytků. Stalo se to tak: V čase, kdy se svatá 
Josefova duše rozloučila s tělem a šla do nebe, ten muž, který žil 
daleko za Cařihradem, uslyšel z nebe hlas, který mu říkal: „Vyjdi 
z domu a pohleď na podivuhodná Boží tajemství!“ Vyšel ven, pohlédl 
vzhůru a uviděl nebesa otevřená. Vycházely odtamtud sbory svatých. 
Zpočátku šel apoštolský sbor, pak mučednický, pak prorocký a na-
konec sbor svatých biskupů. Když tento muž uviděl tak okouzlující 
vidění, užasl a velmi se divil, ale nechápal, co to má znamenat. 
Znovu uslyšel hlas: „Dívej se dále, vše, co vidíš, pochopíš.“ Najednou 
uviděl čtyři mládence, jasnější než jiné, a mezi nimi šla v nevýslovné 
slávě a cti přesvatá Panna Maria, Bohorodička. Přikázala zástupům 

1 název pro velikonoční oktáv ve východní církvi
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svatých mužů, aby přijali duši, která písněmi opěvovala jejich pa-
mátku i skutky a následovala jejich život. Bylo vidět, že všichni tito 
svatí s nevýslovnou radostí a láskou vítali jakousi důstojnou osobu, 
která se vznášela k nebi. Když to ten muž uviděl, pomyslel si: Kdo 
je ten, který byl hoden takové cti, že ho vítají zástupy nebeských 
obyvatel? A uslyšel hlučné hlasy andělů, kteří doprovázeli do nebe 
svatou duši a volali: „To je Josef, Hymnograf, ozdoba vší církve! On 
byl hoden milosti Ducha svatého, následoval život apoštolů a mučed-
níků a popsal jejich skutky. Proto dnes od těchto svatých přijímá čest 
a chválu.“ Tak byla duše ctihodného Josefa Hymnografa s velkou 
slávou uvedena na nebe, kde i dnes stojí před Božím trůnem a zpívá 
andělské písně, slaví a chválí Otce i Syna i Ducha svatého, jediného 
Boha v Nejsvětější Trojici navěky. Amen.

SVATÝ JIŘÍ MLČENLIVÝ

Svatý Jiří Mlčenlivý žil na konci 5. a na počátku 6. století na mysu 
Maleas na jihovýchodě Peloponésu. V naší církevní bohoslužbě je 
jeho památka opěvovaná těmito slovy: „Ozářený světlem Nejsvětější 
Trojice opustil svět a pod Božím vedením šel cestou spásy. Dokázal, 
že mu patří jeho jméno Jiří,1 které znamená ‚ten, kdo obdělává pole‘, 
neboť starostlivě obdělával zem svého srdce a v utrpení přinášel Bohu 
plody semen pravdy a ctnosti, která do něj zasel. Nalezl pokoj duše, 
který nemůže dát svět. Stal se vůdcem a lékařem duší. Žádná bouře 
nepravostí nemohla znepokojit jeho duši. Nesvedlo ho žádné lákadlo 
světských požitků. Přebývala v něm Boží milost a zdobila ho svým 
světlem. Sloužil Bohu a odehnal od sebe ďábelské hordy a tak byl 
uchráněn od jejich sítí a léček. Uchvácen nadějí budoucí slávy ochot-
ně snášel všechny těžkosti a vytrvale došel až do konce. Je šťasten 
a navěky mu bude dobře, neboť se spojil s anděly a dostal věčnou 
odměnu za námahy dočasného života. Slavíme proto den jeho smrti 
a stojíme kolem jeho ostatků, z nichž nám plyne uzdravující síla. Ke 
chválám, jimiž ho korunuje Kristova církev, dodejme své modlitby, 
abychom plni víry, naděje a lásky, mohli také věrně sloužit Pánu a 
pak v Něm najít svůj věčný odpočinek.“

(Obrázek je na straně 163.)

1 Georgius
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SVATÍ MUČEDNÍCI AGATOPOD A TEODUL

Tito svatí mučedníci položili svůj život za Krista roku 303, za vlády 
Diokleciána (284–305). Po celé říši se potoky lila krev stovek tisíc 
křesťanů. Ve městě Soluň v Makedonii pohané předvedli před soud 
k prefektovi Faustinovi kromě jiných i jáhna Agatopoda a lektora 
Teodula, kteří otevřeně hlásali Krista. Pán skrze ně dělal zázraky a 
mnoho lidí obrátili na svatou víru.

Zpočátku se kat snažil svést k modlářství mladšího Teodula. O 
samotě mladíkovi řekl: „Prosím tě, dej se přesvědčit, odvrať se od 
tohoto nového, křesťanského pokušení a vrať se k starým zákonům, 
abys nepřišel o život.“ Svatý mu na to s usměvavou tváří odpověděl: 
„Už dávno jsem se odvrátil od všelikého pokušení, ale bojím se o tebe, 
že sis zamiloval marnost a můžeš upadnout do věčné smrti.“ Faus-
tin ho začal pokoušet sliby darů a poct a pak strašit výhrůžkami 
mučení. „Copak není lepší život v poctách,“ řekl mu, „než podstoupit 
krutou smrt?“ Teodul odpověděl: „Skutečně je lepší žít než zemřít, 
to chápu i já. Právě proto jsem se rozhodl pohrdnout tímto do-
časným životem na zemi, abych se stal účastným nesmrtelného 
života a věčné blaženosti v nebi. Hrozbou muk mě nijak nemůžeš 
zastrašit a ani trochu přiklonit k vykonání tvé vůle, protože jsem věr-
ným služebníkem mého Pána Ježíše Krista. Dříve odloučíš mou duši 
mučením od těla, než bych se zřekl Pánova kříže.“ Prefekt se podivil 
takové odvaze mladíka, přikázal ho odvést a předvést Agatopoda. 
Když svatého přivedli, Faustin mu řekl: „Pokloň se našim bohům, 
protože i Teodul teď slíbil, že jim přinese oběť.“ Agatopod pochopil, 
že jde o nepřátelský úskok a odpověděl, že oni oba horlivě a s ra-
dostí přinesou oběti pravému Bohu, Ježíši Kristu. Pak začal tak 
přesvědčivě odhalovat klam modlářství, že pohané dostali strach, 
aby se i jiní křesťané přivedení k výslechu neutvrdili ve víře, když 
Agatopoda slyší. Oba vyznavače proto uvrhli do vězení. Oni se tam 
hlasitě modlili a zvěstovali i jiným vězňům radostnou zvěst evan-
gelia. Když zločinci a vrahové uslyšeli o milosrdenství Boha Otce, 
který poslal svého milovaného Syna, aby nás Jeho obětí vysvobodil 
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od našich nepravostí, padali na kolena a s pláčem činili pokání. 
Rovněž lid, který toužil slyšet o Spasiteli, vylomil dveře, vešel do-
vnitř a poslouchal svaté. Pohané spěchali k prefektovi a oznámili 
mu, že mnoho pohanů opustí službu bohům, jestli ti dva křesťané 
nebudou urychleně popraveni. Faustin rozkázal je bez prodlení 
předvést před soud.

Pohleděl na Teodula a řekl: „Copak nevíš, že je správné poslou-
chat rozkazy císařů?“ Teodul mu odpověděl: „Na prvním místě je 
třeba poslouchat a vykonávat to, co přikazuje Vládce nebe a země, 
a císařským nařízením je třeba se podřizovat jen tehdy, když 
neprotiřečí nejvyššímu Bohu. Je-li tomu naopak, není možné 
je poslouchat!“ Prefekt rozkázal přivést křesťany, kteří ze strachu 
odpadli, aby před očima mučedníků přinesli oběti modlám. Teodul 
s bolestí řekl: „Nad slabými jste zvítězili, ale nad silnými Kristovými 
bojovníky nezvítězíte. Věz, prefekte, malá jsou pro nás připravená 
muka a hodná smíchu. Vymysli si krutější, abys poznal, jaká je naše 
víra a láska k Bohu.“ Mučitel nařídil popravit svatého mladíka v 
domnění, že dostane strach a podřídí se mu. Avšak jakmile Teodul 
uviděl meč, zvolal: „Sláva Tobě, Bože, Otče mého Pána Ježíše Kris-
ta, který chtěl dobrovolně trpět za nás. Jeho milostí i já jdu k Tobě a 
kladu svůj život za Tebe z celého svého srdce.“

Mezitím se kat snažil svést Agatopoda a řekl mu: „Copak tobě, starci, 
není hanba nechat se svést jako mladík a dobrovolně se vrhat do jisté 
smrti?“ Svatý mu odpověděl: „Já svou naději v Boha neopustím! Ale čím 
jsem starší léty, tím více se budu snažit projevit svou horlivost pro Boha.“

Nakonec oba mučedníky znovu uvrhli do temnice.
V noci měli stejný sen. Pluli na lodi a silná bouře zvedala velké 

vlny. Někteří z lidí se ze zoufalství vrhali do moře a topili se. Jiní 
zahynuli nárazem do skály. Jen je dva kormidelník vysvobodil a 
postavil je na vysokou horu, po níž vystoupili do nebe. Když se 
probudili, vyprávěli jeden druhému o svém vidění. Pochopili, že Pán 
jim dává milost projít mořem mučednictví, v němž mnozí hynou, a 
utvrdili se v naději. Až do rána pak oslavovali Boží jméno. Druhého 
dne mučedníky vsadili do okovů a vedli k Faustinovi. Příbuzní a přá-
telé, kteří se tam shromáždili, plakali a litovali je. Svatý Teodul jim 
řekl: „Jestli pláčete z lásky k nám, pak byste se spíše měli radovat, 
neboť tento zápas podstupujeme z tak dobrého důvodu, jako je sama 
Boží čest! A jestli vás přivádí k slzám závist ďábla, pak plačte nad 
sebou, protože jste zbloudili ze správné cesty a jdete do záhuby.“ Při 
výslechu odpovídali už jenom: „Jsme křesťané a pro jméno Ježíš 
chceme trpět.“ Prefekt nad nimi vyřkl rozsudek smrti: „Utopit je 



38

v moři!“ Vojáci jim uvázali kolem krku velký kámen a posadili mu-
čedníky do člunu. Svatí stále vzývali Boží jméno a Agatopod řekl: 
„Tímto druhým křtem je smyt trest za naše provinění a my pře-
cházíme čistí ke Kristu!“ Pak mučedníky hodili do vody. V tutéž 
hodinu však moře vyvrhlo jejich těla, již osvobozená od okovů, na 
břeh, kde je našli věřící a důstojně pochovali.

SVATÁ MUČEDNICE FERBUTA

Poté, co sv. Simeon, perský biskup, završil za vlády krále Šá-
púra II. svůj život mučednickou smrtí, zůstaly po něm dvě sestry. 
Jedna z nich panna jménem Ferbuta a druhá vdova se svou otro-
kyní. Svatá panna Ferbuta byla ještě mladá, ušlechtilého vzezření. 
Dozvěděla se o ní perská královna, Šápúrova manželka, a rozkázala, 
aby k ní Ferbutu přivedli. Sluhové šli, vzali svatou pannu i její sestru 
a otrokyni a přivedli je ke královně. Tehdy uplynul rok od zavraždění 
svatého biskupa Simeona. Když královna spatřila Ferbutin vznešený 
vzled, řekla jí: „Ó dívko, ty bys měla být paní nad mnohými, máš-li 
takový vzhled.“ Svatá odpověděla: „Mým Ženichem je Kristus, pro 
něhož byl můj bratr umučen a nemohu na jiného ženicha ani pomy-
slet.“ Královna se jí na nic neptala a nařídila jí, aby zůstala v její 
královské komnatě i se sestrou a otrokyní.

Následujícího dne královna náhle onemocněla. Přišli za ní perští 
čarodějové, aby zjistili, jakou má nemoc. V královské komnatě uvidě-
li Ferbutu. Jeden z čarodějů byl jejím vzhledem tak zasažen, že vyšel 
z komnaty a poslal k ní se vzkazem: „Chceš-li se stát mou manželkou, 
vyprosím si tě od královny a staneš se paní nad mnoha mými majetky 
a bohatstvím.“ Svatá odpověděla: „Pro mě, křesťanku, je nemožné 
spojit svůj život s pohanem.“ Když to čaroděj uslyšel, naplnil ho stud 
i hněv, šel za králem Šápúrem a řekl: „S nemocí královny to není 
tak jednoduché. Někdo jí podal jed. V její komnatě jsou dvě sestry, 
křesťanky, jejichž bratr Simeon, křesťanský biskup, byl na tvůj rozkaz 
zabit. Určitě se na tebe kvůli svému bratrovi hněvají a dali královně 
do jídla jed.“ Král hned rozkázal přivést je k výslechu. Všechny tři, 
sv. Ferbuta, její sestra i otrokyně, byly přivedeny do královských 
komnat. Král rozkázal, aby k nim vyšel Mauptis, kníže čarodějů, a 
s ním jiná dvě knížata ze synklitu, aby je vyslýchali a slyšeli jejich 
odpovědi. Usedli na soudné stolice, a když viděli ušlechtilé vzezření 
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sv. Ferbuty, která byla před ně předvedena, byli zraněni ve svých 
srdcích a každý z nich smýšlel zle. Jeden před druhým však své 
nečisté úmysly tajil. Řekli sestrám: „Proč jste otrávily královnu, vla-
dařku celé země? Musíte proto zemřít.“ Svatá Ferbuta jim odpověděla: 
„Proč vám satan proti nám vložil do srdcí takovou myšlenku, která 
je daleko od pravdy? Proč nás chcete nespravedlivě osočit? Jestli 
jste žízniví naší krve, kdo vám brání, abyste ji pili? Toužíte po naší 
popravě? Nic divného, vždyť po všechny vaše dny podobně poskvr-
ňujete své ruce. My kvůli našemu Bohu zemřeme jako křesťanky a 
neodvrátíme se od Něj, neboť On je naším životem. A jak je psáno, 
abychom se jednomu Bohu klaněly a Jemu jedinému sloužily, tak to 
i činíme. V knihách je napsáno i toto: ‚Věštec a čaroděj ať nežijí, ale 
ať zemřou rukama svého lidu!‘ Jak bychom mohly dát někomu jed, 
když takový čin není o nic menší zlo než zříci se našeho Boha? Vždyť 
za oba tyto hříchy náleží trest smrti!“ Když to svatá říkala, pozorně 
ji poslouchali. Divili se její moudrosti a nemohli jí nijak protiřečit. 
Mauptis řekl: „Přestože vy nemůžete čarovat, jak jsi řekla, abyste 
nepřestoupily váš zákon, avšak z lítosti nad smrtí vašeho bratra to 
děláte.“ Svatá Ferbuta odpověděla: „A co zlého od vás vytrpěl náš 
bratr, abychom vám kvůli němu přály smrt, a tak ztratily svůj život 
u Boha? Ač jste ho zabili, když jste vzpláli vaším zločinným hněvem, 
on je živý a raduje se s Kristem v jeho nebeském království, proti 
kterému je vaše království ničím.“ Když to svatá řekla, knížata roz-
kázala odvést ji do temnice.

Následujícího dne brzy ráno nejvyšší mág Mauptis tajně poslal 
do věznice ke sv. Ferbutě posla se vzkazem: „Jsem připraven za tebe 
prosit krále, aby tě nechal naživu, i ty, které jsou s tebou, jen dej sou-
hlas, že se staneš mou ženou.“ Když to svatá panna uslyšela, směle 
odpověděla: „Zavři svá ústa, zločinný pse,1 nepříteli Boha a veškeré 
pravdy! Neodvažuj se více taková nečistá slova vkládat do mých 
uší. Můj rozum je nemůže poslouchat. Navěky se to nestane! Jednou 
provždy jsem se spojila s mým Pánem, Ježíšem Kristem, a chráním 
pro Něj své panenství. Víru a pravdu se snažím zachovat Jemu samot-
nému, neboť On jediný je bez hříchu a má moc vytrhnout mě z vašich 
ohyzdných rukou a zmařit vaše nečisté úmysly, které chováte vůči 
mně. Nebojím se smrti ani zavraždění mě neleká, neboť cesta, na 
jakou mě chcete poslat, mě přivede k mému milovanému bratrovi, 
svatému biskupu Simeonovi, a tam najdu útěchu v mém zármutku 

1 Tuto nadávku používá sv. Ferbuta proto, aby dala výrazně najevo, že 
hřích kategoricky odmítá a ve svém rozhodnutí je nekompromisní.
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a bolesti, jimiž po něm po jeho smrti teskním.“ Tak svatá Kristova 
nevěsta Ferbuta odehnala od sebe Mauptisova posla s pohrdáním 
a samotného Mauptise, knížete nad mágy, tím velmi zahanbila. 
Stejně tak se zachovala i k druhým dvěma knížatům, když každý 
z nich k ní tajně poslal do věznice svého posla, aby ji svedl. Všichni 
se pak dovtípili, co se stalo, a všichni tři se rozhodli dívku zahubit, 
i ty, které jsou s ní. Nepravdivě svědčili před králem a podvedli ho, 
že tyto křesťanky jsou čarodějnice a jsou hodné smrti. Král jim 
proto přikázal, aby se poklonily slunci, chtějí-li zůstat naživu. Svaté 
mučednice byly znovu postaveny před soud před tato tři knížata, 
a když uslyšely králův rozkaz, odpověděly: „My se klaníme jedi-
nému Bohu, Stvořiteli nebe a země, a čest, která patří Jemu, 
nepřinášíme slunci, jež je stvořením Boha, kterého ctíme. Vaše 
hrozby nás nikdy nemohou odloučit od lásky Spasitele a Pána 
našeho Ježíše Krista.“ Když to řekly, Mauptis a dva mágové s ním 
hlasitě vykřikli: „Ať jsou sprovozeny ze světa tyto ženy, které daly 
královně jed a způsobily jí krutou nemoc!“ Král hned vydal na svaté 
mučednice rozsudek smrti, aby zemřely takovou smrtí, jakou jim 
perští mágové vymyslí. Zločinní mágové řekli: „Nebudou-li tyto ženy 
rozseknuty vedví a královna neprojde mezi částmi jejich těl, nemůže 
být uzdravena.“ Když vedli svaté mučednice na smrt, Mauptis znovu 
poslal k svaté panně Ferbutě posla se vzkazem: „Jestli mě budeš 
chtít poslechnout, nezemřeš ani ty, ani ty, které jsou s tebou.“ Svatá 
panna ho silným a hněvivým hlasem pokárala: „Proč ty, ohavný pse, 
říkáš to, co nemohu poslouchat?! Já toužím zemřít za Krista, mého 
Boha, abych od něj obdržela věčný život. Nikdy si nezamiluji 
tento dočasný život, vždyť tak bych zemřela věčnou smrtí!“

Zločinci vyvedli svaté mučednice za město, zabili do země dva 
kůly, k jednomu přivázali sv. Ferbutu za krk, k druhému jí přivázali 
nohy a silně ji natáhli. Také i její sestru a otrokyni roztáhli mezi 
kůly. Přinesli pilu na dřevo a rozřezali je napůl. Tak svaté mučed-
nice, Kristovy nevěsty, odevzdaly své čisté duše do rukou svého 
nesmrtelného Ženicha. Kati pak postavili šest stromků, tři z jedné 
strany, tři z druhé, pověsili na ně rozřezané, krvavé části svatých 
těl mučednic, které na nich visely jako rudé plody. Bylo strašné 
se na to dívat, oči se zalévaly slzami. Pak svou nečistou královnu 
nesli touto cestou mezi visícími těly svatých a všichni lidé prošli 
touž cestou. Nakonec těla svatých mučednic hodili do jakési jámy. 
Tak dovršila svatá mučednice Ferbuta se svou sestrou a otrokyní 
své utrpení za Krista, 5. dubna 342, v Ježíši Kristu našem Pánu, 
Jemuž náleží sláva, království i čest a klanění na věky věků! Amen.



41

SVATÝ EUTYCHIUS,
PATRIARCHA KONSTANTINOPOLE

Vlastí sv. Eutychia byla Frýgie. Jeho 
otec, slavný vojevůdce, se jmenoval 
Alexandr, matka Sinezia. Byla dcerou 
velmi zbožného kněze jménem Hesychi-
us. Když ještě Sinezia nosila chlapce ve 
svém lůně, spatřila jedné noci jasné 
světlo, které ji ozářilo. Bylo to znamení, 
že Pán Bůh osvítil Eutychia jako kdy-
si proroka Jeremiáše ještě před jeho 
narozením, aby skrze něho mnohé od-
vrátil od temnot lživého učení k pravé 
zbožnosti. Nemluvně pokřtil jeho děd, 
Hesychius a později mu dal i základní 
vzdělání. Právě on zasel do srdce vnuka 
zrno svatosti, které později přineslo bo-
haté plody. Když bylo Eutychiovi dva-
náct let, rodiče ho poslali do Cařihradu, 
aby tam pokračoval ve studiích. Bystrý 
mladík mnohé v učení převýšil, ale poznal, že dle slov apoštola Ja-
kuba, moudrost tohoto světa nepřináší užitek duši, je pozemská, 
živočišná, ďábelská. Evangelium ho naproti tomu proniklo až do 
hloubky jeho bytosti. Tehdy začal důsledně hledat Boží moudrost. 
Když ji Eutychius našel, rozhodl se, že nebude pracovat pro svět, ale 
jen pro Boha a stane se mnichem. Avšak Boží prozřetelnost, která 
vše řídí k dobru svých služebníků, ho v tomto úmyslu na určitou 
dobu zadržela.

Za nějaký čas vysvětil metropolita města Amasya Eutychia na 
kněze. Tehdy mu bylo třicet let. Svatý Eutychius se však vrátil 
k svému původnímu úmyslu a vstoupil do jednoho z amasyjských 
monastýrů. Všechny tam udivoval svou svatostí života a zanedlouho 



42

se stal archimandritou všech monastýrů tamější metropole. V té 
době vládl císař Justinián Veliký (527–565), který svolal V. vše-
obecný koncil v Cařihradě. Amasyjský metropolita však onemocněl 
a nemohl se sněmu zúčastnit. Poslal proto místo sebe Eutychia. 
Když ho patriarcha Konstantinopole, sv. Menas,1 uviděl, prorocky 
o něm k svému kléru pronesl, že se stane jeho nástupcem. I sám 
císař poznal v Eutychiovi Božího muže. Když svatý stanul před 
Justiniánem, náhodou se tam nacházelo i několik heretiků. Začal 
spor, v němž heretici nemohli obstát před moudrostí ctihodného 
otce a Duchem, který z něho hovořil. Řeč byla o tom, jestli je třeba 
uvalovat anathemu na odpadlíky od víry i po jejich smrti. Heretici 
tvrdili, že to není třeba. Eutychius však na základě Božího slova a 
církevní tradice jasně dokázal, že heretiky je třeba trestat vždy, 
dokonce i po smrti. Jako příklad uvedl zbožného krále Jóšijáše, 
který spálil v ohni kosti dávno zemřelých modlářů, aby očistil Izrael. 
Sněm ještě nezačal, pouze byli svoláni svatí otcové, když sv. Menas 
onemocněl a odešel k Pánu. Na jeho místo byl vybrán ctihodný 
Etychius. Sám císař to požadoval, neboť měl vidění, v němž nejvyšší 
z apoštolů, sv. Petr, ukázal rukou na Eutychia a řekl: „Ten ať je 
vám biskupem.“ Eutychiovi bylo čtyřicet let, když se stal patriarchou 
Cařihradu. V roce 553, na počátku jeho patriarchální služby, pak 
proběhl V. všeobecný koncil, na němž svatí otcové utvrdili pravou 
zbožnost a odsoudili falešné učení.

Ďábel viděl, že sluha Boží věrně pase svěřené stádo a mnoho 
duší z Boží milosti vytrhává z jeho pastí. Rozpoutal proto s pomocí 
svých služebníků proti Eutychiovi pronásledování. Došlo k ostré-
mu konfl iktu mezi ním a císařem, který se dostal pod vliv heretiků 
afthartodoketistů. Ti tvrdili, že tělo Pána Ježíše kvůli sjednocení 
s božstvím nepodléhalo fyzickému utrpení. Podvedený císař všechny 
nutil, aby věřili tak, jak věří on, a od Eutychia vyžadoval, aby pode-
psal falešné vyznání víry. Patriarcha Eutychius vyzval Justiniána, 
aby se vrátil k spasitelné víře a vysvětlil mu učení církve, že Syn 
Boží se stal člověkem a byl nám podobný ve všem, kromě hříchu. 
Cítil hlad, žízeň, únavu, strašné bolesti při mučení a všechno to 
z lásky k nám, hříšným, snášel. Císař ale nijak nechtěl Eutychia 
poslechnout. Svolal sněm heretických biskupů, kteří dobrého pas-
týře vyhnali a místo něho ustanovil bezbožného Jana III. Scholas-
tika. Svatého Eutychia zavřeli v monastýru v Amasyi, kde žil dříve. 
Eutychius tam zůstával na modlitbách a půstech 15 let. Pán ho 

1 památka 25. srpna
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obdaroval darem činění divů. Modlitbou a mazáním svatým olejem 
bylo mnohým vráceno zdraví a běsi vyhnáni.

Jedni manželé v tom městě velmi trpěli, protože se jim rodily mrtvé 
děti. Se svým soužením přišli za patriarchou a ten jim po modlitbě, 
inspirován Duchem svatým, řekl: „Dítěti, které se narodí, dejte jméno 
Petr, a bude žít.“ Za nějaký čas se stalo tak, jak předpověděl Eutychius.

Jindy za svatým přišel kněz se svým čtrnáctiletým synem, který 
byl němý a hluchý. Pán mu skrze svého služebníka otevřel uši a 
dal mu dar řeči.

Jeden umělec sundával starou mozaiku, která znázorňovala ne-
čistou Venuši. Démon, který byl za tímto vyobrazením, poranil muži 
ruku těžkou chorobou,1 takže celá otekla a hnisala. Lékaři řekli, že 
je nutné ji odřezat, aby neutrpělo celé tělo. Nešťastný křesťan šel 
za Eutychiem. Stal se zázrak. Tři dni poté, co se za něj pomodlil, 
byla ruka úplně zdravá.

Blízko Amasye byl ženský klášter. Jednou odtamtud přivedli k 
svatému dívku, která nemohla přijmout svaté svátosti, neboť byla 
posedlá běsem. Když nastával čas svatého přijímání, přicházela na 
ni hrůza, začínala křičet a před svatými svátostmi utíkat. Pokud i 
přijala Tělo a Krev Pána Ježíše, hned ho vyzvracela. Eutychius se 
za ubohou dívku pomodlil a vyhnal démona, takže pak mohla bez 
jakýchkoliv překážek přistupovat k svatému přijímání.

Jindy k němu přivedli mladíka posedlého zlými duchy. Křičel, 
cepeněl, skřípal zuby, vypouštěl pěnu, takže bylo vidět, že ho mučí 
ne jeden, ale mnoho zlých duchů. Tak to pokračovalo několik dní. 
Svatý proto nařídil svému presbyteru Eustratiovi, který pak napsal 
jeho životopis, aby se mladíka zeptal, kdo je a odkud a jak u něj 
začala tato posedlost. Mladík řekl, že byl mnichem, ale mnišský 
život opustil a šel do světa, kde si našel jakousi ženu a po dlouhou 
dobu s ní hřešil. „A za to jsem teď potrestán Bohem a trpím tak, jak 
vidíte,“ řekl mladík. Když to Eutychius slyšel, pomodlil se za něj a 
pak mu přikázal, aby se vrátil do monastýru. Když slíbil, že to udělá, 
hned byl osvobozen z ďábelských pout.

V době, kdy kraj okupovali Peršané, nastal velký hlad. K mona-
stýrské bráně přicházely davy lidí a prosily o pomoc. Sklady se vy-
prazdňovaly, a když už nebylo co chudobným dát, Eutychius vrouc-
ně volal k Bohu a dostal světlo. Bratřím řekl: „Spolehněte se na 
Pána a věřte, že když dáte potřebným, Kristus vám odplatí dvoj-
násobně. Bez pochyb doufám v Boží štědrost, že bude tak, jak 

1 podle životopisu to byla rakovina.
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s vdovou v čase proroka Eliáše.“ 1 A skutečně, množství chlebů, 
které bratři rozdávali, se nezmenšovalo, a ještě jich přibývalo. Přesto-
že byl hlad, díky víře a slovům ctihodného otce, byli všichni nasyceni.

Bohumilý Eutychius měl i dar vidět do budoucnosti. Synovci 
císaře Justiniána, Justinovi, řekl, že po smrti svého strýce přijme 
žezlo císařství. Později sluha Boží prorokoval jinému úředníkovi 
jménem Tiberius, že ho Pán povznese na císařský trůn.

V roce 577 se Eutychius vrátil z vyhnanství na patriarchální stolec. 
Věřící se velmi radovali z příchodu svého patriarchy. Byla neděle a všich-
ni občané města se shromáždili k bohoslužbě, která trvala šest hodin.

Zbytek svého života prožil sv. Eutychius v pokoji a dobře pečoval 
o Boží vinici. Svou modlitbou zastavil mor, který náhle napadl město. 
Pak onemocněl, celý týden ležel zasažen nemocí a druhou neděli 
velikonoční, 6. dubna 582, sv. Eutychius spočinul v Bohu ve svých 
70 letech. Jeho životopisec Eustratius o něm píše, že byl mužem pro-
stých zvyků, velkých darů, moudrý a všestranně osvícený Bohem.

Na tento den připadá památka smrti věrozvěsta a učitele Slovanů, 
svatého biskupa Metoděje. Životopis je uveden 5. července.

SVATÁ MECHTILDA

Mechtilda žila v 13. století v Durynsku. Jako sedmiletá navštívila 
s rodiči klášter cisterciaček v Rodersdorfu, kde byla její starší sestra 
Gertruda abatyší. Když se rodiče loučili, dívenka se nechtěla vrátit 
domů a tak dlouho prosila, až ji rodiče nechali v klášteře. Gertru-
da se domnívala, že její sestřička zůstala v klášteře jen z dětského 
rozmaru a že když zakusí přísnost klášterního života, brzy se vrátí 
domů. Nešetřila ji proto, a musela jako ostatní sestry mlčet, poslou-
chat, pracovat, učit se, umrtvovat.

Mechtilda vytrvala. Učila se s radostí a brzy znala Písmo svaté a 
svaté učitele církve tak, jako nejstarší řeholnice. Jako osmnáctiletá se 
směla s ostatními sestrami přestěhovat do Helfty a složit řeholní sliby.

Sestry ji nazvaly „slavíček Kristův“. Nebylo to jen pro její líbezný 
hlas, ale i pro její veselou povahu. Nemohla nikoho vidět smutného. 

1 1Kr 17
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Nikdo přitom netušil, že potají koná 
tuhé kající skutky. Mechtilda se nikdy 
nehonosila hloubkou poznání, které 
nosila ve svém nitru. Když někdy ve 
vytržení zapomněla, co se kolem ní 
děje a byla za svou nepozornost poká-
rána, raději pokorně přijala trest, než 
aby se vymlouvala na mimořádnost 
Božího zjevení. Roku 1291 celý měsíc 
trpěla nesnesitelnými bolestmi hlavy 
a ještě větší vnitřní bezútěšností. Pak 
ji ale Bůh znenadání uzdravil a napl-
nil takovou útěchou, že začala oplý-
vat nevýslovným štěstím. Pro užitek 
druhých zjevila, co jí Bůh prokázal. 
Sepsala svá vidění v díle pod názvem 
„Kniha zvláštních milostí“. Její srdce 
přetékalo vděčností k svému Stvoři-
teli. Nikdy však nebyla bez bolestí, přijímala je jako dobrovolnou 
účast na utrpení Páně. Napsala: „Kdybych získala všechno své 
zdraví a všechnu sílu, kterou jsem kdy měla, nechtěla bych to, 
kdyby se to, Pane, protivilo Tvé vůli, ale všechno, co Ty chceš, 
abych s Tebou chtěla, chci, ať je to radostné nebo protivné.“

Když bděla na modlitbách, řekl jí Spasitel: „Nic mne tak netěší 
jako lidské srdce, ale jak málo lidí mi je daruje! Všeho mám přebytek, 
jen ne lidských srdcí.“

Světice toužila celým srdcem po Pánu. Spasitel se k ní laskavě 
sklonil: „Řekni, milovaná, co si přeješ? Hle, kdykoliv toužíš po mně, 
přitáhneš mě k sobě. Mne můžeš dosáhnout dokonce snadněji než 
kteroukoliv věc. Pouhou vůlí nemůžeš k sobě přitáhnout nic, ani nitku 
ne nebo střepinu, mne však může člověk přitáhnout k sobě pouhou 
vůlí, pouhým povzdechem.“

Pokud Mechtilda žila v Helftě, byl klášter útočištěm mnohých 
trpících duší. Od ní, od svaté řeholnice s milým pohledem v očích, 
očekávali slovo, kterého by se mohli držet jako záchranného lana. 
A Mechtilda ráda pomáhala, kde jen mohla. Návštěvníkům dala 
jednu ze svých osobních modliteb, která se opisováním šířila po 
celém dalekém okolí. Když umírala, bylo to 19. listopadu roku 1299, 
opakovala: „Ó dobrý Ježíši! Ó dobrý Ježíši!“ S touto modlitbou na 
rtech vešla do ráje, kde s anděly pěje k slávě svého Vykupitele.

(Její památka se slaví 19. listopadu.)
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SVATÝ JIŘÍ VYZNAVAČ

Na ostrově Lesbos1 žili v 7. století zbožní a bohatí manželé, kteří 
měli syna Jiřího. Mladý Jiří, proniknut duchem upřímné křesťanské 
zbožnosti, brzy opustil svět a vstoupil do kláštera, kde se z něj díky 
modlitbě, pokořování a lásce ke Kristu stal dokonalý Boží služeb-
ník. Na naléhání duchovenstva byl vysvěcen na biskupa Mytilény, 
hlavního města ostrova Lesbos.

Arcipastýř Jiří se vyznačoval duchem velké pokory a zdrženlivosti. 
K chudým byl neobyčejně milosrdný a obdarovával je štědrou al-
mužnou. Dostal od Boha dar divů činění a Pán skrze něj zázračným 
způsobem uzdravoval nemocné a posedlé.

Za nějaký čas se stal císařem Lev V. Arménský (813–820), kte-
rý obnovil herezi ikonoborectví a znovu rozpoutal pronásledování 
pravověrných. Předtím, než se tento panovník ujal vlády a než byl 
sv. Jiří poslán do vyhnanství, se stalo v tom městě znamení, které 
předpovídalo budoucí soužení. Během večerního zpěvu Kyrie eleison 
v chrámu sv. Teodory se kříž, který stál na oltáři, najednou s vel-
kým hlukem pozvedl vzhůru až ke stropu a potom padl na zem. 
Lidé, kteří to viděli, byli zachváceni strachem, pozvedli své ruce 
a oči vzhůru a začali ještě silněji zpívat: Kyrie eleison! Tak volali 
k Bohu delší čas a nechtěli ani odejít z chrámu, protože mysleli, 
že náhle přijde na ostrov pohroma. V té době tam byl i ctihodný 
Simeon, vidoucí. Se slzami řekl lidem: „Nebude tak, bratři, jak mys-
líte, Bůh ostrov nezničí pohromou. V těchto dnech se však ujme vlády 
císař, který bude nenávidět Boha a vezme církvi krásu, když svrhne 
svaté ikony.“

O několik dní později, když byly dveře chrámu otevřeny, zaběhl do 
kněžiště divoký kanec a usedl na katedře.2 Byl obrovský a strašlivý a 
měl odřezané uši a ocas. Chrámoví sluhové ho hned začali vyhánět, 

1 řecký ostrov v Egejském moři u břehů Turecka
2 vyvýšené místo v kněžišti, na kterém je postaven stolec
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ale nedařilo se jim to. Přinesli proto velké kyje, začali kance silně bít 
a jen tak ho stěží vyhnali. Když se o tom dozvěděl ctihodný Simeon, 
řekl: „Věřte mi, děti, že tento kanec znázorňuje biskupa, který sem 
má z Božího dopuštění přijít. Bude mít svinskou povahu i život.“ I 
toto všechno se brzy naplnilo. Když se ujal vlády Lev V. Arménský, 
začal pronásledovat Kristovu církev a svolal do Konstantinopole 
mnoho biskupů. Tehdy byl předvolán i ctihodný Jiří, metropolita 
mytilénský. Nesouhlasil s herezí ikonoborectví a odvážně napomenul 
císaře i lžipatriarchu Theodota. Za to ho Lev V. Arménský poslal do 
vyhnanství do Chersonesu a na jeho biskupský stolec v Mytiléně 
dosadil ikonoborce, který hubil lidské duše.

Svatý Jiří žil ve vyhnanství ve velké svatosti a Pán skrze něj dělal 
mnoho zázraků. Na svůj stolec se už nevrátil. V roce 816 v Cher-
sonesu zemřel.

SVATÝ MUČEDNÍK KALIOPIUS

V Perge v Pamfýlii1 žila v bázni Boží 
zbožná žena, jménem Teoklie. Její man-
žel byl senátorského a patricijského 
původu. V manželství žili mnoho let, 
ale neměli děti, protože Teoklie byla 
neplodná. Stále se vroucně modlila 
a prosila Pána, aby jim daroval dítě. 
Dozrál čas a Bůh ji vyslyšel. Když ješ-
tě dítě nosila v lůně, manžel jí zemřel 
a zanechal velké bohatství. Teoklii se 
narodil syn a při křtu mu dala jméno 
Kaliopius. Vychovávala ho v bázni Boží 
a učila základním pravdám křesťanské 
víry. Dbala také o to, aby syn znal Pís-
mo svaté a žil podle Božích přikázání.

V té době v Perge převažovalo pohan-
ství a mnoho lidí se klanělo nečistým 
modlám a přinášelo jim oběti. Mladý Kaliopius žil životem pravdivého 
křesťana. Všechen volný čas využíval k modlitbě a také se postil. 

1 současné jižní Turecko
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Lidé viděli, že se neklaní bohům, a udali ho soudci. Když se o tom 
Teoklie dozvěděla, dala svému synovi mnoho zlata, drahých oděvů i 
služebnictva a poslala ho lodí do jiného kraje, aby tak unikl zločin-
nému soudu. Kaliopius odplul do Pompeopole, která se nacházela 
v sousední Kilíkii.

Jednou mladík uviděl, jak bezbožný prefekt Maximus přináší 
oběti modlám. Veselil se při tom a tancoval k jejich poctě. Kaliopi-
us se podivil a zeptal se lidí, kteří tam stáli: „Co je příčinou vašeho 
tak bujarého veselí?“ Odpověděli mu: „Dnes je svátek našich bohů, 
pojď i ty a připoj se k naší hostině!“ Řekl jim: „Já jsem křesťan a 
mého Pána Ježíše Krista oslavuji postem. Není správné, aby do úst, 
která slaví pravého Boha, vešly ohavné oběti vašich model.“ Když to 
lidé uslyšeli, hned šli ke správci města a pověděli mu o mladíkovi. 
On okamžitě rozkázal neznámého mladíka zajmout a postavit před 
soud. Když svatého přivedli, Maximus se ho zeptal: „Jak se jmenu-
ješ?“ Mládenec odpověděl: „Jsem křesťan a mé jméno je Kaliopius.“ 
Prefekt mu začal vyčítat: „Dnes všichni hodují u příležitosti svátku 
našeho boha. Jen ty jediný zůstáváš v bludu a nechceš slavit spolu 
s námi!“ Kaliopius na to řekl: „To vy jste v bludu, setrváváte ve lži 
a chodíte ve tmě, protože jste opustili živého Boha, Stvořitele nebe a 
země, který vše stvořil svým slovem. Klaníte se dílu lidských rukou, 
bezduchému dřevu a kamení.“ Maximus se rozhněval: „Tvé mládí 
tě činí odvážným a chystá ti nemalá muka! Pověz nám, z jakého jsi 
kraje a z jakého rodu.“ Kaliopius odpověděl: „Pocházím z města Perge 
v Pamfýlii ze senátorského a patricijského rodu, ale nejčestnějším 
titulem je pro mne to, že jsem křesťan.“ Prefekt se ho znovu zeptal: 
„Máš rodiče?“ Mladík odpověděl: „Mám matku, můj otec zemřel už 
dávno.“ Maximus řekl: „Přísahám při velkém slunci a všech bozích, 
že když se pokloníš bohům, dám ti za ženu svou jedinou dceru.“ Svatý 
mu odvětil: „Kdybych se chtěl oženit, mohl bych si vzít ženu už dříve 
a uvést ji na statky mé matky. Věz ale, že já jsem slíbil Ježíši Kristu, 
svému Bohu, který mě stvořil podle svého obrazu, že zachovám toto 
porušitelné tělo čisté v panictví, aby pak stanulo neposkvrněné před 
Jeho spravedlivým Božím soudem. Ty dělej, co chceš, já jsem křesťan 
a od své víry v Krista se nikdy neodvrátím“. Když to prefekt uslyšel, 
s hněvem vykřikl: „Myslíš si, že těmito slovy ve mně vyvoláš větší 
zlost, abych tě rychleji zabil? Buď si vědom, že tě budu dlouho mučit, 
trhat tvé tělo na částečky a zbytek vydám ohni ke spálení.“ Kaliopius 
mu beze strachu odpověděl: „Čím déle mě budeš mučit, tím zářivější 
mi bude spleten věnec za má muka!“ Po těch slovech kat přikázal 
svým sluhům: „Roztáhněte ho a rozdrťte mu všechny kosti!“ Když 
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mladíka mučili, modlil se: „Děkuji Ti, Ježíši Kriste, že jsi mě učinil 
hodným trpět pro slávu Tvého svatého jména!“ Prefekt mu řekl: „Vi-
díš, jak tě silně mučí? Přines oběti bohům, abys mohl znovu uvidět 
svou vlast a nepřišel jsi o své statky.“ Svatý odpověděl: „Vidím štěstí 
budoucího pokoje, který mi slíbil Kristus, a necítím muka. I když jsem 
dnes v cizí zemi, vím, že Pánu patří země a všechny její končiny. I tady 
vidím svou matku a svou vlast, neboť má matka je Kristova církev 
a má vlast je nebeský Jeruzalém. Jestli máš na mysli mou tělesnou 
matku, Boží slovo říká: ‚Kdo miluje otce nebo matku více nežli mne, 
není mne hoden.‘ (Mt 10,37) Bohatství mám za nic a chci raději 
trpět s ukřižovaným Kristem než žít v dočasné spokojenosti, 
kterou dává tento hříšný svět.“ Maximus řekl sluhům: „Obraťte 
ho a bijte ho býkovci po břiše!“ Svatý mučedník katovi řekl: „Blázne, 
jsi dravější než jakákoliv šelma a cizí nebeské blaženosti! Já ti říkám 
slova pravdy a ty, protože máš zaslepené duševní oči a zakryté uši, 
nechceš slyšet Pánova slova a nespravedlivě mě mučíš jako lotra.“ 
Prefekt křikl na sluhy: „Postavte mučící kolo s ostrými noži a rozpalte 
pod ním velký oheň. Pak na něm rozepněte tohoto křesťana tak, aby 
se mu vymknuly klouby, a otáčejte kolem, aby zahynul.“ Když zača-
li s tímto mučením, svatý mučedník z bolesti zvolal k Pánu: „Můj 
Ježíši! Přijď, pomoz svému služebníkovi, aby se ve mně až do konce 
oslavilo Tvé svaté jméno a všichni poznali, že ti, kteří v Tebe doufají, 
nebudou zahanbeni na věky!“ Po této modlitbě před ním stanul an-
děl Boží, uhasil oheň, zastavil kolo, takže sluhové s ním už nemohli 
otáčet. Mučedníkovo tělo bylo velmi zakrvácené a přes hluboké rány 
bylo vidět i kosti. Maximus nařídil sejmout Kaliopia z kola. Když 
lidé uviděli jeho zakrvácené tělo, volali: „Ó ty nespravedlivý soudce, 
nevinného mládence jsi chtěl popravit!“ Prefekt tomu však nevěnoval 
pozornost a řekl mučedníkovi: „Copak jsem ti neříkal, že tvá mladost 
tě činí odvážným a zajišťuje ti těžká muka?“ Svatý odpověděl: „My-
slíš si, že jsem se lekl tvých muk?“ Mučitel vykřikl: „Provokuješ mě, 
abych tě rychleji zabil? Nestane se to! Běž a přines oběti bohům, abys 
unikl ještě větším mukám!“ Kaliopius směle odvětil: „Doufám v Ježíše 
Krista, který mi pomůže všechno vytrpět. Mé tělo leží před tebou, muč 
ho, jak chceš. To si ale pamatuj, že za to dostaneš v den strašného 
Božího soudu od Boha spravedlivý trest. Jakou měrou měříš, takovou 
ti bude naměřeno.“ Tehdy prefekt rozkázal vsadit mladíka do okovů 
a uvrhnout ho do věznice a nikoho k němu nepouštět. Sluhové to 
hned udělali a zavřeli sv. Kaliopia do temnice.

Za krátký čas se Teoklie dozvěděla o utrpení svého syna v cizí 
zemi. Hned propustila své služebníky, všechno zlato, stříbro a draho-
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cenný oděv rozdala chudým a jiné šperky a majetky darovala církvi. 
Pak opustila svou vlast a šla do Pompeopole za svým synem, který 
trpěl za Ježíše Krista. Když tam přišla, dala zlato vězeňské stráži, 
vešla do temnice a uviděla svého syna sevřeného v okovech. Teo-
klie před ním padla na kolena a začala utírat hnis z jeho ran. Celé 
tělo svatého opuchlo z těžkých ran a nemohl se před svou matkou 
postavit. Teoklie řekla: „Blažená jsem a blahoslavený je plod mého 
lůna, neboť jako Anna obětovala Bohu Samuela a Sára Izáka, tak i já 
jsem tebe obětovala Ježíši.“ Matka zůstala se synem ve věznici celou 
noc. Spolu se modlili, zpívali a oslavovali Boha. O půlnoci ozářilo 
temnici velké světlo a ozval se hlas: „Vy jste svatí Boží, vyznavači 
Kristovi a ničitelé model. Opustili jste vlast a své majetky a zatoužili 
jste trpět s Kristem.“

Zrána vládce Maximus nechal vyvést sv. Kaliopia z vězení, posta-
vil ho před sebou, zasedl na soudnou stolici a řekl: „Už ses vzpa-
matoval, Kaliopie, ze svého bláznovství? Už chceš vykonat císařské 
nařízení a poklonit se bohům, abys zůstal naživu, anebo chceš zle 
zahynout jako tvůj učitel Kristus?“ Mučedník odpověděl: „Divím se tvé 
nestydaté drzosti, že přestože jsi ode mne mnohokrát slyšel odpověď, 
znovu se mě ptáš na to samé a nebojíš se bojovat proti pravdě. Proto 
ti opakuji: Já jsem křesťan a za Ježíše zemřu. Toužím trpět podobně 
jako můj Učitel a snažím se za Něho dát svůj život.“ Když Maximus 
uslyšel od Kaliopia takovou odpověď, rozkázal ho ukřižovat. V ten 
den byl Zelený čtvrtek, kdy si připomínáme poslední Pánovu večeři. 
Když Teoklie viděla svého syna vedeného k ukřižování, dala vojákům 
pět zlatých, aby ho ukřižovali hlavou dolů. Udělala to z pokory, neboť 
svého syna pokládala za nedůstojného, aby byl ukřižován stejně jako 
Kristus. Tak svatého mučedníka na Zelený čtvrtek ukřižovali hlavou 
dolů. Na Velký pátek, v den Kristova utrpení, o třetí hodině odpo-
ledne Kaliopius odevzdal svého ducha do Božích rukou. Tehdy se 
ozval z nebe hlas: „Vejdi, spoludědici Kristův a spoluobčane svatých!“

Když mučedníkovo tělo sňali z kříže, dali ho Teoklii. Blažená 
matka ho objala, oslavovala Pána a sama při tom hned zemřela. 
Místní křesťané vzali těla obou a pochovali je společně na jednom 
místě. Stalo se to roku 304.
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SVATÍ HERODION, AGABUS, RUFUS A JINÍ

Tito svatí patří k prvním křesťanům. Svatého Herodiona vzpomí-
ná apoštol Pavel ve své epištole Římanům: „Pozdravujte Herodiona, 
mého příbuzného.“ (Ř 16,11) Byl biskupem ve městě Neopatras 
v Thessálii,1 kde mnoho pohanů přivedl k poznání svaté víry. Za to 
musel vytrpět těžká muka od místních židů. Kamením rozbili mučed-
níkovi ústa, jiní ho dřevěnými kyji bili po hlavě. Nakonec Herodiona 
probodli nožem. Sluha Boží padl na zem a nepřátelé v domnění, že 
je mrtvý, nechali na tom místě jeho tělo a odešli. Svatý však z Boží 
milosti přežil. Pak se vydal do Říma, kde spolu s nejvyšším apošto-
lem Petrem hlásal evangelium. Zde sv. Herodion přijal mučednickou 
smrt mečem v týž den, kdy byl ukřižován apoštol Petr. Pochoval je 
sv. Klement, učedník a nástupce apoštola Petra.

O sv. Agabovi se v Písmu svatém říká toto: „V těch dnech přišli z 
Jeruzaléma do Antiochie proroci. Jeden z nich, jménem Agabus, veden 
Duchem předpověděl, že po celém světě nastane veliký hlad. To se 
také stalo za císaře Klaudia. Proto se učedníci rozhodli, že každý pod-
le svých možností pomůže bratřím v Judsku. Učinili to a poslali sbírku 
po Barnabášovi a Saulovi jeruzalémským starším.“ (Sk 11,27–30) 
Později je vzpomínán ve Skutcích apoštolských 21,10–11: „Když 
jsme tam byli několik dní, přišel z Judska prorok jménem Agabus. 
Přišel k nám, vzal Pavlův opasek, svázal si jím nohy i ruce a řekl: 
‚Toto praví Duch svatý: Muže, kterému patří tento opasek, židé v 
Jeruzalémě takto svážou a vydají pohanům.‘“

O ostatních dnešních svatých rovněž píše apoštol Pavel v listě 
Římanům. Svatého Rufa nazývá vyvoleným v Pánu. Rufus byl bis-
kupem v řeckém městě Théby nedaleko od Athén. Jeho starší bratr 
Alexandr byl biskupem města Nové Kartágo ve Španělsku. Jejich 
otcem byl Šimon z Kyrény, který pomáhal našemu Spasiteli nést 
kříž. Svatý Rufus toužil po spáse pohanů a později se stal misio-

1 město Ypati v současném Řecku
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nářem ve Španělsku. Dále citujeme apoštola Pavla: „Pozdravujte 
Asynkrita, Flegonta, Herma, Patrobia, Hermia i bratry, kteří jsou 
s nimi.“ (Ř 16,14) Asynkrit byl biskupem v Hyrkánii v Malé Asii, 
sv. Flegont v Thráckém městě Marathon, Patrobius v Puteolech a 
Neapoli, Hermas ve Filipopoli v Dalmácii a Hermias také v Dalmácii.

Všichni položili své životy za Krista v čase pronásledování křesťanů.

SVATÝ ALBERT JERUZALÉMSKÝ, PATRIARCHA

Křesťané ve východních 
krajích museli snášet velká 
muka od krutých muslimů, 
kteří okupovali Svatou zem 
a všechna místa posvěcená 
pozemským životem našeho 
Pána Ježíše Krista. Kvůli 
dlouhým válkám s pohany 
byli jeruzalémští patriar-
chové nuceni přebývat na 
bezpečnějších místech. Ob-

zvlášť byla tímto místem pevnost Akko1 v Jeruzalémském království.
Jedním z nejvýznačnějších patriarchů věčného města byl sv. Al-

bert. Narodil se v roce 1149 v Itálii, ve vysoce postavené zbožné 
rodině. Z mládí si zamiloval Krista a vstoupil do kláštera řeholních 
kanovníků sv. Kříže ve městě Mortara. Od Boha dostal cenné dary 
Ducha, vzorovou zbožnost a dobrotivost, kterými si získal velkou 
úctu mezi bratry. Nedlouho poté, co složil mnišské sliby, byl zvolen 
představeným.

Po několika letech ustanovili Alberta za biskupa v městě Vercelli. 
Pokorný sluha Boží přijal tento úřad jen proto, že to přikazoval papež 
Lucius III. Dvacet let svědomitě pásl jemu svěřené ovce. Vystavěl 
mnoho chrámů. Sám k sobě byl přísný. Jako horlivý pastýř neu-
stále hlásal Boží slovo. Jeho každodenním hlavním zaměstnáním 
byla modlitba, které věnoval mnoho času. Říkával, že čím horlivěji 
a zbožněji si z rána vyprošuje Boží požehnání, tím lépe se mu daří 

1 dnes Akko v severním Izraeli, v dobách novozákonních bylo město známo 
jako Ptolemaios
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plnit vůli Boží během dne. Důkladně znal právnictví, proto často 
vystupoval v různých sporech jako prostředník usmíření. Například 
města Parma a Piacenza, která byla dlouhá léta mezi sebou v ne-
přátelství, se díky Božímu služebníkovi usmířila.

Pověst o moudrém Albertovi se donesla až do Sýrie a Svaté země. 
Tamější křesťané trpěli krutým pronásledováním a právě proto po-
třebovali odvážného a horlivého pastýře, neboť jeruzalémský patri-
archa, kardinál Soffredo, odstoupil. Svatý Albert měl obavy z tak 
velké zodpovědnosti a začal se vymlouvat. Papež Inocenc III. mu však 
napsal dopis, v němž ho povzbuzoval slovy: „Kristus Pán, který 
v těchto východních krajích podstoupil tolik námah a utrpení 
pro vykoupení lidstva, si zaslouží, aby Jeho věrný služebník 
z lásky k Němu neváhal podstoupit těžkou práci, a dokonce 
pronásledování či smrt. Vždyť On sám si tě vybral za biskupa jeru-
zalémské církve, kterou posvětil svou krví. Odhoď proto myšlenku na 
únik od namáhavé práce pro Toho, který kvůli tobě vytrpěl nevýslovné 
bolesti.“ Toto poučení přesvědčilo Alberta. Naposledy požehnal své 
věrné, nastoupil na loď a odplul do Akka.

Když dorazil do země svěřené jeho apoštolské péči, uviděl smutný 
stav tamějších křesťanů, kteří byli podrobeni vládě surových mus-
limů. V tomto zármutku hledal útočiště v Bohu, prosil o dar moud-
rosti a síly, aby ochotně přijal i mučednickou smrt. Jako dobrý otec 
začal Albert cestovat po území Sýrie a Palestiny, hlásal slovo Boží 
a nenechal se zastrašit žádným nebezpečím. Během svých kázání 
povzbuzoval k svatosti, a obzvlášť zdůrazňoval pravdivé pokání. Na-
léhal, aby věřící neodkládali pokání na poslední hodinu života, ale 
aby podle příkladu apoštola Petra hned po každém pádu odevzdali 
svůj hřích Ježíši. Pán žehnal jeho působení, takže se velké množství 
odpadlíků i lhostejných křesťanů obrátilo. Příkladem svého života 
si získal úctu nejen mezi Božím lidem, ale i mezi Saracény.

Na prosbu poustevníka jménem Brokard, který spolu s několika 
spolubratry sváděl duchovní boj na hoře Karmel, sv. Albert napsal 
mnišská pravidla a jejich společenství nazval „Bratři Matky Boží 
z hory Karmel“. Pak i sám, když ho nevázaly povinnosti, putovával 
na horu Karmel, aby se zde o samotě modlil.

Pro svou horlivost svatý patriarcha mnoho vytrpěl jak od musli-
mů, tak od nehodných křesťanů. Přesto je nepřestával napomínat, 
a to ho nakonec stálo i život. Jednou sv. Albert otcovsky napome-
nul bezbožného představeného křesťanského špitálu a vyzval ho 
k nápravě, neboť svým zlým chováním a zločinnými skutky dával 
veřejné pohoršení. Viník však neposlechl, zůstal zatvrzelým a za to 
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byl patriarchou vyloučen z církve. Rozhněval se na sv. Alberta a slíbil 
pomstu. Patriarcha šel ve svátek Povýšení svatého kříže do chrámu 
na bohoslužbu a tu se davem protlačil tento bezbožník a probodl 
Alberta dýkou. Svatý padl na zem a vydechl naposledy. Stalo se to 
v roce 1214. Pán jeho hrob oslavil četnými zázraky.

SVATÝ PAPEŽ FELIX

Felix II. (III.) pocházel ze 
slavného rodu Aniciů. Aniciové, 
vznešená a velmi bohatá sená-
torská rodina, patřili k prvním 
římským rodinám, které přijaly 
křesťanství už v dobách apoš-
tolských. Za svých mladších let 
zastával Felix duchovní úřad 
nižších svěcení, je zaznamenán 
jako levita a byl ženatý. Svatý 
Řehoř ho nazývá ve svých kni-
hách Dialogy svým prapradě-
dem (Dialog. kn. IV., hl. 16).

Když Felix ovdověl, oddal se 
cele církevní službě, přijal vyšší 

svěcení a stal se farářem (kardinálem) kostela sv. Nerea a Achilea. 
Jmenoval se Felix, tj. Šťastný, ale dočkal se nejedné Jobovy zvěsti. 
Když roku 483 zemřel svatý papež Simplicius, zasahovali do volby 
nového papeže nepovolaní lidé. Praetoriánský prefekt Basil tvrdil, 
že ho zemřelý papež Simplicius prosil, aby volba neproběhla bez 
jeho souhlasu, aby se tak předešlo nepokojům. Také italský král 
Odoaker, přestože byl arián, vydal nařízení, kterým si chtěl zajistit 
vliv na papežskou volbu. Římské duchovenstvo odmítlo prefektovy 
nároky, protože mařily volební svobodu, a Odoakerovo nařízení pro-
hlásilo za neplatné. Odůvodnili to tím, že nemá podpis některého z 
předešlých papežů a laikům není dovoleno zasahovat do věcí výlučně 
církevních. Rychlou, svobodnou volbou chtěli zamezit prefektovu a 
Odoakerovu vlivu a spěšně zvolili za papeže Felixe.

Akacius, patriarcha cařihradský, se klonil k bludařům a proná-
sledoval katolíky. Když ho papež volal k odpovědnosti, Akacius škrtl 
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v bohoslužebných knihách papežovo jméno a mezi církví východní 
a západní tím nastal rozkol, který trval třicet pět let.

K tomu se do věcí víry začal míchat císař Zenon a vydal ve pro-
spěch bludařů, monofyzitů, edikt zvaný Henotikon. Papež odpověděl 
císaři: „Nejvyšší moc nad časnými záležitostmi je ti propůjčena i s 
povinností, abys vedení věcí duchovních přenechal těm, kteří jsou 
k tomu od Boha ustanoveni. Bude to prospívat i tvému panování, 
necháš-li katolickou církev žít svobodně podle jejích zákonů, zvláště 
když ti pomohla k vládě. Kde jde o věci Boží, jistě učiníš k blahu říše 
dobře, když svou císařskou vůli podrobíš podle nařízení Božího du-
chovnímu úřadu, a když nauku víry, místo abys ji sám určoval, při-
jmeš od církevních představených a poslechneš náboženské předpisy 
a přestaneš církvi vnucovat světské zákony, které jsou na pohanu 
jejího nebeského Zakladatele. Pamatuj, že činy našeho života 
podléhají odpovědnosti a že jednou všichni musíme stanout 
před soudem Božím!“

Ještě hroznější zvěsti dostával Felix z Afriky. Tam vandalský král 
Hunerich pochopil, jak důležitá je náboženská jednota pro jednotu 
a upevnění říše, a protože byl ariánem, chtěl donutit tamější křes-
ťanské obyvatelstvo k ariánství. Křesťané však zůstali ve své víře 
pevní a byli proto krutě pronásledováni. Náměstí a ulice měst byly 
posety zmrzačenými mrtvolami věrných křesťanů. Tisíce jich bylo 
jako zvěř hnáno do nitra afrických pouští, aby tam zahynuli hladem 
a žízní. Biskupové byli vyváženi do vyhnanství na pusté ostrovy, 
zvláště na Korsiku, kde museli tesat dřevo pro královské loděnice.

Vrátily se doby prvokřesťanské, které se vyznačovaly věrností ve 
víře a mnohými zázraky. V Tipase v Mauretánii1 Vandalové vyřezávali 
křesťanům jazyky a oni pak mluvili bez jazyků a pěli chvály Ježíši 
tím oddaněji, čím více ariáni Ježíšovo božství popírali.

V Itálii měli křesťané pod ariánským Theodorichem klid, teprve 
na konci svého života začal i Theodorich katolíky sužovat a proná-
sledovat. Ke konci Felixova života se rozpoutala v Itálii válka mezi 
Theodorichem a Odoakerem; papež se však již nedočkal smutného 
Odoakerova konce. Zemřel po pontifi kátu trvajícím osm let, jedenáct 
měsíců a sedmnáct dnů, dne 1. března 492.

(Jeho památka se slaví 25. února.)

1 Tipasa je dnes alžírským městem
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SVATÝ MUČEDNÍK EUPSYCHIUS

Svatý Eupsychius se narodil v Caesareji kappadocké.1 Pocházel 
z významného patricijského rodu a byl vychován v křesťanské víře. 
Své mládí prožil v čistotě a vždy se snažil zachovávat Boží přikázání.

V roce 362, za vlády císaře Juliána Odpadlíka (360–363), se 
sv. Eupsychius oženil s ctnostnou pannou. V den svatební hosti-
ny byl ve městě uspořádán modlářský svátek. Eupsychius uviděl 
pohany, jichž ve městě nebylo mnoho, jak jdou s oběťmi do svého 
modlářského chrámu. V Caesareji tehdy zůstalo ještě jedno pohan-
ské obětiště — chrám modly, kterou nazývali Týché neboli Fortu-
na — Štěstěna. Bylo známé tím, že císař Julián, když byl v Caesareji, 
každodenně zde přinášel nečisté oběti. Jakmile Eupsychius spatřil 
pohany, vzplanul horlivostí pro Pána, vzal s sebou mnoho křesťanů, 
šli a rozbili pohanské bůžky. Modlářské obětiště rozbořili do základů. 
Hned to bylo oznámeno Juliánovi Odpadlíkovi. Svatý Eupsychius 
věděl, že ho za to budou mučit, proto rozdal všechen svůj majetek 
chudobným a modlitbou a půstem se připravoval na mučednictví.

Když se o zničení obětiště dozvěděl císař, vzplál hněvem a zmocni-
la se ho zlost nejen na Eupsychia, ale i na celé město. Hned rozkázal 
zajmout v něm všechny vážené občany. Některé potrestal smrtí, 
jiné poslal do vyhnanství a rozkradl jejich majetek. Také všem ce-
sarejským chrámům zabavil majetek a přikázal duchovní zapsat do 
armády a násilně je odvést k vojsku. Pak Julián zbavil město jména 
Caesarea, kterým bylo poctěno za vlády císaře Klaudia. Přikázal je 
nazvat dřívějším jménem — Mazaca —, vyškrtnout ho ze seznamu 
měst a zařadit ho mezi vesnice. Velkými hrozbami nutil křesťany 
postavit obětiště a uložil jim vysokou daň. Přísahal, že se nezastaví, 
dokud nevykoná svou pomstu a že jestli křesťané znovu nevybudují 
zbořené pohanské obětiště, budou sťati. Svatý Eupsychius jako 
hlavní viník byl císařem odsouzen k mučení a nucen, aby přinesl 
oběti bohům. Zajali ho, spoutali okovy a uvrhli do vězení. Často ho 

1 město leželo na území dnešního Kayseri v Turecku
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vyváděli k výslechu, mučili a nutili odřeknout se Krista a poklonit se 
modlám. To, že zbořil obětiště, mu prý odpustí jen pod podmínkou, 
že přinese oběti bůžkům. Kristův vojín se jim žádným způsobem 
nepodřídil, ale statečně vyznával Ježíše Krista jako svého Boha. 
Za to ho pověsili na mučidla a železnými hřebeny drásali jeho tělo. 
Ve všech těch utrpeních posiloval svatého mučedníka Boží anděl, 
který se mu zjevil. Po dlouhých a těžkých mukách byl Eupsychius 
sťat mečem. Věrní křesťané vzali svaté tělo a s úctou ho pochovali.

Město velmi trpělo císařovým hněvem a nejvíc tehdy, když táhl 
přes Kappadokii do války s Peršany. Přiblížil se k Caesareji a sli-
boval, že vyvrátí město do základů. Svatý Basil Veliký mu vyšel 
vstříc a k požehnání mu přinesl tři ječmenné chleby, které sám 
jedl. Když je podal Juliánovi, ten rozkázal zbrojnošům vzít chleby 
a dát sv. Basilovi s posměchem hrst sena: „Ty jsi nám dal ječmen, 
pokrm pro dobytek, proto sám od nás přijmi seno.“ Na to mu svatý 
odpověděl: „My jsme ti, císaři, přinesli to, co sami jíme, a ty jsi nám 
dal pokrm pro dobytek. Tropíš si posměch, svou silou ale nemůžeš 
přetvořit toto seno v chleba, pokrm přirozený pro člověka.“ Císař se 
rozhněval a řekl mu: „Dobře si pamatuj, že tě tím senem budu krmit, 
až se sem vrátím z Persie. Do základů zbořím a zničím toto město a 
pluhem ho zorám, aby raději rodilo žito než lidi. Neutajilo se přede 
mnou, že na tvou radu se lid opovážil zbořit chrám Fortuny.“ Když 
to císař s hněvem řekl, pokračoval v tažení, v němž brzy zahynul. 
Zabil ho svatý mučedník Merkurius.

Po smrti Juliána Odpadlíka křesťané vybudovali v Caesareji nád-
herný chrám nad hrobem svatého mučedníka Eupsychia. Jeho svaté 
ostatky Pán oslavil mnoha zázraky.

SVATÝ MUČEDNÍK VADIM

V době, kdy bylo zabito 40 perských mučedníků, byl zajat i ar-
chimandrita1 sv. Vadim2 se sedmi svými učedníky a z rozkazu krále 
Šápúra II. byli uvrženi do věznice.

1 ve východním křesťanství termín označuje představeného nad několika 
kláštery a jejich představenými (igumeny), anebo označuje představeného 
významného kláštera

2 také znám jako Bademus
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Svatý Vadim pocházel 
z bohatého rodu z města 
Gundéšápúr.1 Když zatoužil 
stát se mnichem, všechen 
svůj majetek rozdal chudým, 
založil za městem monastýr a 
žil v něm velmi dobročinně. 
Snažil se ve všem Bohu líbit 
a plnit Jeho svatou vůli. Když 
Boží nepřítel viděl jeho ctnos-
ti, divil se a neodvažoval se 

ho ani zlatem svádět, protože věděl, že by hned sklidil jen pohrdání. 
Svatý Vadim pošlapal svou pýchu a sebevědomí jako prach, a proto 
ho naplnila laskavost a láska k chudobě. Byl spravedlivý, miloval 
pravdu, hořel láskou k Bohu a v srdci měl pravý pokoj. Mezi věří-
cími, které mu Pán svěřil, panovala shoda a jednomyslnost. Tento 
ctnostný muž nesl plody spravedlnosti a všichni z nich měli užitek.

Čtyři měsíce byl držen ve vězení, svázán spolu se svými učedníky 
a každý den je krutě bili. Všechno statečně snášeli pro naději, kterou 
měli v Pánu, a pravou víru v Boha.

V té době byl satrapou oblasti zvané Aria2 muž jménem Nersan. 
Nersan byl křesťanem. Král ho nutil, aby se poklonil slunci. Když 
se nechtěl zříci svaté víry v našeho Pána Ježíše Krista, spoutali ho 
a uvrhli do vězení. Ovládla ho malomyslnost a jeho srdce naplnil 
strach z muk, jimiž mu hrozili. Nezůstal ve vyznání Krista věrný do 
konce, tak jako uvěřil na počátku, ale z lásky k časnému životu a 
marnosti i pro slibované pocty od smrtelného krále, ztratil Boží život 
a věčnou slávu. Útěkem od mučednictví padl do skutečných muk, a 
protože hledal pozemskou slávu, obdržel hanbu, neboť dočasnému 
smrtelnému králi dal přednost před Králem věčným a nebeským. 
Z vězení oznámil, že je připraven učinit všechno, co mu král Šápúr 
přikáže. Jak to král uslyšel, velmi se zaradoval a hned si vzpomněl na 
sv. Vadima. Rozkázal, aby mu rozvázali pouta a přivedli ho z temnice 
k němu do paláce. Knížatům, která před ním stála, řekl: „Jestliže 
Nersan svou vlastní rukou zabije Vadima, ať je osvobozen z pout a 
Vadimovy majetky ať připadnou jemu.“ Tato královská slova byla 
hned oznámena Nersanovi, neboť slíbil ve všem plnit královu vůli. 

1 syrsky Beth lapat
2 starobylá provincie Aria ležela převážně v severních oblastech současného 

Afghánistánu a jižního Turkmenistánu
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Svatý Vadim byl veden k Nersanovi a postaven uprostřed pokoje. 
Bídák Nersan vzal meč a přistoupil, aby Kristova mučedníka zabil. 
Když mu však chtěl zasadit smrtelnou ránu, začal se třást a nemohl 
se hnout. Kristův služebník na něj pohlédl a řekl: „Copak až sem 
došla tvá zloba, ó Nersane, že nejenže ses zřekl svého Boha, 
ale začínáš zabíjet i Jeho služebníky? Běda ti, ubohý člověče! 
Co budeš dělat v den, kdy staneš před posledním soudem, aby 
ses zodpovídal věčnému Bohu? Já jsem celým srdcem připraven 
v mukách za mého Krista zemřít, ale nechtěl bych zahynout 
tvou rukou. Toužím přijmout smrt od někoho jiného.“ Nersan 
se nezastyděl, ani když slyšel tato Vadimova slova. Nemohl však 
udělat ani to, co mu bylo přikázáno. Stál a třásl se. Se zkamenělou 
tváří a srdcem tvrdým jako železo nakonec ťal mučedníka mečem 
po krku. Ruce vraha se však třásly, a proto musel ne jedním úde-
rem, ale mnoha tnout po hrdle mečem. Ledva mohl tuto popravu 
dokončit. Ctihodný Vadim v tomto utrpení odevzdal svou svatou 
duši do rukou Božích. Všichni nevěřící, kteří tam byli, se divili mu-
čedníkově trpělivosti, neboť stál nepohnutě jako kamenný sloup a 
přijímal opakované údery mečem. Vrahovi se vysmívali jako zbabělci, 
pohrdali jím a štítili se ho. Zanedlouho přijal odměnu hodnou svých 
skutků. Sám sobě se stal ve svém zoufalství vrahem.

Svatý Vadim podstoupil mučednickou smrt v Ježíši Kristu našem 
Pánu roku 376. Když bylo mučedníkovo tělo pohozeno za městem, 
bohumilí muži ho vzali a důstojně pochovali. Jeho sedm učedníků 
drželi v temnici ještě čtyři roky, až do smrti krále Šápúra. Pak byli 
propuštěni v pokoji.

SVATÝ VINCENC FERRERSKÝ

Byla to smutná doba, v níž žil Vincenc Ferrerský. Od roku 1309 
až do roku 1378 přebývali papežové v Avignonu v jižní Francii. Tam 
na ně měli vliv zištní francouzští králové, a to k velké škodě církve. 
Když se vlivem sv. Kateřiny Sienské papež Řehoř XI. roku 1377 
vrátil z Avignonu do Říma a po jeho smrti byl zvolen Urban VI., na 
nátlak Francie byl zvolen i vzdoropapež Klement VII., který se opět 
usídlil v Avignonu. Tímto neblahým činem byl rozpolcen celý kato-
lický svět. Papeži se stávali hříčkou světských panovníků, kázeň v 
duchovenstvu poklesla a lid znemravněl. Teprve Kostnickým kon-
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cilem byla církvi vrácena jednota. Avšak daň, kterou si koncil vy-
žádal, byla velká. Mistr Jan Hus, hlasatel pokání, zaplatil životem. 
On vyžadoval pokání především od kněží, řeholníků a hierarchie, 
protože svým světáckým životem dávali pohoršení. Křivě ho proto 
očernili a připsali mu, že prý hlásá hereze, přestože žádné hereze 
nehlásal. Svatý Jan Hus nebyl heretikem, ale mučedníkem. Po 
koncilu, roku 1417, byl zvolen papež Martin V., kterého všichni 
uznali za hlavu církve.

V této době žil sv. Vincenc Ferrerský. Narodil se roku 1350 ve 
Valencii. Jako sedmnáctiletý vstoupil k dominikánům. Studoval ve 
Valencii, Lleidě (Léridě) a Barceloně a brzo se stal učitelem fi lozofi e. 
Svým žákům kladl na srdce hlavně modlitbu. Říkával: „Chcete-li 
prospívat ve vědách, hledejte poznání více u Boha než v knihách. 
Pravá učenost je darem Božím, není to jen ovoce píle a rozumu.“

Už tehdy vynikal jako kazatel a 
apoštol a pověst o něm se šířila po 
celé Andalusii. Stoupenci vzdoropape-
že Klementa VII. proto Vincence žáda-
li, aby pro Klementa získal aragonský 
královský dům. Zde začíná bolestný 
omyl Vincence, a sice že byl delší dobu 
stoupencem avignonských papežů. 
Domníval se, že slouží pravdě a slo-
vem i písmem horoval pro Avignon. 
Představení řádu zakročili a Vincenc 
poslechl. Znovu ve veřejném životě 
vystoupil až roku 1391 jako rádce 
nového krále Jana Aragonského. Ná-
stupce Klementa VII., Benedikt XIII., 
ho však povolal do Avignonu a jmeno-
val ho správcem papežského paláce. 
Vincenc si vyžádal dovolení, aby mohl 

jako apoštolský misionář kázat slovo Boží.
Vincenc byl kazatelem z Boží milosti. Nejraději kázal o přehořkém 

umučení Páně a o posledních věcech člověka, zvláště o posledním 
soudu. Když líčením posledního soudu otřásl srdcem posluchačů 
a dojal hlubiny jejich duší, mluvíval pak měkkým hlasem o milosr-
denství Božím, vybízel k lítosti, zapřísahal přítomné, aby se odvrátili 
od svých zlých cest, a to nikoliv zítra, ale hned, bez odkladu.

Kdysi byl požádán, aby kázal na dvoře mocného knížete. Pečlivě 
se na to připravil a přednášel krásné myšlenky uhlazeným slohem 
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a vybranými slovy, avšak jeho kázání vyznělo naprázdno a nepři-
neslo žádný výsledek. Když se ho tázali, proč jeho znamenitá řeč 
nepronikla, odpověděl: „Dnes kázal bratr Vincenc, jindy mými ústy 
káže Kristus.“

Jednou přivedli k sv. Vincenci ženu, němou od narození. Světec 
se tázal ženy: „Co si přeješ, dcero?“ K úžasu přítomných němá ote-
vřela ústa a řekla: „Chleba a dar řeči!“ Na to jí světec řekl: „Chléb 
vezdejší budeš mít, avšak dar jazyka nedostaneš. Bůh ti ho odepřel 
kvůli tvé budoucí spáse, neboť kdybys mohla mluvit, tvůj jazyk by 
byl vůči bližním tak kousavý, že bys tím ztratila život těla i život duše. 
Nepřestávej v duchu velebit Hospodina a v budoucnosti už nepros 
Pána o to, co ti z vážného důvodu odpírá.“ Žena odpověděla: „Svatý 
otče, chci činit, k čemu mne napomínáš.“ A ihned zase oněměla a 
zůstala němá ještě sedm let, až do smrti.

Doposud sv. Vincenc věřil, že jeho příznivce, vzdoropapež Bene-
dikt, má dobrou vůli a je v právu. Čím dál tím víc se ale přesvěd-
čoval, že tomu tak není. Od roku 1412 zcela změnil svůj postoj. 
Po Kostnickém koncilu roku 1416 se odřekl Benedikta a jménem 
španělských království vypověděl Avignonu poslušnost. Za toto roz-
hodnutí musel vytrpět nenávist od svých bývalých přátel. To byla 
jeho oběť za jednotu církve.

Poslední dva roky své misionářské činnosti pobýval v Bretani. Z 
nadlidských námah onemocněl. Jezdil na oslíku, a když už nemohl 
na kazatelnu vystoupit sám, dával se tam vynášet a kázal s takovým 
zápalem, že Bůh skrze něj působil divy obrácení. Jakmile poznal, že 
nastává konec jeho života, přijal svaté svátosti a dal si předčítat z 
Nového Zákona o umučení Páně. Pak se modlil kající žalmy a litanii 
ke všem svatým.

Zemřel 5. dubna 1419 ve Vannes.
(Jeho památka se slaví 5. dubna.)
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SVATÝ MUČEDNÍK TERENCIUS A DRUHOVÉ

Římský zločinný císař Deci-
us (249–251) poslal do všech krajů, 
které byly pod jeho vládou, nařízení, 
kterým pod trestem mučení a smrti 
nutil všechny křesťany k modlář-
ství. Když tento příkaz došel k cí-
sařskému místodržiteli Afriky, For-
tunacianovi, svolal k sobě všechny 
obyvatele Kartága, kde sídlil, usedl 
na soudnou stolici a řekl: „Přineste 
oběti bohům! Když ne, budete krutě 
mučeni a zemřete.“ Po těch slovech 
nechal před všemi rozložit mučicí 
nástroje. Mezi shromážděným lidem 
byli jak pohané, tak křesťané. Když 
viděli mučicí nástroje, polekali se a 
mnoho křesťanů, kteří více milovali 

svůj život než Krista, se vládci podřídili a odstoupili od křesťanské 
víry. Našlo se zde však i 40 věrných Ježíšových služebníků, kteří si 
pevně předsevzali, že zemřou za Krista. Jeden druhého posilovali 
slovy: „Dejte si dobrý pozor, bratři, aby se nikdo z nás nezřekl Krista, 
našeho Boha, aby se i On nás nezřekl před svým nebeským Otcem 
a Jeho svatými anděly.“ (Mt 10,33) „Pamatujte na slova Pána, On 
řekl: ‚Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Bojte 
se raději toho, kdo může zahubit duši i tělo v pekle.‘“ (Mt 10,28)

Když Kristovi služebníci odmítli modloslužbu, místodržitel For-
tunacianus jim řekl: „Vidím, že jste zralí a rozumní muži. Divím se, 
proč věříte takovému bláznovství a vyznáváte jako jediného Boha 
a Krále toho, jehož židé ukřižovali jako zločince.“ Svatý mučedník 
Terencius místodržiteli za všechny odpověděl: „Kdybys, Fortunaci-
ane, poznal moc ukřižovaného Krista, opustil bys modlářský 
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blud, poklonil by ses Ježíši a sloužil Mu. Syn Boží je dobrý, 
milosrdný a plný lásky. Podle dobré vůle svého Otce sestoupil 
na zem, spojil své božství s lidstvím a pro naši spásu vytrpěl 
těžká muka a kříž.“ Místodržitel vykřikl: „Přineste oběti bohům! 
Odmítnete-li, spálím vaše těla a zahubím vás.“ Svatý Terencius odpo-
věděl: „Myslíš si, že se necháme zastrašit? My se tebe ani tvých 
muk nebojíme! Neopustíme věčný život a jeho Dárce, abychom 
se klaněli mrtvým bohům. Čiň rychle, co chceš dělat, vymysli si 
na nás muka, jaká chceš, my jsme Kristovi služebníci a máme 
v našem Pánu sílu všechno přetrpět.“ Fortunacianus se rozhněval 
a rozkázal vléci mučedníky do modlářského chrámu. Modly byly 
ozdobeny zlatem, stříbrem a drahokamy. Když vedli mučedníky do 
obětiště, místodržitel jim řekl: „Přineste oběti velkému bohu Herkulo-
vi, sami vidíte jeho slávu a moc. Bude to pro vás užitečné, protože tak 
uniknete smrti a naši bohové vám pomohou.“ Terencius mu odvětil: 
„Klameš sám sebe, Fortunaciane, nevíš, co je užitečné pro tebe 
samotného. Ti tví zlatem zdobení bohové jsou pouhým kame-
ním, dřevem, mědí a železem k svádění lidí, aby je odváděli od 
věčného života. Sami nevidí, nemluví, neslyší, nechodí, protože 
je vytvořila lidská ruka k lidské podobě. Ať jim jsou podobni 
ti, kdo je dělají, i ti, kteří v ně doufají. Pověz mi: mohou ti, 
které vy nazýváte bohy, sami sobě pomoci či se pomstít těm, 
kdo jim ukřivdí? Když si nemohou pomoci, jak by mohli pomoci 
nám?“ Když to zločinný soudce uslyšel, rozkázal Terencia, Afrikána, 
Maxima a Pompeia uvrhnout do temnice a střežit je, protože je chtěl 
následující den předvést k výslechu. Zenona, Alexandra, Teodora 
a další s nimi, celkem jich bylo 36, postavil před soud nedaleko 
modlářského chrámu a řekl jim: „Znovu vám říkám, přineste oběti 
velkému Herkulovi, neboť jak vidíte, vaše vzpurnost vám nepřinesla 
žádný užitek, a jestliže se nepokloníte, budu vás mučit a v mukách 
zemřete.“ Svatí odpověděli: „My jsme křesťané, jak jsme ti už jed-
nou řekli, a smrti se nebojíme. Nikdo nás nemůže přesvědčit, 
abychom vzdali úctu nečistým modlám a poklonili se jim.“ 
Místodržitel odvětil: „Ať se vám to líbí nebo ne, musíte poslouchat 
císařovo nařízení,“ a rozkázal je bít zkroucenými železnými holemi 
a býkovci bez milosti. Když je bili, svatí mučednici pozvedli své oči 
k nebi a jako jedněmi ústy volali k Pánu: „Shlédni na nás, Pane, náš 
Bože, pomoz svým služebníkům a dej sílu vytrpět tato muka!“ Když 
to místodržitel uslyšel, rozkázal, aby je bili krutěji. Bilo je mnoho 
sluhů a střídali se tak dlouho, až bylo mučedníkům vidět vnitřnosti. 
Navzdory všem mukám, která svatí podstoupili, byly jejich tváře 
veselé a jasné, takže všichni, kteří se na ně dívali, obdivovali jejich 
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trpělivost a mužnost. Fortunacianus jim řekl: „Přineste oběti bohům 
a propustím vás.“ Svatí mlčeli a ve svém srdci se modlili. Místodržitel 
se rozhněval, přikázal rozžhavit železné rožně, pálit mučedníkům 
záda, polévat jejich rány octem smíchaným se solí a třít je drsnou 
žínicí. Kristovi mučedníci vzhlédli k nebi a modlili se: „Pane, Bože 
náš, Tys zachránil Daniela před lvy, Mojžíše z rukou faraóna a svatou 
Teklu jsi ochránil před ohněm a šelmami. Dal jsi svým milovaným 
služebníkům úplné vítězství nad Tvými nepřáteli. Ty jsi poslal svého 
Jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který stvořil nebe, 
zem a bezpočet hvězd a všem jim dal jména. On svou smrtí přemohl 
hřích a ďábla a otevřel nám dveře do svého nebeského království. 
Dej, abychom ho po těchto mukách přijali v dědictví a spolu se všemi 
svatými v něm oslavovali Tvé svaté jméno. Děkujeme Ti za toto utr-
pení, která snášíme z lásky k Tobě. Prosíme Tě, vyslyš nás a spas 
nás, neboť Tvoje je sláva na věky, amen.“ Když skončili modlitbu, 
místodržitel se ještě více rozzuřil. Rozkázal pověsit mučedníky na 
mučidla a drásat jim těla železnými hřebeny. Krev tekla jako řeka, 
ale svatí v těchto mukách ani trochu nezeslábli a nebyli jimi pře-
moženi, neboť Bůh je posiloval. Fortunacianus mučedníkům řekl: 
„Přesvědčila vás již muka, abyste se odvrátili od vašeho bláznovství? 
Anebo chcete i nadále zůstávat ve vašem pobloudění.“ Svatí mu nic 
neodpovídali. Místodržitel zuřivě vykřikl: „Mluvím k vám, vy niče-
mové!“ Svatí pohlédli k nebi a řekli: „Všemohoucí Bože, Ty jsi kdysi 
spálil ohněm Sodomu a Gomoru pro jejich nepravost. Dnes, pro svou 
pravdu, znič nečisté bohy i tento pohanský chrám.“ Po těchto slovech 
se svatí mučedníci požehnali znamením svatého kříže a dýchnuli 
směrem k modlářskému obětišti. Hned všechny modly v chrámě 
s velkým hřmotem popadaly a rozsypaly se v prach. Mučedníci 
řekli místodržiteli: „Vidíš své bohy? Kde je jejich síla a moc? Mohli 
si pomoci?“ Po chvíli se zřítil i chrám. Byl vyvrácen do základů. 
Když zločinný soudce uviděl zničený chrám a rozbité bohy, vzplanul 
hněvem a přikázal setnout mučedníky mečem. Když svatí uslyšeli 
rozsudek smrti, zaradovali se a chválili Boha. S veselou myslí šli na 
místo popravy. Když tam přišli, sklonili svá kolena a z lásky k Ježíši 
radostně nastavili své šíje pod meč. Zbožní muži pak vzali jejich 
svatá těla a důstojně je pochovali.

Poté, co tyto svaté mučedníky zabili, místodržitel Fortunacianus 
nařídil předvést svatého Terencia, Afrikána, Maxima a Pompeia. Řekl 
jim: „Přineste oběti bohům! Nepřinesete-li, zahynete. Nikdo vás nevy-
trhne z mých rukou.“ Svatí odpověděli: „My jsme křesťané, jak jsme 
ti už mnohokrát řekli, a všechnu svou naději vkládáme v Kris-
ta. Démonům se nepokloníme a tvým bohům sloužit nebudeme. 
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Tvých muk se nebojíme, nalož s námi, jak chceš. Věříme naše-
mu Bohu, že tě přemůžeme tak, jako Kristus přemohl ďábla a 
teď nás posiluje, abychom zmařili tvůj zlý úmysl.“ Místodržitel 
znovu rozkázal odvést svaté mučedníky do vězení. Nařídil, aby jim 
na šíje nasadili těžké, železné okovy a ruce i nohy jim svázali řetězy. 
Na zemi přikázal rozložit ostrá železa a na ně položit mučedníky. 
Rovněž zakázal kohokoli z křesťanů k nim pouštět, aby jim nemohli 
přinést jídlo. Když svatí zůstávali v takových mukách a modlili se 
k Bohu, o půlnoci temnici ozářilo světlo a před nimi stanul Pánův 
anděl. Řekl jim: „Terencie, Afrikáne, Maxime, Pompeie, služebníci 
Nejvyššího Boha, vstaňte a posilněte svá těla!“ Když to řekl, dotkl 
se jejich železných okovů a ty se hned rozlomily a popadaly. Před 
mučedníky se zjevil nebeský pokrm. Anděl řekl: „Odpočiňte si od 
muk a přijměte pokrm, který vám poslal Kristus.“ Svatí poděkovali 
Ježíši a posilnili se. Strážci uviděli v temnici světlo, vešli dovnitř 
a spatřili svaté mučedníky, jak se radují a veselí. Hned to běželi 
oznámit místodržiteli. Ten přikázal, aby je ráno předvedli před něj. 
Když svatí stanuli před Fortunacianem, řekl jim: „Copak vás muka 
nenaučila, abyste zavrhli své bláznovství a přistoupili s klaněním 
k bohům?“ Svatý Terencius odpověděl: „Bláznovstvím by pro nás 
i pro všechny, kdo milují Boha, bylo odříci se Ježíše Krista a 
poklonit se běsům, kterým se ty klaníš.“ Fortunaciana jeho slova 
rozzuřila, rozkázal pověsit je na mučidlech a drásat jim železnými 
hřebeny žebra. Svatí se při tomto mučení modlili k Bohu: „Ježíši 
Kriste, Synu Boží, Světlo křesťanů, naše nejjistější Naděje, buď 
s námi a pomoz nám, nezahanbi nás! Trpíme pro Tvé svaté 
jméno.“ Když se tak modlili, jejich bolest se zmenšila, neboť Pán ji 
ulehčil. Místodržitel rozkázal znovu je uvrhnout do vězení. Zavolal 
k sobě čaroděje, kteří uměli začarovat šelmy a hady, a nařídil jim, 
aby svými čárami přivolali jedovaté hady a zavřeli je do temnice 
spolu s mučedníky. Čarodějové udělali, co jim bylo přikázáno, ale 
hadi se plazili u nohou svatých mučedníků a nedotkli se žádného 
z nich, vůbec jim neuškodili. Mučedníci zpívali a slavili Boha. Tak 
svatí strávili s hady ve věznici tři noci a tři dny. Čtvrtého dne se chtěl 
Fortunacianus dozvědět, zda hadi mučedníky usmrtili. Sluhové se 
přiblížili ke dveřím vězení a uslyšeli svaté vězně, jak zpívají a chválí 
Boha. Chtěli se důkladněji dozvědět, co se v temnici děje, proto vyšli 
nahoru a odkryli poklop. Uviděli svaté sedět v kobce, u nich stál Boží 
anděl a nedovoloval hadům, aby se k mučedníkům přiblížili. Služeb-
níky zachvátila hrůza a běželi k místodržiteli, aby mu to oznámili. 
Jakmile to Fortunacianus slyšel, rozkázal čarodějům, aby vyvedli 
hady z temnice a mučedníky aby k němu přivedli. Čarodějové šli do 



66

vězení a jako vždy odříkávali svá zaklínání, ale hadi je vůbec nepo-
slouchali. Nakonec se všichni plazi s velkou zuřivostí vrhli na své za-
klínače a všechny je pokousali, takže čarodějové padli mrtví k zemi. I 
jiné pohany, kteří tam byli, smrtelně uštkli a pak se z místa odplazili.

Po tom všem svaté mučedníky znovu přivedli před Fortunaciana. 
Ten, když viděl, že se jim nic nestalo, rozhněval se a odsoudil je k 
popravě mečem. Svatí se velmi zaradovali, když uslyšeli rozsudek, 
a po cestě na smrt vesele zpívali a slavili Boha. Po jejich popravě 
zbožní muži pochovali jejich svatá těla. Stalo se to roku 250.

SVATÝ PAPEŽ CELESTIN I.

Svatý Celestin byl Říman. Papežem se 
stal v roce 422 po smrti Bonifáce I. Jako 
viditelná hlava Kristovy církve dbal o její 
jednotu, a to především tak, že bránil 
spasitelnou víru před heretiky. V té době 
se na západě šířilo falešné učení pela-
giánů a východní církev byla zasažena 
herezí cařihradského patriarchy, odpad-
líka Nestoria. Britský mnich Pelagius a 
jeho stoupenci popírali realitu prvotního 
hříchu s jeho následky a tvrdili, že se 
prý člověk může spasit bez Boží milos-
ti, vlastními silami, když žije asketicky 
a ctnostně. Papež Celestin I. proto po-
slal do Anglie svaté biskupy Germana a 
Lupa, aby posílili katolíky v pravé víře.

Roku 430 svolal místní sněm v Římě, 
na kterém bylo učení Nestoria zkoumáno a zavrženo jako bludné. Od-
padlík se však nezřekl svých falešných pohledů, a proto byl v roce 431 
svolán III. všeobecný koncil v Efezu. Předsedali mu dva delegáti řím-
ského biskupa. Svatí otcové potvrdili odsouzení Nestoria a slavnostně 
vyhlásili učení církve, že v Kristu jsou dvě přirozenosti spojené v jed-
né božské osobě a že Panna Maria právem nese titul Bohorodička.

Papež Celestin se rovněž snažil šířit světlo evangelia mezi pohany 
a poslal do Irska prvního biskupa Palladia. Tak sv. Celestin, pravdivý 
pastýř, pečoval o Boží vinici až do své smrti v roce 432.
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SVATÝ MUČEDNÍK ANTIPAS, BISKUP

„Vím, kde bydlíš: tam, kde je 
trůn satanův. Avšak pevně se držíš 
mého jména a nezapřel jsi víru ve 
mne ani ve dnech, kdy můj věrný 
svědek Antipas byl zabit mezi vámi, 
tam, kde bydlí satan.“ (Zj 2,13) 
Toto praví Pán Ježíš v knize Zje-
vení o sv. Antipovi.

Svatý Antipas byl učedníkem 
apoštola Jana, který ho určil za 
biskupa města Pergamon. Svou 
horlivou prací přivedl mnoho po-
hanů ke Kristu. Světlem pravé víry 
rozehnal temnotu modloslužby. 
Démoni, které pohané ctili jako 
bohy, nemohli ve městě déle zů-
stávat a uprchli. Ve snech se zjevovali žrecům a stěžovali si: „Nepři-
jímáme vaše oběti ani nevdechujeme jejich vůni, protože křesťanský 
biskup Antipas nás vyhnal.“ Tehdy se pohané s hněvem vrhli na 
svatého a vedli ho k městskému prefektovi. Bylo to v dobách krutého 
pronásledování křesťanů za císaře Domitiana (81–96). Prefekt nutil 
biskupa přinést oběti modlám. Antipas mu na to odpověděl: „Věz, 
že jsem křesťan a císařským zákonům, bláznivým a zločinným, 
se podřizovat nebudu!“ Pak dodal: „Pokud sami vaši bohové, 
které nazýváte vládci všehomíra a svými ochránci, vyznávají, 
že byli přemoženi jedním člověkem a s hanbou museli uprch-
nout, jak by mohli pomoci vašemu městu a vysvobodit vás, 
když přijde neštěstí? Proto alespoň teď, když jste se dozvěděli 
pravdu, zavrhněte svůj blud! Uvěřte v Ježíše Krista, který se-
stoupil z nebe, aby spasil lidský rod, a znovu přijde všechny 
soudit. On odplatí každému podle jeho skutků — buď věčnou 
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ctí, nebo věčným trestem.“ Jakmile to biskup řekl, bezbožníci se 
ho chopili a vedli do chrámu Artemidy. Tam byl měděný vůl, pod 
nímž pohané založili oheň, a když se měď rozžhavila až do červe-

na, mučedníka hodili dovnitř. Trpěl 
nevýslovná muka a volal k Bohu: 
„Děkuji Ti, Pane, za všechno! Ty 
zachraňuješ ty, kteří v Tebe doufa-
jí. Učiň mě hodným, abych nalezl 
milost u Tvého Syna, abych mohl 
přebývat mezi těmi, kteří byli umu-
čeni za Jeho svaté jméno! Prosím 
Tě nejen za sebe, ale i za ty, kteří 
přijdou po mně. Dej jim svou milost, 
aby všichni lidé oslavovali Tvé svaté 
jméno. Kéž síla Tvého svatého kříže 
teď zvítězí nad silou hříchu a ďáb-
la ve mně a v celém lidstvu. Ježíši, 
s Tebou jsem ukřižován!“ V těchto 
modlitbách sv. Antipas odevzdal 

svou duši nebeskému Otci. Stalo se to v roce 92. Zbytky jeho sva-
tých ostatků křesťané důstojně pochovali. Vytékal z nich vonný olej, 
který uzdravoval nemocné.

Ve starých časoslovech je u mučedníka Antipy poznámka, že má 
od Boha milost uzdravovat bolesti zubů.

SVATÁ GEMMA

Svatá Gemma se narodila 12. března 1878 v italské vesnici Cami-
gliano blízko města Capannori v provincii Lucca. Její rodiče, lékár-
ník Enrico Galgani a jeho manželka Aurelia, měli osm dětí, kterým 
se snažili dát co nejlepší křesťanskou výchovu. Obzvlášť matka 
byla pro své děti vzorem svatosti a zbožnosti. Žila vydaností Pánu 
Ježíši, každého dne přijímala svaté přijímání a hodně se modlila. 
Vysvětlovala dětem, jak velkým zlem je hřích, ukazovala na marnost 
pozemských věcí a naproti tomu, co je skutečné štěstí, které vychází 
z dokonalého sjednocení duše s Bohem. Brala malou ručku Gemmy 
do své a dotýkala se jí ukřižovaného Pána se slovy: „Podívej na hlavu 
s trnovou korunou, to vše z lásky k tobě. Dotkni se rukou krutě přibi-
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tých hřeby a také Pánových nohou. 
Podívej se do strašné rány v jeho 
srdci, z něhož vytekla krev a voda.“ 
Srdce malé Gemmy se rozhořívalo 
láskou k Spasiteli. Často pak vola-
la: „Dej mi, maminko, dej mi Ježíše!“ 
Aurelia však těžce onemocněla a její 
život se blížil ke konci. Dokud ještě 
mohla chodit, přicházela do chrámu 
na bohoslužby. Poslední slova svaté 
ženy byla: „Ochotně obětuji svůj život 
Bohu za milost znovu uvidět svých 
osm dětí v ráji.“

Po smrti matky poslal otec Ge-
mmu do školy. V těch časech děti 
nemohli do dvanácti let přistupovat k svatému přijímání. Když bylo 
Gemmě devět let, tak silně toužila přijmout Ježíše do svého srdce, že 
by zemřela ze smutku, kdyby jí nedovolili svaté přijímání přijmout. 
Nakonec díky starostlivosti faráře dostala vytoužené dovolení. Svaté 
děvčátko pak šlo k řeholním sestrám, kde se deset dní připravovalo 
na první setkání s Kristem. Gemma si zamilovala modlitbu. Vždy, 
když se vrátila ze školy domů, nejprve spěchala do svého pokoje, 
kde se na kolenách pomodlila celý růženec s patnácti tajemstvími. 
Kromě toho často po nocích prosila Pána, aby chránil její duši od 
hříchu, světa a ďábelských pokušení. Každý den se snažila posvětit 
živou vírou a skutky lásky.

Pán Ježíš povolal Gemmu, aby spolu s Ním přijala účast v Jeho 
utrpení a takovým způsobem Mu pomáhala spasit duše. Jednou se 
modlila pod křížem a vnímala, že jí Ježíš položil na hlavu trnovou 
korunu. Tehdy svatá hluboce pochopila, co je hřích, jak drahocenná 
je lidská duše a jak bezmezná je láska Pána, který nás vykoupil. 
Z druhé strany si uvědomovala realitu Boží spravedlnosti, která 
požaduje vynahrazení za nepravosti, které lidé spáchali. Gemma 
toužila proměnit se v ukřižovaného Ježíše, a proto se zcela zříkala 
své vůle a dokonale se snažila sjednotit s vůlí Boží. Od té doby po-
kojně snášela chudobu, neporozumění, výsměch i urážky.

Jednoho dne po svatém přijímání dal Ježíš Gemmě poznat, že 
bude mít mnoho utrpení. Řekl jí: „Dcero, potřebuji silné a odvážné 
duše, které se nebojí být oběťmi Boží spravedlnosti mého Otce, aby 
vynahradily za lidské urážky a vynahrazovaly za mnoho vzpurných 
hříšníků, zatvrzelých ve svých hříších. Kdybych ti mohl popsat hněv 
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mého Otce na tento bezbožný svět! Nic nemůže udržet Jeho ruku. 
Připravuje velký trest pro celý svět.“ Gemma pochopila význam Kris-
tových slov a odpověděla na ně vší silou své lásky: „Drahý Ježíši, 
chci obětovat sebe. Nejsou taková muka, která bych netoužila 
přetrpět kvůli Tobě. Prolila bych všechnu svou krev, abych se 
zalíbila Tvému přesvatému Srdci a zadržela hříšníky, aby Tě 
neuráželi.“ Potom padla na tvář, ruce rozepjala do tvaru kříže a 
řekla: „Ježíši, jsem Tvoje oběť! Můj život je ve Tvých rukou. Ať 
se ve všem děje Tvá svatá vůle.“

Brzy utrpení přišlo. Její otec zbankrotoval, onemocněl a zemřel. 
K splacení dluhů bylo třeba dát vše, co bylo v domě. Gemma vytáhla 
z kapsy dokonce i dvě poslední liry. Zůstala se svými sourozenci 
v prázdném domě bez otce a matky a bez prostředků k životu. Po 
pohřbu otce vzala bohatá teta Gemmu k sobě. Ta se tam však necítila 
šťastná. Příbuzní nechápali její duchovnost, proto se jí často vysmí-
vali. Jednoho dne, když Gemma cosi nedobrého vytkla bratranci, 
udeřil ji tak silně do tváře, že se jí udělala pod okem velká podlitina. 
Teta chtěla, aby se vdala. Polekaná dívka se obrátila s prosbou o 
záchranu k Ježíši. Brzy vyslyšel svou věrnou služebnici. Gemma 
nečekaně těžce onemocněla a vrátila se domů. Její zdravotní stav 
se stále zhoršoval. Nejprve celá otekla a vypadaly jí všechny vlasy. 
Nakonec zůstala ochrnutá na lůžku. Lékaři zkoušeli různé léky, ale 
ty nepomáhaly a způsobovaly svaté panně ještě větší bolesti. Když 
už se nemohla ani pohnout, mlčela, trpěla a modlila se. V čase ne-
moci svatá stále obracela svůj pohled k Pánovu kříži. Přicházely k ní 
místní řeholnice, aby ji povzbudily. Pokaždé s sebou braly mladé 
kandidátky, aby se učily od Gemmy trpět z lásky k Ježíši. V té době 
Gemma složila slib čistoty. Horlivě se modlila a Bůh udělal zázrak — 
vstala z lůžka. Její největší touhou bylo vstoupit do kláštera, ale 
slabé zdraví jí to nedovolovalo. Zkoušela žít spolu se sestrami, ale 
už po dvaceti dnech se musela vrátit domů. Podřídila se Ježíšově 
vůli, i když to pro ni bylo mimořádně těžké. Doma začala znovu 
sloužit svým mladším bratrům a sestrám. Gemma musela mno-
hokrát přenést těžké lékařské zásahy. Jednou bylo třeba pročistit 
část kosti. Svatá se podrobila této bolestné operaci bez narkózy. 
V těchto nesnesitelných bolestech se jen jednou vydralo z jejích úst 
tiché zasténání. Obnovila ale své síly pohledem na kříž a poprosila 
za odpuštění své slabosti.

Když se Gemma zahleděla na ukřižovaného Spasitele, z celého 
srdce toužila pro Něj trpět. Někdy ji sám Ježíš dával vědět, za koho 
se má modlit.
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Jednou svatou navštívil otec Germano, její duchovní vůdce. Vešel 
do pokoje a uslyšel, jak hlasitě volá k Bohu za obrácení jedné zatvr-
zelé hříšnice, kterou se Gemma, zatím bezvýsledně, snažila v roz-
hovorech a listy přivést k pokání. Najednou však někdo zaklepal na 
dveře. Byla to ta žena. Klekla před otcem a prosila, aby ji vyzpovídal.

Když se svatá setkala s nějakým člověkem, který byl v těžkém 
hříchu, hned poznala nešťastný stav jeho duše a velmi se pro něj 
trápila. Často, když myslela na to, jak velkou urážkou Boha je hřích, 
lily se jí z očí slzy.

8. června 1899 se Gemmě zjevil Pán Ježíš a nechal jí na srdci, 
rukách a nohách své svaté rány, stigmata. Byla viditelná všem. 
Krvácela každou noc ze čtvrtka na pátek až do třetí hodiny odpo-
ledne, kdy Ježíš zemřel na kříži. Ten čas svatá trávila v hlubokém 
mlčení s myslí upnutou ke Kristovým mukám. Pán obdařil Gem-
mu mimořádnými milostmi. Často prožívala duchovní povznesení, 
viděla Přesvatou Bohorodičku a jejího Syna. Obzvlášť horlivě se 
služebnice Boží modlila a přinášela oběti za ubohé duše v očistci. 
Toto zachraňování duší bylo Ježíši tak milé, že své malé nevěstě 
několikrát ukázal, jak ve slávě přecházely z očistce do nebe. Svatá 
se také nezapomínala přimlouvat za duchovní pastýře, aby Pán 
skrze ně zachránil mnoho lidí. Chápala, že kněží také potřebují 
Boží milost, aby se stali svatými. Milost pro ně Gemma vyprošovala 
tím, že Ježíši obětovala své utrpení, a tím dala dobrý příklad všem 
křesťanům. Deset měsíců před smrtí, od seslání Ducha svatého 
v roce 1902, svatá žila pouze svatým přijímáním. Muka umírání 
trvala několik měsíců. Přišel Zelený čtvrtek. Přítelkyně, která se o ni 
starala, si chtěla jít trochu odpočinout, ale Gemma ji zadržela slovy: 
„Neopouštěj mě, dokud nebudu přibita ke kříži. Mám být ukřižovaná 
s Ježíšem. Pán mi řekl, že všechny Jeho děti mají zemřít ukři-
žovaní.“ Pak zůstala v duchovním povznesení a až do Bílé soboty 
ležela na smrtelné posteli s rukama rozepjatýma do tvaru kříže. Před 
osmou hodinou večer Gemma přijala svátost pomazání nemocných. 
Pak řekla: „Ježíši, Ty vidíš, že už nemám sil a nemohu více vydržet. 
Je-li to v souladu s Tvou vůlí, vezmi mne k sobě.“ Pak se podívala na 
obraz Přesvaté Bohorodičky a řekla: „Matko, odevzdávám svou duši 
do tvých rukou. Pros Ježíše, aby byl ke mně milosrdný.“ Kněz přinesl 
Gemmě svaté přijímání. Půl hodiny poté, co naposledy přijala nej-
dražšího Ježíše, lehce sklonila hlavu na pravou stranu a odevzdala 
svou duši Pánu. Stalo se to 11. dubna roku 1903.
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SVATÝ BASIL, BISKUP PARIJSKÝ

Za Helléspontem v Mýsii bylo město Parion. Biskupem tam byl 
muž neobyčejné svatosti jménem Basil. Za časů byzantského císa-
ře, ikonoborce Lva III. Isaurského (717–741), který pronásledoval 
křesťany za uctívání svatých ikon, byl biskup Basil pronásledován 
a mnoho vytrpěl za věrnost pravé křesťanské víře. Ani okovy, ani 
bičování, ani vyhnanství ho nezviklaly a nedonutily opustit pravou 
víru. Věrný svaté pravdě a obohacený zásluhami vyznavače, zemřel 
sv. Basil v roce 728.

SVATÁ IGUMENIE1 ATANÁZIE

Svatá Atanázie pocházela ze zbožné křesťanské rodiny, její otec 
se jmenoval Nikita a matka Marie. Žili na ostrově Aigina.2

Když bylo Atanázii sedm let, brzy se naučila nazpaměť celý žaltář 
a velmi ráda četla Písmo svaté.

Jednoho dne tkala o samotě plátno a najednou uviděla zářivou 
hvězdu, jak sestupuje z nebe. Přiblížila se k ní, ozářila děvče svým 
světlem a zmizela. Od té chvíle měla Atanázie marnost světa v ne-
návisti a zatoužila vstoupit do monastýru. Rodiče jí však nedovolili 
naplnit tuto velkou touhu. Vyvíjeli na ni silný nátlak, až nakonec 
přinutili mladou Atanázii vstoupit do manželství.

Šestnáct dní po uzavření sňatku Atanázie náhle ovdověla. Její 
manžel musel jít bojovat proti nájezdným barbarům a vzápětí byl 
zabit mečem. Po smrti manžela sv. Atanázie znovu chtěla vstoupit 

1 řeholní představená
2 ostrov v Saronském zálivu Egejského moře
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do monastýru, ale nestihla to udě-
lat. Císař náhle vydal nařízení, aby 
panny a mladé vdovy byly provdány 
za císařské zbrojnoše. Rodiče ji tedy 
znovu přesvědčili, aby se vdala za jiné-
ho muže. Přestože se tak stalo, Ataná-
zie nepřestávala usilovat o spásu své 
duše. Stále se modlila, zpívala žalmy, 
četla Boží slovo a zbožné knihy. Po-
hrdala světskými požitky a nedbala o 
pomíjivé statky, ale vždy se před dru-
hými pokořovala a sloužila jim. Za 
to ji měli velmi rádi všichni příbuz-
ní, ale i sousedé. Svatá Atanázie byla 
tak milosrdná k chudým, že třebaže 
bylo v domě mnoho hodnotných věcí 
a bylo co rozdávat, nevystačilo jí to. 
Vdovám, sirotkům a všem potřebným štědře dávala, co potřebovali 
k životu. V neděli a ve svátky shromažďovala ve svém domě ženy 
ze sousedství, četla jim Písmo svaté, učila je bázni Boží a lásce 
k Bohu i bližnímu. Tak sloužila Pánu a za nějaký čas přesvědčila 
svého manžela, aby se zřekl světa a vstoupil do monastýru, kde 
potom celý svůj život prožil pro Pána a nakonec odevzdal svou duši 
do Jeho rukou.

Svatá Atanázie našla několik žen, které rovněž hořely duchem a 
chtěly žít v monastýru. Spolu s nimi odešla na osamocené místo. 
Přijaly tam postřižiny od jednoho starce a sloužily Bohu modlitbou 
a postem. Za čtyři roky sestry přesvědčily Atanázii, aby se stala 
jejich igumenií — představenou. Přestože ji nazývali představenou, 
ona samu sebe měla za nejposlednější, podle Ježíšova slova: „Kdo 
z vás chce být mezi vámi velký, ať vám bude sluhou.“ (Mt 20,26) 
Ponižovala se před jinými a snažila se raději sloužit sestrám, než 
aby ony sloužily jí. Horlivě se modlila, zpívala žalmy a rozjímala o 
Božích věcech. Když uplynuly čtyři roky od doby, co byla Atanázie 
ustanovena igumenií, rozhodla se, že se sestrami odejdou na jiné 
osamocené místo v pustině, aby tam mohly snáze pracovat pro Boha. 
Sestry spolu s Atanázii hledaly takové místo a z Boží prozřetelnosti 
potkaly starého mnicha jménem Matouš. Ukázal jim na ostrově mís-
to, kde by se mohly usadit. Bylo na opuštěné hoře, kde se nacházel 
starobylý chrám svatého prvomučedníka Štěpána. Když sv. Atanázie 
uviděla to místo, řekla: „Toto místo jsem už dávno vnitřním zrakem 
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viděla. Myslím, že tady budeme žít, dokud nezemřeme.“ Ctihodný 
Matouš zde s požehnáním místního biskupa uzpůsobil příbytek 
pro sestry.

Jednoho dne se svatá igumenie modlila k Pánu se zrakem upře-
ným k nebi a uviděla jasný oblak, z něhož vycházely sluneční pa-
prsky. Uprostřed oblaku stál muž ve velké záři. Naplnil ji údiv a 
řekla si: „Kdo tohoto svatého muže obdařil takovou nadpozemskou 
krásou? Která ctnost ho učinila tak jasným?“ Když tak přemýšlela, 
uslyšela hlas: „Toho muže, kterého vidíš, obdařila tímto jasem a 
nádherou poníženost a pokora. Věz, že i ty budeš stejně tak prozá-
řena za poníženost a pokoru.“ Od té chvíle se sv. Atanázie začala 
ještě horlivěji cvičit v pokoře, takže v ní nebylo ani stopy po hněvu 
a povyšování se.

Bůh obdařil svou věrnou služebnici darem divů činění. Jednou, 
když rozjímala o Ježíši Kristu, přišel k ní muž, který měl velmi 
nemocné oči. Prosil ji, aby se za něj pomodlila. Atanázie mu pro 
útěchu s pokorou řekla: „I já trpím stejnou nemocí očí, trp a Bůh 
ti pomůže.“ On ale nechtěl odejít a s vírou ji prosil o modlitbu za 
uzdravení. Tehdy se za něj ctihodná Atanázie pomodlila a řekla: 
„Náš Pán Ježíš Kristus, který uzdravil slepého od narození, ať ti dá, 
bratře, úplné uzdravení.“ Muž se hned zcela uzdravil. Zvěst o ní 
se roznesla po celém kraji a mnoho lidí za ní přicházelo a pro její 
modlitby byli uzdraveni.

Ctihodná Atanázie u chrámu sv. Štěpána vystavěla ještě tři chrá-
my. Jeden ke cti Přečisté Panny Marie, druhý ke cti sv. Jana Křtitele 
a třetí ke cti svatého biskupa Mikuláše. Nejvíce vyzdobila chrám 
Bohorodičky, neboť měla k Matce Boží velkou lásku. Lidé ji však 
za to začali velmi chválit a nedali jí chvíli pokoje. Rmoutilo ji to a 
přemýšlela, kde se před nimi schovat. Jednoho dne proto s sebou 
vzala dvě sestry, Marinu a Eupraksii, a utekla s nimi do Konstan-
tinopole, kde zůstala v jednom ženském monastýru sedm let. Bůh 
však oslavil svou služebnici i tam, neboť pro její modlitby z lidí vy-
cházeli démoni a nemocní byli uzdravováni. Za nějaký čas se o ní 
dozvěděly sestry z aiginského monastýru. Přišly za ní a prosily jí, 
aby se vrátila zpět. I sama Atanázie měla vidění, jaké ji přesvědčilo, 
aby se vrátila. Řekla sestrám Marině a Eupraksii: „Přišel čas, aby-
chom se vrátily na své místo, neboť jsem ve vidění viděla otevřený 
chrám Přečisté Bohorodičky a Maria nám přikázala, abychom do 
něj vešly.“ Vrátily se tedy do svého monastýru, kde o několik dní 
později Atanázie těžce onemocněla. Bůh jí opět ve vidění ukázal, 
že zanedlouho přijde k Němu. Stále se proto modlila a sestrám, co 



75

byly kolem ní, nic více neříkala než jen: „Zpívejte, sestry, zpívejte 
a chvalte Boha neustále, aby byl milosrdný k nám hříšným.“ 
Dvanáctého dne po vidění ctihodná matka řekla: „Pomozte mi, jsem 
velmi vyčerpaná. Jděte do chrámu a ukončete modlitbu žaltáře, neboť 
já ji už nemohu dokončit, zcela jsem ztratila sílu.“ Sestry poslechly a 
šly do chrámu. Pak se vrátily k svaté a viděly, že už brzy zemře. Za-
čaly plakat a prosit ji o poslední modlitbu. Za všechny se pomodlila 
a řekla: „Mé sestry, tento den se loučíme, ale v budoucím věku nás 
znovu Bůh spojí. Kéž vám Pán dá jednotu a pokoj a kéž vás naplní 
svými milostmi.“

Blížil se svátek Nanebevzetí Přesvaté Bohorodičky, proto Atanázie 
sestrám řekla: „Nezapomeňte na nic z toho, co k svátku patří. Chu-
dobným, sirotkům a vdovám udělejte hostinu a po ukončení svaté 
liturgie uložte do země mé ubohé tělo.“ To když řekla, zavřela oči a 
odevzdala Bohu svou duši. Tak v den Nanebevzetí Přesvaté Boho-
rodičky sestry pochovali tělo své igumenie.

Před svou smrtí sv. Atanázie ještě řekla sestrám, aby čtyřicet 
dní po její smrti stále vystavovaly jídlo pro chudobné. Sestry tak ale 
činily jen devět dní. Ctihodná Atanázie se jim zjevila a řekla: „Proč 
jste přestoupily mé nařízení? Vězte, že modlitby a almužny, které se 
obětují za zemřelého, vyprošují té duši u Boha milosti. Přebývá-li duše 
v očistci, pro tyto modlitby pak odsud odchází, anebo se umenšují její 
tresty. Přebývá-li duše v nebi, vyprošuje u Boha milosti pro ty, kteří 
se za ni modlí.“ Když to řekla, stala se neviditelnou.

Uplynul rok od smrti sv. Atanázie a nadešly dny její památky. 
K jejímu hrobu přišli dva kněží a přivedli s sebou ženu, kterou 
mučilo mnoho zlých duchů. Vyndali truhlu s ostatky ctihodné Ata-
názie a chtěli jí otevřít. V tu chvíli však démoni z posedlé ženy vyšli 
a byla zcela zdravá. Z truhly vystupovala velmi příjemná vůně, a 
když ji otevřeli, uviděli tělo sv. Atanázie zcela neporušené. Z těla 
také vytékal vonný olej. Rozhodli proto, že svaté ostatky neuloží 
znovu do země, ale vystavili je v chrámu. Skrze svaté ostatky Bůh 
činil mnoho zázraků.
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SVATÍ MUČEDNÍCI AFIANUS A EDESIUS

Svatí Afi anus a Edesius byli 
rodní bratři, narodili se v pohan-
ství. Pocházeli z města Patara v Lý-
kii, odkud je pak rodiče poslali do 
města Berytus1 na studia fi losofi e 
a práva. Žili zde poctivě, pokorně 
a cudně a své mládí trávili k údi-
vu všech neposkvrněně. Zlozvyků, 
které jsou vlastní mladému věku, 
se varovali a podobali se spíše 
ctnostným starcům, kteří svůj ži-
vot prožili v čistotě. Neztratili proto 
Boží milost a v jejich srdcích zazá-
řilo světlo chápání pravdy. Zača-
li vidět blud modlářů a poznávat 

spravedlivou cestu křesťanské zbožnosti. Zatoužili se dokonaleji 
dozvědět o našem Pánu Ježíši Kristu, pravém Bohu, a stát se Jeho 
služebníky.

Když se vrátili z Berytu domů, zjistili, že jejich otec byl povýšen 
do úřadu správce města Patary a nechce opustit pohanskou ohav-
nost. Navíc ani jejich příbuzní se nechtěli dát probudit z temnot 
démonského pohanství. Když to bratři viděli, nechtěli mít už nic 
společného s ohavností pohanů ani žít uprostřed nich a tajně z domu 
odešli. Opustili otce, dům i majetky a všechny pozemské požitky 
kvůli Kristu. Vedeni Duchem Božím přišli do Caesareje palestinské. 
Tam našli bohumilého křesťanského presbytera Pamfi la, který se 
později stal Kristovým mučedníkem, a odevzdali se mu k duchov-
nímu učení Božské moudrosti.

V tom čase Maximinus Daia pronásledoval Kristovu církev a ve 
východních provinciích proto byly velké nepokoje a Kristovi služeb-
níci všude zabíjeni.

Svatý Afi anus byl statečný mladík. Šel do ohavného modlářské-
ho chrámu, kde městský prefekt Urban v tom čase přinášel oběti 
modlám. Beze strachu k němu přistoupil, zadržel jeho pravou ruku, 
kterou přinášel oběť, a odvážně, s božskou autoritou v hlase, ho 
přesvědčoval, aby se zastavil a odvrátil od tohoto bludu. Zdůraznil, 
že modly, za nimiž jsou běsi, jsou udělány lidskýma rukama, a kdo 

1 dnešní Bejrút
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z nich činí bohy, uráží jediného pravého Boha. Afi anova odvaha 
mnoho věřících utvrdila ve víře, ale nevěřící, a nejvíce samotného 
prefekta, podnítila k velkému hněvu. Vojáci, kteří byli s prefektem, 
se hned chopili svatého jako vlci ovce, a uštědřili mu bezpočet ran 
do tváře a po celém těle. Hodili ho na zem a šlapali po něm. Nako-
nec ho vsadili do okovů a uvrhli do vězení. Zrána ho vyvedli před 
soud, a když ho prefekt přesvědčoval k modlářské oběti, Afi anus 
ukázal, že je nepřemožitelným Kristovým bojovníkem. Pověsili ho 
na mučidla a ostrými železnými nástroji mu rozdírali celé tělo až do 
kostí a bili ho olověnými holemi po tváři, krku i žebrech, takže pro 
množství ran už nebyl k poznání. Jeho žebra byla zcela rozdrcena 
a polámána. On ale v těchto mukách nepřestával silným hlasem 
vyznávat jméno Ježíše Krista, jako by trpěl v cizím těle. Prefekt 
rozkázal, aby ho utopili v mořské hlubině. Zavezli mučedníka na 
hlubinu, přivázali mu kámen ke krku a hodili ho do vody. Hned 
v tu hodinu se moře vzedmulo burácejícími vlnami, země se zatřás-
la a celé město se pohnulo v základech. Všechny zachvátil strach. 
Mořské vlny vynesly mučedníkovo tělo na zem před městské brány. 
Stalo se to v pátek. Tak velkými znameními bylo provázeno utrpení 
a smrt svatého mučedníka Afi ana.

Poté bylo zajato i mnoho jiných křesťanů i Afi anův bratr Ede-
sius. Jedny hned krutě mučili, jiné odsoudili k práci v měděných 
dolech. Mezi nimi byl i sv. Edesius. Za pár let byl Edesius odveden 
do Alexandrie v Egyptě. Uviděl zde knížete Hierokla, kterak sedí na 
soudné stolici a běsní proti křesťanům. Bohu zasvěcené panny a 
ctnostné křesťanské ženy vydával hanebným smilníkům k zneuctě-
ní. Svatého naplnila taková horlivost, že se přede všemi vrhl na kní-
žete, udeřil ho do tváře, shodil na zem, bil ho a vytýkal mu zločinné 
a nespravedlivé soudy. Ti, co stáli kolem, se ho chopili a mučili ho 
pak podobně jako jeho bratra Afi ana. Po krutých mukách byl uto-
pen v moři. Tak i Edesius oslavil Boha mučednickou smrtí, stejně 
jako jeho bratr. Oba přijali od Krista vítěznou korunu v roce 306.
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SVATÝ MUČEDNÍK ARTEMON

Za vlády císaře Diokleciána na-
stalo velké pronásledování křesťa-
nů. Po celé Římské říši byli roze-
sláni vyšší úředníci či vojenští dů-
stojníci, aby nutili křesťany přinést 
oběti modlám, a ti, kteří se nepod-
řídí, měli být krutě zabiti. Také 
do města Laodiceje v Sýrii přišel 
vojenský legát jménem Patricius. 
Když se o jeho příchodu dozvěděl 
tamější biskup, sv. Sisinius, vzal 
kněze Artemona a několik dalších 
mužů, v noci vešel do pohanské-
ho chrámu Artemidy, rozbili tam 
všechny modly a spálili je. Pak se 
Sisinius vrátil do svého chrámu, 
kde utvrzoval věřící slovy: „Děti 

moje, slyšeli jsme, že do města jde antikrist a chce zabíjet křesťany. 
Ať nás nic neodloučí od lásky Kristovy ani oheň, ani meč, ani šelmy, 
ani jakákoliv jiná krutá smrt!“ Nedlouho poté do města vstoupil 
legát Patricius. Jakmile se dozvěděl, co biskup spolu s křesťany 
udělal, velmi se rozhněval. „Kde jsou?“ zakřičel. Když slyšel, že jsou 
shromážděni ve svém chrámu, nasedl na koně a hnal se tam spolu 
s vojáky. Už se přibližoval k chrámu, ale asi na míli daleko ho náhle 
zachvátila silná zimnice, spadl z koně a nemohl se ani pohnout, 
neboť ho začala spalovat prudká horečka. Museli ho na nosítkách 
zanést do prvního domu, na který narazili. „Křesťané mě prokleli,“ 
naříkal Patricius, „jejich Bůh mě mučí.“ Lékaři se mu snažili různým 
způsobem pomoci, ale marně. Patricius už ztratil naději na život a 
poprosil proto biskupa Sisinia, aby se pomodlil za jeho uzdravení. 
Sisinius mu odpověděl: „Jestli uvěříš v Pána Ježíše, zbavíš se této 
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nemoci.“ Patricius řekl: „Věřím v Něho, jen ať jsem znovu uzdraven!“ 
Biskup se za něj pomodlil a on se hned uzdravil. Patricius se však 
neobrátil srdcem, pouze slovy.

Několik dní po těchto událostech se legát Patricius vydal do Cae-
sareje palestinské a cestou potkal sv. Artemona. Když se dozvěděl, že 
je křesťan, spoutal ho dvěma řetězy a přikázal, aby ho vedli za ním. 
Když se biskup Sisinius dozvěděl, že presbytera Artemona zajali, 
zvolal k Bohu: „Pane Ježíši Kriste, Ty, který jsi vysvobodil Daniela 
z tlamy lvů a zachránil jsi tři mládence z ohnivé pece, zachraň i svého 
služebníka Artemona a vysvoboď ho z moci zlého Patricia! Dej, aby 
zvítězil nad všemi nepřátelskými úmysly a započítej ho mezi Tvé 
svaté mučedníky.“

Patricius přijel do Caesareje a rozkázal předvést Artemona. Řekl 
mu: „Ušetři své stáří. Slituj se nad svými šedinami a přines oběti bo-
hům tohoto města, především velikému Asklépiovi.“ Svatý odpověděl: 
„Šestnáct let jsem byl lektorem a četl jsem v chrámě mého Boha Jeho 
slovo. Dvacet osm let jsem byl jáhnem a pak třicet tři let, až do tohoto 
dne, jsem knězem a vedu lidi na cestu spásy. Copak bych se měl teď 
ve stáří poklonit běsovi, který přebývá v němé modle? Ukaž mi ale 
toho svého boha, abych viděl jeho sílu.“ Tehdy šli, legát Patricius i 
lid spolu se svatým do pohanského chrámu modly Asklépia. Když 
už se blížili, běsi začali v chrámu dělat velký hluk, neboť nemohli 
snést Kristovu sílu, která v mučedníkovi byla. Pohané řekli: „Vidíš, 
jaká je síla našeho boha? Nikoho k sobě nepouští bez kadidla.“ Svatý 
legátovi řekl: „Rozkaž žrecovi, aby otevřel, a já vejdu bez oběti.“ Le-
gát tak učinil. Artemon se požehnal svatým křížem a odvážně vešel 
dovnitř. Žilo tam mnoho hadů, kteří po příchodu Božího služebníka 
znehybněli. Artemon se pomodlil a přikázal hadům jít za ním. Když 
lidé uviděli hady, polekali se a začali utíkat. Svatý zvolal: „Proč utí-
káte? Nebojte se! Zastavte se a uvidíte, jak budou tito hadi usmrceni 
mocí pravého Boha.“ Pak na ně Artemon dechl a usmrtil je. Když lid 
viděl takový zázrak, obrátil se ke Kristu. Také Vitalius, pohanský 
žrec, zvolal: „Veliký je Bůh křesťanský! Doposud jsem zůstával v 
bludu, ale teď poznávám pravého Boha!“ Jen legát Patricius zůstal 
zatvrzelý a připsal tento zázrak čárám. Zatemněn zlobou přikázal 
rozžhavit železný rošt, položit na něj svatého, a zároveň ho bodat 
rozpálenými železnými pruty. V těchto mukách se mučedník modlil: 
„Pane Ježíši Kriste, Ty víš, že trpím pro Tebe. Nedovol, aby se 
mi tento zločinec vysmíval, ale dej mi milost, abych vše vytr-
pěl až do konce a můj nepřítel mě nezahanbil. Ty jsi všechno 
stvořil a jsi Pánem všeho a nikdo se Ti nemůže protivit. Prosím 
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Tě, pomoz mi svou silou!“ Tehdy najednou, nikdo nevěděl odkud, 
přiběhl jelen, který z Božího rozkazu promluvil lidským hlasem: 
„Zločinný mučiteli, pochop, že u Boha není nic nemožného. On může 
i zvířata nechat promluvit, aby tak byla zjevena Jeho moc. Věz, že 
služebník Boží Artemon bude brzy osvobozen a Ty budeš vhozen do 
kotle s vroucí smolou, protože ses zřekl Pána a Vládce všech a mučíš 
spravedlivého.“ Patricia naplnil hněv, ale zároveň se cítil zahanben, 
a proto spěšně odešel.

Následujícího dne nařídil naplnit velký kotel smolou, rozpálit ho 
a hodit do něj mučedníka. Když bylo vše připraveno, Patricius se 
chtěl podívat a ke kotli se přiblížil. Tehdy dva andělé v podobě orlů 
sestoupili z nebe, uchopili ho a hodili do vroucí smoly. Všichni pří-
tomní se v hrůze rozutekli. Svatý zůstal sám a oslavoval Boha. Na 
místě, kde se modlil, vytrysklo zřídlo vody a mnoho pohanů včetně 
bývalého žrece Vitalia se nechalo od Artemona pokřtít. Když blažený 
Sisinius slyšel, co se stalo v Caesareji, vydal se tam. Poučil ty, kteří 
uvěřili v Krista, o svaté víře. Pak vysvětil Vitalia na biskupa toho 
města a některé jiné muže vysvětil na kněze a jáhny.

Svatý Artemon v noci uslyšel hlas z nebe, který mu říkal, aby šel 
do jednoho přímořského města v Malé Asii. Rozloučil se s bisku-
pem a ostatními věřícími a vydal se na cestu. Když přišel na určené 
místo, Boží mocí působil mnoho zázraků, takže se velké množství 
lidí obrátilo na křesťanskou víru. Nevěřící ho proto zajali a sťali mu 
hlavu. Stalo se to roku 303. Svatý odešel do nebeských příbytků, 
aby tam obdržel korunu vítězství od Ježíše, našeho Boha, kterému 
náleží sláva, čest a klanění na věky. Amen.

SVATÁ MUČEDNICE TOMAIDA

Tomaida se narodila v křesťanské rodině v Alexandrii. Když jí 
bylo patnáct let, rodiče ji provdali za jednoho zbožného mladíka. Žili 
společně s otcem manžela v jeho domě. Ten však vzplanul nečistou 
vášní k Tomaidě a jen čekal na příležitost, aby uskutečnil svůj zlý 
úmysl. Manžel sv. Tomaidy byl rybářem. Přišli za ním jiní rybáři a 
volali ho, aby s nimi plul lovit ryby. Poté, co odešel, jeho otec začal 
přemlouvat Tomaidu k hříchu. Cudné děvče se velmi polekalo a 
neústupně se bránilo. Prosila svého tchána, aby se vzpamatoval 
a vzdal se svého zločinného úmyslu: „Co to děláš, otče? Nebojíš se 
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Boha? Nestydíš se uvádět poskvrnu na své šediny? Přežehnej se a 
odejdi, neboť tvůj skutek je ďábelský!“ On ale, roznícen nečistým 
démonem, ještě více nutil svatou, aby se podřídila jeho zlému zá-
měru. Nad lůžkem byl meč. Stařec ho uchopil a zvolal: „Jestli mě 
neposlechneš, tímto mečem ti setnu hlavu!“ Svatá odpověděla: „I když 
mě rozsekáš na kusy, nikdy se tak ohavného skutku nedopustím!“ 
Ničemu naplnila velká zuřivost. Udeřil svou snachu mečem a zabil 
ji. Hned odevzdala svou duši do Božích rukou a získala korunu 
mučednictví za svatou čistotu a cudnost, za niž bojovala až do krve.

Tomaida více milovala Boží zákon než vlastní život. Toužila raději 
zemřít než rozhněvat Boha těžkým hříchem a sebe poskvrnit.

Vraha však hned dohnal Boží trest, neboť oslepl. Snažil se otevřít 
dveře a utéci, ale nemohl je najít. Tu přišli jiní rybáři, zaklepali a 
volali muže Tomaidy, aby šel s nimi. „Můj syn šel s druhými lovit 
ryby,“ řekl stařec, „ale ukažte mi, kde jsou dveře mého domu, protože 
je nemohu najít.“ Otevřeli a uviděli vraha se zakrvácenýma rukama 
a oděvem, jak šmátrá po stěnách, a oběť — ženu, která ležela na 
zemi. „Co to má znamenat?!“ vykřikli naplněni hrůzou, „kdo a proč 
to udělal?!“ Tehdy viník vyznal svůj zločin a žádal, aby ho odvedli 
k soudu a předali zákonnému odsouzení, aby přijal trest, jehož je 
hoden. Když se manžel Tomaidy vrátil domů a viděl, co se stalo, velmi 
pro svou manželku plakal. Jeho otce odsoudili k trestu smrti mečem.

Obyvatelé Alexandrie začali přicházet k ostatkům blahoslavené 
Tomaidy a divili se takovému hrdinství. Oslavovali svatou za její 
cudnost. Právě tehdy se ve městě nacházel ctihodný Daniel Skytský. 
Spolu se svým učedníkem šel rovněž uctít svaté ostatky. Když pak 
přišel do jednoho monastýru, vyprávěl tamějším mnichům o příkla-
du statečnosti blahoslavené mučednice. Ctihodný Daniel pak nařídil 
bratrům, aby vzali tělo sv. Tomaidy a pochovali je tam, kde byli 
pochováni svatí otcové. Některé mnichy to pobouřilo, ale ctihodný 
otec jim řekl: „To děvče, které sem nechcete přinést, je matkou mně i 
vám, neboť zemřelo za čistotu.“ Mniši pak udělali, jak svatý přikázal 
a Daniel se vrátil do svého skytu.1 Jednoho dne za ním přišel mnich, 
silně trápený nečistým pokušením. Ctihodný Daniel mu poradil, 
aby šel do monastýru, kde byly uloženy ostatky sv. Tomaidy a tam 
poprosil Boha za osvobození pro modlitby Jeho služebnice. On to 

1 skyt či skit — malá mnišská osada s centrálním chrámem, kde mniši žijí 
samostatně nebo odděleně od monastýru; toto pojmenování pochází od 
Skitské pouště v severozápadní části Egypta na jihu od Alexandrie, která 
byla prvotním místem šíření mnišství
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tak učinil a hned pocítil úlevu ve svém boji. Ten bratr pak už neměl 
žádná tělesná pokušení, oslavoval za to Boha i svatou mučednici 
Tomaidu, která mu svou přímluvou pomohla vymanit se z područí 
zlých vášní. Po jeho příkladu tak činili i jiní, které sužovali nečisté 
vášně, a všichni byli skrze modlitby svaté vysvobozeni.

SVATÝ MUČEDNÍK VIKTOR A SPOLUMUČEDNÍCI

V době, kdy zločinný císař 
Dioklecián rozpoutal strašné pro-
následování křesťanů, zajali sv. Ji-
řího1 a krutě ho mučili. Bůh činil 
přeslavné zázraky, pro které mnozí 
uvěřili v Krista. Byli pak rukama 
zločinců rovněž hned mučeni. Jed-
ny uvrhli do věznice, druhé pálili 
ohněm, jiné stínali mečem. Byli 
mezi nimi tito svatí mučedníci: 
Viktor, Zotik, Zenon, Akindin a Se-
verián. Když viděli, že sv. Jiří, při-
vázaný k mučicímu kolu, neutrpěl 
žádnou újmu, uvěřili v našeho Pána 

Ježíše Krista a byli okamžitě sťati mečem.
Když byl svatý Kristův mučedník Jiří dále mučen, další tři vojáci 

císaře Diokleciána, Christophorus, Theonas a Antonius, kteří byli 
svědky ohromujících zázraků, jež se dály, odhodili kopí i vojenské 
pásy, stanuli před císařem a vyznali Krista. Dioklecián nařídil, aby 
je spoutali okovy a uvěznili. Zrána je vyvedli, postavili před soud 
zločinného císaře a nutili je odříci se Krista. Když se mučiteli ne-
podřídili, neboť byli svým srdcem cele sjednoceni s pravým Bohem 
a otevřeně Ho oslavovali, pověsili je na mučidla a železnými hřebeny 
rozdírali jejich těla a pochodněmi jim pálili žebra. Nakonec, když 
císař viděl, že jsou ve víře neochvějní, přikázal hodit je do ohně. 
Tak svatí Kristovi mučedníci vydali za Krista své životy roku 303.

(Jejich památka se slaví 18. dubna.)

1 památka 23 dubna, viz str. 140
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SVATÝ MARTIN VYZNAVAČ, PAPEŽ

Největším pokladem, který člověk 
na zemi má, je pravá víra, která vede 
k tomu, že člověk přijímá Ježíše jako 
svého Spasitele. V Něm má život věčný 
a zde na zemi je ochoten jít za Ním a 
zapírat v sobě žádostivost i pýchu. Proti 
této spasitelné víře vystupuje Boží ne-
přítel, duch lži. První, kdo se postavil 
proti spasitelné víře vyznávající Ježíše, 
byli farizeové, saduceové a tehdejší ná-
boženští hierarchové, kteří Krista od-
soudili na smrt. Kromě farizeů to byli i 
ti synové Izraele, kteří nepřijali Kristovo 
učení. Jiní synové Izraele byli apoštolé, 
kteří naopak Kristovo učení šířili. Pak 
proti pravé víře vystoupili pohané, kteří 
uctívali svá božstva, ve skutečnosti démony, a pravdu o spáse odmí-
tali. Uvnitř Kristovy církve spasitelnou víru ničili heretici, kteří pod 
rouškou hlubšího vysvětlení víry vnášeli duchovní otravu. Hereze 
vznikaly už v době apoštola Pavla i v dalších stoletích. Šlo o herezi 
gnosticismu, nestorianismu, monofyzitismu... Proti herezím vystu-
povaly církevní sněmy v Niceji, v Cařihradě, v Efezu...

Nejznámějším z heretiků byl kněz Arius, který ve 3. století vy-
stoupil s herezí popírající Kristovo božství. Je paradoxem, že v té 
době byla ještě církev pronásledovaná a křesťané prolévali za víru 
krev. Vnitřní rozklad byl ještě nebezpečnější než útoky zvenčí. Proti 
herezi arianismu bojoval sv. Atanáš1 i sv. Basil.2 Ve 4. století do této 
hereze upadli téměř všichni východní biskupové.

1 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 18. ledna, str. 114
2 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 1. ledna, str. 18
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V 7. století (636) vystoupil cařihradský patriarcha Sergius s no-
vou herezí zvanou monotheletismus (monos = jedna, thelos = vůle). 
Tvrzení, že v Kristu byla jen jedna vůle, směřovalo ke zpochybnění 
základní pravdy víry, že Ježíš je pravým člověkem a pravým Bohem. 
Hereze byla v této fi losofi cké či teologické formulaci tak skrytá, že 
si ani papež Honorius neuvědomil její reálné nebezpečí a měl na ní 
podíl. Na herezi ukázal mnich Maxim Vyznavač.1

Papež Martin hájil pravověrné učení proti herezi monotheletismu, 
kterou prosazoval i byzantský císař Konstans II.

Svatý Martin se narodil ve městě Todi v Toskánsku v Itálii. Jeho 
otec se jmenoval Fabricius. Mladý Martin byl velmi nadaný a schop-
ný, a to mu slibovalo úspěšnou budoucnost. On však hledal pravou 
Moudrost, Ježíše Krista, a toužil sloužit jen Jemu. Vydal se do Říma, 
stal se jáhnem a pak knězem. Dvakrát byl papežským nunciem u cí-
sařského dvora v Cařihradě. Když zemřel papež Teodor I. (642–649), 
jeho nástupcem byl jednohlasně zvolen sv. Martin.

Na východě se hereze monotheletismu šířila už delší čas. Stou-
pencem hereze byl i císař Konstans II. a bezbožný zrádce svaté 
církve, cařihradský patriarcha Pavel II. Ten navedl císaře Konstanse 
k napsání dekretu zvanému Typos, který vyhlašoval, že víra mo-
notheletistů je jediná pravá. Císař všude rozeslal svůj dekret, jímž 
přikazoval všem věřit tak, jak učí monotheletisté. Ti, kteří s herezí 
nesouhlasili a stavěli se císařskému rozkazu na odpor, byli proná-
sledováni. Jedny bičovali a zabíjeli, jiné posílali do vyhnanství.

Konstans poslal svůj dekret i nově zvolenému papeži Martinovi a 
chtěl, aby papež jeho heretickou víru přijal a potvrdil. Svatý Martin 
ale herezi odmítl se slovy: „I kdyby celý svět chtěl přijmout toto 
heretické učení, já ho nepřijmu. Neodchýlím se od evangelij-
ního a apoštolského učení a Tradice svatých otců ani za cenu 
smrti.“ Poslal k cařihradskému patriarchovi Pavlovi posly se svým 
listem a žádal ho, aby se odřekl hereze a nedělal rozkol. Také ho 
žádal, aby přesvědčil císaře, aby se vzpamatoval a činil pokání z he-
reze, kterou šíří. Patriarcha Pavel však papeže Martina neposlechl. 
Jeho poslové byli krutě zbiti a následně vyhoštěni do dalekých zemí. 
Tehdy papež Martin na radu ctihodného Maxima Vyznavače svolal 
do Říma místní sněm, na který přišlo 150 biskupů. Na sněmu vyhlá-
sili anathemu na patriarchu Pavla a odsoudili císařský dekret, jímž 
císař svévolně zasáhl do církevních záležitostí a dokonce zakázal se 
třeba jen dotknout tohoto tématu, zda Ježíš Kristus měl jednu nebo 

1 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 21. ledna, str. 132
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dvě vůle. Svatý papež Martin napsal list všem křesťanům, kterým je 
utvrzoval v pravé víře, odhaloval heretické učení a přikazoval pilně 
se ho varovat. Když o tom uslyšel císař Konstans, velmi se rozhně-
val. Poslal ravennského exarchu1 Olympia do Říma, aby sv. Martina 
zatkl. Olympius přijel do Říma ještě v čase místního sněmu. Viděl 
mnoho biskupů i lidí, kteří se do Říma sešli, a neodvážil se ote-
vřeně papeže zajmout. Podplatil jednoho mladého bezbožníka, aby 
sv. Martina úskočně zabil. Na svátek Narození Páně papež sloužil 
půlnoční bohoslužbu v chrámě Santa Maria Maggiore. Vrah přišel 
do chrámu a chtěl se na sv. Martina vrhnout, když podával lidem 
svaté přijímání. V poslední chvíli však Božím zásahem oslepl. Pán 
zázrakem zachránil svého náměstka a nedal vrahovi vykonat jeho 
zlý úmysl. Když Olympius viděl, jak sám Bůh chrání svého služeb-
níka, nechal ho, odjel na Sicílii a zanedlouho tam zahynul ve válce 
se Saracény.2

Tehdy císař Konstans, naveden patriarchou Pavlem, poslal do 
Říma Olympiova ravennského nástupce, exarchu Teodora, zvaného 
Calliopas, aby zajal Martina a vznesl proti němu falešná obvinění. 
Teodor přijel do Říma, obvinil sv. Martina z vlastizrady, jako by 
údajně uzavřel spojenectví se Saracény, dále z překrucování sva-
té víry předané apoštoly a pak i ze 
znevažování Přesvaté Bohorodič-
ky. Papež Martin vyvrátil všechna 
nepravdivá obvinění, ale císařský 
exarcha jeho slova neposlouchal. 
Ze všeho Martina vinil i nadále a 
nakonec dodal i to, že papežský 
úřad obsadil bez svolení císaře, 
tedy nezákonně. Jedné noci, když 
o tom nikdo nevěděl, Teodor s po-
mocí vojska násilně zajal papeže 
Martina v jeho sídle v Římě (653), 
posadil ho na loď a odvezl do vy-
hnanství na ostrov Naxos.

Celý rok zde papeže v těžkých 
podmínkách mořili hladem. Když 
místní biskup a lidé posílali papeži 

1 Ravennský exarchát byl administrativní jednotkou Byzantské říše v Itálii
2 výbojné arabské kmeny; po 6. století se tento název rozšířil na muslimy 

všeobecně
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prostředky k životu, vojáci mu nic nedali a ještě jim vyhrožovali: 
„Jestli někdo z vás k němu bude milosrdný, dá tím najevo, že je ne-
přítelem říše, protože on je heretik a rozkolník celého řecko-římského 
císařství.“ Stráže se vůči sv. Martinovi dopouštěli mnoha příkoří, 
vysmívali se mu a hanebně ho uráželi. V těchto nelidských podmín-
kách sv. Martin těžce onemocněl. To vše ale trpěl pro Pána a Jeho 
svatou církev. Z ostrova jej odvezli už napůl mrtvého do Byzance, 
kde byl znovu uvržen do těžkého vězení. Nemilosrdně ho tyrani-
zovali i přesto, že byl natolik slabý, že sám už nemohl ani chodit. 
V jednom ze svých listů z vězení napsal: „Dnes je to 57 dní, co jsem 
byl uvězněn. Jsem zcela zesláblý. Mé tělo je zlomené. Jídlo, které 
mi dávají, sotva stačí k tomu, abych zůstal naživu. Mám naději, že 
Bůh, který všechno ví, přivede mé pronásledovatele k pokání, až mě 
vezme z tohoto světa.“

Po 93 dnech utrpení ve věznici postavili sv. Martina před soud 
zaprodanců. Když ho na nosítkách vnesli do soudní místnosti, jeden 
ze starších senátorů na něj křiknul a přikázal mu vstát, přestože slu-
hové, kteří ho nesli, oznámili, že vstát už nemůže. Senátor mu znovu 
s hněvem přikazoval, aby se před nimi postavil. Svatý se s bolestí 
zvedl a zkoušel se postavit, podpírán jinými. Poté bylo předvoláno 
mnoho podplacených svědků, aby proti němu vznesli křivá obvinění. 
Soudci pak přikázali, aby svědci potvrdili svá svědectví přísahou 
na svaté evangelium. Tehdy začal papež soudce prosit: „Jménem 
Božím vás prosím, nedovolte jim přísahat. Ať říkají, co chtějí, ale bez 
přísahy. Vy se mnou dělejte, co chcete, ale nedovolte jim falešnou 
přísahou zahubit své duše!“ Bezbožníci ale přesto rouhavě svědčili 
i s přísahou.

Pak papeže postavili na zvláštní vyvýšené místo, na němž vždy 
chátře ukazovali odsouzence. Z balkónu svého paláce, který byl 
naproti, císař tento obraz dobře viděl. Sacellarius1 Bucoleon od něj 
přišel s rozsudkem smrti. Členové senátu — soudci — se shromáždili 
kolem odsouzeného mučedníka. Jeden z nich se na papeže obrátil: 
„Pustil ses do boje s císařem, v co ještě doufáš? Odstoupil jsi od Boha 
a Bůh odstoupil od tebe.“ Nařídil strhnout z papeže jeho papežské 
pallium a jiné insignie jeho hodnosti. Podal je prefektovi, předsta-
viteli města, a řekl: „Tento není hoden života, vezmi jej a rozsekej 
na kusy!“ Potom strhli z papeže jeho vrchní oděv. Spodní tuniku 
na více místech roztrhli a tím napůl obnažili papežovo tělo. Soudní 
úředník zavolal chátru, aby vykřikovala anathemy na odsouzené-

1 strážce královské pokladnice
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ho. Poslechlo ho ale jen málo z nich. Lidé byli otřeseni a soucitně 
nad trpícím vzdychali. Kati zakovali polonahého papeže do řetězů a 
vlekli jej přes celé město do temnice. V čele průvodu nesli obnažený 
meč, kterým měl být zabit. Někteří z lidu se svatému posmívali a 
ponižovali ho. Křičeli a kývali hlavami: „Kde je jeho Bůh?!“ „Kdo 
ještě zachovává jeho učení?“

Jiní však nemohli zadržet slzy a plakali, když viděli, jak tupí a 
mučí Božího služebníka. Když přišli do pretoria, kati táhli svázané-
ho světce do temnice. Svatý Martin na schodech klopýtal a padal a 
pokaždé se silně udeřil, takže jeho tělo bylo plné krvavých podlitin. 
Nakonec ho hodili mezi lupiče a jiné zločince. Za hodinu ho odvedli 
do chladné cely pro odsouzence na smrt. Byl to žalář Diomeda. Za-
cházeli s ním s takovou krutostí, že mu těžce poranili nohy, takže 
schody věznice byly zality jeho krví. Martin byl už polomrtvý. Jed-
nomu papežskému klerikovi pak přece jen dovolili, aby s ním zůstal 
a posloužil mu, ale pod dohledem stráže, která odsouzence na smrt 
hlídala. Žena a dcera vězeňského strážce, když správce věznice se 
strážemi opustili žalář, prostrčily mučedníkovi mříží přikrývku, aby 
nezmrzl. Pozdě večer se tam objevil posel od vrchního císařského 
komorníka s jídlem. Vyjádřil naději: „Kéž by Bůh dal a papež tak 
nezemřel!“ a přikázal, aby mu sňali železnou obruč z krku. Papež 
nic neřekl, jen hluboce vzdychnul. On už upřímně nechtěl nic kromě 
mučednického konce svého pozemského očistce.

Na druhý den císař navštívil umírajícího patriarchu Pavla a řekl 
mu o soudu nad papežem. Pavel z toho byl otřesen. Odvrátil se od 
císaře a vykřikl: „Běda mně! Hle, ještě další má vina na nadcházejí-
cím soudu! Není to strašné, že se tak zachází s nejvyššími kněžími?“ 
Pavel uprosil císaře, aby zrušil rozsudek smrti. Když se o tom Mar-
tin dozvěděl, vůbec ho to netěšilo, protože před sebou neviděl nic, 
kromě vězeňských útrap.

Brzy nato patriarcha Pavel zemřel. Osm dní po jeho smrti Kon-
stans poslal své velmože do temnice za sv. Martinem, jedním z nich 
byl úředník Démosthenés. Řekli mu: „Císař ti vzkazuje: Uvaž, jakou 
jsi měl dříve pověst a do jakého opovržení jsi padl. Za to, že ses ocitl 
v takovém pohanění, nemůže nikdo jiný než ty sám.“ Martin mu na to 
odpověděl: „Sláva a díky za všechno jedinému, nesmrtelnému Králi! 
Jsem ve vašich rukách, dělejte se mnou, co chcete, jak vám Bůh dal. 
Rozsekejte mě na kusy, jen toto si dobře zapamatujte, že s konstan-
tinopolskou církví, dokud setrvává v herezi, já v jednotě nebudu!“

Mučitelé byli statečností vyznavače ohromeni a vrátili se k císaři. 
V temnici zůstal papež Martin ještě 85 dní. Pak přišel rozkaz od 
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císaře, že zrušený trest smrti byl zaměněn vyhnanstvím do vzdále-
ného Chersonesu Tauridského.1 Do Chersonesu sv. Martin připlul 
15. května 655. Trpěl zde chladem a hladem. V jednom dopise 
z Chersonesu napsal: „Děkuji Bohu, že mi ve své převeliké mou-
drosti dovolil trpět. V těchto končinách je taková nouze, že lidé 
mluví o chlebu, ale nevidí ho. Jsme nejen odloučeni od celého světa, 
ale zbaveni dokonce i základních prostředků k životu. Modlím se 
k Bohu, aby na mocnou přímluvu sv. Petra zachoval všechny křesťany 
stálé a pevné v pravé víře. A co se týče mého slabého těla — Bůh se 
o ně postará. Doufám v Jeho milosrdenství, že už brzy ukončím tento 
život. Jestli je to ale vůle Boží, budu s radostí trpět dál. Věřím, 
že Bůh mé utrpení obrátí v požehnání a dá spásu mnohým a 
vítězství nad herezí.“

Tak trpěl za pravdu Kristův zástupce na zemi. Bůh mu ale už 
připravoval věčnou odměnu. 16. září 655 svatý papež Martin na 
následky mučení zemřel. Byl pochován v chrámu Přesvaté Boho-
rodičky Vlachernské v Chersonesu. Bůh oslavil jeho svaté ostatky 
mnohými zázraky.

Několik let po smrti svatého Bůh vpravdě daroval církvi vítězství 
nad herezí. III. konstantinopolský koncil (680–681) odsoudil herezi 
monotheletismu a vyhlásil, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý 
člověk a má dvě vůle, božskou a lidskou. Na sněmu byli posmrtně 
vyloučeni z církve cařihradští patriarchové Sergius, Pavel, Pyrrhus i 
alexandrijský patriarcha Kýros, ale i papež Honorius, protože herezi 
schválil. Rozhodnutí koncilu potvrdil papež Lev II. (681).

Brzy po smrti sv. Martina byl jeho hrob navštěvován četnými 
poutníky, zvláště těmi, kteří přijížděli z Řecka. Papež Řehoř II. v do-
pise vladaři Lvu III. Isaurskému (717–741) napsal, že ke hrobu 
sv. Martina přicházejí poutníci z celého poloostrova i ze Skýtie na 
severu, aby se zde modlili za uzdravení ze svých nemocí. Ještě 
v roce 1598 se církevní historik Baroni vyjádřil: „Dodnes se ctí pa-
mátka svatého papeže Martina. Řekové i davy lidu z jiných národů 
přicházejí k jeho hrobu, aby zde přijali dar uzdravení.“

Ostatky svatého papeže Martina I. byly později převezeny do 
Cařihradu a pak do Říma, kde dodnes spočívají v chrámu San 
Martino ai Monti.

1 současný Sevastopol
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SVATÍ ARISTARCHOS, PUDENS A TROFIMOS

Za vlády císaře Nerona tito tři svatí hlásali spolu se svatým apoš-
tolem Pavlem evangelium a stali se hodni té cti, že spolu s ním v týž 
den položili své životy za Krista jako mučedníci. Svatý Aristarchos 
byl biskupem v Apameji v Sýrii. Skutky apoštolské ho vzpomínají 
jako průvodce apoštola Pavla na misii v Makedonii: „Pobouření se 
rozšířilo na celé město. Lidé se hromadně hnali do divadla a vlekli s 
sebou Makedonce Gaia a Aristarcha, Pavlovy průvodce na cestách.“ 
(Sk 19,29) Na jiném místě je zmínka, že Aristarchos pocházel ze 
Soluně, hlavního města Makedonie, a spolu se sv. Pavlem hlásal 
Boží slovo v Asii: „... kde (sv. Pavel) strávil tři měsíce. Když se chystal 
vyplout do Sýrie, zosnovali proti němu Židé úklady, a proto se roz-
hodl vrátit se přes Makedonii. Doprovázel ho Sopatros, Pyrrhův syn 
z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus 
z Derbe a Tychikos a Trofi mos z Asie.“ (Sk 20,3–4) Z Pavlova listu 
Kolosanům se dozvídáme, že Aristarchos padl do rukou pohanů a 
spolu s Pavlem byl v zajetí v Římě „Pozdravuje vás můj spoluvězeň 
Aristarchos a Barnabášův bratranec Marek, o němž jste již dostali 
pokyny. Až k vám přijde, přijměte ho.“ (Kol 4,10) A v listu Filemonovi 
ho sv. Pavel nazývá svým spolupracovníkem. „… Marek, Aristarchos, 
Démas a Lukáš, moji spolupracovníci.“ (Fm 1,24)

Svatého Pudense apoštol Pavel vzpomíná v druhém listu Timote-
ovi: „Pozdravuje tě Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a všichni bratři.“ 
(2Tim 4,21) Pudens byl římským senátorem, který přijal apoštola 
Petra a Pavla do svého domu. Pak se jeho dům změnil v chrám, který 
nazývali Pastýřský. Působil v něm svatý apoštol Petr.

Svatý Trofi mos provázel apoštola Pavla na jeho misijní cestě z Ma-
kedonie do Asie (viz Sk 20,4). Pocházel z Efezu v Malé Asii. Ve Skut-
cích apoštolských se vzpomíná, že židé chtěli apoštola Pavla zabít za 
to, že uvedl pohana Trofi ma do židovského chrámu (Sk 21,28). Apoš-
tol Pavel ho určil za biskupa v Arelatu (Arles) v Galii, kde svými kázá-
ními přivedl k poznání a přijetí Kristovy víry velké množství pohanů.



90

SVATÝ MUČEDNÍK SÁVA GÓTSKÝ

V roce 373 přišel na území Gu-
tthiundy1 Julius Soranus, římský 
vojevůdce. Poslal ho sem císař Va-
lens (364–378), aby pomohl králi 
Fritigernovi proti druhému vůdci 
tervingských Gótů2 Athanarichovi, 
kteří byli mezi sebou znepřátelení. 
Vojevůdce se dozvěděl, že na tomto 
území bylo nedávno umučeno za 
víru mnoho křesťanů a napsal o 
tom svému příbuznému sv. Basi-
lovi Velikému. Svatý Basil požádal 
Julia, aby mu poslal ostatky těchto 
svatých mučedníků. V té době na 
území Gótů pobýval biskup Soluně 
Ascholius. Přišel sem, aby v čase 
pronásledování posiloval věřící 

v Kristově víře. S jeho pomocí Julius našel ostatky sv. Sávy, umu-
čeného v roce 372, a poslal je do Kappadokie spolu s listem gótské 
církve, kde byl popsán hrdinný skutek tohoto svatého mučedníka.

Ctihodný Sáva byl příslušníkem kmene Gótů a zářil zde upro-
střed zkaženého a vzpurného lidu jako hvězda na nebi. Naplnilo se 
na něm Boží slovo: „Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, 
kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.“ (Ř 8,28)

Služebník Boží se snažil následovat svaté a s nimi každou ctností 
oslavovat Ježíše. Byl křesťanem od mládí a dělal vše proto, aby rostl 
v lásce k Bohu a stal se tak dokonalým. Byl pravověrný, zbožný, 
poslušný v konání dobrých skutků. Se všemi žil v míru, ale odvážně 
vystupoval za pravdu, a když bylo třeba, zavíral modlářům ústa. 
Nebyl ale pyšný, byl pokorný, jak se náleží na křesťana. Unikal 
marné slávě, nebyl rychlý k mluvení, spíše mlčenlivý, připravený 
ke každému dobrému dílu. Zpíval v chrámu a staral se o něj. Bo-
hatstvím i penězi pohrdal a používal je jen pro nutnou potřebu. Byl 
střízlivý, ve všem zdrženlivý a s ženami se vůbec nepouštěl do řeči. 
Sáva se každý den horlivě modlil a také postil a tak byl pro všechny 

1 území dnešního Rumunska, kde žili Góthové
2 Thervingové bývají také označováni jako vizigóti
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příkladem bohumilého života. Zachovával pravou víru a utvrzen v 
lásce k Bohu nikdy nepřestával mluvit o Pánu.

Ještě než přijal mučednickou korunu, ukázal se jako skutečně 
silný bojovník za Boží zákon. Když začali gótští vládci pronásledo-
vat křesťany a přesvědčovat je, aby jedli, co bylo obětováno mod-
lám, někteří pohané, kteří byli příbuzní s křesťany, jim podsouvali 
maso, které nebylo obětované, aby tímto způsobem pronásledovatele 
oklamali. Když se to sv. Sáva dozvěděl, nejenže sám nechtěl takové 
maso jíst, pamětliv slov apoštola: „Jestliže vám někdo řekne: to je 
obětované modlám, nejezte.“ (1Kor 10,28), ale stanul uprostřed lidu 
a přede všemi svědčil: „Kdo jí takové maso, nemůže být křesťanem, 
protože dává veřejné pohoršení!“ Tím chtěl předejít pádu věřících 
do ďábelských sítí. Avšak pohané, kteří tak chtěli ochránit své pří-
buzné a sousedy, vyhnali sv. Sávu z rodné vesnice. Brzy ho však 
znovu zavolali zpět.

Když nastalo druhé pronásledování, někteří z místních modlářů, 
kteří přinášeli oběti běsům, chtěli vladaři přísahat, že mezi nimi 
není ani jeden křesťan. Tehdy sv. Sáva znovu odvážně vystoupil 
uprostřed lidu a hlasitě zvolal: „Za mě ať nikdo nepřísahá, protože 
já jsem křesťan!“ Pohané, aby utajili své příbuzné, přísahali před 
Athanarichem, že mezi nimi nejsou žádní křesťané kromě jednoho. 
Když to vladař uslyšel, rozkázal, aby k němu Sávu přivedli. „Co 
vlastní tento křesťan?“ tázal se. Odpověděli mu: „Nic, má jen to, do 
čeho je oblečen.“ Athanarich jím pohrdl a řekl: „Nemůže v ničem ani 
pomoci, ani uškodit.“ A rozkázal propustit ho na svobodu.

Za nějaký čas nastalo v Gótské zemi třetí pronásledování. Přiblí-
žily se Velikonoce a sv. Sáva chtěl jít na jiné místo za presbyterem 
jménem Gouttica, aby s ním oslavil tento slavný svátek. Po cestě 
se svatému zjevil zářivý muž, který mu řekl, aby se vrátil a šel za 
knězem své vesnice, Sansalem. Sáva odpověděl, že tam není, pro-
tože utekl před pronásledováním do Řecka. Nevěděl, že se mezitím 
presbyter vrátil na svátky domů. Chtěl proto pokračovat v cestě tak, 
jak si předtím usmyslel. Najednou se ale objevil mrak a napadalo 
tolik sněhu, že Sáva nemohl pokračovat v cestě. Pochopil vůli Boží 
a vydal se zpět domů. Když se vrátil do vesnice, skutečně se zde 
setkal se Sansalem a velmi se zaradoval.

Třetího dne po Velikonocích nečekaně přepadl vesnici Atharid, 
syn Athanarichovi podřízeného kmenového náčelníka Rothestea 
s velkým množství bezbožníků. Zajali Sansala i Sávu a vedli je do 
svého města. Po cestě sv. Sávu vláčeli ostrým trním, bili ho holemi 
a biči. Krutost nepřátel však dala ještě více vyniknout velké víře 
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spravedlivého Sávy. Na svítání řekl svým mučitelům: „Víte, jak jste 
se mnou zacházeli v noci. A teď se na mě podívejte, zda najdete aspoň 
jednu ránu.“ Když uviděli, že na sobě nemá ani stopy po ranách, 
užasli. Hned však mučedníka vzali, natáhli ho a přivázal mu ruce 
ke konci nápravy na kole vozu. Totéž udělali s nohama. Tak mučili 
svatého celý den až do pozdních nočních hodin. Když kati usnuli, 
nějaká žena ho odvázala.

Ráno Atharid nařídil zavěsit svázaného Sávu na kládu. Za nějaký 
čas přišli sluhové náčelníka s masem obětovaným modlám a oběma 
mučedníkům řekli: „Takový je příkaz velkého Atharida: jezte z tohoto 
masa a zachráníte svůj život před smrtí.“ Sansala odpověděl: „Nebu-
deme jíst tyto běsovské nečistoty, ale raději žádáme vládce, aby 
nás ukřižoval nebo jiným způsobem zabil.“ Sáva řekl: „Jeden je 
Pán — Bůh na nebi. Tyto pokrmy jsou hříšné a poskvrněné, stejně jako 
sám Atharid, který je poslal.“ Když to řekl, jeden ze sluhů Atharida 
vzplanul hněvem a vrazil svatému kopí do hrudi. Božím zázrakem 
se mučedníkovi nic nestalo, dokonce ani necítil bolest. Když se o 
tom Atharid dozvěděl, rozkázal sv. Sávu popravit.

Sluhové vedli mučedníka k řece Musaios,1 aby ho tam utopili. On 
se naplněn radostí Ducha svatého modlil: „Požehnaný jsi, Bože, a 
požehnáno buď jméno Tvého Syna navěky, neboť Atharid, kte-
rý sám sebe vydal smrti a věčné záhubě, mě posílá do života, 
který nikdy nekončí. Taková je Tvá vůle pro Tvé služebníky, 
Pane, náš Bože.“ Dle slov apoštola Pavla blahoslavený Sáva po-
kládal utrpení tohoto času za nehodná budoucí slávy, která se má 
na nás zjevit (Ř 8,18). Mezitím sluhové řekli jeden druhému: „Proč 
nepropustíme tohoto nevinného člověka? Vládce se o tom nedozví.“ 
Mučedník jim však řekl: „Proč mluvíte nerozumně? Dělejte rychle to, 
co máte přikázáno. Vidím, co vy nemůžete vidět. Stojí zde dva svatí 
andělé, kteří přišli, aby vzali mou duši do věčné slávy.“ Sluhové mu 
tedy přivázali ke krku těžké dřevo a hodili ho do vody. Tak sv. Sáva 
ukončil svou pozemskou pouť ve věku 38 let. Mučednickou korunu 
obdržel pátý den po Velikonocích v roce 372, za vlády Valentinia-
na (364–375) na západě a Valenta (364–378) na východě. Vrazi pak 
vytáhli mučedníkovo tělo z řeky a hodili je na zem, aniž by je pohřbili. 
Ani zvířata, ani ptáci se svatých ostatků nedotkli.

Řecký vojevůdce Julius Soranus poslal křesťanské muže, aby 
vzali tělo mučedníka a přenesli je do Řecka:

1 nynější Buzău
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„Slavte památku sv. Sávy v den, kdy oslavil Pána mučednickou 
smrtí, a oznamte to i jiným bratřím, aby se věřící v každé Kristově 
církvi radovali a oslavovali Pána. Pozdravte všechny svaté. Pozdravují 
vás bratři, kteří s námi vytrpěli pronásledování.

Tomu, který nás může svou milostí a láskou přivést do nebeského 
království, budiž sláva, čest a klanění i s Jeho jednorozeným Synem 
a Přesvatým Duchem navěky, amen.“

SVATÝ PAPEŽ A MUČEDNÍK SOTER

Svatý Soter (166–175) byl ná-
stupcem sv. Aniceta a pocházel z 
Fondi v Kampánii. Spravoval církev 
za krutého pronásledování Marca 
Aurelia (161–180). Tenkrát umírali 
křesťané za Nejsvětější svátost. Byli 
obviňovaní, že požívají na svých bo-
hoslužebných shromážděních maso 
zabitých dětí. Tuto pomluvu vybáji-
li nepřátelé křesťanství, kteří nero-
zuměli svátostnému křesťanskému 
přijímání. Papež Soter horlivě pomá-
hal pronásledovaným a trpícím jak v 
Římě, tak mimo Řím. Dosud máme 
zachované poděkování od korintského biskupa, poslané do Říma 
za milodary a za papežský list: „Byli jste od počátku zvyklí všem 
bratřím prokazovat rozličná dobrodiní a mnohým obcím v různých 
městech posílat podpory a tak mírnit jejich nouzi, a bratřím v dolech 
(odsouzencům) zjednávat potřebné živobytí. Tento váš zvyk ctihodný 
biskup Soter nejenže zachoval, ale i rozšířil. On svaté nejen bohatě 
obdaroval, ale potěšil i bratry přicházející z dáli bohumilými slovy, 
jako láskyplný otec těšívá své děti.“ Římská církev se osvědčila i za 
tohoto papeže jako ta, která „předsedá lásce (agapé)“, jak ji nazval 
mučedník, sv. Ignác Antiochijský.

Svatý Soter zemřel na popravišti roku 175 a byl pochován ve 
vatikánské hrobce.

(Jeho památka se slaví 22. dubna.)
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JAK UŽITEČNĚ PROŽÍT LITURGII
(pro kněze i pro věřící)

Výroky svatých otců

Kristova oběť na kříži byla zástupnou obětí za hříchy celého lidstva.
„Jako oceán převyšuje jedinou kapku, tak Kristovo zadostiučinění 

za naše hříchy převyšuje naši vinu.“ (sv. Jan Zlatoústý)
„Jediná kapka krve Kristovy byla by postačila na usmíření hříchů 

veškerého lidstva.“ (sv. Řehoř Naziánský)
Neboť Kristus je pravý Bůh a nejmenší Jeho skutek má cenu 

nekonečnou.
Milosti na kříži vydobyté uděluje Duch svatý, a to zvláště 

ve svaté liturgii.
Jako slunce, přestože již tisíce let osvěcuje a zahřívá zemi, ne-

pozbývá tím světla a tepla, tak se ani poklad Kristovy oběti na kříži 
nezmenšuje, přestože se lidé tisíce let stávají účastnými milosti a 
spásy. Kdo ale neužívá prostředků milosti, které dává Duch svatý, 
nemůže být spasen, přestože za nás Kristus zemřel. I tělesný lék 
uzdravuje jen tehdy, když ho nemocný užívá.

„Ten, jenž tebe stvořil bez tebe, nespasí tě bez tvého přičinění.“ 
(sv. Augustin)

Ustanovení a podstata svaté liturgie
Kristus ustanovil svatou liturgii den před svým hořkým utrpením. 

Věřící nemohli být přítomni Kristově oběti na kříži, proto se Kristus 
postaral, aby se mohli účastnit aspoň jejího opakování a mohli tak 
získat ty zásluhy, jako by stáli pod křížem.“ (sv. Řehoř Nysský)

Tuto oběť odpradávna přinášeli již svatí apoštolé, pak jejich ná-
stupci, biskupové a kněží. Křesťané se od dob apoštolských scházeli 
k liturgii — k lámání chleba (Sk 2,42) — zvlášť v neděli (Sk 20,7.11). 
Svatý Pavel mluví častěji o žehnání a pití kalicha a též o lámání a 
pozdvihování chleba (1Kor 10,16; 11,26).

„Konáme oběť každý den, za dob pronásledování i pokoje, tím věřící při-
pravujeme, aby se obětovali i jako mučedníci.“ (sv. Cyprián, zemřel roku 258)

„Rozličné oběti Starého zákona byly předobrazy této opravdové 
oběti.“ (sv. Augustin)

Bůh skrze proroka Malachiáše předpověděl: „Neboť od východu 
slunce až na západ, veliké je mé jméno mezi národy. A na každém 
místě obětována bude mému jménu oběť čistá.“ (Mal 1,10–11)

Kolik kapek obsahuje moře, kolik paprsků slunce, kolik hvězd 
nebe, tolik tajemství v sobě obsahuje svatá liturgie — oběť čistá.
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V liturgii je obětujícím knězem i obětním darem Kristus.
Epikléze: „Ne člověk je to, kdo působí, aby se obětní dary sta-

ly tělem a krví Kristovou, ale je to Duch svatý.“ (sv. Jan Zlatoústý)
„Kristus je Knězem, který koná tuto oběť, a On sám je také onou 

obětí.“ (sv. Augustin)
„Týž obětuje i je obětován.“ (sv. Jan Zlatoústý)
Liturgie není jen památkou na oběť kříže, ale je to táž oběť, která 

byla přinesena Bohu na kříži, a proto má tutéž cenu a týž účinek.
O užitku svaté liturgie
„Milost Ducha svatého se uděluje nejplnější mírou těm, kteří jsou 

s vírou a kajícností přítomni.“ (sv. Cyril Jeruzalémský)
Spravedliví docházejí svatou liturgií odpuštění všedních hříchů, 

které se v ní rozplývají jako vosk v ohni. Svatý Augustin praví, že si 
jediným Otčenášem odpykáváme všechny hříchy jednoho dne, když 
se jej pomodlíme z upřímného srdce. O co více je teprve odpykáváme 
jedinou liturgií!

Pokud často býváš na svaté liturgii, můžeš také doufat, že po 
krátkém očistném utrpení po smrti vejdeš do ráje. Kající lotr, který 
byl přítomen krvavé oběti Kristově, přišel do ráje rychle.

Svatá liturgie přináší užitek tomu, kdo se jí zúčastní, i tomu, 
za koho se obětuje. I zemřelí mají užitek z liturgie. Když Kristus 
na kříži skonal, jeho smrt ihned prospěla zemřelým, neboť Kristus 
sestoupil do předpeklí (šeolu) a osvobodil z něho duše. Podobně se 
děje při svaté liturgii.

„Když se slouží liturgie, spěchají nebeští andělé k očistcovému 
vězení a otvírají ho.“ (sv. Jan Zlatoústý)

„Při svaté liturgii jsou kolem oltáře přítomny kůry andělské k osla-
vě Toho, který se obětuje.“ (sv. Jan Zlatoústý)

Jakou cenu má svatá liturgie?
Oběť i dar má tím větší cenu, čím vyšším je dárce a čím drahocen-

nějším je dar. V liturgii je obětující dárce i obětní dar tentýž — Boží 
Syn. Vše, co andělé a lidé ke cti Boží konají, je oproti cti, kterou 
Bohu Otci vzdává Kristus, téměř ničím. „Liturgie má tutéž cenu 
jako oběť Kristovy smrti na hoře Kalvárii, protože se zde obě-
tuje Ten, co se obětoval tam.“ (sv. Jan Zlatoústý)

Jako slunce převyšuje leskem všechny hvězdy dohromady, tak 
naše vnitřní sjednocení se s Kristem ve chvíli Jeho vrcholné oběti 
na kříži převyšuje všechny naše dobré skutky. Proto je tak důle-
žité adorační zastavení po konsekraci a naše vědomé sjednocení 
s Kristem na oltáři i s Jeho smrtí na kříži. Liturgie má dvojí účinek. 
Jeden účinek má sama sebou, a ten nezávisí na naší zbožnosti či 
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na svatosti kněze. Druhý, duchovní užitek ze svaté liturgie, závisí 
jak na tvé dokonalosti, tak i na zbožnosti kněze. Čím svatější je 
kněz a čím jsi ty zbožnější, tím větší užitek máš z liturgie. Podobné 
to bylo i s obětí kříže. Tato oběť měla nekonečnou cenu a otevřela 
nebe. Přece však mnozí z přítomných, zvláště nekající lotr, neměli 
z ní pro svou nehodnost a nevěru žádný užitek.

O bdělosti při liturgii
Bavíme-li se s někým, věnujeme se jen jemu a nemůžeme se 

současně věnovat ostatním lidem. Podobně máme jednat při svaté 
liturgii, když komunikujeme s Bohem. Máme se cele odevzdat Bohu, 
dát Mu všechny své starosti a důvěřovat, že On je může vyřešit.

Při zodpovědné činnosti se na ni musíme soustředit, aby přinesla 
ovoce. Tak to je i ve svaté liturgii. Svatá liturgie je bohatým ložiskem 
duchovních pokladů, které zůstávají po celou věčnost. Zloději je tam 
nekradou ani mol nesežere, ani rez a čas nezkazí. Kdo je při liturgii 
roztržitý a nesnaží se v soustředění ve víře sjednotit s Kristem, má 
z ní jen malý užitek.

O chrámu, v němž je na oltáři Boží Syn, platí to, co Bůh oznámil Moj-
žíšovi z hořícího keře: „Místo, na kterém stojíš, je země svatá.“ (Ex 3,5)

Při zpěvu „Svatý, Svatý, Svatý...“ přednášejí naše modlitby a 
zpěvy andělé, archandělé, cherubové a serafové Bohu a ve chvíli, 
kdy nastává proměnění a Kristus je přítomen na oltáři, tito andělé a 
nebeští duchové, které my svým zrakem nevidíme, se klanějí Božímu 
Synu. Ve chvíli krátké adorace po proměňování si uvědomme, že 
uctíváme ukřižovaného Spasitele ne sami, ale i s tímto neviditelným 
zástupem nebeských duchů.

Jeden poutník při návštěvě jeruzalémského chrámu stojícího 
na místě Golgoty, čekal v zástupu, až na něj přijde řada, protože 
chtěl políbit skálu, na níž stál Kristův kříž. Měl k uctění asi jen půl 
minuty. Přitom byl v napětí, rozrušen a nesoustředěn. Nakonec si 
uvědomil, že přestože byl fyzicky na místě, kde Kristus zemřel, du-
chovně nebyl schopen hluboce prožít vnitřní jednotu s tajemstvím 
výkupné Kristovy smrti na místě, kde byla přinesena. Tak i mnoho 
křesťanů je přítomno na svaté liturgii, ale duchem jsou nepřítomni.

Právě ve svaté liturgii je ale zvláštní možnost ve chvíli krátkého 
ztišení prožít sjednocení s Kristem. On je na oltáři přítomen. Je to 
tentýž Ježíš, který před dvěma tisíci lety fyzicky trpěl a zemřel za 
nás na kříži. Jaká je škoda nevyužít dar víry a nesjednotit se skrze 
ni s přítomným Ježíšem!

Na schématu jsou znázorněny hlavní části jak západní liturgie, tak 
i východní liturgie. Jde o to hlouběji prožít podstatu tajemství víry.
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(Pozn.: epikléze = vzývání Ducha svatého; anamnéze = připomín-
ka smrti, vzkříšení...; antifona = zpěv; slova ustanovení: „Toto je moje 
Tělo... má Krev...“; konsekrace = proměnění darů (transsubstantiace); 
adorace = hluboké uctění a sjednocení se s Ježíšem ukřižovaným)

A) Východní liturgie: Slova ustanovení kněz pronáší nebo zpívá. 
Po slovech ustanovení následuje anamnéze, kterou kněz pronáší buď 
potichu, nebo hlasitě: „Kříž, smrt, hrob, vzkříšení, nanebevstoupení...“

Anamnéze je ukončena zpěvem kněze: „Tvoje od Tvých...“
Po anamnézi sbor začíná zpívat antifonu „Tebe pojem“ (Tebe 

opěvujeme) a zpívá až do završení epikléze, po které kněz zvolá: 
„Přesvatou, přečistou, nade všechny požehnanou...“ V některých 
klášterech, když začne zpěv antifony, si kněz klekne před oltářem a 
zůstává v prosbě: „Sešli Ducha svatého na nás (na mě a lid).“ Toto je 
první ztišení, kdy kněz i lid vzývá Ducha svatého. Pak kněz vstane, 
jde k oltáři a potichu pronáší epiklézi nad dary: „A učiň (Bože, Tvým 
Duchem) tento chléb drahocenným tělem Krista Tvého!“ a dále 
potichu pronáší: „A co v tomto kalichu (učiň Tvým Duchem) draho-
cennou krví Krista Tvého.“ Epikléze je završena slovy: „(Bože, Tys) 
Proměnil (dary) Duchem Tvým svatým. Amen. Amen. Amen.“ Tím 
končí epikléze, která tvoří se slovy ustanovení i s anamnézí jeden 
celek. Skrze slova ustanovení a epiklézi — působení Ducha svaté-
ho — je duchovně zpřítomněna Kristova oběť, která byla přinesena 
na kříži. Toto duchovní zpřítomnění se nazývá proměnění darů či 
konsekrace (transsubstantiace). Během toho trvá zpěv antifony. 
V některých klášterech si po ukončení epikléze kněz znovu klekne 
a udělá hlubokou poklonu čelem až k zemi, chvíli pak vzpřímeně 
klečí a adoruje. Tím dává i lidu možnost uvědomit si Kristovu smrt 
zpřítomněnou zde na oltáři (to je druhá chvíle ztišení). Pak přistoupí 
k oltáři a zpěvem „Přesvatou...“ dále pokračuje liturgie.



98

B) Západní liturgie: Po zpěvu „Svatý, svatý...“ kněz recituje 
kánon (anaforu). Před tím, než kněz pronese Kristova slova (usta-
novení), si klekne a je chvíle ticha, kdy si kněz i věřící uvědomí 
Krista ve Večeřadle, kde pronesl slova ustanovení. Kněz i věřící 
prosí o Ducha svatého pro sebe a také, aby Duch svatý skrze tato 
slova nyní zpřítomnil, co následovalo na Velký pátek, tedy Jeho oběť 
na kříži. Když pak kněz pronese nad chlebem a kalichem Kristova 
slova, Duch svatý zpřítomní oběť kříže. V některých klášterech si 
pak kněz kleká a je druhá chvíle ticha — adorace přítomného Kris-
ta. Kněz pak adoraci ukončí zvoláním: „Tajemství víry“. Mše svatá 
pak pokračuje.

K duchovnímu prožití eucharistického tajemství pro kněze i Boží 
lid pomáhají dvě chvíle ztišení.

První ztišení je před konsekrací (proměněním); je přípravou k 
prožití eucharistického tajemství a prosbou o Ducha svatého.

Druhé ztišení (adorace) následuje po proměnění chleba v Tělo 
Kristovo a vína v Jeho Krev.

Sbor zpívá antifonu. V čase adorace v duchu stojím pod Kristo-
vým křížem ve chvíli Kristova umírání a smrti. Dívám se Ježíši do 
tváře, uvědomuji si, že Ježíš mě vidí, nyní ke mně hovoří a dává 
mi z kříže svůj testament slovy: „Hle, tvá matka.“ Konám totéž, co 
apoštol Jan, přijímám Ježíšovu matku za svou. Jako Jan ji du-
chovně přijímám do svého nitra — „eis ta idia“ („in sua“; J 19,27). 
Při přijetí Ježíšova testamentu pomalu aramejsky pronáším jméno 
Boží Ježíš — Jehošua. Říkám ho po slabikách a zvláště poslední 
samohlásku „a“ dlouze dechem opakuji 3×. To disponuje k soustře-
dění, když vírou vědomě přijímám Ježíšovu Matku.

Dále v tomto zastavení pod křížem prožiji to, co budu sám nejvíce 
potřebovat v hodině smrti, a to je dokonalá lítost, prosbou: „Ježíši, 
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Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným.“ To opakuji pětkrát, 
s duchovním pohledem do pěti ran Kristových.

Nakonec si uvědomím, že tajemství eucharistie má souvislost s 
tajemstvím mého křtu, jak je vyjádřeno v Písmu: „Křtem jste byli po-
nořeni do Kristovy smrti.“ (srov. Ř 6,4) S tímto tajemstvím se snažím 
vírou sjednotit opět vzýváním Kristova jména „Jehošua“.

Krátké shrnutí, co kněz i lid během dvou zastavení duchovně 
prožívají

1. chvíle ztišení (3–5 minut): Zpěv antifony
(Myslí jsem v Jeruzalémě ve Večeřadle, kde Pán Ježíš ustanovil 

nekrvavou oběť a kde i Duch svatý sestoupil na apoštoly.)
Veni Sancte Spiritus... Přijímám znovu téhož Ducha, jako 

apoštolé (Je-ho-šu-á-á-á...).
Duchu svatý, zpřítomni skrze kněze* Kristovu oběť kříže. 

(Je-ho-šu-á-á-á...**)
Pozn:* Kněz v duchu pronáší: „skrze mě“.

** Jehošuá = jméno Ježíš v aramejštině
2. chvíle ztišení (adorace) (3–5 minut): Zpěv antifony
(Testament z kříže: V duchu jsem na Golgotě.)
Ježíši, Ty mě vidíš a nyní mi říkáš: „Hle, tvá matka.“ „Přijímám.“
(Je-ho-šu-á-á-á)
(Dokonalá lítost: Hledím do Tvých ran a opakuji:)
„Ježíši, Ježíši, Ježíši, smiluj se nade mnou hříšným.“ (5×)
(Smrt: „Křtem jsme byli ponořeni do Kristovy smrti.“)
Nyní jsem sjednocen s Tvou smrtí. (Je-ho-šu-á-á-á...)
Dvě chvíle ticha mají nesmírný význam k uvědomění si eucharis-

tického tajemství. Jak knězi, tak lidu pomáhají k jeho hlubokému a 
osobnímu prožívání. To platí jak pro východní, tak pro západní liturgii.

Účast na svatém přijímání
„Co je společné těm, kteří přijímají chléb a pijí z kalicha Páně? 

Neustále pamatují na Toho, který za nás zemřel i z mrtvých vstal. A 
co je společné těm, kteří na Něj neustále pamatují? Nežijí už pro sebe, 
ale pro Něho.“ (sv. Basil Veliký)

„Jestliže někdo přistupuje k svatému přijímání těla a krve Kristovy 
a nezamýšlí se nad důvodem, proč se podává, nemá z něj žádný úži-
tek. A kdo nehodně přistupuje k svatému přijímání, ten je odsouzen.“ 
(sv. Basil Veliký)

„Mnoho lidí dnes říká: Já bych tak chtěl vidět Kristovu tvář, Jeho 
podobu, oděv, obuv! Hle, ty Ho vidíš, dotýkáš se Ho, přijímáš Ho! 
Toužíš vidět Jeho oděv a On ti dává sebe samého, a to ne pouze tak, 
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abys Ho viděl, ale můžeš se Ho dotknout, vzývat a požívat Ho. Proto 
nikdo nesmí přistupovat k svatému přijímání ani nedbale ani lehko-
vážně, ale všichni s vřelou láskou, s vřelým zápalem a horlivostí.“ 
(sv. Jan Zlatoústý)

„Veliký trest čeká ty, kteří nehodně přijímají. Uvaž, jak tě pobuřuje 
zrádce i ti, kteří ukřižovali Krista. Proto si dej dobrý pozor, aby ses i ty 
neprovinil proti tělu a krvi Kristově! Oni usmrtili přesvaté tělo, a ty Ho 
přijímáš nečistou duší po tak velkých dobrodiních!“ (sv. Jan Zlatoústý)

„Raději bych zemřel, než abych nehodně přijal krev Pánovu.“ 
(sv. Jan Zlatoústý)

Ježíš říká: „Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, přebývá ve mně a já 
v něm“. Můžeme tyto chvíle svatého přijímání přirovnat k duchovní 
transfuzi či duchovní dialýze pro ty věřící, kteří jsou disponováni 
zvláště dvojím ztišením. První ztišení sloužilo k přijetí Ducha svatého 
a druhé ztišení na konci epikléze sloužilo k sjednocení s ukřižova-
ným Kristem na oltáři a s Jeho smrtí.

Kristova krev vnáší duchovní oživení do naší duše i do našeho těla.
Prezident Ekvádoru, Gabriel García Moreno (19. století), vyšel 

z chrámu, v němž byl účasten svaté liturgie, přijal tělo Páně a přede 
dveřmi byl zavražděn. Šťastná smrt! Přišla ve chvíli, kdy vnitřně byl 
aktuálně sjednocen s Ježíšem, kterého přijal ve svatém přijímání, a 
hned na to přijal skrze mučednickou smrt korunu věčné slávy v nebi.

„Když přijímáme Tělo a Krev Krista, máme s Ním stejné tělo a 
stejnou krev. Když se Jeho Tělo a Krev sjednocuje s našimi údy, stá-
váme se nositeli Krista. Tím se podle slov sv. Petra (2Pt 1,4) stáváme 
účastníky Boží přirozenosti.“ (sv. Cyril Jeruzalémský)

„Duše, která přijímá přečisté dary, nemá být rozháraná, zlostná, 
hněvivá ani mít divoké touhy. Z úst, která čerpají z nesmrtelného 
pramene, nesmí vycházet zlá slova ani ohyzdná nečistota. Oči, osví-
cené svatou krví, se nesmí dívat zvířecím způsobem a uchovávat zlé 
představy. Ruka kněze, která drží božský poklad, ať se nedotýká 
toho, co je zakázáno. Také i všechny údy, jako údy Kristovy, třeba 
držet a uchovávat v čistotě.“ (sv. Teodor Studita)

„Chléb a víno není jen symbolem Těla a Krve Kristovy, ale samým 
božským Tělem Pána, jak i sám Pán řekl: ‚Jestli nebudete jíst tělo 
Syna člověka a pít Jeho krev, nebudete mít v sobě život... Neboť mé 
tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj... Kdo jí mé tělo, bude žít 
skrze mne.‘“ (J 6,53–57) (sv. Jan Damašský)
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SVATÉ MUČEDNICE AGAPE, CHIONIA A IRENA

Když císař Diokleci-
án (284–305) pobýval ve 
městě Aquileii, oznámili 
mu, že všechny římské 
věznice jsou zaplněné 
křesťany, kteří, přes-
tože jsou mučeni růz-
nými mukami, nechtějí 
se odřeknout Krista, 
neboť všichni mají za 
svého učitele Chrysogo-
na a drží se jeho učení. 
Dioklecián rozkázal všechny křesťany zabít a Chrysogona přivést 
k sobě k výslechu. Když vedli svatého z Říma do Aquileie, šla za ním 
zdaleka jeho učednice sv. Anastázie.1 Císař vyslýchal sv. Chrysogo-
na, ale on se císařskému rozkazu nepodřídil a za to mu za městem 
usekli hlavu a tělo hodili šelmám. Nedaleko od toho místa, kde leželo 
svaté tělo, žil kněz jménem Zoilus a blízko něj ještě tři sestry, panny, 
Agape, Chionia a Irena. Tento kněz měl Boží zjevení, ve kterém se 
dozvěděl o těle sv. Chrysogona. Vzal ho, uložil do rakve a ukryl ve 
svém domě. Za třicet dní se mu zjevil mučedník Chrysogon a řekl 
mu: „Věz, že do devíti dnů ty tři panny, které žijí od tebe nedaleko, 
budou vzaty na muka. Řekni Pánově služebnici Anastázii, aby o ně 
pečovala a povzbuzovala je k mučednickému hrdinství. I ty buď plný 
naděje, protože budeš brzy vysvobozen z tohoto porušitelného těla a 
radostně přejdeš k Ježíši Kristu.“ To samé bylo zjeveno sv. Anastázii 
a ona, vedena Duchem svatým, šla do domu kněze Zoila, i když ho 
předtím neznala. Zeptala se, kde bydlí ty panny, které mají přijmout 

1 sv. Anastázie, vysvoboditelka z pout: viz IV. díl knihy „Mučedníci a jiní 
svatí“, 22. prosince, str. 418



102

mučednictví. Když se dozvěděla, kde žijí, šla za nimi a strávila s nimi 
noc v rozhovoru o Božích věcech a o věčném životě. Pak se znovu 
vrátila do Aquileie, aby sloužila Kristovým vězňům.

O devět dní později se stalo, co ve vidění oznámil sv. Chrysogon 
knězi Zoilovi. Kněz zemřel a svaté panny Agape, Chionii a Irenu 
zajali a přivedli k Diokleciánovi k výslechu. Když je spatřil, řekl: 
„Jaké bláznovství vás přimělo pohrdnout uctíváním bohů a dát se 
na bludnou cestu křesťanů? Jste však ještě mladé, proto vám radím, 
abyste se odřekli vašeho Krista, přinesli oběti bohům a já vám dám 
za muže naše mládence z velkých a slavných rodin. Kvůli nim budete 
u všech v úctě.“ Nejstarší ze sester, sv. Agape, odpověděla: „Císaři, 
ty máš dbát o záležitosti lidu, o samotný lid i vojsko. Ty však lžes, 
abys mohl zničit víru v živého Boha, přestože sám potřebuješ Jeho 
pomoc.“ Dioklecián řekl: „Tato je bláznivá, ať přistoupí jiná!“ Přistou-
pila sv. Chionia a řekla: „Moje sestra není bláznivá, ale pravdivými 
slovy odhaluje tvou nespravedlnost.“ Když to císař slyšel, rozkázal 
přivést blíže třetí sestru, které řekl: „Snad aspoň ty, nejmladší, 
skloníš před bohy svou hlavu, aby tvé sestry, když se na tebe budou 
dívat, udělaly totéž.“ Svatá Irena odpověděla: „Ať skloní své hlavy 
před modlami všichni ti, kdo rozhněvali pravého Boha. Co může být 
zbytečnějšího a hloupějšího než klanět se dílu rukou lidských, 
které si člověk kupuje za cenu, kterou zlatník ustanoví. Ty se, 
císaři, nejprve domlouváš se zlatníkem, za jakou cenu má kterou 
modlu udělat. Říkáš mu, jestli má stát nebo sedět nebo ležet, zda se 
má smát nebo plakat a z jakého materiálu ji má udělat, jestli z dřeva 
nebo z kamene či mědi nebo z nějakého jiného materiálu. Když ji udělá 
špatně, výrobek vyhodíš, když dobře, dáš mu domluvenou cenu. Před 
tou koupenou věcí pak skláníš hlavu a nazýváš modlu svým bohem, 
i když by bylo třeba ji spíš nazývat koupeným otrokem.“ Dioklecián 
na to odpověděl: „Na taková slova je třeba odpovědět mučením,“ a 
nařídil, aby byly svaté panny uvrženy do vězení.

Za několik dní musel jít císař do Makedonie, aby tam řešil určité 
záležitosti. Rozkázal, aby za ním vedli všechny křesťany, kteří byli 
uvězněni. Byly mezi nimi i svaté panny, Agape, Chionia a Irena a 
sv. Anastázie je následovala zpovzdálí. Když dorazili do Makedonie, 
Dioklecián pověřil místodržitele Dulcitia, aby křesťany mučil, a tak 
je přesvědčil poklonit se modlám. On svaté panny předal k výsle-
chu vojevůdci Sisiniovi. Ten nejprve před sebe postavil sv. Irenu a 
zeptal se jí: „Podřídíš se císařskému nařízení?“ Děvče odpovědělo: 
„Nepodřídím se, protože jsem křesťanka, služebnice všemohou-
cího Boha.“ Když vojevůdce uslyšel takovou odpověď, přikázal, aby 
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ji odvedli do temnice a přivedli Agape a Chionii a řekl jim: „Vy jste 
podvedli vaši mladší sestru a naučili jste ji pohrdat císařskými zá-
kony. Odložil jsem proto její mučení, aby když se bude dívat na vaše 
muka, dostala strach a poslechla nás. Ale i vy, chcete-li se zachránit 
před mučením, podřiďte se našim zákonům a přineste oběti bohům!“ 
Svatá Agape odpověděla: „Naše víra je nepřemožitelná.“ Sisinius se 
obrátil na Chionii: „A ty, co povíš?“ Dívka odpověděla: „Naše víra 
zůstává neotřesitelná, muč nás, jak chceš, my se démonům 
nepokloníme. Ježíš nám řekl: Kdo by chtěl zachránit svou duši, 
ten ji zahubí, a kdo pro mě zahubí svou duši, ten ji zachová 
(Lk 9,24). Proto je lépe zemřít při mučení než se odříci Krista.“ 
Vojevůdce se otázal: „Máte křesťanské knihy?“ Panny odpověděly: 
„Knihy máme, ale jsou ukryty v naší paměti. Odtamtud je nepřátelé 
Ježíše Krista vzít nemohou.“ Mučitel řekl: „Kdo vám poradil, abys-
te se dobrovolně odevzdaly takovému utrpení?“ Svaté odpověděly: 
„Toto utrpení je dočasné a užitečné, neboť se z něj rodí věčná 
sláva.“ Sisinius s hněvem vykřikl: „Vykonejte císařský rozkaz a 
přineste oběti bohům!“ Panny mu na to odpověděly: „My přinášíme 
oběti chvály pravému Bohu, Ježíši Kristu, ďáblovi nikdy oběť 
nepřineseme! Nemysli si, že nás odvrátíš od našeho Pána. Ty 
konej, co ti je přikázáno zemským císařem, a my činíme to, 
co nám přikazuje nebeský Král.“ Když vojevůdce slyšel taková 
slova, vydal rozsudek smrti: „Agape a Chionii, které se nedaly pře-
svědčit hrozbami soudu a nevykonaly císařský rozkaz, přikazujeme 
upálit zaživa.“ Když to svaté panny slyšely, naplnila je radost a 
řekly: „Děkujeme Ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi nás učinil hodnými být 
Tvými mučednicemi. Králi náš, přijmi do svých rukou naše duše.“ Po 
těchto slovech vojáci uvrhli svaté panny do ohně. V plamenech se 
modlily a předaly své duše do rukou svého Pána. Přestože byl oheň 
velký, nedotknul se ani těl svatých panen, ani jejich oděvu. To bylo 
důkazem, že nezemřely od ohně, ale vyprosily si od Boha šťastnou 
smrt. Jejich neporušená těla v noci ukradli sluhové sv. Anastázie a 
odnesli je své paní. Anastázie pomazala svatá těla vonnými látkami 
a položila je do nového hrobu.

Následujícího dne zasedl Sisinius na soudné stolici a přikázal, 
aby předvedli sv. Irenu. Řekl jí: „Přines oběti bohům, abys nezahy-
nula v ohni jako tvé sestry.“ Svatá odpověděla: „Nepřinesu oběti, ale 
spěchám trpět pro Krista, abych nebyla pro své sestry cizí, až stanu 
před Boží tváří.“ Sisinius promluvil: „Dej si říct, abys neupadla v ješ-
tě horší muka.“ Irena odpověděla: „Jsem připravena na všechna 
muka, protože toužím zemřít za pravdu a skrze smrt obdržet 
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věčný život. Když projdu ohněm, dosáhnu blaženého místa.“ 
Sisinius se rozhodl neházet děvče do ohně, ale rozkázal svým vojá-
kům odvést ji do nevěstince. Po cestě se sv. Irena modlila a prosila 
Boha, aby zachránil její duši. Když ji vojáci vedli, najednou je do-
hnali dva zářiví vojáci a řekli: „Sisinius nás poslal, abyste zavedli 
tuto pannu, kde vám ukážeme.“ Vyvedli ji za město na velmi vysoký 
kopec a řekli: „Jděte, povězte vojevůdci Sisiniovi, že jste pannu za-
vedli na kopec, jak přikázal.“ Vojáci šli za Sisiniem a ti dva zářiví 
muži, kteří byli Božími anděly, se stali neviditelnými. Svatá Irena 
stála na pahorku, děkovala Ježíši Kristu a oslavovala Ho za to, že 
ji vysvobodil z rukou modlářů. Když se Sisinius dozvěděl o všem, 
co se stalo, velmi se rozhněval, sedl na koně a sám jel na to místo, 
kde nechali Irenu. Když se ke kopci přiblížil, viděl na něm svatou 
pannu, ale nemohl se k ní přiblížit, zdálo se mu, že kopec je ohrazen 
vysokou, zcela neprůchodnou stěnou. Jezdil kolem celý den a ještě 
více se ho zmocňovala zlost, že nemůže nic dělat. Někteří z vojáků, 
kteří s ním byli, natáhli své luky a začali vypouštět střely na svatou 
pannu, a tak jí zavdali mnoho ran. Irena hlasitě zavolala na voje-
vůdce: „Vysmívám se ti, protože jsi na mne, bezmocnou dívku, vyšel 
tak, jako na silného muže. Ale hle, čistá a neposkvrněná odcházím 
k mému Pánu Ježíši Kristu, který mne dnes připojuje k mým sestrám.“ 
Když to řekla, poděkovala za vše Bohu, lehla si na zem a spočinula 
v Pánu. Stalo se to na Velký pátek v roce 290. Když nastala noc, 
sv. Anastázie poslala své sluhy, aby přinesli tělo sv. Ireny. Vzali je 
z pahorku a Anastázie uložila tělo mučednice Ireny vedle těl jejích 
dvou sester.

SVATÍ MUČEDNÍCI PASIKRATES A VALENTIN

Kristovi mučedníci z města Durostorum1 v Moesii, Pasikrates 
a Valentin, byli vojáci — křesťané. Viděli lidi posedlé modlářským 
svodem, jak se na příkaz vládců klanějí běsům. V zemi vládl místo-
držitel Absolanus. Mnoho věřících se polekalo muk, a proto utíkali a 
skrývali se. Oni oba však otevřeně a odvážně vyznali, že jsou křesťa-
né. Oslavovali jediného pravého Boha a bezduché modly proklínali. 
Modláři je proto postavili před soud a nutili je přinést modlám ka-

1 dnes Silistra v Bulharsku



105

didlo. Stála tam modla Apollóna. Svatý Pasikrates se k ní rozběhl, 
plivnul jí do tváře a řekl: „Takováto pocta náleží tomuto bohu!“ Za 
to ho sevřeli těžkými, železnými okovy a uvrhli do temnice. Vojín 
Kristův se těmito okovy ozdobil jako zlatými královskými ozdobami 
a radoval se, že se stal hodným je nosit za Krista. Do vězení spolu 
s ním zavřeli i Valentina. Pak je oba opět postavili před místodrži-
tele. Byl sem přiveden i Pasikratův bratr jménem Papianus, který 
byl křesťanem, ale protože se zalekl muk, přinesl oběti modlám. Se 
slzami prosil svého bratra Pasikrata, aby přinesl kadidlo vytesané 
modle stejně jako on a na nějaký čas se přetvařoval, jako by byl 
modlářem, aby se tak zachránil před krutými mukami. Svatý mučed-
ník Pasikrates ho ale od sebe odstrčil a nazval ho nehodným svého 
rodu, protože se odvrátil od Kristovy víry. Sám běžel k obětišti, vložil 
ruku do ohně a místodržiteli řekl: „Smrtelné tělo, jak vidíš, shoří 
v ohni, ale duše je nesmrtelná a pohrdá viditelnými mukami.“

Když místodržitel vyslýchal sv. Valentina, odpovídal stejně, a tak 
dokázal, že je připraven na všechna muka za Krista. Byli proto oba 
odsouzeni ke stětí mečem. Když katovi sluhové vedli svaté za město 
na smrt, Pasikratova matka šla za nimi a mateřsky přesvědčovala 
svého syna, aby beze strachu podstoupil smrt. Bála se o něj, aby 
se nepolekal, neboť byl ještě mladý. Svatým sťali hlavy. Svatému 
Pasikratovi bylo dvacet dva let, Valentinovi třicet. Matka s radostí 
přijala těla obou, důstojně je pochovala a oslavovala Krista Boha.

(Jejich památka se slaví 24. dubna.)
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SVATÝ MUČEDNÍK SIMEON, PERSKÝ BISKUP

Stalo se to v Perské říši za krále 
Šápúra II. (309–379), který po 40 let, 
počínaje rokem 339, krutě proná-
sledoval křesťany. Tehdy zahynulo 
více než 16 000 mučedníků, a to 
nejsou započítáni ti, jejichž jména 
zůstala neznámá. Kristova církev 
v Persii rostla a množila se, a to bylo 
důvodem, proč pohanští žreci, vůdci 
tamější nečisté lživíry, spolu s židy 
podnítili krále, aby rozpoutal kruté 
pronásledování křesťanů. V té době 
Šápúr bojoval s řeckým císařem. 
Bezbožníci to využili a pomluvili 
křesťany, že jsou nepřáteli králov-
ství a udržují svazky s Cařihradem. 

Šápúr nejprve nařídil, aby na ně byly uvaleny velké daně, a pak 
začal rabovat chrámy, vypalovat monastýry, zabíjet kněze a všechny 
církevní služebníky. Modláři pomluvili svatého biskupa Simeona,1 
který působil v městě Seleukie-Ktésifon, že je zrádcem Perské říše i 
otcovského náboženství. Byl postaven před soud a spolu s ním i dva 
presbyteři, Abdechalas a Ananiáš. Když byli postaveni před vladaře, 
biskup nejenže se katova hněvu nepolekal, ale ani se mu neuklonil. 
Král se proto ještě více rozzuřil a křikl: „Proč ses přede mnou nepo-
klonil, jako jsi to dělal dříve?“ „Protože tenkrát mě k tobě nepřiváděli 
proto, abych se odřekl Krista a odstoupil od mé víry. Nehodí se proto, 
abych se tobě, nepříteli mého Boha, klaněl!“ Mučitel přesvědčoval 
sv. Simeona, aby se poklonil slunci, které Peršané ctili jako boha, a 
sliboval mu dary a pocty. Když to nepomohlo, hrozil mu krutými mu-

1 také Šimon bar Sabba‘é
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kami. Simeon odpověděl: „Až dosud jsem ti vždy prokazoval po-
slušnost, ale nyní, když mi přikazuješ věci, které se protiví pra-
vé víře, věz, že se nikdy neodřeknu Krista a žádná muka mi ne-
vyrvou ze srdce největší poklad — svatou víru!“ Když vládce viděl 
nepohnutelnost Božího služebníka, rozkázal uvrhnout ho do vězení.

Na nádvoří královského paláce potkal mučedníka eunuch Gu-
hštazad, vychovatel krále Šápúra, který byl už vysokého věku a 
hluboce se před ním poklonil. Kdysi byl křesťanem, ale ze strachu 
se zřekl svého Spasitele, přestože ve svém srdci nepřestal vyznávat 
pravdu. Svatý Simeon odvrátil od odpadlíka svůj pohled. V tu chvíli 
si stařec uvědomil všechno zlo své zrady, pocítil bolest, kterou způ-
sobil svému Bohu, začal plakat a naříkat: „Běda mi, prokletému! 
Když svatý biskup odvrátil ode mne svou tvář kvůli mému odpadlictví, 
jak strašným pohledem se na mě podívá můj Stvořitel, kterého jsem 
se zřekl?!“ Vladař se dozvěděl, že jeho milovaný učitel je smutný a 
zeptal se ho, co se mu stalo. Odpověděl mu: „Raději bych volil vy-
trpět všechna neštěstí na světě, než prožívat tato muka, skrze která 
mě dnes ovládl tak hluboký stesk. Jsem hoden smrti z dvou důvodů. 
První je, že jsem se odvrátil od mého Boha, Ježíše Krista, když jsem 
více ctil slunce než Stvořitele! Druhý, že jsem se stal nevěrným i tobě, 
neboť jsem to udělal pokrytecky. Už se však takového hříchu ne-
dopustím, ale od nynějška navždy budu uctívat pouze pravého 
Boha.“ Šápúr se podivil takové nečekané proměně Guhštazada a 
všemožně ho přemlouval, aby změnil své rozhodnutí. On se už ale 
nepodřídil. Král proto odsoudil starce k popravě mečem. Mučedník 
šel na smrt radostně, ale bolelo ho pohoršení, které způsobil křes-
ťanům. Toužil to napravit, a proto zavolal jednoho ze svých přátel, 
eunucha, který zaujímal vysoké postavení na královském dvoře, 
a řekl mu: „Pověz králi, aby pamatoval, že jsem věrně sloužil jeho 
otci i jemu od samého dětství. Za to všechno žádám jednu věc: ať 
se všude rozhlásí, že Guhštazad neumírá za nic jiného, jen za to, 
že je křesťanem a nechce se zříci svého Boha.“ Šápúr vykonal tuto 
poslední prosbu svatého, protože myslel, že tím nažene křesťanům 
ještě větší strach, když uslyší, že dokonce i svého učitele neušetřil a 
vydal ho smrti. Když Simeon uslyšel o smrti Guhštazada, nevýslovně 
se zaradoval a chválil Pána, že ho odvrátil z cesty klamu.

Následujícího dne, bylo to na Velký pátek, Šápúr rozkázal před-
vést sv. Simeona a sto jiných křesťanů a odsoudil je k smrti. Staře-
šina žreců hlasitě provolával: „Jestli chce někdo z vás zůstat naživu, 
ať se pokloní slunci a hned bude osvobozen!“ Nikdo mu ale neodpo-
věděl, každý z celého srdce toužil jen po jednom — zemřít za Krista. 
Všichni svatí mučedníci byli sťati. Když přišla řada na presbytera 
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Ananiáše, otevřel se strachu a začal se třást po celém těle. Když to 
uviděl jeden z úředníků jménem Pusicius, řekl mu: „Neboj se, starče, 
zavři oči a za chvíli uvidíš božské světlo!“ Přítomní hned pochopili, 
že je křesťan a vedli ho před krále. Na soudu Pusicius veřejně vy-
znal svou víru a kat rozkázal probodnout mu hrdlo, odřezat jazyk 
a sdírat z něj kůži zaživa. V takových mukách odevzdal svou duši 
Bohu. Toho dne umučili i jeho dceru, svatou pannu Askitreu.

Poté, počínaje Velkým pátkem, začali pohané zatýkat a zabíjet 
všechny křesťany. Tehdy bylo zajato na 1 000 věřících a s nimi i 
eunuch Azades, který zaujímal vysoké postavení na královském 
dvoře a těšil se zvláštní přízni krále Šápúra. Při výslechu všichni 
směle vyznali svou víru v Krista a byli popraveni. Šápúr byl velmi 
zarmoucen smrtí sv. Azadese. Po jeho smrti vydal edikt zakazující 
usmrcování křesťanů a tento edikt byl nějakou dobu v platnosti.

Dnešního dne církev ctí všechny tyto mučedníky, bylo jich 1 150.

SVATÝ AKÁCIUS, BISKUP

Svatý Akácius pocházel z města Meliténé1 v Malé Arménii. Jeho 
rodiče, zbožní křesťané, nemohli mít děti, ale modlitbami a půstem 
si od Boha vyprosili syna. Když chlapec trochu vyrostl, přivedli ho 
k místnímu biskupovi, který se jmenoval Ostrychius a byl horlivým 
obráncem pravé víry. Během II. všeobecného koncilu v Cařihradě 
mocně odporoval heretikům, především duchoborcům.2 U takového 
zbožného učitele rostl mladý Akácius v moudrosti a ctnostech a žil 
bohumilým životem. Časem se stal klerikem a vůdcem jiných, jako 
například i sv. Eutymia Velikého. Po smrti blaženého Ostrychia 
všichni za jeho nástupce jednohlasně zvolili ctihodného Akácia. Stal 
se také hodným obdržet od Pána dar divů činění.

Jednoho roku nastalo strašné sucho. Služebník Boží šel do chrá-
mu svatého mučedníka Eustracia, aby se pro jeho modlitby Pán 
smiloval. Hned dostal světlo, jaký krok víry má udělat. Vyšel i s li-
dem na pole za chrámem, připravil Boží oltář a začal slavit svatou 
liturgii. Nesmísil ale víno s vodou, jak se obvykle dělá, jen se horlivě 

1 Malatya v jihovýchodním Turecku
2 Hereze duchoborců či pneumatomachů (makedoniánů) — stoupenci Ma-

kedonia popírali božství Ducha svatého a pokládali Ho jen za Boží energii, 
a ne za konkrétní osobu.
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modlil, aby to všemohoucí Bůh udělal sám, když pošle z nebe déšť. 
Jeho modlitba byla před Boží tváří tak silná, že hned začalo hustě 
pršet. Zem pak přinesla větší úrodu než jiné roky.

Řeka, která tekla tím krajem, se často rozlévala a způsobovala 
lidem značné těžkosti. Tentokrát hrozilo nebezpečí, že bude mnoho 
vesnic zatopeno. Svatý biskup položil nedaleko od břehu kámen a 
mocí Ježíšova jména zakázal vodě, aby překročila vyznačenou mez. 
Řeka se hned vrátila do svého koryta, a přestože pak vody bylo 
mnoho, nerozlévala se, ale bylo vidět, že tekla tak, že převyšovala 
zemi, jako by byla držena jakousi neviditelnou stěnou.

Nedaleko od Meliténé bylo velmi pěkné místo uprostřed krásné 
přírody, ale bylo poskvrněno pohanskými obětišti. Svatý se rozhodl 
vybudovat tam chrám k poctě Přesvaté Bohorodičky. Pohané však 
věřícím ve stavbě překáželi. Akácius se proti nim ozbrojil modlitbou a 
za nějaký čas byl skutečně vybudován velkolepý chrám a vedle něj i 
dům pro zbožné mnichy. Stalo se však, že chrámová klenba nebyla vy-
stavěna dost pevně, a když služebník Boží sloužil liturgii, strop začal 
padat a hrozila velká katastrofa. Ctihodný otec zvolal: „Pane, Ochrán-
ce mého života, koho bych se bál?!“ A ihned byla bortící se klenba za-
držena ve vzduchu, jako by ji podepřel sloup, až do té chvíle, dokud 
svatý biskup neukončil liturgii a všichni přítomní nevyšli z chrámu. 
Potom s velkým rachotem spadla na zem, aniž by někomu ublížila.

Jindy biskup Akácius hlásal Boží slovo, ale vlaštovky ho svým 
švitořením přehlušovaly, takže lidé neslyšeli. Tehdy ve jménu Stvoři-
tele všeho rozkázal ptáčkům, aby utichli. Vlaštovky nejenže utichly, 
ale úplně odletěly a zanechaly svá hnízda.

Když Akácius přijal biskupskou službu, udělal ze svého domu 
nemocnici, často sem přicházel a sloužil nemocným. Jednou se jich 
zeptal, co jim chybí. Odpověděli mu, že nic, jen je obtěžuje hmyz a 
bolestivě je bodá. Svatý biskup modlitbou vyhnal hmyz a zakázal mu 
tam přebývat. Od té doby nebylo v domě vidět ani jednoho komára. 
Takové zázraky dělal milostí Ducha svatého.

Na III. všeobecném koncilu, který se konal v Efezu za vlády Theo-
dosia II. (408–450), Akácius spolu se sv. Cyrilem Alexandrijským 
a jinými otci vyhlásil anathemu na heretika Nestoria a sesadili ho 
z úřadu konstantinopolského patriarchy.

Svatý Akácius zemřel v roce 438. Jeho svaté ostatky uložili vedle 
hrobu mučedníka Polyeukta.1

1 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 9. ledna, str. 66
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SVATÁ LIDVÍNA

Někteří moderní učenci chtějí, aby nemocní, u nichž není naděje 
na uzdravení, byli usmrceni, protože prý jejich život je bezcenný. 
Odpověď na toto poblouznění nám dává život sv. Lidvíny.

Narodila se roku 1380 v městě Schiedam v Holandsku. Byla 
bystrá, měla milou povahu a ušlechtilé mravy. Ve 12 letech, když se 
již otec netajil se svým úmyslem brzo ji provdat za jednoho z mladí-
ků, kteří se ucházeli o její ruku, učinila slib panenské čistoty, aby 
oslabila nátlak na ni. Otce prosila, aby nebyla k žádnému sňatku 
nucena, protože chce patřit jen Bohu. Dokonce se modlila, aby jí 
Bůh raději odňal tělesnou krásu, než by připustil, aby se zprone-
věřila svému slibu.

Jednoho krásného zimního dne šla patnáctiletá Lidvína bruslit. 
Znenadání do ní vrazila jedna z dívek. Lidvína upadla a těžce se zra-
nila. Když ji přinesli domů, zjistili, že si zlomila žebro a že se i jinak 
nebezpečně pohmoždila. Od té chvíle stonala, chřadla a trpěla velký-
mi bolestmi plných osmatřicet let, až do smrti. Lékaři prohlásili, že se 
už nikdy neuzdraví. Nemocná musela ležet na zádech, nemohla ani 
spát a často ani požívat pokrm nebo nápoj. K tělesným bolestem se 
přidal duševní zármutek. Když slyšela své družky, jak jdou vesele ko-
lem domu, hořce plakala. Nemoc se zhoršila a krutých bolestí přibý-
valo. Ubohá se často svíjela jako červ v prachu. Na jedno oko oslepla, 
druhé bylo tak citlivé, že nesneslo denní světlo. Na čele se jí utvořila 
hnisající rána a také po těle měla hrozné vředy. K tomu se ještě do-
stavily prudké bolesti hlavy a zubů a často ji zachvacovala zimnice.

První čtyři léta bývala Lid-
vína přecitlivělá a netrpělivá, 
úpěnlivě plakala, trpce si 
stěžovala a reptala. Mrzutě 
odmítala jakoukoli útěchu. 
Horlivý kněz Jan Pot ji na-
vštívil a radil jí, aby rozjímala 
o utrpení a smrti Páně. Poku-
sila se o to, ale bez úspěchu. 
Kněz jí radil, aby neochabo-
vala, ale v rozjímání vytrva-
la. Přivedl ji k pochopení, že 
když se zaslíbila Kristu a její 

cestou se najednou stalo utrpení, je jejím povoláním trpět nejen za 
své hříchy, ale zvláště za hříchy jiných, jak trpěl její milovaný Ježíš.
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A hle, duše nemocné, jako by se ponenáhlu měnila. Přestala být 
malomyslná, odevzdala se do vůle Boží, a čím více se zvětšovaly 
bolesti, tím více se v ní vzmáhala milost a láska Boží. Z jejích bolestí 
vzrostla apoštolská horlivost za spásu duší. Služebnice Boží musela 
vypít kalich utrpení až do dna. Zlí lidé ji pomlouvali, posmívali se 
jejím bolestem, a když ji viděli ve vytržení, říkávali, že je pomatená 
na rozumu.

Její hrdinská trpělivost byla podrobena těžké zkoušce. Pojed-
nou byla zbavena veškeré dosavadní vnitřní útěchy. Zdálo se jí, 
jako by ji Bůh opustil. Tu 
vzdychala s ukřižovaným 
Spasitelem: „Bože můj, 
Bože můj, proč jsi mne 
opustil?!“ Neklesala však 
na mysli, ale posilovala 
se přijímáním Nejsvětější 
svátosti. Konečně nasta-
la hodina vysvobození. 
Na Boží hod velikonoční 
roku 1433 slyšela ve vy-
tržení chvalozpěv andělů: 
„Aleluja! Sláva a čest i dobrořečení a moc Tomu, jenž sedí na trůnu, 
a Beránkovi!“ Dva dny poté odevzdala svou blaženou duši Stvořiteli.

(Její svátek se slaví 14. dubna.)
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SVATÝ JAN, UČEDNÍK ŘEHOŘE DEKAPOLITY

Známe dvě území, která byla nazývána Dekapolis neboli Dese-
timěstí (sdružení deseti měst). První se nacházelo poblíž Galileje 
v Palestině a vzpomíná ho svatý evangelista Matouš. „Šly za Ním 
velké zástupy z Galileje a z Dekapole...“ (Mt 4,25) Druhá Dekapolis 
bylo malé území v Isaurii.1 Z této druhé isaurské Dekapole pochá-
zel ctihodný Řehoř, učitel ctihodného Jana. Svatý Jan už ve svém 
mládí pohrdl světem a zamiloval si Krista. Šel za svým učitelem, 
sv. Řehořem Dekapolitou,2 který vykonal obřad jeho mnišských 
postřižin. Zůstal pak s ním a v mnišském úsilí a horlivosti se ve 
všem snažil líbit Bohu. Dosáhl takové poníženosti, poslušnosti a 
snaživosti v každém dobrém skutku, že sám jeho učitel, sv. Řehoř, 
se z něj radoval a oslavoval Boha.

Když zločinný císař Lev V. Arménský (813–820) obnovil herezi 
ikonoborectví a rozpoutal pronásledování Kristovy církve, sv. Jan šel 
do Byzance spolu se svým učitelem Řehořem i sv. Josefem Hymno-
grafem.3 Posiloval pravověrné, aby neochvějně vytrvali ve zbožném 
vyznání víry.

Svatý Josef byl poslán do Říma, ale po cestě se dostal do rukou 
heretiků a byl uvězněn na Krétě. Brzy poté, co Josef odjel, Řehoř 
Dekapolita zemřel. Svatý Jan v Byzanci zůstal sám a usiloval nejen 
o spásu své duše, ale i o spásu druhých. Za několik let, když byl 
sv. Josef propuštěn ze zajetí a vrátil se do Byzance, sv. Jan odešel 
k Pánu, aby od něj přijal odměnu za oběti a námahy svého života.

1 Isaurie — těžce dostupný izolovaný region na jihu Malé Asie (současné 
Turecko)

2 viz IV. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 20. listopadu, str. 261
3 památka 4. dubna, viz str. 30
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SVATÝ MUČEDNÍK JAN NOVÝ

Vlastí sv. Jana bylo Řecko, pocházel z města Ioánnina v oblasti, 
která se nazývala Epirus1. Janovi rodiče byli zbožní křesťané. Jako 
mladík však osiřel a šel proto do Cařihradu, kde hledal, jak by se 
mohl uživit prací svých rukou. Získal práci na tržišti mezi jinými 
řemeslníky a obchodníky. Tak žil ze svého řemesla a z obchodů a 
měl dosti prostředků na své potřeby. Bůh mu pomáhal v jeho práci 
za jeho ctnostný život, neboť mladík byl cudný, bál se Boha a dodr-
žoval Jeho přikázání. Obyvatelé Konstantinopole ho nazývali „Epi-
rec“, protože pocházel z Epiru. V té době už nad Cařihradem vládli 
Saracéni, kteří měli Mohamedovu víru a mnoho křesťanů svedli 
k svému bludu. Mezi kupci a obchodníky, kteří byli na tržištích a 
seděli ve svých obchůdcích, bylo mnoho takových, kteří byli nejprve 
křesťané a pak změnili svou víru za Mohamedův blud a spojili se 
se Saracény. Mezi takovými měl Jan, skutečný křesťan, svůj ob-
chůdek, a jeho sousedé kolem něho byli apostaté, kteří se odřekli 
Krista a připojili se k Mohamedovi. Jan se s nimi často otevřeně 
přel a odhaloval jejich odpadlictví. Byl rozumný mladík a statečný 
ve slovech, hlásal pravdu beze strachu. Začali ho velmi nenávidět, 
protože často odhaloval jejich blud a také proto, že viděli, jak se 
mu daří, všechno jako by se mu v rukách množilo. Záviděli mu a 
přemýšleli, z čeho by ho obvinili, aby ho mohli zabít. Jan pochopil, 
že mají zlý úmysl, ale nebál se jich, a ještě více si přál z celé své 
duše zemřít za Kristovu pravdu.

Na Velký pátek šel za svým duchovním otcem, presbyterem kon-
stantinopolského chrámu, vyzpovídal se ze svých hříchů a svému 
duchovnímu otci vyprávěl o nepřátelství ze strany svých sousedů, 
kteří mají zlé úmysly a přemýšlí, jak by ho zahubili. Pověděl mu i o 
své touze zemřít za Krista a hledal u něj užitečnou radu. Jelikož byl 
ještě mladý, kněz mu neradil, aby se vydával na muka. „Dávej pozor, 
dítě,“ řekl mu, „aby ti tento úmysl nevnukl ďábel, neboť on má ve zvy-
ku mnohým vštěpovat takovou myšlenku a nabádat je k mučednictví, 
aby je později, když budou vyčerpáni mučením, nevytrvají do konce 
a odpadnou, vystavil celému světu na posměch a pohrdání, že začali 
a nedokončili a nevytrpěli muka do konce.“ Mladík řekl: „Spoléhám 
na mého Krista, že mě nevydá posměchu mých nepřátel, ale že mě 
více posílí, abych zvítězil nad nepřátelskou silou.“ Presbyter řekl: 
„Dítě, je psáno: ‚Duch je sice ochotný, ale tělo je slabé.‘ A to, po čem 

1 historická oblast při Jónském moři, nyní rozdělená mezi Řecko a Albánii
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toužíš, vyžaduje velkou přípravu, ustavičný půst a modlitby. Když se 
tak očistíš od všech hříšných nedostatků, sám Bůh ti ukáže, co máš 
dělat. V čistých duších Bůh rád přebývá. Pamatuj si to, milé dítě, a 
jdi v pokoji. Já budu prosit Boha, aby tě od všech nepřátel chránil a 
učinil z tebe vítěze, který nad nimi všemi bude slavit triumf.“ To když 
řekl, propustil mladíka v pokoji.

Následujícího dne přišel Jan k svému duchovnímu otci znovu 
s jasnou tváří a radostnou duší a řekl mu: „Důstojný otče, této noci 
jsem měl ve snu vidění, že jsem uprostřed plamenů, které mne ale 
nepálí. Byl jsem veselý a jásal jsem jako kdysi tři mládenci v ba-
bylonské peci. Proto doufám, že s pomocí Nejvyššího dospěje můj 
úmysl k dobrému konci. Prosím tě, důstojný otče, abys mě vyzbrojil 
svými modlitbami.“ Duchovní otec řekl: „Bůh ať tě posílí, dítě, abys 
přemohl pekelného vlka, neviditelného hada, a abys v mučednictví 
za Krista přijal vítěznou korunu.“ Tak propustil mladíka se slovy 
lásky a duchovního užitku, utvrdil ho a slíbil mu, že se za něj bude 
modlit k Bohu, pravému Pomocníku.

Když se blažený Jan přiblížil k jeho obchodu, spatřili ho jeho 
nepřátelé, kteří ho nenáviděli a již se smluvili, jak ho zabít. Je-
den druhému řekl: „Copak to není ten, co se otevřeně zřekl Kris-
ta v Trikale?“1 „Teď tady ze sebe dělá křesťana.“ Když to mladík 
uslyšel, hněvivě na ně pohlédl a řekl: „To mluvíte o mně, anebo 
o někom jiném?“ Řekli mu: „O tobě, ne o jiném. Copak nemáme 
pravdu?“ Jan odpověděl: „Nikdy se nestane, abych se zřekl Kris-
ta, mého Boha, ani v Trikale, ani v žádném jiném městě, nikdy se 
to nestane! V Kristu žiji a žít budu vždy a jsem připraven za Něj 
zemřít.“ Velmi se na něj rozhněvali, naplnila je lítá zlost, rychle vy-
skočili ze svých míst, krvelačně se na něj vrhli a táhli ho k soudu. 
Svatý mladík s nimi šel rychlým krokem a s jasnou tváří, jako by 
byl vedený na hostinu. Předali ho nespravedlivému soudu, sami 
ho pomluvili a stali se svědky i soudci. Lživě ho obvinili, že prý se 
v Trikale, otevřeně odřekl Krista a přijal muslimskou víru, a když 
přišel do Cařihradu, znovu ze sebe dělal křesťana. Když soud začal, 
nejprve pokrytecky předstírali, jakou nad tím mají bolest a jako by 
s ním soucítili, začali mu laskavě lichotit, aby se od Krista odvrátil. 
Když viděli, jak je v křesťanské víře silný, strašili ho výhrůžkami, 
ale i tak ničeho nedosáhli. Pak ho bez milosti bili, a když ho bitím 
velmi ztrýznili, uvrhli ho do vězení, dokud nerozhodnou, co s ním 
budou dělat dál.

1 město v Thesálii
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Následujícího dne ho vyvedli z temnice a ptali se, jestli si to už 
rozmyslel a chce se Krista odříct a být jedním z nich. Když viděli 
jeho neochvějnost, znovu ho nemilosrdně bili zkrouceným žele-
zem. On však byl tvrdý jako diamant, mlčky trpěl zasazené rány, 
jakoby dopadaly ne na něho, ale na někoho jiného. Tiše se modlil 
k Bohu: „Posilni mě, jediný Všemohoucí Bože, dej mi sílu a moc 
a vztáhni ke mně ze svého příbytku pomocnou ruku.“ Pak řekl 
svým nepřátelům: „Nic z toho, co je na světě, ať je to dobré či 
zlé, mě nemůže odvrátit od mého úmyslu. Nikdy se nestane, 
abych věřil jinak než křesťané. Nestane se ani to, abych byl 
laskavými prosbami či výhrůžkami či mukami přemožen. Dě-
lejte, co chcete, abyste mě z tohoto dočasného života rychleji 
poslali do věčného. Jsem Kristovým služebníkem, za Kristem 
jdu a za Krista umírám, abych s Ním žil věčně.“ Nespravedliví 
soudci nařídili, aby byl mučedník uvržen zpět do vězení. Nevedli ho 
tam, ale vláčeli za vlasy, bili ho do tváře, strkali do něj a kopali a 
pak ho zamknuli ve vězení.

Ráno ho opět vyvedli, a protože mluvil stejně odvážně jako před-
tím a byl v křesťanské víře neotřesitelný, zase ho bez milosti bili. 
Mučedník pod údery radostně zpíval církevní píseň „Kristus vstal z 
mrtvých“ i jiné písně. Byl totiž den slavných Velikonočních svátků. 
Celé jeho tělo bylo poseto ranami a zem rudá od jeho krve. Svatý 
mučedník ale trpěl tak, jako by byl v cizím těle: tu zpíval a tu pro-
mlouval ke svým katům: „Bijte, bijte, ze všech svých sil bijte a 
jak jen můžete, přidávejte ran, nikdy se vám nepodaří odloučit 
mě od mého Krista! Nestanu se vaším stoupencem.“ Kati byli 
zahanbeni a znovu mučedníka uvrhli do vězení. V temnici ho něko-
lik dní mořili hladem i žízní a nedostatkem všeho potřebného. Pak 
ho znovu vyvedli ven, a když viděli, že se jim ho žádnými mukami 
nepodaří odvrátit od Krista, odsoudili ho k upálení.

Když ho vedli svázaného železným řetězem na smrt jako beránka 
na porážku, jedni ho bili rukama zezadu do hlavy, jiní do krku, další 
ho ponižovali a všelijak ho trápili. Ještě jiní ho soucitně přesvědčo-
vali, aby se smiloval nad svou mladostí. Kristův mučedník šel na 
smrt jako na slavnost, jako by měl přijmout velké pocty. Když přišel 
na místo, kde byl zapálen velký oheň, mučedník nečekal, až ho tam 
hodí, ale sám se vrhl doprostřed plamenů. Katané však uchopili 
konec řetězu, kterým byl svázán, a vytáhli ho z ohně. Janovi bylo 
těžké to přijmout a vyčítal jim: „Proč jste mě nenechali shořet v pla-
menech? Proč jste nedovolili, abych se stal příjemnou obětí mému 
Kristu?“ Soudce věděl, jak hořká je smrt v plamenech, ale protože 
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Jan sám zatoužil skočit do ohně, změnil rozsudek. Rozkázal katovi, 
aby nepřemožitelnému mladíkovi sťal hlavu a pak tělo i hlavu ho-
dil do ohně. Tak nový Kristův mučedník, sv. Jan z Ioánniny, přijal 
mučednickou korunu 18. den měsíce dubna roku 1500. Když oheň 
uhasl, věřící hledali v ohništi jeho ostatky a našli některé části jeho 
kostí, které tam zůstaly. Vzali je a důstojně je pochovali slavíce 
Krista, našeho Boha, s Otcem i Synem i Duchem svatým, amen.

SVATÝ PAPEŽ ZEFYRIN

Zefyrin řídil církev v letech 199–
217. Jako mnozí jiní starověcí pape-
žové pocházel i Zefyrin z třídy pro-
puštěných otroků, jak o tom svědčí 
jeho jméno. (Jména Zefyrin, Kalixt, 
Anterus apod. byla otrocká jména.)

Zefyrin byl prostý člověk, bez 
knižního vzdělání. Mezi křesťa-
ny bylo tehdy již mnoho vysoce 
vzdělaných mužů, myslitelů, kteří 
se zahloubávali do tajemství víry, 
zkoumali svatá Písma, zabývali se 
fi lozofi í a utkávali se v učených spo-
rech s židy, pohany i četnými blu-

daři. Církev měla i plno plodných spisovatelů, jeden z nich působil 
v Římě, byl knězem, bydlel u Tiburtinské brány a jmenoval se Hi-
ppolyt. Jiný dorazil do Říma roku 212, byl jedním z nejučenějších 
mužů, kteří kdy byli, ředitel alexandrijské katechetické školy, Óri-
genés. Přišel do Říma, aby na vlastní oči viděl nejstarší z církví. Do 
Říma se ale hrnulo i mnoho bludařských myslitelů a učitelů, kteří 
tam rovněž hlásali své učení, získávali přívržence a vedli učené i 
neučené polemiky.

Hlavně šlo o nauku o Nejsvětější Trojici. V urputném boji stály 
proti sobě dvě školy: Sabelliovi monarchiáni a Hippolytovi trinitá-
ři. Monarchiáni považovali Otce, Syna a Ducha svatého za různé 
projevy jedné a téže božské osoby. Hippolyt zase učil, že mezi třemi 
božskými osobami jsou přesné rozdíly, ale že Syn je podřízen Otci, 
což rovněž neodpovídá pravověrnému učení. Zefyrin nejdříve těmto 
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bohosloveckým sporům nevěnoval pozornost, nejvíc mu záleželo na 
pokoji mezi křesťany, a proto hned proti Sabelliovi nezakročoval. 
Tím však vyvolal velký odpor Hippolyta a jeho stoupenců. Nakonec 
dal rozporným školám tuto odpověď: „Neznám než jediného Boha, 
Ježíše Krista, a mimo Něj nikoho jiného, kdo by byl umřel a 
trpěl. Ale není to Otec, který trpěl, ale Syn.“

V té době probíhalo pronásledování křesťanů především v pro-
vinciích, v samotném Římě сísař Septimius Severus (193–211) příliš 
proti křesťanům nevystupoval. Mnoho jich měl ve svých službách. Z 
císařského dvora ale právě tehdy hrozilo křesťanům horší nebezpečí 
než pronásledování. Císařovna Julia Domna byla dcerou syrského 
velekněze z chrámu Heliogabalova Julia Bassiana a brzy kolem sebe 
shromáždila početnou společnost. Z hlediska mravouky se jí líbila 
přísná kázeň fi lozofa Pythagora. Aby učení nabylo jakési nadlidské 
autority, císařovna si vyhlédla za vzor pythagorejského asketu Apo-
llónia z Tyany, potulného kazatele a okultistu, který žil v 1. století 
po Kristu. Filostratus byl císařovnou pověřen, aby napsal legendární 
životopis tohoto tajemného muže, jehož si vybrala proto, aby svým 
takzvaně dokonalým životem, soucitem k bližnímu a ostentativní 
zbožností, projevovanou všeobecnému bohu, Slunci, zastínil Pána 
Ježíše Krista. Tato kniha šla na dračku. Nepřátelé křesťanů měli 
proti Kristu a evangeliu o zbraň víc.

Tyto bludné proudy, s různými vlnami pronásledování, útočily 
na Petrovu lodičku, řízenou po 18 let papežem Zefyrinem. Zefyrin až 
do konce utvrzoval lid v pravé víře. Zemřel roku 217 a byl pochován 
v Kalixtových katakombách.

(Jeho památka se slaví 20. prosince.)
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SVATÝ JAN ZE STARÉ LÁVRY

Monastýr sv. Charitona v Judské 
poušti poblíž Betléma se nazýval Sta-
rá lávra, protože ji sv. Chariton založil 
dříve než všechny ostatní lávry, jak je 
o tom napsáno v jeho životopise. V této 
staré Charitonově lávře žil v 8. století 
v mnišských námahách ctihodný Jan. 
Již v mládí byl zasažen Boží láskou a 
podle slov „K Bohu se utíkám, On 
je mé Dobro!“ se připojil k ostatním 
mnichům. Pohrdl pomíjivými světský-
mi radovánkami i pýchou, vzdálil se 
od vlasti, vzal kříž mnišského života a 
odešel do cizí země kvůli Pánu, který 
sám byl putujícím na této zemi a od 
svého narození až do smrti neměl, kde 

by hlavu složil. Když ctihodný Jan přišel do Jeruzaléma a poklo-
nil se Kristovu svatému kříži a Jeho životodárnému hrobu, přišel 
do Charitonovy lávry. Tam se stal za svůj bohumilý život hodným 
kněžského svěcení, neboť se ukázal jako pravý následovník dávných 
poustevníků. Přemohl tělesné žádosti a pravou zdrženlivostí a celo-
nočním modlitebním bděním, pamatováním na smrt a různorodými 
umrtveními si zcela podřídil tělo a stal se pozemským andělem. Poté, 
co se dožil vysokého věku a dokonale se zalíbil Bohu, odešel k Pánu.
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SVATÝ GENESIUS

Genesius byl divadelní herec. Herci ne-
měli ve starém Římě příliš dobrou pověst. 
Jednou se Genesius rozhodl, že zahraje fraš-
ku s křestními obřady. Do divadla se do-
stavil i sám císař Dioklecián. Na jevišti bylo 
vidět Genesia, jak sténá jako těžce nemocný. 
Tu přiběhli jiní herci a tázali se: „Ubožáku, 
je ti zle? Jak ti můžeme ulehčit? Copak jsme 
truhláři, abychom tě ohoblovali?“ Tomuto vti-
pu se smálo všechno obecenstvo. Genesius 
se rozkřikl: „Hlupáci! Chci duchovní uleh-
čení! Přeji si zemřít křesťansky.“ Divadlo se 
opět otřáslo smíchem. Herci se tázali: „Proč 
si to přeješ?“ Odpověď zněla: „Protože chci 
být ve velký den shledán jako uprchlík od 
bohů. Přiveďte mi křesťanského kněze, ale 
rychle!“ Vstoupil herec přestrojený za kněze, 
posadil se u Genesia a tázal se: „Milý synu, 
proč jsi pro mne poslal?“ V tu chvíli byl Genesius osvícen milostí Boží 
a uvěřil v Ježíše Krista a odpověděl opravdu a vážně: „Přeji si, abych 
dostal Kristovu milost, abych byl znovuzrozen a zbaven svých hří-
chů.“ Podobně odpovídal i na ostatní otázky. Herci nepozorovali tuto 
změnu, konali na něm křestní obřady, oblékli ho do bílého roucha a 
vložili mu do ruky hořící svíci. Tu vtrhli na jeviště herci přestrojení 
za vojáky, chopili se Genesia a oznámili mu, že bude jako odpadlík 
souzen. Ale Genesius se jim vytrhl, ukázal na císaře a zvolal: „Tam 
je můj soudce!“ Všichni strnuli nad tou smělostí. Genesius pokra-
čoval: „Slyš mne, císaři! Až dosud jsem se posmíval Kristově 
víře, avšak dnes poznávám svůj blud. Vyznávám, že Kristus je 
pravý Bůh a že jen skrze Krista lze dojít spásy.“

Císař odevzdal Genesia prefektu Plautianovi a ten dal herce na-
táhnout na skřipec. Ale i v největších bolestech mučedník vyznával: 
„Není jiného Boha, než Ten, kterého nyní znám a ctím. Kristus 
je jediný král, a kdybych měl pro něho tisíckrát zemřít, nevy-
rvete mi ho ani z úst, ani ze srdce. Lituji, že jsem v Něj uvěřil 
tak pozdě. Lituji, že jsem se Mu tak dlouho rouhal.“ Genesia 
pak popravili, stalo se to roku 285.

(Jeho památka se slaví 26. srpna.)
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SVATÝ ISIDOR ZE SEVILLY

Isidor se narodil kolem roku 560 
v Cartageně ve Španělsku. Jeho starší 
bratr Leander1 se stal biskupem v Se-
ville. Po smrti rodičů vychovával svého 
mladičkého bratra Isidora. Isidor byl 
velmi nadaný, avšak nestálý a vrtka-
vý, takže bratr byl nejednou nucen 
ho přísně potrestat, aby ho donutil ke 
studiu. Jednou Isidor bratrovi utekl, 
protože se obával trestu za svou ne-
dbalost. Toulal se po okolí města, až 
unavený usedl u studny s kamenným 
roubením. Tu si všiml hlubokých záře-
zů na hřídeli a četných prohlubin na 
roubení. Když po chvíli přišla ke stud-
ni žena nabírat vodu, Isidor se jí ptal, 

jak vznikly ty zářezy na hřídeli a jamky v kameni. Žena odpověděla: 
„Zářezy způsobil provaz neustále se navinující na hřídel, jamky zase 
vyhloubila voda.“ Mladík dlouho přemýšlel o této věci, rozjímal o 
své dosavadní nestálosti a lenosti a nakonec si řekl: „Co všechno 
dokáže vytrvalost! I tvrdý kámen se vydlabe často padajícími 
kapkami vody a dřevo se vydře každodenním navíjením pro-
vazu. Proč bych i já s pomocí Boží nedosáhl toho, co Bůh ode 
mě chce, budu-li ustavičně spolupracovat!“

Tato myšlenka ho pronikla tak, že se zbavil dosavadní lehkomy-
slnosti a horlivou modlitbou, studiem a cvičením ve ctnostech se 
stal velkým světcem. Isidor dokončil studia a byl vysvěcen na kněze. 
Mezitím nastaly ve Španělsku pro církev zlé časy. Když ariánský král 
Vizigótů Leovigild začal krutě pronásledovat duchovenstvo, několik 
biskupů vsadil do vězení a biskupa Leandra ze své říše vyhnal. V 
té době se postavil mladý kněz Isidor do čela věrných katolíků ve 
Španělsku, utvrzoval je ve víře, usiloval o návrat bludařů do lůna 
pravé Kristovy církve a bez ohledu na nebezpečí neohroženě bojoval 
proti ariánským bludům. Isidorova požehnaná činnost měla vyni-
kající výsledek. Bůh obměkčil srdce krále Leovigilda, takže se dal 
na pokání, napravil křivdy spáchané proti církvi, uvězněné kněze 
propustil a biskupa Leandra povolal z vyhnanství.

1 památka 13. března
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Po bratrově návratu se Isidor odebral do kláštera a přijal řeholní 
roucho, aby v klášterním zátiší přemáhal v sobě sebelásku a těles-
nost a sebezáporem se utvrdil v pokoře.

Isidor nežil v klášteře dlouho. Biskup Leander zemřel 13. března 
roku 600 a král Rekkared i duchovenstvo s lidem zvolili jeho nástup-
cem na sevillský biskupský stolec Isidora. V celé zemi z toho měli 
velkou radost, neboť Isidor byl všude znám jako ohnivě výmluvný 
muž, zanícený pro víru.

Jako biskup věrně kráčel ve šlépějích svého bratra. Po mnohých 
válkách se snažil přivést křesťanství v zemi k rozkvětu. Zakládal 
proto školy a ústavy na výchovu mládeže a zveleboval řehole. Vyni-
kající sevillská škola, kterou založil, vychovala množství věhlasných 
mužů, zejména sv. Ildefonse. I jako biskup žil Isidor na způsob 
mnichů. Byl pokorný, k sobě přísný, odpíral si jakékoliv pohodlí 
a denně rozjímal o přehořké smrti drahého Spasitele. Laskavostí, 
dobročinností a trpělivostí táhl k sobě srdce všech dobrých lidí a 
přesvědčoval i ty zatvrzelé. O chudé, nemocné a ubohé se otcovsky 
staral. Nebylo divu, že se mu podařilo s pomocí Boží obrátit velké 
množství ariánských Vizigótů.

Jeho působení sahalo daleko za hranice sevillské diecéze. Kam 
horlivý biskup nepřišel sám, tam se dostaly jeho listy a spisy obha-
jující pravou víru. Jeho jméno znali a chválili v celém Španělsku i v 
cizině. I jako spisovatel vynikal Isidor zbožností. Již v mládí získal 
rozsáhlé vědomosti, s velikou pílí shromáždil výsledky vědeckého 
bádání předešlých věků a napsal množství knih, které nabyly v 
celé církvi nesmírné vážnosti. Kromě pojednání z oboru bohosloví 
a fi lozofi e psal o všeobecných dějinách, o historii vizigótských králů 
a sestavil naučný slovník obecných vědomostí. Pro tyto zásluhy byl 
Isidor zařazen mezi církevní učitele.

Při práci na Kristově vinici zestárl a připravoval se na křesťanskou 
smrt. Když poznal, že se jeho život blíží ke konci, svolal všechny své 
dlužníky a odpustil jim jejich dluhy, zbytek svého jmění pak rozdal 
chudým. Potom se dal donést do stoličního chrámu, kde se mezitím 
sešli duchovní a věřící, a tam se s nimi rozloučil. Dva biskupové ho 
oblékli do kajícího roucha a posypali mu hlavu popelem, on pak 
pozdvihl zesláblé ruce k nebesům, modlil se hlasitě za odpuštění 
hříchů, vykonal svatou zpověď a přijal Tělo Páně. Nakonec napomí-
nal plačící duchovní i věřící, aby se pevně drželi svaté víry, setrvali v 
lásce a dbali o svou spásu. Doporučil se do jejich modliteb, požehnal 
jim a byl za velkého pláče všech odnesen do svého příbytku, kde po 
čtyřech dnech 4. dubna 636 zemřel.

(Jeho památka se slaví 4. dubna.)



122

SVATÝ TEODOR TRICHINAS

Ctihodný otec Teodor, zvaný Trichinas, se narodil a vyrůstal v 
Konstantinopoli jako syn bohatých rodičů. Ještě jako mladík však 
opustil své rodiče, domov i bohatství a slávu tohoto světa kvůli 
Bohu. Šel do monastýru v pustině v Thrákii a stal se mnichem. Žil 
tak přísně a tak horlivě umrtvoval své tělo, že ve tváři byl podobný 
mrtvole. Všechny noci v zimě i v létě bojoval na modlitbách, hlavu 
neměl nikdy pokrytou a jeho jediným oděvem byl drsný žíněný há-
bit. Byl proto také nazván Trichinas — žíněný. Později i monastýr 
v poušti, kde ctihodný Teodor tak přísně žil, byl nazván „Trichinas“.

Svatý Teodor dostal od Boha vládu nad běsy a Bůh skrze něj 
učinil mnoho zázraků. Po tomto životním boji odešel k Pánu, kterého 
nade vše miloval. Nejen za života sv. Teodora, ale i po jeho smrti 
se na jeho přímluvu děly zázraky a z jeho svatých ostatků vytékal 
vonný olej, skrze nějž byli nemocní uzdravováni a běsi vyháněni ke 
slávě Krista, našeho Boha.

SVATÝ ANASTÁZ SINAJSKÝ, IGUMEN

V jaké zbožnosti byl od mládí vychováván bohonosný otec Anastáz 
je známo ze slov, která o sobě řekl: „Ti, kteří viděli Krista v těle, 
Ho pokládali za proroka, my však, přestože Ho nevidíme tě-
lesnýma očima, už od dětských a mladých let jsme Ho poznali 
jako Boha, všemohoucího Vládce a Stvořitele věků, Paprsek 
Otcovy slávy, a naučili jsme se Ho tak i vyznávat. Jeho svaté 
evangelium jsme poslouchali s takovou vírou, jako bychom 
viděli samotného Krista, který k nám promlouvá. Když přijímá-
me Jeho přečisté Tělo, víme, že přijímáme samotného Krista. 
Když jen vidíme zobrazení Jeho božské podoby na ikonách, 
uctíváme je, jako bychom viděli Jeho samého, který se na nás 
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dívá, a klaníme se Mu.“ Těmito 
slovy ctihodný Anastáz dostateč-
ně ukázal, jak ho už od útlého 
věku učili poznávat Krista, pravé-
ho Boha, a věřit v Něj, žít v bázni 
Boží, milovat Ho celým srdcem a 
ctít Ho ve svatých ikonách s pa-
třičnou úctou, jaká náleží Bohu.

Když dospěl, opustil svět a to, 
co je ve světě, vzal podle evan-
gelijního přikázání kříž a celým 
srdcem následoval Krista. Odešel do monastýru a stal se mnichem. 
Toužil však ještě hrdinnějším životem následovat muže dokonalé 
v ctnostech, a proto se vydal do Jeruzaléma, aby se tam poklonil 
na svatých místech. Když vystoupil na Sinajskou horu, nalezl tam 
mnoho svatých mužů, kteří oplývali mnišskými ctnostmi. Začal žít 
mezi nimi, podřizoval se jim a horlivě pracoval. V té době byl na 
Sinajské hoře igumenem ctihodný otec Jan Klimak (Lestvičník).1

Za svou pokoru přijal Anastáz od Boha dar duchovního rozumu 
a velké moudrosti, napsal mnoho spisů užitečných pro duši a také 
životopisy některých svatých otců. Rovněž se stal hodným kněž-
ského stavu. Po sv. Janu Klimakovi a jeho bratru Řehořovi se stal 
mnichům na Sinajské hoře igumenem. Velmi bojoval proti hereti-
kům zvaným akefalové, neboli bezhlaví. Jednalo se o monofyzity. 
Mnoho proti nim psal a přel se s nimi, odhaloval je, vítězil nad nimi 
a zahanboval je. Tato hereze se zrodila v Alexandrii za vlády císaře 
Zenóna a vyznávali ji nepřátelé a protivníci IV. všeobecného konci-
lu v Chalcedonu. U zrodu této hereze byl v Alexandrii patriarcha, 
heretik, Petr III. nazývaný Mongos. K herezi akefalů se pak přidal 
Severus (511–518), který uzurpoval patriarchální stolec v Antiochii. 
Byl také nazvaný „bezhlavý“, kvůli bezhlavým herezím. Tyto bezhlavé 
heretiky ctihodný Anastáz přemáhal moudrostí získanou z božských 
knih a bojoval s nimi nejen na Sinajské hoře, ale i v Sýrii, Arábii a 
Egyptě. Svými listy nebo i osobně vykořeňoval tuto herezi a utvrzoval 
Kristovu církev v pravověrnosti. Víc než ostatní otcové se v tomto 
boji zalíbil Bohu a v hlubokém stáří odešel k Pánu. Zemřel za vlády 
císaře Herakleia (610–641).

1 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 30. března, str. 520
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SVATÝ ANASTÁZ ANTIOCHIJSKÝ, PATRIARCHA

V 35. roce vlády Justiniána Velikého (527–565), když zemřel 
antiochijský patriarcha Domnus III., nastoupil po něm Anastáz ze 
Sinaje (byl k této službě povolán ze Sinajské hory).1 V té době v církvi 
začalo škodlivé mudrování o těle Ježíše Krista, Božího Syna, jako 
by v čase Jeho přebývání s lidmi, před dobrovolnou smrtí, nepodlé-
halo utrpení ani přirozeným lidským zákonitostem. Toto bezbožné 
mudrování začalo v Cařihradě.

Císař Justinián, dokud nepoznal pravdu, byl sveden heretiky a 
rovněž se k tomuto mudrování připojil. Chtěl z této hereze učinit dog-
ma víry. V církvi proto nastaly nepokoje a také sv. Eutychius,2 patri-
archa konstantinopolský, byl sesazen, protože se této herezi protivil. 
Mnozí byli sváděni tímto nespravedlivým mudrováním, ale všichni 
hleděli na antiochijského patriarchu, sv. Anastáze, v touze zvědět, co 
on pokládá za pravdu. Anastáz byl mužem hlubokého poznání Pís-
ma, pevně zakořeněným v dogmatech pravé víry a žil svatým životem. 
Byl nepohnutelným sloupem víry a pro všechny vzorem, proto se ho 
heretici snažili přiklonit k svému mudrování mnoha úskoky. Dou-
fali, že když svedou jeho, lehce pak přitáhnou k sjednocení s herezí 
celou zemi. Pomlouvali ho před císařem, ale ničeho nedosáhli, neboť 
sv. Anastáz císaři moudře odepsal a odvážně ho usvědčil z bludu. 
Psal i do všech krajů v Sýrii, všem duchovním i obyčejným věřícím, 
a učil je, aby se této hereze stranili. V Antiochii učil po všechny dny 
v chrámě a opakoval apoštolské slovo: „Jestliže vám někdo hlásá 
více, než jste přijali, i kdyby to byl anděl z nebe, budiž proklet.“ Cí-
sař Justinián se proto na patriarchu Anastáze hněval a chtěl ho 
svrhnout z jeho stolce stejně jako konstantinopolského patriarchu 
Eutychia. Přiblížila se ale Justiniánova smrt. Když umíral, učinil 
pokání z hereze a napsal závěť, aby svatý patriarcha Eutychius byl 
navrácen z vyhnanství a znovu usedl na svůj stolec. Justinián zemřel 
v pokání a připojil se k zbožným císařům. V církvi pak nastal mír.

Po Justiniánovi převzal vládu jeho synovec Justinus II. Pod vli-
vem pomluv nepřátel sesadil z patriarchálního stolce nevinného 
antiochijského patriarchu Anastáze, ne však pro jeho víru, ale pro 

1 Je třeba poznamenat, že byli dva Anastázové s přídomkem Sinajský. První 
je tento patriarcha Antiochie (Anastáz I.), který zemřel za vlády císaře 
Maurikia, a druhý byl igumenem (představeným) na hoře Sinaj (viz výše) 
a zemřel za vlády císaře Herakleia.

2 památka 6. dubna, str. 41
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nespravedlivou pomluvu. Svatý Anastáz byl lživě obviněn z dvou věcí: 
že prý plýtvá církevním jměním a že prý pomlouvá císaře. Tvrdili, že 
když se ho kdosi zeptal, proč nešetří církevní majetek, odpověděl: 
„Aby ho Justinus, zhoubce celého světa, nevzal.“ Rovněž se mluvilo o 
tom, že když byl Anastáz dosazen na patriarchální stolec v Antiochii, 
Justinus, který tehdy na dvoře svého strýce císaře Justiniána zastá-
val funkci vrchního komorníka, chtěl od Anastáze dar ze zlata, neboť 
velmi miloval peníze. Anastáz mu ale nic nedal, neboť viděl jako 
nespravedlivé dávat zlato za duchovní hodnost, která se neprodává 
za zlato, ale je milostí Ducha svatého. Od té doby se Justinus na 
Anastáze hněval. Když po svém strýci převzal vládu, hledal, z čeho 
by nevinného patriarchu Anastáze obvinil. Našel tyto nespravedlivé 
důvody a svrhl ho z úřadu. Po vyhnání Anastáze, byl, ač nechtěl, 
na antiochijský patriarchální stolec dosazen blahoslavený Řehoř, 
igumen Faranské lávry, muž slovem, skutkem i životem zbožný, 
jak ho ve spisu Leimonarion1 chválí a vzpomíná i svatý patriarcha 
Jeruzalémský Sofronius.2

Když Řehoř zemřel, sv. Anastáz se znovu, po 23 letech strávených 
ve vyhnanství, navrátil na antiochijský stolec. Bylo to za vlády císaře 
Maurikia. V Římě byl tehdy papežem sv. Řehoř Veliký.3 Svatý papež byl 
s Anastázem ve svazku velkého duchovního přátelství a jeden druhé-
mu psali listy. Když svatý papež Řehoř uslyšel, že patriarcha Anastáz 
se vrátil na svůj stolec, hned mu napsal a radoval se z jeho návratu: 
„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle, neboť ta 
velká řeka, která kdysi ponechala antiochijské kameny suchými, se 
teď znovu vrátila do svých břehů a zavlažuje doliny kolem sebe.“ V ji-
ném listě sv. Řehoř píše sv. Anastázovi o vzájemné duchovní jednotě.

Svatý Anastáz žil po svém navrácení na patriarchální stolec ještě 
šest let a pak, ve čtrnáctém roce Maurikiovy vlády, odešel k Pánu.

Po Anastázovi I. nastoupil na patriarchální stolec Anastáz II. 
Byl zabit židy za vlády uzurpátora Foky a je věřícími uctíván jako 
Kristův mučedník.

1 Leimonarion — palouček (duchovní palouk); sbírka poučení a příběhů 
svatých otců a asketů převážně z Palestiny, Sinaje, Egypta a Sýrie, jejímiž 
autory byli sv. Sofronius a sv. Jan Moschos

2 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 11. března, str. 413
3 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 12. března, str. 418



126

SVATÍ KOREJŠTÍ MUČEDNÍCI

V Koreji bylo v letech 1839–
1846 a 1866 umučeno přes 
deset tisíc křesťanů. Předsta-
vitelem křesťanů, kteří trpěli 
ve vězení v Soulu, byl kněz 
Ondřej Kim Taegon. Předtím 
vedl poustevnický život a cvi-
čil se ve skutcích zbožnosti. 
Ve vězení dokázal s takovou 
silou Ducha povzbudit ostat-
ní, že žalář proměnil téměř 
v klášter. I pohané se tomu 
velmi divili.

Když byl P. Ondřej veden do Soulu, setkal se před soudní budo-
vou s ženou, kterou právě propustili. Otázal se jí: „Proč tě osvobodi-
li?“ „Zapřela jsem víru,“ zněla sklíčená odpověď. „Tak ti utekla ta 
nejkrásnější příležitost! Co můžeš očekávat, když teď nechceš 
zemřít? Ano, jsi na svobodě, ale kolik let budeš ještě žít?“ „Je 
pravda, jsem na svobodě, ale jak mohu vědět, jestli dnes nebo zítra 
nezemřu?“ „Není pro tebe tedy tisíckrát lepší zvolit si dobrou 
smrt?“ Otec Ondřej brzy přivedl ženu k tomu, že své slabosti litovala 
a chtěla všechno napravit. Vrátila se s ním k soudu. „Co tu zase 
chceš?“ obořil se na ni soudce, „vždyť jsi už propuštěna!“ „Před 
chvílí jsem byla slabá, bála jsem se bolesti, zapřela jsem své-
ho Boha. Tím jsem se dopustila velkého hříchu. Lituji toho, a 
proto se vracím. Chcete-li, zabijte mne, jsem křesťanka více než 
dříve.“ Mandarín ji dal odehnat jako bláznivou, ale ona se znovu 
vracela. Svázali ji a bili tak ukrutně, že zemřela cestou do žaláře. 
P. Ondřej musel trpět ještě více než rok v žaláři, až byl s šesti jinými 
křesťany sťat. Zemřel 16. září 1846.

Blahoslavený Petr Yu Tae-chol, syn horlivého křesťana Augustina 
(matka a sestra byly pohanky), třináctiletý chlapec, dostal šest set 
ran holí, čtyřicet ran deskou, až mu zlomili kosti a visely z něj cáry 
masa. Jeho tělo bylo samá rána, ale duše oplývala nebeskou radostí. 
Petr žíznil po mučednictví. Pochopové zuřili nad jeho stálostí. Jeden 
z nich vzal žhavý uhel a poručil chlapci, aby otevřel ústa. Petr je 
otevřel dokořán. Mučitel však v posledním okamžiku, jako by se 
zhrozil svého úděsného záměru, odstoupil. Soudci se neodvážili 
zabít Petra veřejně, a proto jej dali potají oběsit 31. října roku 1839.

(Památka korejských mučedníků se slaví 20. září.)
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SVATÝ MUČEDNÍK JANUÁRIUS, BISKUP

Svatý Januárius se narodil v Ne-
apoli a byl biskupem v Beneventu.

Když zločinní císaři Dioklecián 
a Maximián běsnili proti křesťa-
nům, vojáci zajali biskupa Ja-
nuária a předvedli ho k výslechu 
před místodržícího Kampánie po-
hana Timotea. Všemožně ho nutili 
k modlářství: i sváděli laskavými 
slovy i zastrašovali výhrůžkami. 
Když místodržitel viděl, že Januá-
rius stojí nepohnutě v křesťanské 
víře jako sloup, nařídil vhodit ho 
do ohnivé pece, aby tam shořel. 
Svatému však oheň, podobně jako 
kdysi třem mládencům v babylon-
ské peci, nijak neuškodil. Anděl Boží k němu sestoupil a síla ohně 
se změnila v chlad. Svatý jásal uprostřed ohně, zpíval a oslavoval 
Boha. Když z ohně vyšel, všichni viděli, že dokonce ani jeho rou-
cha se oheň nedotkl, a velmi se divili. Místodržitel myslel, že silou 
jakýchsi kouzel křesťanský biskup v ohni neutrpěl žádnou újmu. 
Rozzuřil se proto ještě více a rozkázal mučedníka tak roztáhnout na 
mučidlech, až se mu vymknuly klouby, a tak roztaženého ho dal bez 
milosti bít, dokud se celé jeho tělo neroztrhá na kusy a nebude vidět 
holé kosti. Celá zem byla prosáklá jeho krví. Toto strašné divadlo 
viděli i dva klerici, jáhen Festus a lektor Desiderius. Stáli mezi lidmi 
a dívali se na utrpení svého biskupa. Duchem se radovali z jeho 
mužné trpělivosti a zároveň plakali nad krutostí muk, která musel 
snášet. Viděli přeřezané šlachy svatého, a protože jim začaly téct 
slzy, byli odhaleni, že jsou křesťané. Bezbožníci se jich proto chopili 
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a spolu s jejich biskupem a mučedníkem Januáriem je svázali a 
vlekli do města Puteoli.1 Tam je uvrhli do žaláře. Ve vězení zde již 
byli Prokulus a Sosius, jáhni města Puteoli, kteří byli uvězněni za 
Krista, a dva křesťané Eutychius a Akutius, kteří byli odsouzeni 
k předhození šelmám.

Následujícího dne je všechny spolu s biskupem vyvedli do amfi te-
átru a předhodili šelmám. Bůh, který je oslavován ve svých svatých, 
však šelmám zavřel tlamy, jako kdysi v jámě, kam byl hozen Daniel, 
a žádná z šelem se mučedníků nedotkla. Všechny změnily svou 
přirozenou dravost v ovčí mírnost. Přišly a padly k nohám svatého 
biskupa. Tato nadpřirozená událost naplnila všechny diváky úža-
sem. Místodržitel ale i tuto božskou sílu připsal čarování a přemýšlel, 
jak Božího biskupa i ty, co byli s ním, popravit. Tak horečnatě nad 
tím přemýšlel, až náhle tělesnýma očima oslepl. Duševníma očima 
už byl slepý dávno. Šmátral po stěnách a hledal, kdo by ho vedl. 
Kristův mučedník biskup Januárius nebyl ani trochu pomstychti-
vý, za svého nepřítele místodržitele Timotea se pomodlil a ten hned 
prohlédl tělesnýma očima, ne však duševníma. Lidé, kteří se dívali 
na všechny tyto zázraky, uvěřili v Krista. Bylo jich kolem pěti tisíc. 
Nevděčný a v srdci zatvrzelý místodržitel, přestože byl z náhlé slepoty 
modlitbami mučedníka uzdraven, nejenže nepoznával pravdu, ale 
upadl v ještě větší nerozum. Místo toho, aby vzdal chválu pravému 
Bohu Kristu, našemu Pánu, urážel Ho. Kvůli obrácení tolika lidí ke 
Kristu se tak rozběsnil, že přikázal svaté mučedníky setnout me-
čem, a tak biskup Januárius se svými spolumučedníky Faustem, 
Prokulem, Sosiem i Desideriem a také s Eutychiem a Akutiem přijal 
mučednickou korunu, když byl společně s nimi zabit mečem za 
hradbami města Puteoli roku 305.

Těla svatých si vzala po jednom okolní města, neboť každé měs-
to toužilo mít přímluvce před Bohem. Svatého biskupa Januária 
vzali Neapolci, se ctí ho přinesli do svého města a položili ve svém 
chrámě. Jeho krev, zatuhlou v zemi, sebrali, položili do skleněné 
nádoby a uchovávali ji uctivě u sebe. Když ji postavili k hlavě mu-
čedníka, zatuhlá krev se zkapalnila, jako by byla právě prolita, a 
začala vřít.

Ve městě Neapol se na modlitby svatého mučedníka Januária 
dělo mnoho zázraků. Nejznámější zázrak se stal, když sopka Vesuv 
začala ze svého nitra dštít tak velké ohnivé plameny jako nikdy 
předtím, takže nejen blízká, ale i daleká města zachvátil v tom straš-

1 dnes Pozzuoli
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ném čase velký strach. Lidé 
se seběhli k hrobu svatého 
mučedníka Januária a se 
slzami ho prosili o pomoc. 
Pro jeho modlitby se ohnivé 
plameny hned znovu skry-
ly zpět do hory a ani blízká 
ani daleká města neutrpěla 
žádnou škodu.

Ještě jiný slavný zázrak 
se stal na modlitby svatého. 
Jedna vdova jménem Ma-
ximila měla jediného syna. Chlapec jí však zemřel a ona pro něj 
neutěšitelně plakala. Když z tohoto zármutku trošku přišla k sobě, 
uviděla nad dveřmi chrámu tabulku, na níž byl zobrazen svatý 
biskup Januárius. Vzpomněla si na zázrak, který se kdysi stal ve 
Starém zákoně, když svatý prorok Elizeus vzkřísil syna Šúnemanky 
a naplnila ji velká naděje v Boha i v bohumilého služebníka. Vzala 
ikonu svatého mučedníka Januária a položila ji na svého mrtvého 
syna. Očima do očí, ústy do úst, a se sténáním a vroucími slzami 
se modlila: „Služebníku Boží, smiluj se nade mnou a utěš můj smu-
tek. Vzkřis mého syna, neboť mám jen jeho jediného.“ Když to řekla, 
chlapec hned ožil a byl zdráv. Všichni, kdo přišli na jeho pohřeb a 
viděli tak přeslavný zázrak, byli ohromeni, oslavovali Boha a děkovali 
Mu, že činí tak velké věci skrze své svaté. Šťastná matka velebila a 
chválila Boha za svatého mučedníka Januária, rychlého pomocníka. 
Kéž pro jeho svaté modlitby i nás Pán navštíví svou milostí.

V rodišti sv. Januária jsou doposud s velkou úctou věřícího lidu 
uchovávány jeho ostatky. Dodnes se tam uchovává i mučedníkova 
ztuhlá krev i jeho hlava. Lebka sv. Januária bývá ve slavném prů-
vodu nesena městem a potom vystavena k veřejné úctě. Když se la-
hvička s jeho ztuhlou krví postaví blízko lebky, ztuhlá mučedníkova 
krev se stává tekutou a vře, jako by byla právě prolita.

(Západní církev slaví jeho památku 19. září.)
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SVATÝ MUČEDNÍK TEODOR Z PERGE

Za vlády císaře Antonina Pia (138–161), kdy v pamfylském městě 
Perge vybírali do královské služby u vojska mladíky statné tělem, 
vzali i Teodora a přivedli ho k vojevůdci Teodotovi. Ten mu dal jako 
ostatním mladíkům vojenské insignie, ale sv. Teodor je hned ze sebe 
sňal se slovy: „Z lůna mé matky jsem označen mým nebeským 
Králem, Pánem Ježíšem Kristem, jako Jeho voják a nechci být 
vojákem jiného krále.“ Vojevůdce se ho zeptal: „Kterého krále ses 
stal vojákem?“ Svatý odpověděl: „Stal jsem se vojákem Toho, kdo 
stvořil nebe i zemi.“ Teodot hned poznal, že je křesťanem, a řekl: 
„Ty nepřineseš našim bohům oběti?“ Svatý odpověděl: „Nečistým 
běsům jsem nikdy oběti nepřinášel ani přinesu.“ Vojevůdce rozkázal, 
aby ho za to bili. Nemilosrdně ho zbili a znovu přivedli k výslechu. 
Vojevůdce mu řekl: „Možná ses už dal přesvědčit a budeš nám odpo-
vídat pokorně a pokloníš se bohům.“ Svatý mu odpověděl: „Kdybys 
ty poznal Boha, který tě stvořil, sám by ses Mu chtěl klanět.“ 
Teodot nařídil rozdělat oheň, přinést velkou železnou pánev, roztopit 
mnoho smoly, síry a vosku, položit svatého mučedníka na pánev a 
nalít to vše roztavené na něj. Katané se jali vykonávat rozkaz, když 
tu najednou Bůh udělal zázrak. Nastal velký šum a zemětřesení. 
Zem praskla vedví na tom místě, kde byl pod pánví oheň a ze zemské 
průrvy vyteklo mnoho vody, zahasilo oheň a zchladilo pánev. Svatý 
mučedník neutrpěl žádnou újmu. Obrátil se k vojevůdci Teodotovi a 
řekl: „Vidíš, že to není skutek mé síly, ale Krista, mého Boha, 
jemuž sloužím! Jestli i Ty chceš poznat moc svých bohů, zapal jiný 
oheň, polož na něj pánev a rozkaž, aby na ní roztáhli jednoho z tvých 
vojáků ve jménu tvých bohů. Pak uvidíš jejich moc a poznáš velikost 
mého Boha.“ Vojáci, kteří tam stáli a slyšeli to, řekli vojevůdci: „Ne, 
pane, nedělej to s námi, ale raději to udělej se žreci bohů. Pánev 
poslechne žrece, jako poslechla Teodora a nespálí ho.“ Vojevůdce 
hned nechal zavolat žrece a zeptal se ho: „Jak se jmenuješ?“ Žrec 
odpověděl: „Mé jméno je Dioskor.“ Vojevůdce mu řekl: „Jakým ča-
rováním a lektvary se pomazávají křesťané, že jdou směle do ohně 
a on je nepálí? Viděl jsi, ani Teodorovi oheň neublížil!“ Dioskor mu 
odpověděl: „Křesťané nejsou čaroději, ale Kristovo jméno je tak silné, 
že když Ho vzývají, všemožné lektvary i čarovné učení jdou vniveč a 
běsi se třesou.“ Vojevůdce zvolal: „Copak je Kristus silnější než náš 
Zeus?“ Dioskor řekl: „Zeus a ostatní bohové jsou hluché a bezduché 
modly. Prosím tě nenuť mě, abych šel na pánev, ale chceš-li poznat 
Diovu sílu, raději jeho samého polož na ten oheň.“ Velitel Teodot se 
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udiveně otázal: „A kdo to může udělat? Kdo se odváží položit boha 
na oheň?“ Dioskor odvětil: „Rozkaž to mně, já to udělám. Jestli se 
mi Zeus nepoddá, uvěřím mu, že je bohem a že se může před ohněm 
zachránit.“ Vojevůdce na to řekl: „Ty ve skutečnosti už nejsi žrec, 
protože tím, že tak mluvíš, tupíš bohy.“ Dioskor odpověděl: „Byl jsem 
žrecem, byl jsem ti podobný v ohavnosti víry, ale když jsem teď uviděl 
Teodora, kterého nepřemohla muka, jimž jsi ho podrobil, ani oheň 
ho nespálil, poznal jsem Kristovu moc a pochopil slabost falešných 
bohů. Utvrdil jsem se v Kristově víře a chci být dnes Teodorovým 
spolubojovníkem.“ Teodot mu řekl: „Když tak mluvíš, Dioskore, jdi na 
pánev jako Teodor.“ Dioskor padl Kristovu mučedníkovi k nohám a 
prosil ho: „Služebníku Krista, pravého Boha, Teodore, pomodli se za 
mě.“ Svatý Teodor se za Dioskora pomodlil, a roztáhli ho na ohnivé 
pánvi. Dioskor hlasitě vykřiknul: „Děkuji Ti, Pane Ježíši Kriste, Bože 
Teodora, že jsi ze mě udělal svého služebníka! Přijmi v pokoji mou 
duši!“ Když to řekl, odevzdal svého ducha a tak přijal mučednický 
věnec; jako lotr na kříži přijal ráj. Po smrti Dioskora uvrhli sv. Te-
odora do temnice.

Jiného dne přivázali Teodora za nohy k divokým koním a vláčeli 
ho po ulicích města. Poháněli koně tak zběsile, že na jednom místě 
pod městskými hradbami popadali a zahynuli. Mučedník však byl 
neviditelnou Boží mocí zachován, uvolněn z pout a nic se mu ne-
stalo. Všichni byli ohromeni takovým zázrakem. Dva vojáci, kteří 
přivazovali svatého ke koním, vyprávěli o zvláštním vidění: Když 
byli koně hnáni, vojáci spatřili ohnivý vůz, jak sestupuje z nebe k 
mučedníkovi, vzal taženého mučedníka a bez újmy ho dopravil do 
praetoria. Toto oba vojáci všem vyprávěli a volali: „Veliký je Bůh 
křesťanů!“ Jak to Teodot uslyšel, rozkázal je spolu se sv. Teodorem 
zavřít v temnici. Připravoval pec, tři dny ji velkým ohněm rozpaloval 
a pak do ní hodil mučedníka i oba vojáky, kteří uvěřili v Krista — 
Sokrata a Dionysia. Hned shůry sestoupila božská rosa, orosila je 
a plamen ochladila. Svatí seděli uprostřed pece jako v chládku a 
hovořili spolu. Teodor si vzpomněl na svou matku, kterou tři roky 
předtím zajali jiní pohané a odvedli ji spolu s ostatními zajatci do 
Núbie.1 Pomodlil se za ni k Bohu: „Pane Ježíši Kriste, Bože zázra-
ků, ukaž mi svou všemohoucí silou mou matku, jakým způsobem 
už ty sám budeš chtít. Chtěl bych ji vidět; vždyť Tobě je všechno 
možné. Ukaž mi ji, aby i ostatní poznali Tvou velikost.“ Když se tak 

1 historické území rozprostírající se v údolí Nilu v oblasti dnešního severního 
Súdánu a jižního Egypta
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svatý pomodlil, plameny pomalu uhasly a ještě i na mučedníkovy 
modlitby začal padat déšť a pec zcela ochladil. Svatí se v ní uložili 
k spánku, protože už byla noc. Ve snu před sv. Teodorem stanul 
anděl a řekl: „Netruchli, Teodore, pro svou matku, hle, uvidíš ji.“ 
Svatý se probudil ze spánku a pověděl svým přátelům, co ve snu 
viděl. Ještě hovořil, když najednou spatřil uprostřed pece stát svou 
matku. Když Filippia uviděla svého milovného syna, zaradovala se 
a s láskou ho objala, i vojáky, kteří byli s ním. Pověděla jim, odkud 
a jak přišla, vedena neviditelnou rukou. Svatý Teodor pozvedl ruce 
k nebi a vzdal díky Bohu.

Když se ráno vojevůdce probudil, řekl svým pobočníkům: „My-
slím, že v peci z Teodora nezůstaly ani kosti, a z vojáků, kteří tam 
byli hozeni spolu s ním, také ne.“ Tu přišel jeden ze strážců, kteří 
hlídali pec, a oznámil vojevůdci, že mučedníci jsou v peci živí a že 
oheň pohasl už včera večer a pak se na pec ještě shůry spustil déšť. 
Dodal, že se Teodorova matka náhle vrátila ze zajetí a je se synem 
i vojáky v peci a jako ve světnici spolu rozmlouvají o svém Bohu. 
Když to Teodot uslyšel, polekal se, vstal a sám šel k peci. Zavolal 
Filippii a otázal se jí: „Ty jsi Teodorova matka?“ Odpověděla mu: 
„Ano, jsem.“ Vojevůdce jí řekl: „Přesvědč svého syna, aby se poklonil 
bohům a sám zle nezahynul i tebe neučinil bezdětnou.“ Odpověděla 
mu: „Mého syna nikdy k modlářství přesvědčovat nebudu! On při-
nese oběť chvály jedinému pravému Bohu, Ježíši Kristu.“ Vojevůdce 
se rozhněval a vykřikl: „Tvůj syn zemře smrtí na kříži!“ A ihned na-
řídil sv. Teodora ukřižovat a sv. Filippii setnout hlavu mečem. Dva 
vojáky, Sokrata a Dionysia, rozkázal probodnout kopím. Tak svatí 
mučedníci přijali koruny věčné slávy. Svatý Teodor visel tři dny živý 
na kříži a pak odešel k Pánu. Stalo se to roku 138.
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SVATÝ TEODOR ZE SYKEONU, BISKUP

V Galácii je vesnice, která se nazývá 
Sykeon, a leží přibližně dvanáct mil od 
města Anastasiopolis. Tam se narodil 
ctihodný Teodor Sykeot. Když mu bylo 
čtrnáct let, rozhodl se zcela opustit do-
mov a žít u chrámu sv. Jiří,1 který byl na 
nedaleké hoře. Prosil proto matku i své 
příbuzné, aby mu nečinili překážky v jeho 
úmyslech a aby za ním nepřicházeli a tak 
ho nevyrušovali. Neměli odvahu mu brá-
nit, protože věděli, že Bůh je s ním. Šel 
proto, vykopal si v hoře jeskyni a přebýval 
tam. Stále se chodil do chrámu modlit. 
Bylo tam jedno místo, nad kterým vládli 
běsi, nazývalo se Area. Leželo osm mil od 
Teodorovy jeskyně. Vyprávěli mu, že na 
tom místě žila pohanská bohyně Diana 
s mnoha běsy a nikdo nemohl bez újmy tím místem projít. Nejhorší 
to bylo v poledne, v měsíci červenci a srpnu. Mnoho lidí tito běsi 
zraňovali až k smrti. Když to chlapec uslyšel, chodil v ty měsíce 
každý den na to místo a zůstával tam celý den. Večer se bez újmy 
vracel do své jeskyně. Když běsi viděli, že znovu a znovu přichází, 
zcela odtamtud utekli. Milosrdný a milostivý Bůh, který dal svým 
apoštolům moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali 
všechny nemoci mezi lidmi, daroval svému milovanému otrokovi 
tutéž milost. Začal činit skrze Teodora zázraky.

Svatý dále žil u chrámu svatého velkomučedníka Jiřího, sloužil 
Bohu a jako Mojžíš zářil Pánovou milostí, kterou byl štědře ob-

1 památka sv. Jiří se slaví 23. dubna, viz str. 140
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darován. Uzdravoval Boží mocí různé nemoci, které se mezi lidmi 
vyskytovaly, a vyháněl nečisté duchy, neboť měl nad nimi vládu.

V té době přišli za ctihodným Teodorem lidé z vesnice, která se 
nazývala Protomeria. Prosili ho, aby přišel do jejich vesnice, neboť 
poblíž ní bylo místo, nad nímž vládlo mnoho nečistých duchů, a 
nikdo nemohl bez újmy to místo minout, ani lidé, ani dobytek. Nej-
více napadali v poledne a po západu slunce. Služebník Boží šel na 
to místo a řekl, aby mu tam vykopali malou jeskyni. Zavřel se v ní 
na celou zimu a pak, v době postní, tam zůstával na modlitbách 
až do Velikonoc. Běsi nemohli snést, že tam je a utekli odtamtud. 
Svými modlitbami je vyháněl jako zbraní a mnohokrát lidé slyšeli 
plačlivé hlasy běsů, kteří naříkali, že jsou Teodorem vyhnáni. Lidé 
z vesnice měli k Teodorovi tak velkou důvěru, že přicházeli, brali 
zem z jeskyně, v níž žil, rozpustili ji v jídle či pití, a dávali nemocným 
lidem a dobytku jako lék. Pro svou víru v Pána, kterému Teodor 
sloužil, obdrželi uzdravení.

Také jeden presbyter, jménem Kolirius, který byl malomocný, 
přišel, položil na sebe jen oděv svatého a hned byl uzdraven. Když 
Teodorova blažená babička Elpidie viděla takové zázraky a život své-
ho svatého vnuka, velmi se radovala duchem. Mnoho žen přivedla 
k bohumilému životu a sama vedla život jako řeholnice. Byla velmi 
dobročinná a hrdinnými skutky víry následovala svého vnuka.

Jeden muž na svátky seslání Ducha svatého přivedl svou ženu, 
kterou mučil běs, k Teodorovi. Když Teodor svázal nečistého ducha, 
ten zakřičel: „Ó běda, proč se na mě hněváš, copak jsem vinen? Ne-
chtě jsem do ní vešel, byl jsem poslán čarodějem Teodorem, zvaným 
Karapos, který žije ve vesnici Mazamii.“ Služebník Boží Teodor ho 
jménem Ježíše Krista z ženy vyhnal.

V měsíci červnu téhož roku, přišli za Teodorem lidé z této vesnice 
Mazamie, když slyšeli o zázracích, které Boží služebník Teodor činí. 
Se slzami ho prosili, aby k nim přišel a odehnal kobylky, které se 
přihnaly jako mrak na jejich pole a zahrady. Ctihodný Teodor šel s 
nimi, vešel do chrámu a zůstal tam na modlitbě po celou noc. Zrá-
na šel s procesím na pole a nivy, vzal do ruky tři kobylky a modlil 
se za lid k Pánu. Během modlitby kobylky, které držel, zdechly. 
Poděkoval Bohu a řekl lidem: „Vraťme se do chrámu, děti, Pán nám 
brzy prokáže své milosrdenství.“ Svatý Teodor se vrátil do chrámu, 
odsloužil svatou liturgii a zrána lidé uviděli, že všechny kobylky 
vymřely. Když to uviděl čaroděj Teodor Karapos, který tam bydlel, 
rozhněval se na svatého, neboť už dříve se na něj hněval za to, že 
vyhnal z ženy běsa, kterého do ní poslal. Čaroděj záviděl sv. Teodo-
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rovi, že v něm působí zázračná Boží síla. Přivolal proto sobě podří-
zené běsy a přikázal jim, aby šli Teodora Sykeota umučit k smrti. 
Šli rozkaz vykonat, ale nemohli se ke svatému přiblížit, neboť měl 
stále ve svých ústech modlitbu. Čekali proto, dokud neusne. Avšak 
i když usnul, vycházela z něj Boží milost jako oheň, který běsy pálil 
a vyháněl. Znovu se k němu pokoušeli vracet, vrhali se na něj, ale 
znovu byli popáleni a vyhnáni a s hanbou se vraceli k tomu, kdo 
je poslal. Čaroděj jim vztekle lál: „Vaše síla je skutečně ničím. Když 
se ani ke spícímu nemůžete přiblížit, co byste mu pak mohli udělat, 
když bdí?!“ Běsi mu žalovali: „Když se k němu přibližujeme, ohnivé 
plameny vycházejí z jeho úst a pálí nás tak, že to nemůžeme snést.“ 
Čaroděj vzplanul ještě větším hněvem a zuřil závistí. Vložil do ryby 
smrtelný jed a rybu poslal ctihodnému Teodorovi jako dar. Služebník 
Boží, chráněný Kristovou milostí, když jedl v obvyklém čase, okusil 
z té ryby, ale neuškodila mu. Čaroděj Teodor Karapos se velmi divil 
Boží síle a opět poznal běsovskou slabost. Byl zasažen v duši, přišel 
za ctihodným Teodorem, padl k jeho svatým nohám a se slzami vy-
znával své hříchy. Spálil své věštecké knihy a odřekl se satanských 
skutků. Přijal křest svatý a stal se věrným Kristovým služebníkem.

Mezi učedníky sv. Teodora, kteří se kolem něho shromáždili, bylo 
mnoho významných mužů velkých ctností. Patřil mezi ně sv. Ar-
senius, který se zavřel v těsné cele, přebýval v mlčení a jen každý 
třetí den přijímal pokrm — trochu chleba, syrové zeleniny a vodu 
s mírou. V době postní přijímal stravu jen v sobotu a v neděli, a 
to pouze suchou. Podobný život vedli i dva jiní učedníci, Evagrius 
a Ondřej, kteří měli blízko Arsenia své poustevny. Jejich svatým 
životem byl ctihodný Teodor velmi potěšen a děkoval Bohu. Tito tři 
svatí se rozhodli poklonit se svatým místům v Jeruzalémě a prosili 
otce, aby je propustil s požehnáním. Požehnal jim a oni se vydali na 
cestu. V Jeruzalémě navštívili všechny okolní lávry i vzdálené mona-
stýry. Evagriovi se tam zalíbilo a rozhodl se tam zůstat. Vstoupil do 
lávry sv. Sávy, svatě tam žil a už samotnými skutky svědčil o tom, 
že je Teodorovým učedníkem. Arsenius a Ondřej se vrátili do Galá-
cie k otci. Prosili ho, aby jim nařídil, aby šli kvůli mlčení na různá 
místa. Ondřej se s Teodorovým otcovským požehnáním usadil osm 
mil od monastýru na pahrbku, který se nazýval Briana. Arsenius 
šel do horní části Potamie a vybral si místo vzdálené od lidských 
obydlí. Říkalo se, že tam je obydlí běsů, proto se tam pomodlil: „Pane, 
můj Bože, skrze modlitby mého otce Teodora tě prosím, zachovej mě 
hříšného, chraň mě před démonskými úskoky a pomoz mi, abych 
se Ti na tomto místě zalíbil.“ Nejprve si vybudoval dřevěnou celu a 
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přezimoval v ní. Pak postavil vysoký sloup, čtyřicet let na něm prožil 
s velkou trpělivostí a pak odešel k Pánu.

Ctihodný Teodor zatoužil navštívit svatá místa v Jeruzalémě. 
Vzal s sebou dva své učedníky a šel. Právě tehdy v Palestině, kde 
ležel Jeruzalém, nepadaly deště a bylo velké sucho. Lidé i zvířata 
byli kvůli nedostatku vody ve velké tísni. Vyschly všechny studny, 
kde se voda shromažďovala. Lidé se velmi modlili a prosili od Boha 
déšť, ale neobdrželi, oč prosili. Byli tam také někteří z Galácie, kteří 
ctihodného Teodora znali a věděli o jeho daru divů činění. Často mezi 
lidmi říkali: „Známe jednoho svatého otce v našem kraji, který může 
jednou modlitbou naplnit deštěm celou zem jako kdysi prorok Eliáš.“ 
Když přišel ctihodný Teodor do Jeruzaléma a poklonil se svatému 
Pánovu kříži i Jeho životodárnému hrobu, ti, co byli z Galácie, ho 
poznali a hned roznesli zprávu v celém svatém městě i v okolních 
monastýrech a lávrách, že sv. Teodor přišel. Shromáždilo se proto 
mnoho mnichů a všichni klerici velkého chrámu, obstoupili svatého 
a radovali se z jeho příchodu k nim. Patriarchovým jménem prosili, 
aby vyprosil u Pána déšť pro vyprahlou zem. Svatý se vymlouval, 
nazýval sebe nehodným a hříšným, ale oni říkali: „Věříme, otče, že 
když ty své modlitby spojíš s modlitbami jiných otců, Bůh se nad 
námi smiluje a pošle na zem déšť.“ Svatý Teodor jim řekl: „Jestliže 
tak věříte, ať se vám stane podle vaší víry.“ Odsloužil litanie, a když 
šli v procesí, svatý řekl lidem: „Převlečte se, děti, protože zmoknete. 
Brzy vám Pán za vaši víru zjeví svou milost.“ Když byli na jednom 
místě za městem, ctihodný otec nařídil, aby se procesí zastavilo, 
zvedl ruce k nebi a začal se horlivě modlit. Najednou se na západě 
ukázal malý obláček a za hodinu mraky pokryly celé nebe. Svatý 
ukončil modlitbu a přikázal, aby se procesí rychle vrátilo, aby lidé 
nezmokli. Náhle se spustil hustý déšť, a všichni, i když rychle utíkali 
do města do chrámu, velmi zmokli. Déšť neustal, dokud dostatečně 
nenapojil celou zem. Voda naplnila všechny studny i doliny. Teodor 
se bál, aby ho lidé pro takový zázrak nectili a neoslavovali, proto 
tajně odešel s oběma svými učedníky z města. Spěšně se vrátil do 
svého sykeonského monastýru v Galácii, ale i v jeho zemi Pán skrze 
něj činil na prosby lidí podobné zázraky. Na Teodorovu modlitbu 
dával déšť, rozmnožoval zemské plody i plody sadů, povodně a tok 
řek zastavoval a skrze něj oznamoval, co má nastat. Když se voje-
vůdce Maurikios vracel z perské války přes Galácii do Cařihradu, 
přišel si za sv. Teodorem pro modlitbu a požehnání, Teodor mu 
předpověděl, že se brzy stane císařem. Když se to naplnilo, Mauri-
kios napsal Teodorovi list, v němž ho prosil o modlitbu za sebe i za 
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celou říši. Dodal, aby ho Teodor požádal, oč chce. Ctihodný Teodor 
za ním poslal bratra Filumena a napsal, aby dal trochu chleba 
jejich monastýru kvůli mnoha žebrákům, kteří k nim každý den 
přicházeli. Císař napsal svým místodržitelům v Galácii, aby každého 
roku Teodorovu monastýru dávali po šest set pudů pšenice a také 
do chrámu daroval drahé nádoby.

Ancyrský metropolita Pavel jmenoval ctihodného Teodora bis-
kupem v Anastasiopoli, i když Teodor nechtěl tak vysokou hodnost 
přijmout. Navštěvoval pak často svou Sykeonskou lávru, povzbu-
zoval bratry a posvětil chrám svatého velkomučedníka Jiřího, kte-
rý přestavěl. Jaké a kolik zázraků skrze něj Bůh v době, kdy byl 
biskupem, učinil, se nedá podrobně ani vypovědět. Zdvojnásobil 
své úsilí a pečlivě se staral o stádo, které mu bylo svěřeno. Byl ale 
velmi smutný proto, že musel přerušit své mlčení. Touha opustit 
biskupství a vrátit se do ticha monastýru v něm neutuchala.

Za několik let se opět vydal do Jeruzaléma, aby se poklonil na 
svatých místech a vzal s sebou dva bratry ze svého monastýru, 
arcijáhna Jana a Martina. Obcházeli svatá místa v Jeruzalémě, ale 
Teodor nedával poznat, že je biskup, chodil tam jako prostý stařec. 
Usmyslel si, že se už nevrátí a v nějakém monastýru tam zůstane, 
protože si myslel, že biskupskou hodností byl zbaven mnišského 
hrdinství. Šel proto do lávry sv. Sávy, požádal o celu a zůstal v ní 
v mlčení od svátku Kristova narození do Velikonoc. Po Velikonocích 
ho dva bratři, co s ním přišli, Jan a Martin, ustavičně nabádali, 
aby se vrátil domů, ale on je nechtěl poslechnout. Jedné noci se 
mu zjevil svatý velkomučedník Jiří, dal mu do ruky hůl a řekl: „Jdi 
rychle odsud, abychom se vrátili do vlasti, protože není správné, abys 
opustil vlast a zdržoval se tady.“

Svatý Teodor se tedy vrátil do své diecéze a věnoval se obvyklým 
pastýřským starostem. Neustále ale myslel na to, jak biskupství 
opustit. Navíc mu to radil i ctihodný poustevník Antiochus, který 
ho navštívil, když se vracel z Konstantinopole. Antiochus byl poslán 
z východu k císaři Maurikiovi, s žádostí, aby ochránil před barbary 
město Sinofrin. Antiochus byl starý muž, bylo mu už téměř sto let. 
Šedesát let nepil víno ani neužíval olej a třicet let nejedl chleba. Jeho 
pokrmem byla jen syrová zelenina se solí a octem a k pití voda. To-
hoto ctihodného otce, který cestoval přes Galácii a Anastasiopolis, 
přijal ctihodný Teodor k sobě radostně a s úctou. Prosil ctihodného 
Antiocha o užitečnou radu a vyprávěl mu o svém úmyslu opustit 
biskupství. Antiochus ho za to pochválil a radil mu, aby rychle 
uskutečnil, po čem touží.
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Po odchodu Božího služebníka Antiocha vyvstala další záležitost, 
která Teodora trápila. Musel napravovat ty, kteří si nespravedlivě 
uzurpovali církevní majetek. K tomu ještě měl i ve svém v biskup-
ství skryté protivníky. Nepřítel duší je svedl k závisti a nenávisti a 
z Božího dopuštění Teodorovi tajně podali jed. Ctihodný otec ležel 
tři dny a nevydal ani hlásku, ani se nepohnul, jako by byl mrtvý. 
Po městě se už začala šířit zpráva o jeho smrti. O tři dny později se 
mu zjevila Bohorodička, naše přesvatá Vládkyně, a byl uzdraven.

Vzal svého arcijáhna Jana, který byl z jeho monastýru, a šel za 
metropolitou ancyrským, arcibiskupem Pavlem, a prosil ho, aby 
místo něho ustanovil do Anastasiopole jiného biskupa. Metropolita 
však nechtěl ctihodného Teodora z biskupství uvolnit, neboť se mu 
zdálo nemožné najít na takové postavení důstojného muže. Ctihodný 
Teodor však prohlašoval, že toto břemeno je nad jeho síly. Bylo proto 
potřeba poslat v této záležitosti do Cařihradu posla k patriarcho-
vi Cyriakovi a zbožnému císaři Maurikiovi (582–602). Ti z Božího 
úradku napsali metropolitovi ancyrskému, aby Božího služebníka, 
který touží po mlčení, netrápil a aby ho tak, jak o to prosí, propus-
til. Tak se ctihodný Teodor zbavil břemene biskupství a naplnila ho 
nevýslovná radost, když viděl, že je vysvobozen od tolika starostí. 
Vrátil se do své cely ve svém monastýru a tam setrvával v mlčení a 
v obvyklých postních, hrdinných skutcích. Často zde sloužil svatou 
liturgii — nekrvavou oběť Bohu — za celou církev.

16. dne měsíce července, ve svátek mučedníka Antiocha, cti-
hodný Teodor sloužil svatou liturgii. Když přišel čas přijímání Těla 
a Krve Páně, kdy se pozdvihují proměněné dary, Teodor jako vždy 
pozvedl diskos (paténu) s Nejsvětější Svátostí vzhůru a zvolal: „Svaté 
svatým!“ V tu chvíli se Kristovo Tělo samo od sebe z diskosu zvedlo 
výše do vzduchu, pozdviženo neviditelnou rukou, a znovu sestoupilo 
zpět na diskos. Všechny přítomné zachvátil velký úžas. Ctihodný 
Teodor, hluboce dotknut Boží milostí, proléval slzy a zároveň měl 
nevýslovnou radost. Oslavoval Krista Boha, který je vpravdě ve svých 
přečistých Svátostech.

Za vlády byzantského císaře, tyrana Foky, patriarcha Tomáš,1 
který zaujal stolec po Cyriakovi, povolal Teodora do Cařihradu. Dů-
vodem bylo to, že v Galácii se stala divná věc. V některých městech, 
kde se konala křížová procesí, se velké dřevěné kříže, které v průvo-
du nesli, samy od sebe jakousi zvláštní silou začaly kymácet, jeden 
do druhého narážet, rozbíjely se a lámaly. Zpráva o tomto znamení 

1 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 21. března, str. 471
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se všude rozšířila, a když se o tom doslechli i v Cařihradě, svatý 
patriarcha Tomáš poslal posla ke ctihodnému Teodorovi a prosil ho, 
aby k němu urychleně přišel. Když Teodor dorazil do Cařihradu, 
byl stejně jako dříve, přijat všemi s úctou. Svatý patriarcha s ním 
osobně rozmlouval a ptal se ho, co mohl úkaz s kříži znamenat. Svatý 
Teodor potvrdil, že se to skutečně stalo, ale vymluvil se, že nemůže 
říci, co to znamenalo, neboť to je Boží tajemství. Tehdy mu svatý 
patriarcha padl k nohám a velmi ho prosil, aby mu oznámil, co se 
v budoucnosti stane. Svou ponížeností starce Teodora přesvědčil 
a on mu řekl, že to, že se kříže samy od sebe kymácely, narážely 
do sebe a lámaly se, znamená velké soužení a zpustošení, které na 
církev Boží a řecké království přijde od vnějších i vnitřních nepřátel. 
Z vnějšku má dojít k velkému útoku barbarů, a co se týká vnitřních 
bojů, lidé se ve víře rozdělí a začnou jeden druhého pronásledovat 
a hubit. Mnoho chrámů proto zpustne a bude zničeno, a to vše se 
má stát brzy. Když to patriarcha uslyšel, velmi se polekal a prosil 
ctihodného otce, aby se za něj pomodlil k Pánu, aby vzal jeho duši 
z těla, než to nastane, aby neviděl soužení, které na církev přichází. 
Brzy se svatý patriarcha Tomáš radostně rozloučil se svým tělem 
a odešel k Pánu.

Po smrti patriarchy se ctihodný Teodor vrátil do svého monastýru 
a o pár let později se sám přiblížil k smrti. Pán skrze něj učinil mnoho 
velkých a slavných zázraků a také prorokoval o budoucnosti. Když 
sv. Teodor umíral, viděl svaté anděly, kteří pro něj přišli. Usmál se 
a s jasnou tváří odevzdal do jejich rukou svou svatou duši. Zemřel 
roku 613, v třetím roce vlády byzantského císaře Herakleia.



140

SVATÝ MUČEDNÍK JIŘÍ

Svatý Jiří žil v době, kdy žez-
lo v Římské říši nehodně pře-
vzal zločinný Dioklecián, který 
se plně oddal hanebnému mod-
lářství. Nejvíce uctíval Apollóna, 
maje ho za jasnovidce.

Mezi římskými vojáky ob-
zvlášť vynikal voják Kristův, 
sv. Jiří. Pocházel z Kappadokie 
a byl synem křesťanských rodi-
čů významného rodu, kteří ho 
už v dětství naučili zbožnosti. 
Jiří však ještě jako dítě ztratil 
otce, protože jako hrdinný mu-
čedník položil život za Krista. 

Matka se pak se synem odstěhovala do Palestiny, neboť odtamtud 
pocházela a měla tam velký majetek. Jiří dospěl v muže statné 
postavy a odvážné povahy. Vstoupil po vzoru otce do armády, a 
protože v bitvách dokazoval neobyčejnou statečnost, získal hodnost 
vojenského tribuna1 a následně se stal rytířem. Jiřímu bylo tehdy 
dvacet let a jeho matka už zemřela v Pánu. Tou dobou byl umístěn 
v Nikomédii jako člen osobní stráže římského císaře Diokleciána. 
Došlo k tomu ještě před tím, než se císař dozvěděl, že je křesťan.

Císař svolal radu, v níž se usnesli na vyhlazení křesťanů. Svatý 
Jiří hned první den, co se dozvěděl, že zločinný vládce se svými rádci 
povstal s velkou zuřivostí proti křesťanům, vnímal, že v této nespra-
vedlnosti nemůže sám nic změnit, a proto se rozhodl, že využije tuto 
chvíli ke své spáse. Okamžitě rozdal vše, co u sebe měl — zlato, 
stříbro, oděv — chudým. Pak otrokům, kteří byli s ním, daroval 
svobodu. Ohledně svého majetku a otroků, které měl v Palestině, 

1 tribun — jeden ze šesti důstojníků legie, kteří tvořili velitelský sbor legie
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dal příkaz, aby nejprve těm, kteří nic nemají, rozdělili majetek a 
ostatní, aby byli propuštěni na svobodu.

Třetího dne zločinný císař se svými knížaty ztvrdili své ničemné, 
krvavé rozhodnutí zabíjet nevinné křesťany. Tehdy smělý Kristův 
bojovník sv. Jiří odhodil všechen strach a utvrzen samým Bohem, 
před nímž jediným měl bázeň, stanul uprostřed velkého zločinného 
shromáždění s jasnou tváří a odvahou. Začal k nim promlouvat: 
„Dokud ty, císaři, i vy, vojevůdci a rádci, kteří máte vládnout pro-
střednictvím dobrých zákonů a spravedlivých soudů, budete obracet 
svou krutost vůči křesťanům, množit své bláznovství, zavádět zločin-
né zákony, vynášet nespravedlivé rozsudky nad nevinnými a lidi, 
kteří nikoho neurazili, budete pronásledovat a mučit?! Nutíte ty, co 
se naučili pravé zbožnosti, ke své ohavné víře, v níž sami jste jako 
blouznivci. Vaše modly nejsou bohové. Nejsou! Nesvádějte svou lží! 
Kristus je jediný Bůh, On je Pán ke slávě Boha Otce. Všechno bylo Jím 
a Jeho Svatým Duchem stvořeno. Proto buď sami poznejte pravdu a 
naučte se zbožnosti, anebo ty, kteří znají pravdu i zbožnost, nechejte 
na pokoji a nesvádějte k svému bláznovství!“

Všichni upřeli oči na císaře, neboť je velmi udivila taková slova 
Jiřího a jeho nečekaná odvaha. Chtěli slyšet, co mu císař odpoví. Ten 
jako bleskem zasažen a hromem ohlušen, seděl mlčky a zadržoval 
v sobě hněv. Jednomu ze svých druhů, který seděl blízko, vojevůdci 
jménem Magnentius, dal znak, aby Jiřímu odpověděl. Magnentius 
zavolal sv. Jiřího blíž a zeptal se ho: „Kdo tě navedl k takové smělos-
ti?“ Svatý Jiří odpověděl: „Pravda.“ Magnentius se otázal: „A jaká je ta 
pravda?“ Jiří odpověděl: „Pravda je sám Kristus, kterého vy proná-
sledujete.“ Magnentius zvolal: „I ty jsi křesťanem?!“ Svatý Jiří odvě-
til: „Já jsem otrokem Krista, mého Boha, v Něho doufám a stanul 
jsem uprostřed vás dobrovolně, abych vydal svědectví pravdě.“

Po těchto slovech sv. Jiří nastal ve shromáždění nepokoj. Jedni s 
druhými hovořili, takže nastal neovladatelný hluk a křik, jak to bývá 
při takovém množství lidí. Dioklecián rozkázal, aby zmlkli. Obrátil 
pohled na svatého a promluvil k němu: „Už dříve jsme obdivovali tvou 
ušlechtilost, ó Jiří. Tvůj vzrůst a odvahu jsem považoval za hodné cti. 
Poctil jsem tě proto vysokou hodností. I nyní, ač ti tvé krasořečnictví 
není k užitku, ale poněvadž miluji tvou rozumnost a mužnost, radím ti 
jako otec, co je ti k užitku, a nabádám tě, aby ses nevzdával slávy a cti, 
kterou s sebou nese tvá vojenská hodnost, a nevydával květ své mla-
dosti na muka pro svou neposlušnost. Přines však oběť bohům a budeš 
námi ještě více poctěn.“ Svatý Jiří odpověděl: „Kdybys raději ty sám, 
císaři, skrze mne poznal pravého Boha a přinesl Mu milou oběť 
chvály, učinil by tě hodným lepšího království, nesmrtelného, 
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neboť toto království, kterým se teď kocháš, je nestálé a rychle 
pomíjí. Proto i to, co z něho pochází, je jen dočasné a žádný uži-
tek nepřináší těm, kdo ho přijímají. Nic z toho nemůže oslabit 
mou úctu k pravému Bohu a žádný způsob mučení neleká mou 
duši a nezvyklá můj rozum.“ Když to svatý řekl, císař vzplanul hně-
vem a ani mu nedal dokončit řeč. Nařídil zbrojnošům, kteří tam stáli, 
aby kopími vystrkali Jiřího ze shromáždění a uvrhli ho do věznice.

Když vojáci zavedli mučedníka do temnice, natáhli ho na zemi 
tváří vzhůru, nohy mu zabili do klády a na hruď mu položili velký 
kámen, neboť tak nařídil mučitel. Svatý ve svém utrpení neustále 
vzdával díky Bohu, až do následujícího dne. Nastal den a císař 
mučedníka znovu předvolal k výslechu. Viděl, že je z tíhy kamene 
vyčerpán a zeptal se ho: „Už se kaješ, Jiří, anebo ještě zůstáváš ve 
své neposlušnosti?“ Svatý mohl sotva mluvit, neboť měl ještě hruď 
stlačenou z váhy kamene, ale směle odpověděl: „Copak myslíš, císaři, 
že jsi mě přivedl k takovému vyčerpání, že se kvůli tak malému utrpení 
odvrátím od své víry? Spíše ty se vyčerpáš, když mě budeš mučit, než 
já, mučený.“ Tehdy Dioklecián přikázal přinést velké popravčí kolo, 
pod ním byly připevněny desky, v nichž bylo zabito mnoho ostrých 
hřebů podobných mečům, rožňům a nožům. Jeden železný nástroj 
byl rovný, jiný křivý, jiný podobný háku. Rozkázal z mučedníka 
strhnout oděv a přivázat ho ke kolu, aby, když se bude kolo otáčet, 
rozřezávalo mu celé tělo ostrým železem, nabitým na desce pod 
kolem. Když tak svatého mučili, jeho tělo trhali na kusy a na kole 
lámali, trpěl statečně. V těchto velkých mukách se nejprve silným 
hlasem modlil k Bohu a pak mlčky v duchu děkoval Pánu. Žádné 
sténání nebylo slyšet, jako by spal a nic necítil. Císař myslel, že 
mučedník zemřel, a zaradoval se. Pochválil své bohy a křikl: „Kde je 
tvůj Bůh, Jiří, proč tě nevysvobodil z takových muk?“ Přikázal jej jako 
mrtvého odvázat z kola a sám šel k obětnímu oltáři Apollóna. Tu se 
zatáhlo nebe, ozval se strašný hrom a mnoho lidí slyšelo shůry hlas: 
„Neboj se, Jiří, Já jsem s tebou!“ Náhle se ukázala velká, neobyčejně 
jasná zář a anděl Páně v podobě překrásného mladíka stanul u kola. 
Z jeho tváře se linulo velké světlo. Položil na mučedníka ruku a řekl: 
„Buď zdráv!“ Nikdo se neodvážil přistoupit ke kolu a k mučedníkovi, 
dokud toho, který se zjevil, bylo vidět. Anděl Boží ho odvázal, uzdravil 
mu rány a tak byl zase zcela zdráv. Když se stal anděl neviditel-
ným, mučedník sám sestoupil z kola. Děkoval Bohu a vzýval Pána.

Když to vojáci viděli, byli naplněni velkým úžasem a nechápali, 
co se to stalo. Běželi vše oznámit císaři, který byl právě v pohan-
ském obětišti, kde přinášel svou nečistou modlářskou oběť. Svatý 
Jiří šel za vojáky a stanul v obětišti před císařem. Když ho císař 
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uviděl, nejprve nemohl uvěřit, že je to Jiří a pomyslel si, že je to 
někdo jiný, kdo je mu podobný. Tehdy ti, co stáli nejblíže císaři, 
se pozorně podívali na mučedníka a poznali, že je to skutečně Jiří. 
Ještě i sám mučedník hlasitě zvolal: „Já jsem Jiří!“ Všichni užasli, 
nemohli pochopit, co se děje a dlouho mlčeli. Dva z mužů, kteří tam 
stáli, důstojníci praetoriánské gardy Anatolius a Protoleon, kteří již 
byli mezi katechumeny, a viděli ten velký zázrak, se utvrdili ve víře 
v Krista a zvolali: „Jeden je Bůh velký a pravdivý! Bůh křesťanský!“ 
Císař hned rozkázal je zajmout a bez jakéhokoliv výslechu vyvést za 
město a setnout mečem. I mnoho jiných uvěřilo v Krista, ale tajili 
to, protože měli strach otevřeně víru vyznat. I císařovna Alexandra, 
která byla také v modlářském chrámu, slyšela o andělském zázraku 
a viděla zázračně uzdraveného mučedníka, poznala pravdu. Když 
chtěla směle vyznat Krista, eparcha ji zadržel a dřív, než se to mohl 
dozvědět císař, nařídil, aby ji odvedli domů.

Dioklecián, který činil tak velké zlo, a nebyl už schopen konat 
žádné dobro, rozkázal sv. Jiří hodit do kamenné jámy plné nehaše-
ného vápna a zahrabat ho v ní na tři dny. Když k ní byl svatý veden, 
hlasitě se modlil k Pánu: „Spasiteli trpících, Útočiště pronásle-
dovaných, Naděje těch, co ztratili naději, Pane, můj Bože, uslyš 
modlitbu svého otroka, shlédni na mě a smiluj se nade mnou, 
vysvoboď mě od úskoků protivníka a dej, abych až do konce 
vyznával Tvé svaté jméno a v tomto vyznání neochvějně setrval. 
Neopouštěj mě, Pane, pro můj hřích, aby moji nepřátelé nikdy 
neřekli: ‚Kde je jeho Bůh?!‘ Ukaž svou sílu a oslav na mně, tvém 
nehodném otrokovi, své jméno! Pošli svého anděla, i když jsem 
nehodný jeho ochrany, Ty, který jsi babylonskou pec proměnil 
v rosu a své svaté otroky jsi zachoval bez újmy, Pane, Ty jsi 
požehnaný na věky, amen!“ Když se tak pomodlil a své tělo zna-
mením kříže odevzdal do ochrany Boží, sestoupil do jámy s radostí 
a oslavoval Pána. Sluhové ho podle rozkazu zahrabali svázaného 
v nehašeném vápně a vrátili se. Třetího dne císař nařídil vyhodit 
mučedníkovy kosti z vápenné jámy v domnění, že ve vápnu shořel.

Když sluhové přišli a vyhrabali vápno, našli svatého proti veškeré 
naději celého, živého a zdravého. Stál před nimi rozvázán z pout, s 
jasnou tváří, pozvedl ruce vzhůru a děkoval Bohu za všechnu Jeho 
dobrotu. Služebníky i lidi, kteří při tom byli, tento zázrak tak zasáhl, 
že stáli v hrůze a údivu a jako jedněmi ústy oslavovali křesťanského 
Boha. Když se o tom dozvěděl Dioklecián, hned rozkázal, aby byl 
sv. Jiří předveden před něj, velmi se divil a řekl: „Odkud je v tobě, 
Jiří, taková síla a jakými čárami to činíš? Pověz nám! Zdá se mi, že 
předstíráš víru v Ukřižovaného, abys předváděl čarodějnické triky, 
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všechny udivoval svými kouzly a tak se ukázal velkým.“ Svatý odpo-
věděl: „Doufal jsem, ó císaři, že ani ústa nebudeš moci otevřít 
k urážkám Všemohoucího Boha, pro Něhož je možné všechno 
a který zázračně vysvobozuje z trápení ty, kdo v Něho doufají. 
Ty jsi sveden ďáblem do takové hlubiny bludu, a do takové zá-
huby jsi padl, že zázraky mého Boha, které jsi viděl na vlastní 
oči, nazýváš čárami. Pláču nad tvou slepotou a nazývám tě 
zatvrzelcem. Pokládám tě za nehodného mé odpovědi.“

Tehdy rozlícený Dioklecián rozkázal přinést železnou obuv, která 
měla v sobě zespodu dlouhé hřeby. Obuv rozžhavili a obuli mučední-
kovi na obě nohy. Bili ho a hnali až do věznice. Když v takové obuvi 
mučedníka hnali, císař se mu vysmíval: „Jakou máš rychlou chůzi, 
Jiří, velmi rychle běžíš.“ Mučedník, tak krutě vláčen a bit, si řekl: 
„Utíkej, Jiří, abys stihnul, protože běžíš jako bez cíle“ a s modlitbou 
došel do temnice. Když ho uvrhli do kobky, byl tělem zesláblý od 
ran a měl velmi zraněné nohy. Duchem však nezeslábl. Celý den a 
celou noc nepřestával děkovat a vznášet modlitby k Bohu. Té noci 
se mu z Boží moci dostalo uzdravení ze všech jeho ran.

Následujícího dne ho předvedli před císaře na místě, kde bylo 
shromážděno mnoho lidu a spolu s císařem i celý synklit. Jiří stál 
před nimi na zdravých nohách i celým tělem byl zdráv. Když ho 
uviděli, užasli, císař však řekl: „Přestaň být drzý a buď pokorný a 
laskavý. Přestaň i s tím čarováním, přistup a přines oběti milostivým 
bohům, abys v mnoha mukách neztratil tento sladký život.“ Svatý Jiří 
odpověděl: „Jací jste vy blázni! Boží moc nazýváte čarováním a nesty-
datě se pyšníte démonskými svody!“ Rozhněvaný Dioklecián skočil 
mučedníkovi do řeči a křikl na vojáky, aby ho bili přes ústa: „Aby se 
naučil,“ řekl, „nedělat výtky císaři.“ Pak rozkázal, aby ho bili volský-
mi žílami, dokud se jeho tělo nepřilepí krví k zemi. Když tak nepře-
možitelného mučedníka Jiřího krutě bili, jas jeho tváře se nezměnil. 
To císaře ohromovalo a řekl těm, co stáli kolem něho: „Skutečně, to 
není dílo ani mužnosti, ani síly v Jiřím, ale čarodějnické triky.“ Mag-
nentius císaři řekl: „Je tu jeden muž, zkušený v čarování, jestli ho roz-
kážeš zavolat, Jiří bude brzy přemožen a podrobí se tvému příkazu.“

Hned přivolali čaroděje. Když stanul před císařem, Dioklecián 
mu řekl: „Co tento ničema Jiří udělal, viděly oči všech, kteří tu stojí. 
Jak to udělal, víte jen vy, kteří jste zběhlí v čarodějnictví. Buď ho ča-
rováním přemoz a učiň, aby se nám podrobil, anebo ho čarodějným 
jedem rychle znič, aby odešel z tohoto života, aby od toho, od koho 
se naučil takové chytrosti, podobně i přijal smrt.“ Mág slíbil, že vše 
vykoná do druhého dne. Jmenoval se Atanázius. Císař nařídil hlídat 
mučedníka v temnici a vstal ze soudní stolice. Svatý vešel do vězení 
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a volal k Bohu: „Ukaž, Pane, na mně svou milost a napřim mé 
kroky k Tvému vyznání! Zachovej mou cestu ve své víře, aby 
ve všech bylo oslaveno Tvé přesvaté jméno.“

Když nastalo jitro, císař znovu zasedl k soudu na vyvýšeném mís-
tě, aby jej všichni viděli. Přišel i čaroděj Atanázius, pyšný na své mu-
drování, a císaři i všem, co tam stáli, ukazoval jakýsi čarovný nápoj, 
který nesl v různých nádobách. Řekl císaři: „Ať sem nyní přivedou 
odsouzence a uvidí dílo našich bohů i sílu mého čarování.“ Vzal jednu 
nádobu a řekl: „Jestli chceš, ó císaři, aby tě ten nerozumný člověk 
ve všem poslouchal, dej mu vypít tento nápoj.“ Vzal i druhou nádo-
bu a řekl: „Chce-li tvůj soud vidět jeho hořkou smrt, ať vypije toto.“ 
Hned na rozkaz císaře předvedli sv. Jiří. Dioklecián mu řekl: „Nyní 
budou, Jiří, všechna tvá čarování zničena a zastavena,“ a přikázal, 
aby ho násilím napojili čarodějnickým nápojem. Svatý ho však bez 
váhání vypil a ještě se běsovské pasti vysmíval. Stál před císařem 
dál, bez jakékoliv újmy. Císaře ovládl šílený hněv. Nařídil, aby sva-
tého napojili i z druhé nádoby, která byla naplněna smrtonosným 
jedem. Jiří ale nečekal, až ho přinutí, sám vzal nádobu, přežehnal 
ji a smrtící jed vypil. Stál před nimi dále bez jakékoliv újmy. Mocí 
Boží milosti byl uchráněn od smrti. Císař s celým synklitem a také 
čaroděj Atanázius byli tak ohromeni, že jen stáli, divili se a nechá-
pali, jak je to možné. Za nějaký čas řekl císař mučedníkovi: „Dokdy 
nás budeš, Jiří, udivovat svými skutky? Dokdy nám neřekneš pravdu, 
jaké čarodějnické úskoky způsobují, že pohrdáš mukami, jimž jsme tě 
podrobili? Ani smrtící nápoj ti neuškodil. Řekni nám všechno po prav-
dě, chceme tě pokorně vyslechnout.“ Tehdy mu sv. Jiří odpověděl: 
„Nemysli si, ó císaři, že lidská myšlenka dává sílu pohrdat mukami. 
Vítězíme vzýváním Krista a Jeho silou! Když doufáme v Něho, podle 
tajemství Jeho učení, máme všechna muka za nic.“ Dioklecián řekl: 
„A jaké je tajemné učení tvého Krista?“ Svatý Jiří řekl: „Ten, který 
zná vaši zlobu, jaká se stále zvětšuje, naučil své sluhy nebát se těch, 
co zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Slyš, ó císaři, toto je Jeho ne-
klamný a spolehlivý slib nám: Ani vlas z hlavy vám nespadne, a když 
něco smrtícího vypijete, nijak vám to neublíží. Krátce ti to vysvětlím. 
Kristus řekl: ‚Kdo ve mě věří, i on bude činit skutky, které já činím.‘“ 
Dioklecián řekl: „A jaké jsou Jeho skutky?“ Svatý odpověděl: „Slepým 
vracet zrak, hluchým sluch, malomocné očišťovat, chromé uzdravo-
vat, nečisté duchy vyhánět, mrtvé křísit. Tyto a podobné skutky jsou 
Kristovy.“ Císař se obrátil na čaroděje Atanázia a řekl: „Co na to 
povíš?“ Atanázius řekl: „Divím se, jak se vysmívá tvé laskavosti, říká 
nepravdu a myslí si, že unikne tvé vládnoucí ruce. My, co se každého 
dne těšíme z velkých dober plynoucích nám od našich nesmrtelných 
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bohů, jsme ještě nikdy neviděli, aby někoho mrtvého vzkřísili. Tento 
doufá v mrtvého člověka a drží se ukřižovaného Boha a svědčí o Něm, 
jako by byl vykonavatel velikých skutků. Když tedy před námi všemi 
vyznává, že jeho Bůh takové zázraky dělá a že vírou v Něho přijal od 
Něj spolehlivý slib, a že ti, kdo v Něho věří, budou dělat to, co On, ať 
před tebou císaři a před námi všemi vzkřísí mrtvého! Potom i my se 
pokoříme jeho Bohu jako tomu, který má tak velkou moc. Nedaleko 
je hrob, do něhož před několika dny uložili mrtvého, kterého jsem já, 
když byl ještě živ, znal. Když ho Jiří vzkřísí, vpravdě nás přemůže.“ 
Císař se podivil takové Atanáziově radě. Hrob byl vzdálen půl míle 
od soudu. Soud probíhal v divadle, které bylo u městské brány a 
bylo z něj tento hrob za městem vidět. Řekové totiž měli zvyk pocho-
vávat své mrtvé ne ve městě, ale za jeho hradbami. Císař proto roz-
kázal mučedníkovi, aby ukázal sílu svého Boha a vzkřísil mrtvého.

Vojevůdce Magnentius požádal císaře, aby Jiřímu byla uvol-
něna pouta. Když byl svatý rozvázán, Magnentius mu řekl: „Teď, 
Jiří, ukaž zázračná díla tvého Boha a všechny nás přivedeš k víře 
v Něho.“ Svatý mu řekl: „Můj Bůh, který všechno stvořil z ničeho, má 
moc i skrze mě, svého otroka, vzkřísit tohoto mrtvého. Ale vy, proto-
že vaše mysl byla zatemněna, nemůžete porozumět pravdě. Avšak 
kvůli lidem, kteří tu stojí, můj Bůh učiní, oč v této zkoušce prosíte. 
Abyste to ale nepřičítali čarování, pamatujte, že čaroděj před vámi 
všemi pravdivě svědčil, že žádné čáry ani síla jakéhokoliv bůžka 
nemůže nikdy vzkřísit mrtvého. Proto před tváří všech, kteří kolem 
stojí a aby všichni slyšeli, budu vzývat mého Boha.“ To když řekl, 
sklonil svá kolena a dlouho se se slzami modlil k Bohu. Pak vstal a 
znovu se pomodlil mocným hlasem: „Pane Ježíši Kriste, ukaž těm, 
kteří tu stojí, že Ty jsi jediný Bůh na celé zemi! Ať Tě poznají, Pána 
všemohoucího, a Tobě se všichni pokoří, neboť Tvoje je sláva na věky! 
Amen.“ Když řekl „amen“, hned nastal velký šum a zemětřesení, 
takže se všichni velmi polekali. Z truhly spadlo víko na zem a za 
velkého údivu všech mrtvý vstal živý. Těm, co to viděli, ze strachu 
až stydla krev v žilách. Hned mezi lidmi začal velký halas a mnoho 
z nich se radovalo a slavilo Krista, velkého Boha. Císaře, ale i ty, 
co byli s ním, naplněné nevěrou, zachvátila hrůza. Nejdříve říkali, 
že Jiří je velký čaroděj, že ne mrtvého, ale jakéhosi ducha a přízrak 
z hrobu vyvolal ke svedení diváků. Pak poznali, že to není přízrak, ale 
že vzýváním Kristova jména byl vpravdě z mrtvých vzkříšen člověk, 
proto v strachu přiběhli za Jiřím a neodcházeli od něj. Nechápali to 
a byli otřeseni. Vůbec nevěděli, co dělat, tak jen mlčeli.

Atanázius rovněž přiběhl, padl k nohám svatého a vyznal Krista 
jako všemohoucího Boha. Prosil mučedníka, aby mu odpustil, že se 
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proti němu z nevědomosti prohřešil. Dioklecián rozkázal Atanáziovi 
i muži, který vstal z mrtvých, bez jakéhokoliv výslechu setnout hla-
vy a svatého Kristova mučedníka Jiřího držet v temnici v poutech.

Brzy nato přivedli mučedníka do pohanského chrámu. Svatý při-
stoupil k modle Apollóna, vztáhl k němu ruku a zeptal se bezduché 
modly, jako by byla živá: „Chceš, abych ti přinesl oběť jako bohu?“ Když 
to sv. Jiří řekl, udělal znamení kříže. Běs, který žil v modle, zaúpěl: 
„Já nejsem bůh, nejsem bůh, ani jeden z mně podobných není bůh, 
je jen jeden Bůh, ten, kterého ty hlásáš! My jsme z těch andělů, kteří 
Mu sloužili a stali jsme se Jeho nepřáteli. Teď posedlí závistí svádíme 
lidi.“ Svatý mu znovu řekl: „Jak tady můžete zůstávat, když jsem sem 
přišel já, služebník pravého Boha?“ Když to svatý řekl, nastal šum a 
z model vycházel pláč s vytím. Pak najednou všechny padly na zem 
a rozbily se. Žreci a mnoho z lidí, kteří tam stáli, se hned jako šílení 
s velkou zuřivostí vrhli na svatého, bili ho, svázali a křičeli na císaře: 
„Poprav tohoto čaroděje, císaři, zahub ho, než nás všechny zahubí!“

Dioklecián hned vydal rozsudek smrti. „Rozkazuji setnout ho 
mečem!“ Svázaného Jiřího vyvedli za město. Když se svatý pomodlil, 
s radostí sklonil pod meč svou hlavu a byl popraven. Stalo se to 
23. dne měsíce dubna roku 303.

O hrdinství Kristova vojáka, sv. Jiří, hovoří i tato známá událost. 
U města Berytus,1 směrem od pohoří Libanon, bylo jezero, v němž 
žil velký krokodýl, strašný jako odvěký drak. Vystupoval z jezera a 
kradl lidi. Zatahoval je do jezera a tam je hubil a požíral. Čarodějo-
vé to využili k utvrzení své nadvlády nad vystrašenými obyvateli a 
tvrdili jim, že je třeba drakovi jako bohu přinášet oběti. Přikazovali 
jim dávat této bestii své děti! Když tak čekala na smrt jedna dívka, 
z Boží prozřetelnosti přijel na toto pohanské území na koni sv. Jiří, 
křesťan, voják nebeského Krále, s kopím v ruce. Když viděl dívku, 
jak stojí u jezera a velmi pláče, zeptal se jí, proč tam stojí a pláče. 
Ona mu vše řekla. Ještě když dívka hovořila, strašný drak začal 
vystupovat z jezera, a tak, jako už mnohokrát, i tentokrát se blížil ke 
své obvyklé oběti. Dívka ho uviděla a zvolala silným hlasem: „Uteč, 
člověče! Rychle! Drak se blíží!“ Svatý Jiří se přežehnal znamením 
svatého kříže, vzýval Pána a řekl: „Ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého,“ a rozjel se s koněm proti drakovi. Vší silou mu vrazil kopí 
do hrdla, prorazil ho a přitiskl k zemi. Kůň draka rozdupal kopyty. 
Svatý Jiří mu nakonec zasadil smrtelnou ránu mečem.

Zabitý drak symbolizuje odvěkého nepřítele lidstva — zlého du-
cha — a také pohanství.

1 Bejrút
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SVATÝ MUČEDNÍK SÁVA STRATILÁT
A 70 VOJÁKŮ UMUČENÝCH SPOLU S NÍM

Svatý mučedník Sáva žil za časů císaře Aureliana v Římě. Strati-
lát, neboli vojevůdce, byl Gót, věrný a milý služebník nebeského Krá-
le, našeho Pána Ježíše Krista. Navštěvoval v žalářích ty, kteří trpěli 
pro Krista, a sloužil jim ze svého majetku. Utvrzoval je v utrpení a 
nabádal je k statečnému hrdinství. Ve svém životě byl dobročinný 
a za svou čistotu a půst přijal od Boha moc vyhánět z lidí nečisté 
duchy. Pohané ho však udali císaři, že je křesťan, a tak byl přiveden 
k výslechu. Před císařem směle vyznal Krista, sundal si vojenský pás 
a odhodil ho od sebe. Tím odhodil i postavení vojevůdce a ukázal, 
že je připraven na všechna muka za Krista.

Zavěsili ho na katovně, bili a pak mu i pálili boky pochodněmi. 
Nakonec ho hodili do bečky s vroucí smolou. Neviditelnou Boží silou, 
která ho chránila, však zůstal nezraněn a zdravý z bečky vystoupil. 
Když tento zázrak uvidělo 70 vojáků, uvěřili v Krista a hlasitě Ho 
vyznali. Hned byli z rozkazu bezbožného katana popraveni a tak 
přijali z Kristovy pravice mučednickou korunu.

Svatého pak hodili do temnice, ale Pán ho posílil svým božským 
zjevením. Když se Sáva o půlnoci modlil, zjevil se mu Kristus ve 
světle své slávy, osvěcoval ho a přikazoval mu, aby se nebál. Když ho 
na druhý den vyvedli k výslechu a laskavostí, výhrůžkami i krutými 
mukami ho nutili k modlářství, nepodřídil se. Císař pak rozkázal 
hodit ho do řeky a utopit. Svatý Sáva tak dosáhl věčného přístavu 
v Kristově království.
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SVATÝ VOJTĚCH, BISKUP A MUČEDNÍK

Vojtěch (lat. Adalbertus) byl sy-
nem zlického vévody Slavníka, kte-
rý sídlil na hradě Libici nad Cidli-
nou, a matky Střezislavy. Narodil se 
roku 956. Vynikal tělesnou krásou 
a silou, proto ho otec určil k svět-
skému stavu. Chlapec však smrtel-
ně onemocněl. Rodiče ho položili na 
oltář Panny Marie, a když vyvázl z 
nebezpečí, otec slíbil, že z vděčnosti 
vychová syna pro duchovní stav. Asi 
o deset let později se zastavil na li-
bickém hradě sv. Adalbert, mnich a 
biskup, který se vracel z misionářské 
cesty z Rusi. Vypravoval o různých 
národech a o útrapách, které mezi 
nimi zakusil. Jeho vypravování mocně zapůsobilo na vnímavou 
mysl chlapce. V Praze tehdy nebyly vyšší školy, a tak byl roku 972 
vypraven na školu v Děvíně (Magdeburku). Magdeburským arci-
biskupem byl tehdy právě sv. Adalbert. Vojtěcha přijal vlídně, ot-
covsky nad ním bděl a při biřmování mu dal své jméno Adalbert. 
Jeho životopisec Bruno vypravuje, že se Vojtěch zapojoval do chla-
peckého žertování a že se i zprvu, když se vrátil do Čech, oddával 
světským radovánkám.

Roku 981 zemřel arcibiskup Adalbert a Vojtěch se vrátil do vlasti. 
Pražský biskup Dětmar vysvětil Vojtěcha na podjáhna. Brzy poté 
Dětmar onemocněl na smrt. Když byl blízko smrti, naříkal; „Ach, 
jaký jsem byl a jaký bych chtěl nyní být! Můj hřích by došel odpuštění, 
kdyby hříchy mně svěřeného lidu nezvětšovaly mou bídu. Nebránil 
jsem zběsilému lidu. Nedovedl jsem odvrátit zkázu, do které se dob-
rovolně vrhal. Běda mi, že jsem mlčel!“ Tyto výčitky a žaloby mocně 
otřásly Vojtěchem, který byl Dětmarově smrti přítomen. Byly pro 
něj počátkem přísného života.

Duchovenstvo, starci a čeští vladykové s králem Boleslavem II. v 
čele rokovali, kdo by byl nejhodnější biskupského stolce. Nakonec 
zvolali: „Kdo jiný než náš rodák Vojtěch! Jeho urozenost, učenost 
a přívětivé chování se dobře pojí s tak velkou důstojností. Ten nám 
bude dobrým vůdcem!“ Přivedli ho do shromáždění a pravili: „Chceš 
či nechceš, Ty budeš naším biskupem! Ty umíš dobře otvírat cestu, 
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která vede do nebeské vlasti.“ Vojtěch, ač nerad, volbu přijal. Z 
biskupských důchodů si nechával na své potřeby jen malou část, 
zbytek vynakládal na dobro církve, duchovenstva a nuzných lidí.

Jednou pozdě večer přišel jakýsi ubožák a prosil o dar. Vojtěch byl 
ve velké nouzi, neboť nic neměl. Daroval ubožákovi peřinu, kterou 
se chtěl sám přikrýt.

Když později jako biskup kráčel bez lesku do císařského města 
Ravenny, kdosi z duchovenstva se ho tázal: „Proč neneseš aspoň 
biskupskou berlu?“ Světec odpověděl: „U živého Boha, před jehož 
tváří stojím, je lehké nosit biskupskou berlu, ale přetěžké z 
toho klást počet, až přijde přísný Soudce živých i mrtvých, aby 
soudil k životu věčnému, nebo k věčnému ohni!“

Jindy zase prosila chudá vdova o almužnu pro sebe a své děti. 
Vojtěch ochotně sáhl do kapsy. „Nic u sebe nemám,“ řekl ženě a 
hned přívětivě dodal, „přijď zítra do města! Potom ti dám, kolik budu 
moci.“ Řekl a šel dále svou cestou. Tu se však rozpomněl: „Budu-li 
zítra ještě živ? Musím dát dnes, tak bude mít dar svou cenu. Pak 
budu před soudem bez bázně a žena nebude mít škodu.“ Vrátil se, 
zavolal ženu a daroval jí svůj plášť.

Vojtěchova horlivost pro čest a slávu Boží a pro spásu duší byla 
neúnavná. Neměla ale příliš úspěch. V zemi sice nebylo mnoho 
pohanů, ale udržovaly se pohanské zvyky, například sňatky mezi 
blízkými příbuznými, mnohoženství u šlechty, krevní msta, trhy v 
neděli a ve svátek, prodávání křesťanských zajatců židům a musli-
mům. Kněží se mnohdy ženili, a když byli káráni, hledali ochranu 
u světských velmožů.

Vojtěch proto požádal míšeňského biskupa Volkolda, aby pro-
zatímně spravoval pražské biskupství, a vydal se roku 989 se svým 
bratrem Radimem1 do Říma.

Jakmile tam přišel, prosil papeže Jana XV. o radu, co by měl 
dělat. Naříkal: „Můj svěřený lid mne nechce poslouchat.“ Papež odpo-
věděl: „Synu! Nejsi-li schopen vést svůj lid, uchyl se do ústraní a snaž 
se zachránit sám sebe!“ Vojtěch chtěl proto putovat do Jeruzaléma. 
Císařovna Theofano, matka císaře Oty III., byla právě v Římě a dala 
mu na cestu tolik zlata, kolik mohl Radim unést. Vojtěch ale hned 
všechno rozdal chudým. Opat sv. Nil mu poradil, aby neputoval dál, 
ale aby vstoupil do kláštera v Římě.

1 Bývá také nazýván Gaudentius, což je latinský překlad slovanského 
jména Radim. V roce 999 se stal arcibiskupem v Hnězdně a prvním me-
tropolitou Polska. Jeho památka se slaví 12. října.
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Čechům se mezitím zastesklo po svém biskupovi. Mohučský 
arcibiskup Willigis proto poslal do Říma list tohoto obsahu: „Češi 
litují svých nepravostí a přejí si opět Vojtěcha za svého biskupa. 
Slibují nápravu.“ Papež Jan XV. souhlasil a řekl: „Vraťme jim, oč 
spravedlivě žádají, ale s touto podmínkou: budou-li biskupa Vojtěcha 
poslouchat, ať tam zůstane, nebudou-li však chtít zanechat svých 
obvyklých nectností, ať tento náš milý bratr od nich opět odejde!“ 
Vojtěch se vrátil do Čech. Bylo to roku 992. Cestou přes Plzeňsko 
na Zelené hoře požehnal své milé vlasti. V Praze ho radostně uvítali 
duchovní i zástupy lidu a slibovali poslušnost.

V roce 993 založil Vojtěch benediktinský klášter v Břevnově u 
Prahy. Břevnovský klášter se stal ohniskem křesťanské kultury. 
Potom se odebral na Moravu, odtud na Slovensko. V Ostřihomi se 
sešel s uherským vévodou Gejzou a biřmoval jeho syna, který si 
zvolil jméno Štěpán. Ubíral se pak přes Nitru do Bílého Chorvatska 
a kázal i v Krakově.

Když se Vojtěch vrátil z apoštolské cesty do vlasti, poměry byly 
rozhárané. Mocný rod Vršovců byl v nepřátelství se Slavníkovci. 
Tehdy se stalo, že manželka jistého Vršovce, nařčená z cizoložství, 
utekla do chrámu na Pražském hradě a dovolávala se útočištného 
práva. Podle pohanských zvyklostí měla být sťata vlastním man-
želem. Biskup Vojtěch ji nevydal, ale žádal, aby byla podrobena 
soudnímu řízení a pokání. Vršovci hrubě porušili útočištné právo, 
odtrhli ženu od oltáře, vyvlekli ji z chrámu a sťali mečem. Vojtěch 
vyobcoval tyto zbojníky z církve. Tím se však nepřátelství jen vyost-
řilo. Vojtěch se rozhodl podruhé složit břemeno biskupského úřadu 
a odebral se do Říma do kláštera.

Vojtěch si vyžádal u papeže slyšení. Prosil: „Poskytni mi, Svatý 
otče, útěchu, nemám-li odcházet smutný. Uposlechnou-li ovečky mého 
hlasu, chci s nimi žít a umřít, ne-li, chci s tvým povolením jít kázat 
evangelium pohanským národům.“ Papež Řehoř V. svolil.

Na další cestě domů poděsila Vojtěcha nová zlá zpráva. Vršovci 
vyvraždili rod Slavníkovců. Na hradě Libici zabili čtyři Vojtěchovy 
bratry. Vojtěch se s hlubokou bolestí v srdci uchýlil do Polska. 
Tam ho kníže Boleslav Chrabrý uctivě uvítal. Poslal také do Čech 
poselství s otázkou, žádají-li si Češi mít Vojtěcha za svého biskupa. 
Uštěpačně odpověděli, že ho nechtějí. Vojtěch se proto rozhodl, že 
půjde k pohanským Prusům. Čekal na jarní období. Mezitím pečo-
val o zvelebení bohoslužeb v Hnězdně. Roku 997 se vydal na cestu, 
provázen Radimem a Benediktem. Z Gdaňska se plavil do Viselského 
zálivu. Jen co ho domorodci uviděli, hněvivě ho obcházeli a jeden z 
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nich ho udeřil veslem mezi lopatky s výhrůžkou: „Neodejdete-li rychle 
odtud, budete mučeni a usmrceni!“ Vojtěch se však pustil hlouběji do 
kraje, až přišel do větší osady. Představený osady se ho tázal, kdo 
je a co tam hledá. Odpověděl: „Jsem Slovan jménem Vojtěch, stavem 
mnich, dříve biskup, a přicházím k vám, abyste opustili modly 
a poznali pravého Boha.“ Prusové mu však hrozili zabitím a i s 
průvodci ho lodí odvezli k místu, kde je nyní město Pilava.

Radim řekl: „Jsme hladoví a zemdlení.“ Vojtěch poodešel do lesa a 
přinesl spoustu hub a sladkých bylin. Poté sloužil mši svatou a pak 
kráčel k blízkému městu. Sotva vystoupil na násep, seběhli se lidé a 
házeli po něm kamení. Vrátil se a vešel do lesa zvaného Romovské 
pole. Nevěděl, že to místo mají Prusové za posvátné. Prusové, vedení 
pohanským knězem Sikkem, ho přepadli a žrec1 probodl Vojtěcho-
vi oštěpem hruď. Ostatní ozbrojenci bodali umírajícího, až se ze 
sedmi hlubokých ran řinula krev. Vojtěch rozepjal ruce, modlil se 
za vrahy a klesl mrtev k zemi. Pohané mu usekli hlavu a dali ji na 
kůl. Benedikta a Radima spoutali, ale později propustili. Stalo se 
to 23. dubna 997 poblíž nynějšího města Primorsk (Fischhausen) u 
Kaliningradu. Tělo sv. Vojtěcha bylo přeneseno zprvu do Třemešna 
(Trzemeszno), pak do Hnězdna a roku 1039 do Prahy.

1 pohanský kněz
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SVATÝ EVANGELISTA MAREK

Svatý evangelista Marek pochá-
zel z židovského kmene Lévi, byl 
učedníkem svatého apoštola Petra 
a v Duchu jeho milovaný syn. Svatý 
Petr ho také vzpomíná ve svém listě. 
„Pozdravuje vás spoluvyvolená (cír-
kev), která je v Babylónu, a Marek, 
můj syn.“ Nebyl jeho synem pokrev-
ním, ale duchovním, zrozeným hlá-
sáním evangelia a koupelí svatého 
křtu. Svatý Marek byl započten mezi 
70 svatých Kristových apoštolů.

Po Kristově nanebevstoupení nej-
prve doprovázel na cestách sv. Petra, 
který ho pak vysvětil na biskupa. Byl 
s ním i v Římě, kde na prosby věří-
cích napsal svaté evangelium. Prosili 
ho, aby nezanechal nezapsáno to, co jim ústně se sv. Petrem o Pánu 
Ježíši Kristu vyprávěl. Vyhověl jejich přemlouvání a napsal o Kris-
tově přebývání na zemi. Nejprve samému apoštolu Petrovi ukázal, 
co napsal, a ten když evangelium přečetl, potvrdil, že je pravdivé a 
přikázal, aby ho všichni četli a věřili napsanému. Pak sv. Petr poslal 
sv. Marka nejprve do Aquileje, aby tam hlásal Boží slovo, a potom 
ho ustanovil prvním biskupem v Alexandrii a hlasatelem Krista. 
Všechny tyto oblasti, Egypt, Libyi i Pentapolis, které byly v temnotě 
modlářství uctívajícího běsy, prozářil světlem svaté víry a přivedl 
ke Kristu. Pán skrze něj všude konal zázraky. Pro Kristovu církev 
vysvětil biskupy i kněze a naučil mnoho lidí tak ctnostnému životu, 
že i nevěřící se velmi divili a chválili ho. Eusebius, biskup Caesare-
je palestinské, a také Nikefor Kalist Xantopulos, oba důvěryhodní 
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historici, zapsali, že Filón Alexandrijský,1 který byl mezi židy znám 
pro svou moudrost, se v Římě seznámil a sblížil s Petrem a později 
rovněž napsal mnoho pochvalného o alexandrijských věřících i o 
křesťanech, kteří žili po celém Egyptě a které obrátil sv. Marek. 
Napsali i toto: „Především křesťané opouštějí dočasné bohatství i 
všechny své majetky a nechtějí mít nic zde na zemi za své vlastní. 
Na každém místě, kde přebývají, mají zvláštní, k modlitbě přizpů-
sobené a posvěcené chrámy, kde uctivě a čistě slaví své svátosti. 
Žádnými světskými záležitostmi se tam nezabývají, pouze poslou-
chají prorocká čtení a podle svého zvyku slaví zpěvem Boha. Někteří 
z nich vycházejí z měst a všechny světské starosti odhazují. V polích, 
v zahradách a v pustinách bdí nad sebou, aby nepřebývali s jinými 
lidmi, protože vědí, že přátelit se s těmi, kteří vedou špatný způsob 
života, je překážkou ctnostného života. Zdrženlivost a umrtvení těla 
mají jako základ, na kterém budují další dobré skutky. Ani jeden 
z nich dříve než večer nejí a nepije, a někteří nejedí až do čtvrtého 
dne. Jiní, zkušení ve výkladu a chápání Písma, se sytí duchovní 
stravou v Božském Písmu a až do šestého dne na tělesné jídlo ani 
nevzpomínají. Víno nepije nikdo z nich. Ke chlebu s vodou si berou sůl 
a yzop, to je jejich koření. Žijí mezi nimi i ženy, které byly vychovány 
v ctnostném životě a zvykly si na něj natolik, že zůstávají pannami až 
do vysokého věku. Panenství však zachovávají nikoli z donucení, ale 
ze svobodné vůle, a aby se zalíbily Bohu. Horlivost a láska k moud-
rosti je podněcuje k tomu, aby odmítaly tělesná potěšení a usilovaly 
o zrození ne smrtelných, ale nesmrtelných potomků, a takové může 
zplodit jen duše, která miluje Boha a touží po Něm. Výklad Písma 
svatého přijímají od svých starších a hledají v něm duchovní smysl 
a skrytá tajemství. Mají za to, že právě Písmo je jako viditelné tělo, 
avšak jeho chápání je tajemné tak, jako je neviditelná duše. Ráno 
vstávají k oslavě Boha a k modlitbě, k zpěvu a k naslouchání Božímu 
slovu, zvlášť muži a zvlášť ženy. Jiní během sedmi týdnů setrvávají 
v nepřetržitém půstu. Sedmý den mají ve velké úctě, připravují se na 
něj i na jiné své svátky. Bohoslužbu slouží kněží a jáhni a nad nimi 
všemi je hlavním biskup.“

Toto píše žid Filón o učednících svatého evangelisty Marka a o 
svatých zvycích církve Boží. Tak sv. Marek v egyptské zemi a okol-
ních krajích svou prací a utrpením obdělával Kristovu vinici. Svůj 
stolec měl v Alexandrii, kde také jako mučedník zemřel.

1 Filón Alexandrijský byl slavný židovský spisovatel a teolog, který žil v 
Alexandrii.
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O utrpení svatého evangelisty Marka píše blažený Simeon Me-
tafrast takto:

V té době, kdy se svatí apoštolové rozešli po celé zemi, sv. Marek 
šel z Boží vůle do egyptských krajin. Nazývali ho evangelistou i proto, 
že on jako první hlásal evangelium Pána a Spasitele našeho Ježíše 
Krista v celé egyptské zemi, v Libyi, Marmarice, Kyrenaice a Pětiměs-
tí. Všichni, kdo v těch končinách žili, byli zarputilí modloslužebníci 
neobřezaného srdce, služebníci nečistých duchů plní všeliké nečis-
toty. Ve všech městech a vesnicích i na rozcestích stavěli pohanská 
obětiště a modly. Čarodějnictví, věštění a veškerá běsovská síla byla 
v nich. Náš Pán Ježíš Kristus ji ale svým příchodem svrhl a zničil.

Když byl evangelista Marek v Kyréně, jednom z měst Pentapole, a 
hlásal Kristovo nebeské království, Pán skrze něj dělal velké zázraky. 
Uzdravoval nemocné, očišťoval malomocné a nečisté a zlé duchy 
vyháněl slovem božské milosti. Mnoho lidí bylo tímto apoštolským 
kázáním a zázraky osvíceno a uvěřili v našeho Pána Ježíše Krista. 
Své modly i s jejich obětišti rozbíjeli a dávali se křtít se ve jménu Otce 
i Syna i Ducha svatého. Tam Duch svatý Markovi přikázal, aby šel 
do Alexandrie zasévat dobrá slova božské setby. Svatý evangelista 
Marek sem horlivě spěchal jako silný bojovník k hrdinnému boji. 
Loučil se s bratry slovy: „Můj Pán mi řekl, abych šel do Alexandrie.“ 
Bratři ho doprovázeli až k lodi, pojedli s ním chléb a propustili ho 
se slovy: „Ať ti Pán Ježíš Kristus dá dobrou cestu.“ Odpluli odtud a 
sv. Marek následujícího týdne dorazil do Alexandrie. Vystoupil z lodi 
a přišel na jedno místo, které se nazývalo Mendion. Když vcházel do 
městské brány, roztrhl si sandál. Apoštol našel ševce, který spravo-
val starou obuv a požádal ho, aby mu sandál spravil. Švec zašíval 
sandál a nechtě si při tom probodl levou ruku. Vykřikl, neboť ho to 
silně zabolelo, a z rány vyteklo mnoho krve. Svatý Marek plivl na 
zem, udělal mast, pomazal mu ránu a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista, 
který žije navěky, buď zdráv!“ Rána se hned zahojila a ruka byla 
zdravá. Když švec viděl, jakou mají Markova slova moc, a už z jeho 
vzhledu poznával jeho čistý, ctnostný život, řekl: „Prosím tě, muži 
Boží, pojď do mého domu a zůstaň dnes u mě, svého služebníka, 
budeme spolu jíst chléb, protože jsi mi dnes prokázal milosrdenství.“ 
Apoštol byl rád a řekl: „Pán ať ti dá chléb života nebeského.“ Muž 
vzal s sebou apoštola, přivedl ho do svého domu a radoval se. Když 
sv. Marek vešel dovnitř, řekl: „Požehnání Páně ať spočine na tomto 
domě. Pomodleme se, bratři, k Bohu.“ A společně se pomodlili. Po 
modlitbě se posadili, jedli a rozmlouvali spolu. Švec řekl svatému: 
„Otče, kdo jsi a odkud mají tvá slova takovou sílu?“ Svatý Marek 
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odpověděl: „Jsem služebník Pána Ježíše Krista, Božího Syna.“ Muž 
řekl: „Chtěl bych vidět Božího Syna.“ Svatý Marek mu odpověděl: 
„Ukážu ti Ho,“ a začal hlásat evangelium Ježíše Krista a ukazovat 
od proroků, co bylo o našem Pánu zvěstováno. Muž řekl: „Písmo, o 
kterém hovoříš, jsem nikdy neslyšel. Znám jen Iliadu a Odysseu a 
to, jak mudrují egyptští otroci.“ Marek mu proto zvěstoval Krista a 
ukazoval, že moudrost tohoto světa je hloupostí u Boha.

Muž uvěřil tomu, co sv. Marek říkal, a když viděl zázračná zna-
mení, nechal se pokřtít on i celý jeho dům a mnoho obyvatel města. 
Jméno toho muže bylo Anianus. Den ze dne vzrůstal počet těch, 
kteří uvěřili. Nejpřednější muži ve městě uslyšeli, že jeden Galilejec 
přišel k nim, uráží jejich bohy a brání, aby jim byly přinášeny obě-
ti. Přemýšleli proto, jak by ho zabili. Chystali na něj pasti, aby ho 
chytili. Když se sv. Marek dozvěděl o jejich spiknutí, ustanovil pro 
věřící za biskupa Ananiana a tři presbytery, Abilia, Sabina, Kedro-
na a sedm jáhnů a jiných jedenáct kleriků ke službě církvi a pak 
odtud odešel. Vrátil se do Pentapole. V Pentapoli zůstal dva roky 
a utvrzoval bratry ve víře. Určil tam pro ně, ale i pro okolní kraje a 
města, biskupy, presbytery a kleriky a znovu se vrátil do Alexandrie. 
Uviděl, že bratří v Pánově víře a milosti přibylo, takže si vybudovali 
i chrám nedaleko od mořského pobřeží, na místě, které se nazý-
valo Baukalis. Svatého Marka to velmi potěšilo, sklonil svá kolena 
a oslavoval Boha. Zůstal v Alexandrii dosti dlouhý čas a množství 
křesťanů se stále zvětšovalo. Otevřeně se vysmívali řeckým modlám. 
Řecké představenstvo města se dozvědělo o pobytu sv. Marka v jejich 
městě a naplnila je žárlivost a závist, protože slyšeli, že Bůh skrze 
něj činí mnoho zázraků — nemocné uzdravuje, hluchým navrací 
sluch a slepým zrak. Hledali Marka, ale nenalézali ho. Skřípali zuby 
a na svých nečistých obětištích a modlářských hostinách s hněvem 
vykřikovali: „Ten čaroděj nám působí jen potíže!“

Nadešel slavný den Velikonoc a slavilo se Kristovo vzkříšení, bylo 
to 24. dubna. Týž den i Řekové slavili nečistý svátek jejich boha 
Serapida. Svatý evangelista Marek sloužil svatou liturgii v chrámě. 
Ničemníci si vybrali právě tento den. Nečekaně vší silou zaútočili na 
chrám, popadli sv. Marka, uvázali mu provaz kolem krku a vlekli ho 
s posměšným křikem: „Táhneme vola do volského chléva.“ 1 Svatý 
Marek děkoval Kristu Spasiteli: „Děkuji Ti, Pane Ježíši Kriste, 
že jsi mě učinil hodným, abych snášel toto utrpení pro Tvé 
jméno.“ Svatého vláčeli po zemi plné ostrého kamení, takže jeho 

1 Boucalis (či Boukolou) znamená „pastviny pro dobytek“
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tělo bylo pokryto ranami a celá cesta byla zbrocena jeho krví, která 
z nich hojně vytékala.

Když nastal večer, ničemní pohané uvrhli svatého apoštola do 
temnice, dokud se neporadí, jakou smrtí ho zahubit. O půlnoci, když 
byly dveře zamčeny a stráž stála přede dveřmi, nastalo velké země-
třesení, neboť Pánův anděl sestoupil z nebe, dotknul se apoštola a 
řekl: „Služebníku Boží, Marku, nejvyšší mezi svatými v Egyptě, hle, 
tvé jméno je zapsáno v Knize života na nebesích spolu se svatými 
apoštoly a tvá památka nebude zapomenuta navěky. Budeš se rado-
vat s nebeskými silami, archandělé přijmou na nebesích tvého ducha 
a tvé ostatky budou zachovány na zemi.“ Když Marek uviděl toto 
vidění, pozvedl své ruce vzhůru a řekl: „Děkuji Ti, Pane můj, Je-
žíši Kriste, žes mě neopustil, ale že jsi mě učinil spolu s Tvými 
svatými účastníkem Tvého království. Prosím Tě, Pane, přijmi 
v pokoji mou duši a nezbav mě Tvé milosti.“ Když to řekl, Pán 
Ježíš Kristus k němu přišel v téže podobě, kterou měl, když před 
svou smrtí na kříži a pochováním chodil se svými učedníky, a řekl 
mu: „Pokoj tobě, Marku, evangelisto můj!“ Svatý Marek odpověděl: 
„Pokoj i Tobě, Pane můj, Ježíši Kriste.“ A Pán od něj odešel. Když 
nastalo ráno, přišlo do temnice mnoho měšťanů, vyvedli svatého, 
znovu mu omotali kolem krku provaz, vláčeli ho po ostrém kamení 
a vykřikovali: „Táhneme vola do chléva!“ Svatý Marek, takto nemilo-
srdně vláčen, děkoval Bohu a modlil se: „Do Tvých rukou, Pane, ode-
vzdávám svého ducha!“ a když to řekl, odevzdal svého ducha Bohu.

Mnoho zločinných pohanů chtělo spálit tělo svatého, a proto roz-
dělali velký oheň. Hned však silou Pána našeho Ježíše Krista se nebe 
zatáhlo mraky, slunce se schovalo a udeřil strašný hrom. Nastalo 
zemětřesení a hustý déšť s krupobitím se lil na zem až do večera. 
Lidé ze strachu utíkali a tělo svatého tam nechali. Déšť uhasil oheň 
a z velkého zemětřesení popadaly domy a mnoho lidí zabily. Někteří 
pohané se odvážili říct: „Náš slavný bůh Serapis nám ve svůj den 
připravil tak úděsný zážitek.“

Zbožní muži přišli, vzali tělo svatého a odnesli je na bezpečné 
místo, kde se u něj modlili a zpívali žalmy. Důstojně ho uložili do 
kamenného hrobu a oslavovali jeho památku, jako prvního alexan-
drijského svatého. Nic nepokládali za důstojnější a nic jim nebylo 
dražší než jeho svaté ostatky.

Svatý apoštol, evangelista a Kristův mučedník Marek zemřel 
v egyptské Alexandrii 25. dubna, když v Římě vládl Nero, u nás však 
kraloval náš Pán Ježíš Kristus, Jemu buď čest, sláva i moc s Otcem 
i Duchem svatým na věky, amen.
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SVATÝ MUČEDNÍK BASIL, BISKUP AMASIJSKÝ

Po smrti bezbožného a zločinného 
římského císaře Maxentia (306–312), 
si západní římské císařství vydechlo. 
Pravice Boží ho v rozhodném boji za-
sáhla jako svého nepřítele mocí kříže, 
který se zjevil Konstantinu Velikému 
na nebesích, a setřela a utopila ho 
ve vodních hlubinách jak druhého 
faraóna. Západ se tak zbavil tyran-
ského jha. Na východě však ještě 
pokračovalo pronásledování. Druhý 
nepřítel Boží, krutovládce Maximi-
nus Daia (305–313), který vládl nad 
východem, se rouhal pravému Bohu 
a krutě pronásledoval věrné Kristovy 
služebníky. Zbožný císař Konstantin 
Veliký proto přijal ke spolupráci Lici-
nia (308–324), dal mu za manželku 
svou sestru a poslal ho na východ pro-
ti Maximinovi. Licinius šel s pomocí 

Pána našeho Ježíše Krista, v Něhož tehdy věřil. Přemohl Maximina, 
takže jen sám Maximinus s malou družinou sotva unikl smrti. I 
když však unikl Liciniově ruce, Boží ruce neunikl. Když se schovával 
v Tarsu v Kilíkii, najednou mu celé tělo obsypaly nevyléčitelné vředy 
a byl mučen nevýslovnou bolestí. Padl tváří k zemi a jeho tělo pálil 
jakýsi neviditelný oheň a rozpouštěl ho jako vosk, až mu odpadávaly 
části těla, takže se už jen v samotných kostech držela jeho zatvrzelá 
duše. Potom ale i jeho holé kosti téměř bez těla a krve začaly jedna 
od druhé odpadat a přinášet mu tak nezměrnou bolest. Nezemřel, 
dokud nevyznal svou ničemnost a kruté mučení nevinných Kris-



159

tových služebníků, které zabíjel z nepřátelství ke Kristu, pravému 
Bohu. To vyznal, své bohy proklel a teprve pak zemřel.

Licinius ovládl celý východ a s velkou slávou a vítězstvím vešel 
i s císařovnou, svou ženou, do Nikomédie. Zpočátku žila církev v 
pokoji. Věřící se radovali, že po krutém Maximinově pronásledová-
ní si odpočinou od tolikého soužení, ale nenávistník dobra, ďábel, 
brzy znovu rozpoutal bouři utrpení. Licinius, který ve východní 
části císařství zesílel, se stal odpadlíkem od Krista a znovu se vrátil 
k nečisté modloslužbě, v níž byl vychován. Dříve, kvůli spolupráci 
s Konstantinem a kvůli sňatku s Konstantinovou sestrou, která byla 
křesťankou, přijal křesťanskou víru a Konstantinovi přísahal, že 
nikdy neodstoupí od křesťanské víry, ale bude ji všemožně bránit. 
Po tom však, co ovládl východ, zapomenul na všechna dobrodiní, 
která mu Kristus Bůh prokázal, zapomenul, že to On mu pomohl 
přemoci Maximina a daroval mu východní císařství a zapomenul i 
na dobrodiní císaře Konstantina. Odvrátil se od něj a tak, jako se 
stal nepřítelem Krista Pána, tak se stal nepřítelem i křesťanského 
císaře Konstantina.

V Nikomédii se otevřeně odřekl Krista a poklonil se modlám. 
Rozkázal znovu všude přinášet oběti běsům a znovu rozpoutat pro-
následování křesťanů, nejprve těch, kteří přebývali v císařském 
paláci a u císařského dvora. Všechny křesťany, vysoce postavené 
muže i vojevůdce se sluhy a zbrojnoši, vyhnal. Zcela se vymanil z 
Kristovy ochrany a vrátil se k pohanským báchorkám a ke zlému 
životu. Začal se bezostyšně oddávat tělesným hříchům. Utápěl se 
v zhýralosti, násilně sváděl manželky senátorů i jejich dcery a nej-
horší bylo, že násilně poskvrňoval křesťanky, na pohoršení svatým 
a k urážce samého Krista. To když viděla jeho manželka císařovna 
Konstancie, zbožná křesťanka, velmi v srdci trpěla a vše, co dělal, 
tajně listem oznámila svému bratru Konstantinovi.

Císařovna měla komornou, velmi cudnou dívku jménem Glafi ra, 
zbožnou křesťanku pocházející z urozené rodiny z Itálie. Když toto 
děvče Licinius uviděl, vzplanul nečistou žádostí a přikázal nejvyšší-
mu eunuchovi jménem Benignus, aby jí o tom řekl. Benignus jí tuto 
zprávu přinesl, jako by to byl nějaký velký dar, že si ji císař zamiloval 
a chce, aby k němu přišla. Svatá dívka byla naplněna bázní Boží a 
hřích měla v ohavnosti, Benigna proto s hanbou vyhodila a vyčetla 
mu jeho nestoudnost a ničemnost.

Obávala se však i podezření císařovny, proto jí o této věci řekla 
a prosila ji: „Kvůli Bohu, který stvořil nebe i zemi, kterého se bojíš a 
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kterému tak jako císař Konstantin, tvůj bratr, věrně sloužíš, nedej, 
aby zahynulo mé panenství v tomto bezpráví.“ Když to císařovna 
uslyšela, velmi si ji za takovou cudnost a bázeň Boží zamilovala 
a přemýšlela, jak ji ukrýt. Když ji císař hledal, císařovna nařídila 
rozšířit po všech císařských komnatách zprávu, že Glafi ra přišla o 
rozum, leží nemocná a umírá. Jakmile se zpráva dostala k císaři, 
přestal na Glafi ru myslet. Císařovna viděla, že nastal příhodný čas 
a tajně Glafi ru propustila. Dala jí mnoho zlata, stříbra, drahocen-
ného kamení i drahých šperků a oděvů a vůbec všeho potřebného, 
také i věrné otroky a otrokyně, takže byla dostatečně zabezpečena.

Svěřila ji čestným a zbožným sluhům, nařídila jim, aby ji odvezli 
do Arménie, nikomu o ní nehovořili ani slovo a žili tam, dokud Bůh 
nezmění okolnosti k lepšímu. Dali císařovně slovo, že vše, co jim 
přikázala, svědomitě vykonají. Vzali Glafi ru, oděli ji stejně jako jiná 
děvčata, která s ní byla, do mužského oděvu, a tak vyšli z Nikomé-
die. Po dlouhé cestě, když se přiblížili k Arménii, dorazili do města 
Amasya, pontské metropole. Krása města Glafi ru uchvátila, a řekla 
proto svým služebníkům: „Jestli zde najdeme křesťany, zůstaneme 
v tomto městě“ a přikázala jim, aby se ptali po křesťanech. Ti potkali 
jednoho mladíka z domu váženého amasijského občana jménem 
Quintius. Když se dozvěděl, že poutníci jsou křesťané a že hledají své 
souvěrce, běžel a oznámil to svému pánu Quintiovi. Quintius k nim 
hned sám spěšně přišel a prosil, aby přišli do jeho domu a zůstali u 
něj, jak dlouho budou chtít. Řekl, že on sám je křesťan a že v jejich 
městě je mnoho křesťanů a mají i svého biskupa, významného muže 
podobného apoštolům. Poutníci se nad těmi slovy zaradovali a vydali 
se ke Quintiovi, aby zůstali v jeho domě. Přišel tam rovněž biskup 
Basil, muž učený a naplněný duchovními dary. Zeptal se jich, kdo 
jsou a odkud. Ctnostná Glafi ra povyprávěla všechno, co o ní bylo 
utajené, že pochází z Itálie, je vírou křesťanka, komorná sestry císaře 
Konstantina, manželky císaře Licinia. Pověděla i o příčině své cesty. 
Svatý biskup Basil a Quintius ji vyslechli a zakázali jí i všem jejím 
služebníkům vycházet kamkoli z domu a s kýmkoliv hovořit, aby se 
prefekt toho města o ní nedozvěděl a všichni amasijští křesťané se 
kvůli ní neocitli v nesnázích. Boží služebník Basil také řekl, že její 
útěk a putování budou k Boží slávě.

Svatý biskup budoval ve městě chrám, který tam do té doby 
křesťané neměli. Měli jen malý chrám za městem. Ctnostná panna 
Glafi ra dala biskupovi mnoho zlata a stříbra na stavbu i všechno, co 
jí císařovna darovala, ke cti Krista Pána. Nic si nenechala. Napsala 
i císařovně, své paní, a oznámila jí, kde je a u koho přebývá, také 
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napsala o stavbě chrámu a prosila ji, aby poslala ještě více zlata 
na dostavbu a výzdobu chrámu. Císařovna tak s radostí a srdeč-
ně udělala. Poslala jí mnoho zlata a darů pro chrám i biskupovi. 
Napsala i jemu a svěřila do jeho rukou svou komornou, ctnostnou 
pannu Glafi ru.

Neuplynulo však mnoho času a běsovským působením Benignus 
kdesi našel Glafi rin list císařovně, přečetl si ho a dozvěděl se, že 
Glafi ra je živá, přestože ji měli za mrtvou, a dozvěděl se také, kde 
přebývá a oznámil to císaři Liciniovi. Císaře naplnila strašná zlost, 
hned napsal prefektu Amasye a přikázal, aby křesťanského biskupa 
Basila i komornou Glafi ru spoutali řetězy a poslali rychle k němu 
do Nikomedie. Avšak Božím úradkem se stalo, že dříve než se cí-
sařovo poselství dostalo do Amasye k prefektovi, sv. Glafi ra odešla 
k Pánu. Zajali proto samotného biskupa Basila. Prefekt ho nechal 
uvrhnout do okovů a poslal k císaři. O Glafi ře mu oznámil, že už 
zemřela. Když šel sv. Basil z Amasye do Nikomédie, šli s ním dva 
jáhni, Partenius a Teotimus. Všichni po cestě vytrpěli mnoho zla od 
ničemných a krutých vojáků. Když přišli do Nikomédie, Boží služeb-
ník Basil byl uvržen do temnice. Partenius a Teotimus přebývali u 
jednoho pohostinného křesťana jménem Elpidifor, který žil blízko 
vězení. Když se Elpidifor dozvěděl vše o sv. Basilovi, uprosil svého 
známého vězeňského strážce a dal mu zlato, aby mohl i s dvěma 
jáhny bez překážek zajít k biskupovi do temnice. Přicházeli za sva-
tým, kdy chtěli, a každodenně spolu s ním zpívali ve vězení žalmy, 
a co je ještě více posilovalo, v noci se vroucně modlili.

V předvečer dne, kdy měl být sv. Basil předveden k výslechu 
před císaře, o půlnoci zavolal strážce a zeptal se ho na své jáhny a 
Elpidifora. Ten je spěšně k biskupovi zavolal. Basil začal podle svého 
zvyku zpívat Davidovy žalmy a začal ze slov: „Pamětliv buď, Hospo-
dine, na Davida i na všecka trápení jeho.“ A když zpíval jiné žalmy 
a došel k slovům: „I kdybych spočinul na nejzazším moři, i tam mě 
povede tvá ruka a uchopí mě tvá pravice, Pane,“ pozvedl ruce k nebi 
a třikrát je se slzami zopakoval. Jáhni, jelikož viděli svatého biskupa 
smutného a jak se se slzami modlí, dostali se do pochybnosti, neboť 
mysleli, že se jejich biskup polekal muk, která ho čekají. Basil jim 
ale později prozradil, že se od Pána dozvěděl, jaký bude jeho konec 
a že jeho tělo po popravě hodí do moře.

Po ukončení zpěvu žalmů, když už svítalo, se na ně obrátil se 
slovy: „Bratři, na popud ďábla nás čekají krutá pokušení. Nebojte se, 
nezeslábněte v souženích, která mají přijít, ale buďte mužní a pevní 
ve víře, abyste nebyli zahanbeni, až se zjeví Pán při svém druhém 
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příchodu. Ať nespí vaše duševní oči, ale upírejte je k Tomu, kdo 
nás může zachránit před smrtí. Neustále se na Něj dívejte, 
neboť má moc obrátit smutek a pláč v radost, slzy ve smích, 
námahu v odpočinek. Veškeré požitky a povrchní radovánky 
tohoto světa mějte za smetí kvůli Božímu Synu Ježíši Kristu, 
abyste se stali Jeho dědici se všemi svatými, kteří se sytí ra-
dostmi Jeho království. Vězte, mé děti, že této noci se mi zjevil sám 
Pán a oznámil mi, jaký konec života mě čeká a jak na mně, svém slu-
žebníkovi, zjeví svou slávu. Nebuďte proto smutní, ale až se v Kristu 
vrátíte domů, utvrzujte bratry. Eutychia, Kalistova syna, zvolte za 
biskupa místo mě, tak mi to ukázal Pán, který vám ze své milosti 
dá i toto mé ubohé tělo.“ Jáhnům, kteří hořce plakali, dal obvyklé 
poučení a uložil jim, aby se vrátili do Amasye. Elpidiforovi řekl: „Ty, 
bratře, jsi Bohem vyvolen, abys sloužil bratrům pohostinstvím a za 
svou dobrotu a lásku obdržel věčnou odměnu na nebesích. Svěřuji 
ti tyto dvě své duchovní děti, neopouštěj je, ale buď s nimi v jejich 
zármutku a pilně pracuj, až tě Pán povolá ke své službě.“

Nedlouho poté, co svatý propustil Elpidifora i oba své učedníky, 
císař rozkázal, aby ho přivedli k výslechu. Nejdříve biskupa Basila 
obvinil za Glafi ru, že ji přijal, ukryl a císaři nic neoznámil. Svatý 
mu dal hned náležitou odpověď a jeho smělá slova v císaři vzbudila 
velký vztek. Znovu nařídil, aby svatého odvedli do vězení. Pak za 
ním poslal tribuna se slibem, že nejenže zapomene na incident s 
Glafi rou, ale že ho zasype velkými poctami, ba dokonce ho ustanoví 
nad všemi žreci města, pokud biskup přinese oběti bohům. Boží 
služebník Basil tribunovi odpověděl: „Řekni císaři: I kdybys mi chtěl 
dát celé tvé císařství, nikdy mi nemůžeš dát tolik, kolik mi 
chceš vzít. Chceš mě odloučit od živého Boha a připojit k vra-
žedným běsům. Snažíš se mě oddálit od nekonečné, nesmrtelné 
slávy a zahrnout mě dočasnými a pomíjivými poctami, jejichž 
lesk, který se mi hnusí, nevede ke světlu, ale do nejtemnější 
temnoty. Chceš-li mě však jako dobrého rádce poslechnout, 
raději se podřiď ty mně a navrať se, odkud jsi sestoupil. Padni 
v pokoře před Kristem, kterého ses zřekl, náš Bůh je dobrý a 
není nikdo milostivější než On, spravedlivý a ctihodný Spasitel. 
Proto čiň pokání a zanech svých zhoubných skutků, abys za 
svou pošetilost na sebe nepřivolal trest spravedlivého Soudce, 
o němž jsi, když ses Ho odříkal, řekl, že není Bohem.“ Tribun 
slova svatého oznámil císaři. Licinius řekl tribunovi: „Pověz mu 
znovu, že mu radím podřídit se naší vůli, možná se dá přesvědčit. 
Jestli ne, odsekni mu hlavu a hoď ho do moře. Uvidíme, jestli Kristus 
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bude s to ho zachránit.“ Tribun znovu přišel za svatým a řekl: „Nyní 
jsi, člověče, mezi životem a smrtí. Máš na výběr: jestli se chceš císaři 
zalíbit, pokloníš se jeho bohům, pokud ne, buď si vědom, že ses při-
blížil k meči a utopení v moři.“

Když to svatý slyšel, naplnila ho útěcha a odpověděl: „Já budu 
dělat, co se líbí mému nesmrtelnému Králi ve snaze dodržovat Jeho 
přikázání. Ti, které nazýváte bohy, jsou běsi a spolu s nimi i ti, kteří 
v ně věří. Pravý a jediný Bůh můj, který nade vším vládne, je v den 
svého spravedlivého soudu uvrhne do neuhasitelného pekelného 
ohně, do hrozivé temnoty, kde bude pláč a skřípění zubů. Dělejte 
proto se mnou, co chcete. Jsem připraven podstoupit pro Krista nejen 
stětí mečem a utopení v moři, ale i bezpočet dalších muk. Až do po-
sledního dechu se nezřeknu Boha, svého Stvořitele, abych nepropadl 
věčnému ohni.“

Z těchto slov tribun jasně pochopil, že svatého nepřesvědčí a 
nepřikloní ke své bezbožnosti. Přikázal, aby ho nejprve zbili a poté 
mu usekli hlavu a hodili do moře. Svatý Basil se obrátil ke katovi 
a řekl: „Udělej, příteli, co ti bylo přikázáno.“ Sklonil kolena, nastavil 
šíji a s radostí přijal smrt. Tak ukončil svůj dobrý boj.

 

Svatý Jiří Mlčenlivý
viz str. 35
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SVATÝ ŠIMON JERUZALÉMSKÝ

Svatý Šimon (Simeon) byl příbuzným našeho Pána Ježíše Krista, 
synem Kleofáše. Když sv. Šimon dospěl a viděl zázraky Pána Ježíše 
Krista, uvěřil v Něho. Po dobrovolném Pánově utrpení, smrti, vzkří-
šení a nanebevstoupení se přidal k svatým sedmdesáti apoštolům a 
namáhal se stejně jako jiní apoštolové při hlásání Kristovy radostné 
zvěsti. Procházel městy a krajinami, učil a Pán skrze něj dělal zá-
zraky. Osvěcoval národy světlem svaté víry a ničil tmu modlářství.

Prvního biskupa Jeruzaléma, svatého apoštola Jakuba, který 
svědčil o Kristu, nevěřící židé shodili ze střechy chrámu, udeři-
li kyjem do hlavy a tak zabili. Po mučednické smrti sv. Jakuba 
ustanovili tohoto sv. Šimona, Kleofášova syna, Pánova příbuzného, 
druhým biskupem Jeruzaléma. Brzy byl Jeruzalém zničen Titem, 
synem císaře Vespasiana, jak to sám Pán předpověděl. Po zničení 
Jeruzaléma se do něj znovu začínali stěhovat lidé a znovu se zde 
shromáždili i Pánovi učedníci. Svatý Šimon, chrám Ducha svatého, 
řídil jeruzalémskou církev a zbloudilé přiváděl ke Kristu. Po mnoha 
letech ho za vlády císaře Trajána závistiví heretici pomluvili před 
Attikem, římským císařským legátem za dvě věci: první, že je z domu 
Davidova, a druhá, že je křesťan. V té době totiž došlo k velkému 
pronásledování rodu Davidova římskými císaři a stejně tak proná-
sledovali ty, kteří uvěřili v Krista. Důsledně je všude vyhledávali, a 
když někoho z rodu Davidova našli, hned ho popravili, aby nezůstalo 
po královském rodu mezi Židy ani stopy. To proto, aby Judskou 
zemi, jak mysleli, už navždy ovládli římští císaři. Také i ty, kteří 
věřili v Krista, mučili a zabíjeli, aby po celém světě byli uctíváni jen 
pohanští bohové. Proto byl sv. Simeon jako příslušník rodu Davi-
dova a jako ten, kdo uvěřil v Krista a byl Jeho příbuzným, zajat 
bezbožníky na příkaz Attika. Svatý Šimon byl tehdy už velmi starý, 
bylo mu přes 100 let a po mnoha mukách byl stejně jako náš Pán 
Ježíš Kristus ukřižován. Tak odevzdal svou duši do rukou Božích.
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SVATÝ BENNO, BISKUP

Dějiny někdejších polabských a 
pobaltských Slovanů jsou v mnohém 
smutné. Od nejstarších dob k nim sice 
přicházeli němečtí křesťanští věrozvěs-
tové, ale pracovali mezi nimi dlouho bez 
výsledku. A nebylo divu. Ti muži přichá-
zeli ke Slovanům jako vyslanci panovní-
ků chtivých země. Často hned v patách 
za německým knězem táhlo vojsko, a 
kde kazatel zarazil do země kříž, tam 
uchopili císařovi muži meč a okamžitě 
si osobovali právo na vládu a na uklá-
dání daní i jiných břemen. Tak zneuží-
vali chamtiví němečtí králové vznešené-
ho Kristova náboženství k rozšiřování 
a upevňování svého panství. Z toho 
vyplývá, proč pohanští Slované hleděli 
na křesťanské věrozvěsty s nedůvěrou.

Svatý Metoděj, apoštol Slovanů, se také vydal k lužickým Srbům, 
hlásal evangelium v okolí města Zhořelce1 a v královském háji u 
Javorníka2 zbudoval na místě pohanského obětiště křesťanskou 
svatyni. Potom v této krajině hlásali svaté evangelium Metodějovi 
žáci, avšak další blahodárný vzrůst svaté víry v těch končinách byl 
zadržen a zmařen válkami, které proti Slovanům vedl král Jindřich I. 
a Ota I. Slované v těchto válkách zakoušeli nesmírné útrapy.

Jindřich I. si krvavě podmanil polabské Slovany, zpustošil Lužici 
a roku 928 založil na levém břehu řeky Labe opevněné město a hrad 
Míšeň, aby podrobené obyvatelstvo stále držel na uzdě. Od té doby 
byla Míšeň postrachem sousedních Slovanů. Odtud podnikali pověst-
ní císařští markrabí loupežné výpravy na území pohanských, slovan-
ských obyvatel a dopouštěli se na nich násilností. Proto měly všechny 
pokusy o pokřesťanštění polabských Slovanů jen nepatrné výsledky. 
Sám císař Ota I. se na synodě v Ravenně (967) přiznal, že sice s vel-
kou námahou obrátil část Slovanů na Labi ke křesťanství, ale že jsou 
ve víře slabí a je třeba velkého úsilí, aby zase neodpadli k pohanství.

Přesto všechno však existovali mnozí němečtí biskupové a kně-
ží, kteří usilovali o to, aby získali potlačované Slovany ke Kristově 

1 Görlitz v Sasku
2 Jauernick v Sasku
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víře apoštolskou cestou. Z těchto nezištných věrozvěstů, zaníce-
ných opravdovou křesťanskou láskou a horlivostí pro věčnou spásu 
ubohých pohanských Slovanů, vynikl nejvíce apoštolský míšeňský 
biskup sv. Benno.

Benno se narodil roku 1010 za panování krále Jindřicha II. v Hil-
desheimu jako druhý syn hraběte Bedřicha z Bullenburgu, který měl 
rozsáhlé statky v Dolním Sasku. Jako dvacetiletý vstoupil po smrti 
svého otce a s matčiným radostným souhlasem do benediktinského 
kláštera sv. Michala v Hildesheimu. V dvaceti pěti letech byl vysvě-
cen na jáhna a po pěti letech dosáhl kněžského svěcení. Roku 1066 
byl Benno zvolen za míšeňského biskupa. Při přijetí biskupského 
svěcení v Magdeburku slavnostně prohlásil, že je odhodlán napřít 
své síly ke zvelebení církve svaté, nevyhýbat se žádné námaze a 
žádnému nebezpečí a že bude vždy hotov položit svůj život za věč-
nou spásu svěřených duší. S věrností tomuto slibu a s apoštolskou 
horlivostí spravoval Benno míšeňskou diecézi čtyřicet let. Diecéze 
byla tehdy ještě i přes stoleté ukrutné utlačování a odnárodňování 
domorodého slovanského obyvatelstva z převážné většiny slovanská 
a rovněž v jejím sousedství byli Slované. Mnozí z těchto Slovanů byli 
již dříve německými zbraněmi donuceni přestoupit ke křesťanství, 
časem se však téměř všichni zase vrátili ke staré modloslužbě. Právě 
téhož roku (1066), kdy Benno nastoupil biskupský úřad v Míšni, 
zavraždili polabští Slované v Lenčíně1 svého křesťanského krále 
Gotšalka, protože se podrobil moci jejich úhlavních nepřátel, Sasů.

Biskup Benno viděl, co se děje, a snažil se přivést Slovany k víře 
dobrotou, mírností a bez politických úmyslů. Naučil se dokonale 
slovanskému jazyku a s neúmornou trpělivostí začal Slovanům 
hlásat evangelium, stavěl jim chrámy a podporoval chudé. Slované 
mu zprvu nedůvěřovali a vyhýbali se mu, tím se však nedal vytr-
valý biskup odradit a pracoval dále. Pozvolna mu začali důvěřovat, 
protože viděli, že se k nim chová úplně jinak, než byli dosud zvyklí, 
že k nim mluví mateřským jazykem a že na ně nevyvíjí nátlak, ale 
jako pravý otec se k nim sklání a prokazuje jim upřímnou lásku. 
Za těchto okolností se horlivému misionáři apoštolské dílo mezi 
Slovany opravdu dařilo.

Mezitím se roku 1075 strhla válka mezi králem Jindřichem IV. a 
saskými šlechtici. Slované povstali proti králi, aby ze sebe setřásli 
nesnesitelné jařmo jeho útisku. Benno zůstal v tomto boji stranou. 
To krále rozhněvalo, takže se zmocnil Míšně, vyplenil celé biskupství, 

1 Lenzen v Braniborsku
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biskupa zajal, dal ho vsadit do žaláře a všechno mu pobral. Po roce 
se dostal biskup zase na svobodu a začal napravovat, co bylo válkou 
zničeno. Při roztržce mezi králem Jindřichem IV. a papežem Řeho-
řem VII. stál Benno jako věrný katolický biskup na straně papeže. 
Když Jindřich roku 1076 svolal do Wormsu německé biskupy, aby 
sesadili papeže, Benno se nedostavil, ale cestoval do Říma, aniž by 
se strachoval králova hněvu nebo jakéhokoliv nebezpečí. Řehoř VII. 
přijal věrného biskupa laskavě a přál si ho mít stále na svém dvoře. 
Benno však toužil po návratu ke svému stádu. Když byl Jindřich 
událostmi donucen podrobit se papeži, vrátil se Benno do Míšně, 
vyhýbal se všem politickým záležitostem a staral se o duchovní bla-
ho svých slovanských oveček. Čtyřicet let spravoval svůj biskupský 
úřad a po přípravě na smrt v pokročilém věku devadesáti šesti let 
zemřel v Pánu dne 16. června 1106.

(Jeho památka se slaví 16. června.)

SVATÝ KAZIMÍR, POLSKÝ PRINC

Kazimír se narodil 3. října ro-
ku 1458 v Krakově jako syn krále Ka-
zimíra IV. z rodu Jagellonců a Alžběty 
Habsburské, dcery německého císaře 
Albrechta II. Pocházel ze vznešeného 
rodu, více ho však těšilo, že je dítětem 
Božím a že se smí k Bohu modlit: 
„Otče náš!“

Nejraději rozjímal o Spasiteli lid-
ského pokolení, jak na hoře Olivetské 
pro nás trpěl smrtelnou úzkost a jak 
umíral na kříži. Také se rád klaněl 
Spasiteli přítomnému ve Svátosti ol-
tářní. Když viděl obraz ukřižovaného 
Krista, proléval množství slz a bolestí 
skoro omdléval. Již jako dítě měl nej-
větší radost z modlitby a návštěvy Nejsvětější svátosti. Když jednou 
vykonal velmi dobře své úlohy, řekl mu učitel: „Protože ses tak pilně 
učil, můžeš si žádat něco, co by tě těšilo.“ Na to odpověděl mladý kra-
levic: „Tak bych si přál, abych mohl o hodinu déle zůstat v kostele.“
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Jednou, když se již v kostele dlouho modlil, řekl mu jeho vycho-
vatel Jan Dlugoš: „Bylo by již na čase dopřát si nějaké zotavení.“ 
Kazimír odpověděl s úsměvem: „Má radost je v Bohu, před Jeho 
oltářem ho nalézám a tam získávám více útěchy a zotavení 
než jakoukoliv hrou a zábavou.“

Když se Kazimír stal mladým mužem, pomáhal svému otci při 
řízení státu. Král ho chtěl oženit s dcerou císaře Fridricha III., ale 
kralevic se odmítl oženit, neboť chtěl vést zbožný a ctnostný život. 
Stále více se modlil a rozjímal o Bohu a našem Spasiteli. Z tohoto 
rozjímání vzrostla jeho láska k Němu, z lásky touha následovat Ho. 
Proto miloval chudé jako otec, rozdával jim všechny své příjmy a 
osobně jim sloužil. Zvlášť horlivě se ujímal poddaných, kteří byli od 
pánů nevinně utiskovaní, přednášel jejich stížnosti před soudy, hájil 
je a dopomáhal jim k spravedlnosti, aniž by dbal na hněv nespra-
vedlivých boháčů. Pohrdal přepychem a pohodlím. Pod svrchním 
oděvem nosil žíněné roucho. Když mu vytýkali, že zapomíná na 
svou královskou důstojnost, odpověděl: „Ještě zdaleka nejsem 
tak vznešený král jako Ježíš Kristus, Syn Boží, a ten sestou-
pil ze svého nebeského trůnu a snížil se k nám lidem, stal se 
chudým, aby nás obohatil. Slovem a příkladem nás poučil, že 
kdo slouží chudým, slouží Jemu.“ Protože miloval Ježíše Krista, 
miloval též Jeho přesvatou Matku. K její poctě složil překrásný 
chvalozpěv: „Omni die dic Mariae, mea laudes anima“, tj. Každého 
dne pěj Marii chvály, duše má.

Svatý zemřel ve věku 25 let po těžké nemoci 4. března roku 
1484 v Grodnu v Litevském velkoknížectví.

Když byl sto dvacet let po jeho smrti otevřen jeho hrob pod ol-
tářem Matky Boží ve Vilně, na prsou jeho neporušeného těla byl 
nalezen vlastnoručně psaný hymnus k Matce Boží.

(Jeho památka se slaví 4. března.)
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SVATÍ MUČEDNÍCI JÁSON,
SOSIPATROS A PANNA KERKYRA

Jáson pocházel z Tarsu, Sosipatros z Acháje. Oba se podíleli na 
misii apoštola Pavla, který je v listě Římanům nazývá svými příbuz-
nými. Jáson byl ve svém městě Tarsu určen za biskupa, Sosipatros 
byl k této službě ustanoven v ikonijské církvi. Dobře pásli své stádo 
a rozmnožili ho. Pak šli na západ, až  dorazili na ostrov Kerkyra. Zde 
vybudovali krásný chrám ke cti svatého prvomučedníka Štěpána. 
Sloužili zde Bohu a mnoho lidu připojili ke Kristově víře. Udali je ale 
Kerkilinovi, vladaři toho ostrova, a zavřeli je do temnice, kde už bylo 
sedm lupičů. Jejich jména jsou Satornius, Jakischolus, Faustian, 
Januarius, Marsalius, Eufrasius a Mamius.

Svatí apoštolé je obrátili na svatou víru a z vlků učinili ovce. Král 
nařídil naplnit kotel smolou, sírou a voskem, vše přivést do varu a 
těchto sedm novoobrácených vězňů do něho hodit. Zemřeli tak jako 
mučedníci a přijali od Pána koruny slávy. V Krista uvěřil i strážce 
vězení. Nejprve mu odťali levou ruku, pak obě nohy, a když vzýval 
jméno Pána Ježíše Krista, sťali mu hlavu. Tak se připojil ke sboru 
svatých mučedníků.

Svaté apoštoly Jásona a Sosipatra vyvedli z věznice a král je 
předal k mučení knížeti Cypriánovi. Ten je nechal pevně svázat a 
znovu je uvrhl do vězení. Když králova dcera jménem Kerkyra viděla 
ze svých komnat velké utrpení svatých mučedníků a dozvěděla se, 
že trpí pro Krista, prohlásila se za křesťanku. Sňala drahocenné 
šperky a rozdala je chudobným. Dozvěděl se o tom její otec a naplnil 
ho smutek. Všemožně se snažil dceru odvrátit od víry v Krista, ale 
marně. Zavřel ji proto do zvláštního vězení a z velké zloby nařídil 
jednomu mouřenínovi, smilníkovi, aby ji zneuctil. Mouřenín otevřel 
dveře vězení, ale než stihl vejít, najednou přiběhl medvěd, popadl ho 
a silně zranil. Když králova dcera, která seděla v žaláři, uviděla, co 
se děje, ve jménu Kristově šelmu zahnala, uzdravila mouřenína ze 
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smrtelných ran vzýváním našeho Pána Ježíše Krista a přivedla ho 
k poznání Kristovy víry. Tak se stal křesťanem, Kristovým vojákem, 
a silným hlasem provolával: „Velký je Bůh křesťanů!“ Byl proto bez 
milosti mučen, zemřel mučednickou smrtí a stanul před Pánem 
v zástupu mučedníků.

Král přikázal svým vojákům, aby tajně obložili vězení dřevem a 
podpálili je, aby s věznicí shořela i jeho dcera. Učinili tak. Vězení 
shořelo, ale dívka zůstala živá a oheň jí nijak neublížil. Mnoho lidí, 
kteří viděli tento zázrak, uvěřilo v Krista. Král ji pak nechal pověsit 
na mučidlech a nařídil, aby ji dusili štiplavým kouřem a stříleli do 
ní z luku. Tak odevzdala svého ducha do Božích rukou. Po její smrti 
začal král pronásledovat ty, kdo uvěřili v Krista. Ti ze strachu před 
mukami uprchli na blízký ostrov a tam se schovali.

Král se o tom dozvěděl a sám se na ten ostrov vydal, protože je 
chtěl pochytat a krutě mučit. Když byl na širém moři, byl potrestán 
Božím hněvem a utopil se v mořské hlubině jako kdysi faraon. Věřící 
tak byli vytrženi z rukou tohoto mučitele a velebili Boha písněmi 
vděčnosti. Svatí apoštolové Jáson a Sosipatros byli z vězení propuš-
těni a bez překážek učili lid Božímu slovu.

Nastoupil však jiný král, a když se dozvěděl o svatých apošto-
lech, zajal je, přikázal do železného sudu nanosit smolu, síru a 
vosk, velmi vše rozpálit a hodit tam svaté. Když se tak stalo, svatí 
zůstali v sudu z Kristovy milosti zcela bez újmy, zatímco mnoho 
nevěřících, kteří stáli kolem, bylo popáleno ohněm. Mnoho z těch, 
kteří byli svědky tohoto mimořádného zázraku, uvěřilo v Krista. 
Uvěřil i sám král, pověsil si na krk kámen a hořce naříkal: „Bože 
Jásonův a Sosipatrův, smiluj se nade mnou!“ Svatí apoštolové tehdy 
shromáždili všechny, kteří uvěřili, naučili je slovům pravdy, poučili 
i krále a pokřtili je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Při křtu 
dali králi jméno Šebestián.

Zanedlouho králův syn onemocněl a zemřel. Svatí apoštolé se za 
něj pomodlili k Bohu a on vstal z mrtvých. Pán skrze ně udělal ještě 
mnoho jiných zázraků, spolu s králem vystavěli nádherné chrámy 
a dobře pásli Kristovo stádo. V hlubokém stáří dovršili svůj život a 
radostně odešli k Pánu Ježíši Kristu.
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SVATÍ MUČEDNÍCI MAXIM, DADAS A KVINTILIÁN

Když za vlády císaře Diokleciána a Maximiána spravovali Dolní 
Moesii Tarquinius a Gabinius, ovládl je ďábelský hněv proti křes-
ťanům. Bylo vydáno nařízení tohoto znění: „Ač víme, že všichni naši 
poddaní oddaně uctívají bohy, přesto, protože dbáme na to nejlepší 
uspořádání státu, žádáme a naléháme na každého, kdo v součas-
nosti žije v zemích Římské říše, aby bohy všemi možnými způsoby 
ctili, projevovali k nim lásku a snažili se vést ostatní k témuž. Pokud 
se někde najde někdo, kdo bude vzpomínat Kristovo jméno, vyvolá 
vůči sobě náš hněv.“

Když tento rozkaz lidé uslyšeli, shromáždili se a chtěli udělat to, 
co jim bylo přikázáno — přinést oběti bohům. Vítali své předáky 
slovy: „Radost a mnoho let našim vládcům, že mají takovou péči 
o uctívání bohů!“ Legát Tarquinius jim řekl: „Protože u vás vidí-
me takovou horlivost, žádáme vás, abyste se zítra shromáždili, a 
společně přineseme oběti bohům. Nyní si odpočiňte, neboť jste přišli 
zdaleka, a veselte se s námi. Po přinesení oběti ať se každý vrátí do 
svého města.“

Když nastalo ráno, všichni se shromáždili, uspořádali svou ohav-
nou slavnost a přinášeli svým modlám nečisté oběti. Pak je Tarqui-
nius propustil.

Následujícího dne kdosi ze zločinných modlářů přišel k Tarqui-
niovi a řekl: „Jsou tu tři muži, kteří včera nechtěli poslechnout váš 
příkaz a přinést oběti bohům. Tvrdí o sobě, že uctívají jediného Boha, 
který je na nebesích.“ Tarquinius hned poslal své služebníky, aby 
je zajali. Přišli a našli je v jejich vesnici, která se nazývala Ozobia, 
kde setrvávali na modlitbách. Zajali je, spoutali železnými řetězy a 
rychle je vedli do města Durostorum,1 kde tehdy Tarquinius i Ga-
binius přebývali. Byl už večer, když dorazili do města, a oznámili 
Tarquiniovi, že přivedli zajaté křesťany. Rozkázal vojákům hlídat je 
do rána. Svatí se celou noc modlili: „Pane Ježíši Kriste, daruj nám 
z nebe svou sílu, aby nám pomohla přemoci naše protivníky, a 
svou milostí nás učiň hodnými získat vítězné koruny.“

Ráno Tarquinius s Gabiniem zasedli k soudu a nařídili předvést 
křesťany. Když je uviděli, legát Tarquinius se otázal: „To jsou ti, co 
pohrdají našimi příkazy a svévolně se drží své víry?“ Pak se obrátil 
ke svatým: „Nejprve řekněte svá jména.“ Svatý Maxim odpověděl: 
„Co se týká víry, vyznávám víru v Krista. Jsem křesťanem stejně 

1 dnes Silistra v Bulharsku
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jako tito dva moji bratři. Podle lidského zvyku jsem byl pojmenován 
Maxim.“ Tarquinius odtušil: „Ve své odpovědi jsi hned odhalil, že 
nesloužíš našim bohům, ale někomu jinému. Ten druhý za tebou jak 
se jmenuje?“ Mučedník sám odpověděl: „Jmenuji se Dadas a rovněž 
jsem křesťanem.“ Tarquinius se znovu otázal: „Třetí se jmenuje jak?“ 
Odpověděl: „Jmenuji se Kvintilián, jsem křesťan.“

Notář Magnilianus zapisoval slova každého z nich. Prokurátor 
Gabinius se ho zeptal: „Zapsal jsi jejich jména?“ Notář odpověděl: 
„Poručíš-li, pane, přečtu ti je.“ Gabinius řekl: „Přečti!“ Notář četl: 
„Jména předvolaných křesťanů, která oni přede všemi oznámili, jsou 
tato: Maxim, Dadas, Kvintilián.“ Tarquinius řekl svatým: „Hle, váš 
život je ve vašich rukách. Chcete-li žít, jděte a přineste oběť matce 
bohů a staňte se jejími žreci! Když žrec zemře, odejde k velkému Diovi, 
nebeskému králi, aby mu tam sloužil.“ Svatý Maxim odpověděl: „Ó 
nejzločinnější a nejhanebnější člověče, copak se nebojíš Pána, když 
nazýváš bohem zločinného smilníka a dáváš mu titul krále? Vězte, 
ó nerozumní muži, že nebeským Králem je Kristus. On se o 
všechny stará a všechny drží ve své dlani. Buďte si vědomi, že 
my jsme jen dílem rukou pravého Boha a váš zhoubný příkaz 
plnit nebudeme.“ Gabinius k sobě zavolal Dadase a Kvintiliána a 
promlouval k nim mnoha prázdnými slovy, protože je chtěl zlákat 
k zhoubné modlářské ohavnosti. Svatí mu odpověděli: „Držíme se 
toho, co řekl náš bratr Maxim, neboť on je lektorem v chrámě, dobře 
rozumí Písmu svatému a ví, co je pro nás užitečné. Ty jsi sveden 
běsovským bláznovstvím a nevíš, co je ti k užitku. Kdybys nás chtěl 
poslechnout, spatřil bys nebeské světlo.“

Gabinius s Tarquiniem řekli: „Hle, my vás různými způsoby pře-
svědčujeme, radíme vám to nejlepší, ale vy se nechcete podřídit a 
zůstáváte ve vašem běsnění.“ Svatý Maxim odpověděl: „Vy sami 
běsníte, když chcete lidi, kteří dobře žijí a podřizují se jedinému Bohu, 
zatáhnout do běsovské víry. Ale už s námi dělejte, co chcete, nikdy 
nás neodvrátíte od naší svaté víry!“ Gabinius se s Tarquiniem za-
čali radit, co s nimi udělat, a nařídili svaté odvést do temnice. Ti 
šli radostně a rozmlouvali o své spáse. V temnici svatí vedli dlouhé 
duchovní rozhovory, neboť Maxim mnoho učil Dadase a Kvintiliá-
na z božského Písma. O půlnoci usnuli. Ve snu ve vidění spatřili 
ďábla, který se opásal veškerou zbrojí a zaútočil na ně. Vzbudili se 
a uviděli Pánova anděla, který jim řekl: „Nebojte se, Bůh, do Jehož 
rukou jste se odevzdali, vás přijme. Je vám blízko a pomáhá vám.“ 
Tímto andělským zjevením i slovy se mučedníci posílili, velebili Boha 
a oslavovali Ho až do rána.



173

Mučitelé znovu zasedli na soudné stolice a rozkázali předvést 
vězně. Když je přivedli, Gabinius řekl: „Zavolali jsme vás a znovu vás 
nabádáme, abyste obětovali bohům, a pak se vám od nás dostane 
nemalých poct. Jestliže nás však neposlechnete, budete sami vinni 
svou vlastní smrtí, neboť této noci nám naši bohové ve vidění ve snu 
ukázali svou vůli ohledně vás.“ Svatí mučedníci odpověděli: „I nám 
náš Bůh ve vidění zjevil, že vytrpíme mnohá muka pro Jeho svaté 
jméno.“ Tarquinius se obrátil ke Gabiniovi: „Jestliže je nevydáme 
na muka, nikdy je nepřesvědčíme, aby nás poslechli.“ Gabinius řekl: 
„Protože si to sami vybrali, ať sami sobě přičítají vinu.“ Tehdy přiká-
zali sluhům, aby strhli z mučedníků oděv a pak Gabinius rozkázal: 
„Přivažte je roztažené na zemi a bez milosti bijte!“ sluhové příkaz 
bez váhání vykonali. Gabinius řekl sluhům: „Zeptejte se jich, zda 
nás již poslechnou a přinesou oběti bohům. Ne-li totiž, připravíme pro 
ně jiná muka, a pak je zlou smrtí zahubíme.“ Když se ptali svatých 
mučedníků, jako jedněmi ústy odpověděli: „Nás posiluje náš Bůh, 
mukám ani nevěnujeme pozornost. Neposlechneme vaši zlou 
radu, nepřineseme oběti démonům!“ Targuinius řekl sluhům: 
„Uvrhněte je znovu do temnice, neboť je čas oběda.“

Hodili svaté do temnice a po hodině je znovu vyvedli k soudu. 
Gabinius řekl: „Maxime, nepřesvědčil ses, že je lépe poslechnout naši 
radu a přinést oběť bohům?“ Svatý Maxim odpověděl: „My takovou 
radu nepřijímáme, ale jak jsme vám už řekli, znovu opakujeme: Niko-
mu jinému se nepokloníme, jen našemu Pánu Ježíši Kristu s Otcem a 
Duchem svatým.“ Gabinius se rozhněval a řekl mučedníkům: „Jestli 
nechcete zmoudřit a poklonit se bohům, popravíme vás! Rozkážeme 
vás odvést na popraviště a tam vám setnout hlavy!“ Svatí mučedníci 
řekli: „Zapřísaháme vás, abyste na nás naplnili svá slova skutkem.“ 
Tehdy Gabinius a Tarquinius rozkázali svaté odvést do jejich ves-
nice a tam jim setnout hlavy. Když svatí vyslechli rozsudek smrti, 
chválili Boha a řekli: „Pane Ježíši Kriste, Ty jsi nás vysvobodil 
z tohoto přítomného zlého věku, přijmi nás do svých příbytků 
a učiň nás hodnými Tvého nebeského království.“

Když se tak svatí mučedníci modlili, přivedli je do jejich vesnice 
Ozobie a tam jim sťali hlavy. Svatí mučedníci Maxim, Dadas a Kvin-
tilián odevzdali své duše do rukou Božích 28. dubna roku 286 za 
vlády císaře Diokleciána a Maximiána. U nás však vládl nad všemi 
náš Pán Ježíš Kristus. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen.
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BLAHOSLAVENÝ JILJÍ

Jiljí se rozhodl cele sloužit Bohu jako řeholník. K vysvětlení svého 
rozhodnutí používal takový příklad: Jeden člověk neměl ani zrak, 
ani ruce, ani nohy. Tázali se ho: „Kdyby ti někdo dal nohy, co bys 
mu za to daroval?“ — „Sto zlatých hřiven.“ — „A kdyby ti daroval i 
ruce?“ — „Celý svůj majetek.“ — „A kdyby ti dal i zrak?“ — „Sloužil 
bych mu rád po všechny dny svého života!“ — „Hle, drahý příteli,“ 
pokračoval světec, „Hospodin ti dal ruce a nohy a oči a všechna 
dobra těla i duše a ty mu nechceš sloužit?“

Dva kardinálové přišli k svatému bratrovi, aby se jeho slovem a 
příkladem povzbudili. Při odchodu ho prosili o modlitbu. On jim odpo-
věděl: „Proč mám, pánové, já prosit u Boha za vás? Vždyť vy máte větší 
víru a větší naději než já!“ „Jak to?“ tázali se. „Vy doufáte, že se svým 
bohatstvím, poctami a statky tohoto světa dojdete spasení, a já se při 
tolika protivenstvích a bolestech ještě obávám, že zahynu.“ Tato slova 
působila na oba církevní hodnostáře hlubokým dojmem po celý život 
a byla pro ně vážným napomenutím, aby pamatovali na jedno potřeb-
né, na spásu své duše. Blahoslavený Jiljí zemřel roku 1262 v Perugii.

(Jeho svátek si připomínáme 23. dubna.)
„Jenom jednu duši máš. Proč o ni tak málo dbáš? Pomni, 

svou-li duši ztratíš, vše ztraceno máš!“ Zkušebním kamenem 
svatosti je umrtvování. Láska k pohodlí je úpadek svatosti.

Svatý mučedník Stanislav, biskup 
viz str. 179
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SVATÝCH DEVĚT MUČEDNÍKŮ Z KYZIKU

Starodávné a slavné město 
Kyzikos se nacházelo se v ma-
loasijské oblasti Mýsie, blízko 
Helléspontu,1 při moři, které od-
děluje Asii od Evropy a hraničí 
s Troadou, po níž chodil vzácný 
apoštol národů, sv. Pavel. Od 
sv. Pavla, vyvolené nádoby, přija-
lo semeno Božího slova. Přestože 
bylo osvíceno světlem svaté víry, 
zpočátku v něm bylo jen málo 
křesťanů, neboť Kristova církev 
byla velmi pronásledována a křes-
ťané mučeni, nejhůře od zločin-
ných římských císařů, kteří vládli před Konstantinem Velikým. Vy-
dávali nařízení pro všechny země a vysílali kruté vojáky a úředníky, 
kteří všechny, kdo vyznávali Kristovo jméno, nutili k modloslužbě. 
Pokud se nepodřídili, trestali je krutými mukami a smrtí. Tehdy se 
mnoho z věřících skrývalo a utíkali do hor a pustin. Jiní žili mezi 
modláři a tajili víru ve svého jediného Pána Ježíše Krista. Ti, kteří 
více milovali Krista, svého Boha, a následovali Ho, otevřeně vyznávali 
Jeho svaté jméno. Dobrovolně se odevzdávali do rukou mučitelů a 
kladli za Krista své životy. Mezi ně patřilo i devět svatých mučední-
ků, jejichž památku si dnes připomínáme, kteří byli nepohnutelní 
ve svaté víře jako hora Sion a hořeli horlivostí pro Boha jako Eliáš. 
Jejich jména jsou: Teognes, Rufus, Antipater, Teostich, Artemius, 
Magnus, Teodot, Taumasius a Filemon.

Pocházeli z různých měst a v Kyziku se sjednotili. Nebrali ohled na 
hrozivá císařská nařízení a neměli strach před mučiteli. Oslavovali 

1 Dardanely
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Krista s veškerou smělostí a hlásali Ho jako jediného Boha, Stvořitele 
a Vládce všeho. Zločinné mnohobožství a modlářství odsuzovali a 
odhalovali bludy Řeků, kteří místo jediného pravého Boha uctívali 
démony, a místo Stvořitele, který vše řídí, se klaněli rukama vyrobe-
ným, nečinným modlám. Místo Živého věřili mrtvým — bezduchým, 
místo Pravdivého lživým, místo lásky k milosrdnému Dobrodinci se 
snažili zalichotit nemilosrdnému katu, ďáblu.

Devět statečných mužů přesvědčovalo pohany zaslepené nevěrou, 
aby se odvrátili od temnoty svých bludů, poznali pravdu, nechali 
se osvítit světlem poznání, a tak uvěřili v jediného pravého Boha, 
který je na nebesích a udržuje celý svět. Když služebníci model vi-
děli takovou odvahu, hned je zajali a hnali je jako vlci ovce, krutě 
a nelidsky svázané, a předvedli je jako zločince k výslechu před 
městského správce Kyziku. Odvážní bojovníci Kristovi stanuli před 
zločinným soudcem. Jejich srdce hořela ohněm lásky k Bohu a tou-
hou následovat Krista. Vyzbrojili se veškerou Boží výzbrojí, aby se 
mohli postavit na odpor tyranovi, ba co víc, i samému neviditelnému 
knížeti tmy a vší jeho ďábelské síle. S ním chtěli bojovat nejvíce. 
Podrobili je různým mukám a trestům, byli uvrženi do temnice a 
znovu vyváděni a mučeni. To vše proto, aby se zřekli Krista a při-
nesli oběti modlám. Kristovi bojovníci se však neodvrátili od svého 
Pána. Odhalovali pohanské bludy, hanili marné modlářství, a tak 
zahanbili i městského správce. Za to jim po mnoha mukách setnuli 
hlavy. Poblíž tohoto místa byla pak také pohřbena jejich těla.

O několik let později, když se ujal vlády Konstantin Veliký a přijal 
křest svatý, utichlo pronásledování a světlo zbožnosti zalilo zemi. 
Tehdy křesťané v Kyziku vzali ze země těla devíti svatých mučedníků, 
a když viděli, že jsou neporušená, uložili je do nové truhly a k jejich 
poctě vybudovali chrám. Pak do něj důstojně přenesli drahocenný 
poklad jejich svatých ostatků. Dělo se u nich mnoho zázraků: lidé 
byli uzdravováni, démoni byli vyháněni, ochrnutí se uzdravovali, ti, 
kteří trpěli horečkou, byli zcela uzdraveni ze svých nemocí. Jeden 
významný muž byl zbaven vodnatelnosti, když se dotkl truhly se 
svatými ostatky. Každý, kdo byl zasažen nějakou nemocí, jen co se 
dotkl rakve svatých mučedníků, hned dostával od Pána uzdravení. 
Mnoho nevěřících pohanů, když vidělo u mučednických ostatků 
taková zázračná uzdravení, obracelo se ke Kristu a za krátký čas 
téměř celé město přijalo svatou víru v Krista. Rozbili modly a rozbořili 
modlářské chrámy a místo nich vybudovali Boží svatyně. Ve městě 
Kyziku pro zázraky a modlitby svatých devíti mučedníků, kteří tam 
spočívali, vzkvetla zbožnost.
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Po velkém císaři Konstantinovi a jeho synu Konstanciovi,1 kteří 
vládli dosti let, uzurpoval císařství ničemný Julián Odpadlík. Někteří 
z pohanů, kteří v Kyziku zůstali, šli za ním a stěžovali si na křesťa-
ny, že v jejich městě zničili všechny bohy i chrámy a rozbořili jejich 
obětiště. Císař přikázal znovu obnovit bohy i chrámy, ale proto, že 
bylo v Kyziku velmi mnoho křesťanů, nevydal rozkaz k žádnému 
násilí a křivdě, neboť se bál, aby nedošlo ke vzpouře. Nařídil však 
uvěznit jejich biskupa Eleusia a odjel do Persie. Když tam ten bídák 
zle zahynul, biskupa propustili a město Kyzikos dále zářilo světlem 
svaté víry. Bylo utvrzeno a ohrazeno jako nepohnutelnou zdí moc-
nými přímluvami těchto svatých mučedníků, které vznášejí k Bohu. 
Kéž na jejich přímluvu dostaneme milost našeho Pána Ježíše Krista 
a uzdravení našich duševních i tělesných nemocí i my! Amen.

SVATÁ MONIKA

Monika se narodila ro-
ku 332 v Tagastě v Numi-
dii.2 Rodiče svěřili výcho-
vu dcery staré, bohabojné 
služce. Stařenka ji vychová-
vala pečlivě, a když bylo tře-
ba, tak ji i mateřsky kárala.

Rodiče začali posílat Mo-
niku jako rozumné dítě do 
sklepa pro víno. Ve skrytu 
před rodiči i vychovatelkou 
začala víno po troškách upíjet, až se v ní probudila záliba v pití vína. 
Když to stařenka zpozorovala, pokárala ji a nazvala ji pijačkou. Tato 
výtka Moniku tak zastrašila, že si hned od pití vína odvykla.

V dospělosti se Monika provdala za městského radního, pohana 
Patricia v Tagastě. Manželský stav jí přinesl mnohé soužení. Její muž 
byl lehkomyslný světák, rozmařilý a hněvivý. Honil se za pustými 

1 po smrti Konstantina Velikého, byla vláda nad územím Římské říše roz-
dělena mezi jeho tři syny: Konstantin II. měl ve správě Galii, Británii a 
Hispánii, Konstancius vládl na východě a nejmladší Konstans obdržel 
Itálii, Afriku a část území na Balkáně

2 Numidie se nacházela na severovýchodě dnešního Alžírska
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světskými radovánkami a nezachovával manželskou věrnost. Avšak 
Moničina trpělivost, pokora a modlitba nakonec přivedly Patricia k 
obrácení ke křesťanství.

Svatý Augustin vypravuje: „Když byla provdaná, sloužila muži 
jako svému pánu a snažila se ho získat pro Tebe, Bože. Tebe mu 
hlásala svým životem. I jeho nevěrnost snášela tak, že se s ním pro to 
nikdy nehádala. Manžel byl nakloněn k hněvu. Ona však věděla, že 
hněvajícímu se nemá odpovídat ani skutkem, ani slovy. Když však vy-
střízlivěl a uklidnil se, využila příležitost, aby ospravedlnila, co učinila.

Bylo mnoho žen, jejichž mužové byli mírnější, a přece i jim bylo na 
tváři vidět stopy ran. Když si potom v rozhovoru s přítelkyněmi stěžovaly 
na své muže, moje matka obviňovala jejich jazyky a připojila zdánlivě 
žertem vážné napomenutí: Od okamžiku, kdy vám byla přečtena smlou-
va manželského sňatku, musíte pamatovat, že jste se touto smlouvou 
staly služebnicemi, proto se nesmíte proti svým mužům pozvedat.

Tchyně byla zpočátku proti ní zaujatá vlivem řečí zlomyslných 
služek. Monika však získala tchyni vytrvalou trpělivostí, tichostí a 
tím, že jí prokazovala pozornost. Tchyně potom sama požádala, aby 
potrestala služky, které ruší domácí pokoj.

Ještě jinou velkou milost jsi, Pane, dal své služebnici. Kde jen 
mohla, hleděla usmířit ty, kteří byli proti sobě v nepřátelství. Když 
přitom slyšela příkrá slova, jak jedna nepřítelkyně mluví proti druhé, 
nic jiného nedonášela o nepřítomné než to, co by je mohlo usmířit.“

Nejvíce starostí měla se svým synem Augustinem. Byl prudký, ne-
vázaný, oddal se hýřivému a chlípnému životu. Monika ho mateřsky 
napomínala a kárala, plakala a modlila se za něj. Když se Augustin 
stal přívržencem manichejských bludů, matka s ním nechtěla ani 
sedávat u jednoho stolu, ani přebývat v jednom domě. Jednou si 
ve svém trápení posteskla jistému biskupovi. Biskup ji vyslechl a 
řekl: „Zdá se, že pro tvého syna ještě nepřišla chvíle milosti, ještě 
vězí v manichejských bludech. Nech ho, ať vystřízliví! Jen se za něj 
modli!“ Monika v pláči prosila biskupa, aby Augustinovi domluvil, 
ale biskup odpověděl: „Upokoj se! Není možné, aby byl navždy 
ztracen syn tolika mateřských slz.“

Velkou bolest jí způsobilo to, že Augustin potají opustil vlast. 
Jakmile se dozvěděla, že je v Miláně, odplula tam. Zdvojnásobila 
své modlitby. Trpělivě čekala, až na Augustina sestoupí Duch Boží. 
Sám Augustin vzpomíná: „Nosila mě ve svých myšlenkách jak na 
márách, dokud jsi neřekl synu vdovy: Mládenče, pravím ti, vstaň!“ 
Přišla hodina milosti. Augustin se obrátil a sv. Ambrož ho pokřtil. 
Monika se rozplývala svatou radostí — její vytrvalé, 18 let trvající 
modlitby byly vyslyšeny.
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Roku 387 opustili Milán, aby se vrátili do vlasti. V Ostii, kde Ti-
bera ústí do moře, se matka roznemohla a v pokoji se připravovala 
na smrt. Augustinovi řekla: „Život už pro mne nemá půvab a cenu. Co 
bych zde na světě ještě dělala? Přála jsem si žít, abych se dočkala, 
dřív než zemřu, že tě uvidím jako křesťana.“ Před smrtí řekla: „Pocho-
vejte mé tělo, kde chcete, nemám obavu, že by Bůh v soudný den 
nevěděl, kde mne vzkřísí z mrtvých. Jen o to vás prosím, pama-
tujte na mne u oltáře!“ Zemřela roku 387 ve věku padesáti šesti let.

(Její památka se v západní církvi slaví 27. srpna.)

SVATÝ MUČEDNÍK STANISLAV, BISKUP

Stanislav se narodil roku 1030 ve městě Szczepanów u Krakova. Stu-
doval v Hnězdně a v Paříži. Po smrti biskupa Zuly roku 1071 byl Stani-
slav duchovenstvem i šlechtou zvolen jeho nástupcem. Stanislav z po-
kory odmítl tento úřad a teprve na příkaz papeže Alexandra II. ho přijal.

Od roku 1058 byl polským králem Boleslav II. Smělý. Svým živo-
tem vyvolával pohoršení. Šlechtici se ho báli a duchovní se neodvá-
žili mu domluvit. Biskup Stanislav se ho však nebál. Odebral se ke 
králi, vytýkal mu rozhodnými slovy nezřízený život a zapřísahal ho, 
aby se polepšil. Král odpověděl vyhýbavě a nepolepšil se. Brzy na to 
dal unést manželku šlechtice Mstislava a držel ji zavřenou na svém 
hradě. Rozhněvaná šlechta se obrátila na arcibiskupa hnězdenské-
ho, aby jako primas polského království králi domluvil. Primas se 
ale bál. Tu se odhodlal Stanislav vykonat to, čeho se slabý primas 
neodvažoval. Připravil se postem a modlitbou, předstoupil před krále 
a mluvil k němu jako kdysi Jan Křtitel k Herodovi: „Králi, není ti 
dovoleno mít manželku svého bratra. Jak dlouho ještě zůstaneš 
zatvrzelý? Proč nedbáš ani na Boha ani na spásu své duše a 
svých poddaných, proč poskvrňuješ královskou důstojnost a 
rušíš zákony přirozené i božské? Boj se Božího trestu, který 
hrozí tobě i tvému potomstvu!“ Boleslav soptil hněvem a přísahal 
biskupovi pomstu. Dne 11. dubna 1079 sloužil Stanislav mši svatou 
v kapli sv. Michala na Skalce u Krakova. Sám král vytasil meč, vrhl 
se na světce a rozsekl mu hlavu. Potom rozkázal tělo mučedníka 
vynést z kaple, rozsekat je na kusy a pohodit na pole za kořist 
dravcům. Ale krakovští kanovníci už nedbali na králův hněv, uctivě 
pochovali tělo umučeného biskupa a lid ho hned ctil jako světce.

(Jeho svátek se slaví 11. dubna; obrázek je na straně 174.)
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SVATÝ APOŠTOL JAKUB ZEBEDEUS

Svatý Jakub, syn Zebedeův, bratr 
svatého evangelisty Jana, byl jedním 
z Dvanácti, které Pán povolal od lovu 
ryb k učednictví. Spolu se svým bra-
trem opustili loď i otce a sítě a šli za 
Ježíšem, za Jeho božským voláním. 
Apoštolové Ho následovali všude. Po-
slouchali Jeho učení, které vycházelo 
z Jeho přečistých úst, viděli zázraky, 
které činil, a Pán si je zamiloval na-
tolik, že jednomu dal, aby se schýlil 
k Jeho hrudi a druhému dal pít svůj 
kalich, který sám pil. Oni si rovněž 
natolik zamilovali svého Pána, a pro-
jevovali pro Něho takovou horlivost, 
že chtěli svolat oheň z nebe na nevě-
řící, kteří Jej odmítli. Udělali by to, 
kdyby jim v tom milosrdný Kristus 
nezabránil. Těmto dvěma a nejvyš-

šímu apoštolu Petrovi Pán vždy více než ostatním osvětloval svá 
božská tajemství. I na horu Tábor, když chtěl ukázat slávu svého 
božství, vzal Petra, Jakuba a Jana.

Po dobrovolném utrpení a smrti našeho Pána, po Jeho vzkříše-
ní, nanebevstoupení a po přijetí Ducha svatého šel svatý apoštol 
Jakub do Španělska. Hlásal zde Boží slovo a pak se znovu vrátil do 
Jeruzaléma. Pro židy byl strašný jako hrom. S velkou odvahou učil 
o Ježíši Kristu, že je pravý Mesiáš, Spasitel světa. Ve sporech pře-
máhal farizeje a zákoníky a z Písma svatého jim dokazoval pravdu a 
obviňoval je z tvrdošíjnosti a nevěry. Nemohli jeho slovům vzdorovat, 
a proto najali fi losofa, čaroděje jménem Hermogenes, a chtěli, aby 
se přel s Jakubem a zahanbil jeho učení.
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Pyšný čaroděj však nechtěl sám s Jakubem rozmlouvat, poslal 
proto svého učedníka jménem Filet se slovy: „Nejen mě samotného, 
ale ani mého učedníka Jakub v této při nepřemůže!“ Filet rozmlouval 
se sv. Jakubem, ale nebyl schopen čelit moudrosti Ducha svatého, 
která byla v apoštolovi. Umlkl, jako by oněměl, celý se rozechvěl a 
vrátil se k svému učiteli, čarodějníkovi Hermogenovi. Oznámil mu, 
že Jakubovo učení je nepřemožitelné, neboť ho potvrzují i zázraky. 
Radil svému učiteli, aby opustil čarodějnictví a stal se učedníkem 
Jakuba. Ničemný Hermogenes však svými čárami přivolal běsy a 
rozkázal jim držet Fileta na jednom místě jako svázaného, aby se ne-
mohl ani trochu pohnout. Řekl: „Uvidím, jestli tě Jakub vysvobodí.“ 
Filet tajně předal apoštolovi zprávu, že ho Hermogenovým čarováním 
svázali běsi. Apoštol mu poslal svůj šátek a přikázal mu, aby ho 
vzal a řekl tato slova: „Hospodin osvobozuje vězně. Hospodin otvírá 
oči slepým, Hospodin sehnuté napřimuje.“ Jakmile to Filet vyslovil, 
hned byl z neviditelných pout osvobozen. Běsi se polekali apoštolova 
šátku a síly jeho slov. Opustili Fileta a utekli.

Filet se vysmál Hermogenovi a spěchal za sv. Jakubem. Naučil 
se od něj svaté víře a nechal se pokřtít. Hermogena naplnila zloba 
a hněv. Zaklel běsy, kteří mu sloužili, aby k němu přivedli Jakuba 
a Fileta. Když se běsi přiblížili k domu, kde byli, anděl Páně hned 
na Boží příkaz uchopil běsy, svázal je neviditelnými pouty a trýznil 
je. Běsi začali volat, takže to všichni slyšeli, neboť byli mučeni Boží 
silou: „Jakube, apoštole Kristův, smiluj se nad námi! Přišli jsme na 
Hermogenův rozkaz, abychom svázali tebe a Fileta, a místo toho jsme 
teď sami pevně svázáni a strašně mučeni.“ Svatý Jakub řekl: „Anděl 
Boží, který vás svázal, ať vás uvolní z pout, a vy jděte, přiveďte ke 
mně Hermogena, ale nijak mu neubližujte.“ Běsi byli hned rozvázáni, 
šli k Hermogenovi, chopili se ho a v jediném okamžiku ho svázaného 
postavili před apoštolem. Žádali ho, aby jim dovolil se Hermogenovi 
pomstít za své urážky. Apoštol se běsů zeptal, proč nesvázali Fileta, 
jak jim bylo přikázáno Hermogenem. Běsi odpověděli: „My ani s mou-
chou z tvého domu nemůžeme hnout.“ Apoštol řekl Filetovi: „Náš Pán 
přikázal, abychom zlo odpláceli dobrem. Propusť proto Hermogena a 
osvoboď ho od běsů.“ Tak se i stalo.

Apoštol Hermogenovi, osvobozenému z běsovských pout, řekl: 
„Náš Pán nechce mít nesvobodné služebníky, kteří by pro Něj 
pracovali z donucení, ale jen ty, kteří tak činí dobrovolně. Proto 
běž, kam chceš.“ Hermogenes řekl: „Když vyjdu z tvého domu, hned 
mě běsi zabijí. Dobře vím, jak zběsilý je jejich hněv, nemohu jim unik-
nout, když mě neochráníš.“ Apoštol mu dal do ruky svou hůl, kterou 
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si brával na cesty. Hermogenes šel s touto holí do svého domu a běsi 
mu nemohli způsobit žádnou škodu ani ho zastrašit. Hermogenes 
tak poznal Kristovu sílu a slabost běsů. Vzal proto všechny čaro-
dějnické knihy, přinesl je sv. Jakubovi, padl mu k nohám a prosil: 
„Služebníku pravého Boha, který vytahuješ lidské duše ze záhuby. 
Smiluj se nade mnou a přijmi svého bývalého nepřítele mezi své učed-
níky.“ Hermogenes se pak naučil svaté víře, přijal křest, na příkaz 
apoštola spálil všechny čarodějnické knihy a stal se služebníkem 
Kristovým. Jeho jménem pak činil i zázraky.

Když Židé viděli, co se stalo, vzpláli velkým hněvem a navedli 
krále Heroda, aby rozpoutal pronásledování Kristovy církve a Jakuba 
zabil. Herodes proto vztáhl ruku na Jakuba a zabil ho mečem. Když 
viděl, že se to Židům líbí, rozhodl se zajmout i Petra.

Eusebius, biskup Caesareje palestinské, píše o sv. Jakubovi toto: 
Když byl Herodem odsouzen na smrt a muž jménem Josiáš, jeden 
z těch, kteří ho Herodovi udali, viděl mužnost a odvahu sv. Jakuba 
a poznal, že je nevinný a svatý a že všechna jeho slova o příchodu 
Mesiáše jsou pravdivá, uvěřil v Krista a nečekaně se stal Kristovým 
vyznavačem. Ihned ho spolu se svatým apoštolem Jakubem odsou-
dili k smrti. Když šli spolu na popraviště, u cesty ležel ochrnutý muž. 
Apoštol se pomodlil a uzdravil ho. Když už měli sklonit své hlavy k 
setnutí, Josiáš prosil sv. Jakuba, aby mu odpustil hřích, jehož se 
dopustil z nevědomosti, když ho udal králi. Apoštol ho objal a řekl: 
„Pokoj tobě.“ A tak přijali smrt. Učedníci svatého apoštola Jakuba 
vzali tělo svého učitele a podle Božího řízení ho odnesli do Španělska, 
kde spočívá doposud. U jeho hrobu jsou nemocní uzdravováni a dějí 
se zázraky k slávě Krista Boha s Otcem i Duchem svatým, kterého 
oslavuje všechno stvoření navěky. Amen.

SVATÝ DONÁT, BISKUP

Za dnů zbožného císaře Theodosia Velikého svatý biskup Donát 
sídlil v městě Euroea, které se nacházelo v provincii Epirus. Nade 
vše miloval Pána Ježíše Krista a oddaně Mu sloužil ve svěřených 
mu duších.

Blízko toho města bylo místo, které se nazývalo Soreia. Vytékalo 
tam vodní zřídlo, ale ten, kdo by se z něho napil, hned umíral těžkou 
smrtí. Svatý biskup Donát se o tom dozvěděl, šel k tomu zřídlu i 
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se svým klérem, a když už byl blízko, najednou se ozvalo silné za-
hřmění. Z pramene vylezl velký a strašný had a plazil se k Božímu 
služebníkovi. Snažil se svým ocasem spoutat nohy osla, na kterém 
biskup jel. Donát kyjem udeřil hada do hlavy a hned ho zabil. Klér 
i s lidem viděli tento zázrak, vzali dříví, rozložili oheň a hada spálili. 
Neodvážili se však ani teď pít vodu z pramene. Svatý Donát proto po 
modlitbě požehnal pramen a nejprve si sám nabral vody a napil se, 
pak i všem ostatním řekl, aby pili beze strachu. Všichni se napili a 
nikomu voda neuškodila. Slavili Boha a vrátili se do svých domovů.

Na jiném místě, které bylo dříve suché a bez vody, lidé velmi trpěli 
žízní a velkým slunečním žárem. Slábli, neboť neměli co pít. Biskup 
Donát vyhrabal svýma rukama malou jamku, pomodlil se k Bohu 
a na tom místě vytryskl pramen vody. Byl tak silný, že v něm voda 
nikdy nevysychala. I z nebe svolával svatý biskup dostatek vody 
v čase, kdy nepadal déšť a země trpěla suchem. Jakmile se pomodlil 
k Pánu, spustil se silný déšť a napojil zemi. Pán pak dal pro jeho 
modlitby hojnou úrodu nejrůznějších plodů.

V té době byla dcera císaře Theodosia velmi nemocná. Mučil ji 
nečistý duch. Císař i císařovna se velmi nad svou dcerou rmoutili. 
Dozvěděli se o divotvůrci biskupu Donátovi a císař ihned povolal z 
Epiru k sobě všechny biskupy toho kraje, aby mu požehnali. Když 
epirští biskupové přišli do Konstantinopole, císař je přijal s úctou a 
laskavostí a zeptal se: „Je mezi vámi biskup Donát, který zabil kyjem 
hada, vyvedl ze suché země vodu a déšť z nebe od Boha vyprosil?“ 
Ukázali na sv. Donáta. Císař ho uvítal, zavedl k císařovně a společ-
ně padli svatému k nohám s prosbou: „Služebníku Boží, smiluj se 
nad námi. Máme jednu dceru a ta těžce trpí, sužována běsem. Velmi 
se kvůli ní trápíme. Naše duše jsou zkormoucené. Přivedli jsme k ní 
mnoho lékařů i kněží, ale nemohli jí pomoci. Poprosili jsme proto tebe, 
svatý biskupe, aby přišel, neboť jsme slyšeli, jak velká je Boží milost 
v tobě. Víme, že z ní proto můžeš vyhnat svými silnými modlitbami 
běsa. Jestli ji uzdravíš, patří ti polovina jejího majetku.“ Svatý řekl: 
„Kde je ta dívka? Ukažte mi ji.“ Zavedli ho k ní. Běs, protože nemohl 
strpět příchod Božího služebníka, hlasitě zakřičel, shodil děvče na 
zem a vyšel z ní. Děvče bylo uzdraveno. Císař i císařovna se velmi 
zaradovali a dali svatému mnoho darů. On však nechtěl přijmout 
nic z toho, co mu dávali. Viděl jejich dobré zvyky a pravou víru, a 
proto je poprosil, aby mu dali jedno místo v jeho biskupství, na-
cházející se poblíž vesnice zvané Omfalie, aby zde mohl postavit 
chrám. Císař okamžitě splnil světcovu prosbu a svůj dar zajistil i 
císařskou listinou.



184

Když byl svatý v Konstantinopoli, právě zemřel jeden muž. Vyná-
šeli ho, aby ho pochovali, ale jiný muž, který mu dal půjčku a měl 
dlužní úpis zemřelého, zadržel pohřeb a bránil, aby tělo pochovali, 
dokud mu nebude splacen dluh, který činil dvě stě zlatých. Svatý 
Donát byl ubytován blízko domu zemřelého, a když slyšel křik a hluk 
a uviděl mnoho shromážděných lidí, řekl biskupům: „Pojďme, popro-
síme věřitele, aby nebránil pochovat tělo jeho zemřelého dlužníka.“ 
Biskupové však nechtěli jít, šel proto sám. Když ho uviděla vdova, 
která zůstala po zemřelém, padla mu k nohám a naříkala: „Smiluj 
se nade mnou, muži Boží, neboť mě sevřel dvojí zármutek, ztratila 
jsem muže a nemohu pohřbít jeho tělo, neboť mi v tom brání věřitel. 
Přesvědč ho, spravedlivý muži, aby dovolil pochovat zemřelého.“ 
Svatý se jí zeptal: „Víš jistě, že tvůj muž byl tomu člověku dlužen?“ 
Žena odpověděla: „Můj pane, před několik dny mi muž řekl, že už 
dluh splatil, ale u věřitele zůstal jeho dlužní úpis.“ Biskup Donát 
prosil věřitele: „Dítě, nechej pochovat tělo zemřelého, pak ti může 
být dáno, co ti patří.“

Věřitel však byl krutý a nespravedlivý. Nejenže biskupa nepo-
slechl, ale začal ho urážet ohavnými slovy. Svatý biskup tehdy při-
stoupil k márám, na kterých ležel zemřelý, dotknul se rukou mrt-
vého a zvolal: „Slyšíš, člověče?!“ Mrtvý hned ožil, otevřel oči a řekl: 
„Zde jsem, vladyko.“1 Svatý mu řekl: „Vstaň a pověz nám, co máme 
dělat s tvým věřitelem, který tě nedovoluje pochovat, protože jsi mu 
prý nesplatil dluh, na který má u sebe písemné potvrzení.“ Mrtvý 
se zvedl, posadil se a všechny zachvátila hrůza z tak zvláštního 
úkazu. Pohlédl výhružně na věřitele, obvinil ho ze lži, odhalil jeho 
nespravedlnost a řekl, kdy a na jakém místě mu vrátil dluh dvě stě 
zlatých. Věřitel neměl co namítat, stál, třásl se a mlčel jako němý. 
Muž, který ožil, požadoval od věřitele svůj dlužní úpis. Vzal ho, 
roztrhl, usedl na máry, pohleděl na biskupa a řekl mu: „Dobře, že 
jsi mě vzbudil, spravedlivý, abych odhalil tohoto hříšníka. Přikaž, 
abych znovu zesnul.“ Svatý mu řekl: „Jdi v pokoji, dítě, neboť jsi 
dostal zpět svůj úpis.“ A hned ten muž znovu usnul spánkem smrti. 
Všechny, kdo to viděli, naplnila velká bázeň z tak velkého zázraku a 
s velkým údivem oslavovali Boha a dobrotivou moc Boží ve svatém 
Božím služebníku.

Tehdy, když se sv. Donát zdržoval v Konstantinopoli, nepadal 
déšť a nastalo sucho. Na prosbu císaře vyšel svatý za město s pro-
cesím a prosil Boha, aby poslal déšť na vyprahlou zem. Hned se 

1 vladyka — biskup východního obřadu
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spustil takový déšť, že lidé říkali: „Pohleďte, snad nebude druhá 
potopa!“ Císař si dělal starosti o svatého biskupa Donáta, aby 
v tak silném dešti příliš nepromokl, neboť měl na sobě jen litur-
gické roucho. Když se však Donát vrátil na císařský dvůr, všichni 
viděli, že jeho roucho je zcela suché, nebylo dokonce ani vlhké, 
neboť na něj nedopadla ani jedna kapka deště. Všichni se tomu 
velmi divili. Císař se radoval a děkoval Bohu za tak výjimečného 
Božího služebníka, kterého poslal ve dnech jeho vlády sám Pán. 
Chválil Ho za takový svícen, světlo světa, velkého divotvůrce. Po 
mnoha rozhovorech a poté, co od něj přijal požehnání, císař pro-
pustil Donáta, aby se vrátil na svůj stolec. Dal mu všeho dostatek 
k výstavbě a výzdobě nového chrámu, který chtěl sv. Donát na 
vzpomenutém místě vybudovat.

Když se biskup vrátil, vybudoval překrásný chrám z císařských 
darů a připravil si v něm hrob. Dožil se hlubokého stáří a odešel 
k Pánu, aby stál před Ním v zástupu svatých biskupů a slavil Otce 
i Syna i Ducha svatého, jediného Boha v Trojici, kterého všichni 
svatí slaví navěky, amen.
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DUCHOVNÍ POUČENÍ 5.

BŮH MLUVÍ VE VIDĚNÍ

V životech svatých se často mluví o tom, že Bůh dal mimořádná 
vidění či sen a skrze ně zjevil budoucnost nebo určitá tajemství. Pro 
začátečníky je nebezpečí, že budou toužit po mimořádném vidění či 
snech a budou je pokládat za Boží vedení.

Učení církve je, že křesťan nemá věřit snům. Tím méně vyvozovat 
si z nich pověrčivé závěry, jako by určitá věc něco znamenala. Tím 
by už přešel do roviny pohanského věštění, které je hříchem. Dnes 
je asi 200 forem zakázaného věštění. Bohužel, velmi populární jsou 
horoskopy a výklady snů v knihách pod názvem snáře.

Věštění patří do zakázaného okultismu spolu s magií a spiriti-
smem. Za věštěním a okultismem není Duch pravdy, ale duch lži 
a smrti.

Tímto varováním církev však nepopírá možnost mimořádného 
snu, skrze který Bůh mluví k duši.

Co se týče Božích snů, vidění a zjevení, ta jsou buď vizuální, 
rozumová, anebo duchovní. Jde v nich o zjevení Božího tajemství 
skrze živý obraz ve snu. U rozumového vidění jde o osvícení rozumu 
člověka, který hledá pravdu. Při duchovním vidění či zjevení jde o 
hluboké poznání duchovní podstaty problému, takže je mnohdy pak 
i těžko ji vyjádřit slovy. Duchovní zjevení je nejbezpečnější a nejvíce 
prospěšnější pro duchovní život. Vyplývá z hlubokého zakořenění 
v Kristu a ze sjednocování se s Jeho smrtí, tedy z úplné vydanosti 
Bohu. Každý, kdo věrně následuje Krista a je věrný řádu modlitby, 
bude mít úměrně své otevřenosti Ježíši tuto zkušenost duchovního 
zjevení. Rovněž bude mít zkušenost s osvícením rozumu, zvláště při 
četbě Písma svatého.

Každé vidění či prorocký sen, pokud z něho mají být vyvozeny 
důsledky, vyžaduje rozlišení od zkušené duchovní autority. Upo-
zorňujeme ale, že ten, kdo zastává církevní úřad, ještě nemusí být 
duchovní autoritou. Duchovní autoritou je člověk, který žije svatým 
životem, má zkušenost s duchovním bojem, je věrný v následování 
Krista a radikálně se distancuje od herezí a jiných falešných du-
chovních vlivů.

Písmo svaté mluví o daru rozlišování duchů (1Kor 12,10). Proč 
je tak nutné rozlišení? Boží nepřítel dovede vzít na sebe i podobu 
Krista, či manipulovat Božím slovem, aby oklamal duši. Tak to činil 
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ďábel na poušti, když pokoušel Krista (Mt 4,1–11). Mnozí světci fa-
lešné vidění a zjevení, za kterým stál duch lži — ďábel – v některých 
případech odmaskovali až později.

Je třeba být opatrnými a respektovat zásadu rozlišování, aby-
chom se nedostali do duchovní pasti. Je třeba vědět, že cílem pra-
vého zjevení není senzace, ale duchovní prospěch pro církev. Vidění 
či zjevení má sloužit k pravdivému obrácení, pokání a následování 
Krista. Pokud je vidění a zjevení zneužito pýchou, může přinést 
velkou škodu.

Nelze popřít, že Bůh přímo či skrze svého anděla sděluje tajemné 
věci. V Matoušově evangeliu je několikrát zmínka o tom, že anděl 
Boží dával ve snu Josefovi konkrétní sdělení. Ať už šlo o přijetí Panny 
Marie nebo o útěk do Egypta a pak navrácení se či o vrácení se do 
Galileje, a ne do Betléma (Mt 1–2).

Křesťan, který není zakořeněn v Kristu, tedy v ochotě zříkat 
se sám sebe a sjednocovat svůj život s Boží vůlí, a místo rozlišení 
duchovní autoritou hledá výklad snů tam, kde nemá, se dostává 
na scestí.
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SVATÝ PROROK JEREMIÁŠ

Svatý prorok Jeremiáš1 
se narodil ve městě Anatótu, 
které leží na území kmene 
Benjamínova, nedaleko od 
Jeruzaléma. Jeho otec se jme-
noval Chilkiáš a byl knězem. 
Pán oznámil Jeremiášovi jeho 
povolání už v mladém věku: 
„Dříve než jsem tě vytvořil v 
životě matky, znal jsem tě, dří-
ve než jsi vyšel z lůna, posvětil 
jsem tě, dal jsem tě pronáro-

dům za proroka.“ Nato jsem odpověděl: „Ach, Panovníku Hospodine, 
nevím, jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“ Ale Hospodin mi řekl: 
„Neříkej: Jsem chlapec. Všude, kam tě pošlu, půjdeš, a všechno, co 
ti přikážu, řekneš. Neboj se jich, já budu s tebou a vysvobodím tě, 
je výrok Hospodinův.“ Pak Hospodin vztáhl svou ruku a dotkl se 
Jeremiášových úst a řekl: „Hle, vložil jsem ti do úst svá slova. Hleď, 
tímto dnem tě ustanovuji nad pronárody a nad královstvími, abys 
rozvracel a podvracel, abys ničil a bořil (smrtelné hříchy a bezpráví), 
stavěl a sázel (pokání a obrácení k Bohu).“ (Jer 1,4–10) Svatému 
tehdy bylo patnáct let. Neotálel, vystoupil uprostřed Jeruzaléma a 
začal hlásat, co mu Duch Boží vložil do mysli.

V té době vyvolený národ sloužil pravému Bohu jen vnějškově a 
srdcem byl od Něj daleko. Židé se klaněli bůžkům okolních národů 
a nepamatovali na varování Pána, že za takové skutky na ně přijde 
nevyhnutelná záhuba. Na pahorcích, v dolinách a také v samém Je-
ruzalémě u chrámu, který zbudoval Šalamoun, se nacházely modly, 
jimž lidé přinášeli oběti. S odpadem k pohanství byla nerozlučně 

1 Jeremiáš z hebrejštiny „povznesený Bohem“
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spojena i morální zkaženost (viz Jer 6,6–8). Pán se rozhněval na 
svůj národ a ukázal Jeremiášovi, že Židy stihne trest. Předobrazem 
toho byl mandloňový prut a kypící hrnec (viz Jer 1,11–15). Tak začal 
prorok usvědčovat své krajany z odpadlictví od Boha a naléhavě je 
vybízet, aby činili pokání. Oznamoval jim, že se přibližuje přísný 
soud Nejvyššího. „Jdi a provolej směrem k severu tato slova: Navrať 
se, izraelská odpadlice, je výrok Hospodinův, já se na vás neosopím, 
neboť jsem milosrdný, je výrok Hospodinův, nechovám hněv navěky. 
Poznej však svou nepravost, dopustila ses nevěry vůči Hospodinu, 
svému Bohu, zaměřila jsi své cesty k bohům cizím, pod kdejaký zelený 
strom, mne jsi neposlouchala, je výrok Hospodinův.“ (Jer 3,12–13) 
Židé se ale rozhodli raději zemřít, než žít (Jer 8,3). „Neposlouchali a 
nenaklonili své uši.“ (Jer 7,24)

Tehdy egyptský král Néko obsadil Jeruzalém a zabil krále Jóšijáše 
(viz 2Kr 23,29). Po něm vládl jeho syn Jóachaz, ale jen tři měsíce. 
Boží slovo o něm svědčí: „Dělal to, co se nelíbilo Hospodinovi, stejně 
jako jeho otcové.“ (viz 2Kr 23,32) Faraón shodil bezbožníka z trůnu 
a určil místo něj vládcem jeho bratra Jójakíma a uvalil na Židy 
těžkou daň. Pán i dále varoval Židy skrze proroka: „Vedl jsem vás 
do země sadů, abyste jedli její plody a to, co dobrého dává. Přišli 
jste a mou zemi jste poskvrnili, moje dědictví jste zohavili. Kněží se 
nezeptali: ‚Kde je Hospodin?‘ Nepoznali mě, kdo se obírají zákonem, 
pastýři mi byli nevěrní, proroci prorokovali skrze Baala, chodili za 
tím, co není k užitku. Zaměnil snad nějaký pronárod bohy, ač to žádní 
bohové nejsou? Můj lid zaměnil svou Slávu za to, co není k užitku. 
Dvojí zlo spáchal můj lid: Opustili mne, zdroj živých vod, a vytesa-
li si cisterny, cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. ... Tvá vlastní 
zloba tě ztrestá, tvé odvrácení se ti vymstí. Uznej a pohleď, jak je 
to zlé a trpké, že opouštíš Hospodina, svého Boha, a ze mne strach 
nemáš, je výrok Panovníka, Hospodina zástupů. Vy, toto pokolení, 
hleďte na slovo Hospodinovo: ‚Což jsem se stal Izraeli pouští nebo 
zemí temnot? Proč můj lid říká: Chceme mít volnost, k tobě už nikdy 
nepůjdeme?‘“ (Jer 2,7–8.11.13.19.31) Ale zatvrzelí kněží a falešní 
proroci se Jeremiáše chopili, přivedli ho ke stařešinům a vymáhali 
pro něj smrt. On přede všemi řekl: „Pán mě poslal prorokovat proti 
tomuto domu i proti tomuto místu všechna ta slova, která jste slyše-
li. Nyní napravte své cesty a své skutky, poslouchejte Hospodina, 
svého Boha, a Hospodin bude litovat toho, že proti vám mluvil zlé 
věci. Pokud jde o mne, jsem ve vašich rukou, naložte se mnou, jak 
pokládáte za dobré a správné. Ale vězte, když mě usmrtíte, uvedete 
na sebe, na toto město i na jeho obyvatele nevinnou krev. Vždyť mě 
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k vám Hospodin opravdu posílá, abych vám přednesl všechna tato 
slova.“ (Jer 26,12–15) Tehdy některá knížata lidu se postavila na 
stranu svatého a díky tomu mu nebyla způsobena žádná škoda 
(viz Jer 26,20–24). Lidé se však neodvrátili od své zlé cesty. Řekli: 
„Zbytečné řeči. Půjdeme za svými úmysly, každý z nás bude jednat 
podle svého zarputilého a zlého srdce.“ (Jer 18,12)

Nastal proto čas vykonání Božího soudu. Vládce Babylonské 
říše Nabuchodonozor1 po dlouhém obléhání obsadil Jeruzalém, 
vzal krále Jójakíma do zajetí a s ním mnoho významných občanů 
města. Mezi nimi byli i Daniel a tři jeho přátelé. Zanedlouho se 
Jójakím vrátil na svůj trůn, ale jako podřízený nového okupanta. Za 
tři roky Židé, s nadějí na svou sílu, prohlásili nezávislost a přestali 
platit Chaldejcům daně. V té době byl Jeremiáš ve vězení a na Boží 
příkaz nadiktoval svému učedníku Báruchovi všechna proroctví, 
která obdržel od té doby, co k němu Hospodin začal promlouvat. 
Později Báruch přečetl tato slova před národním shromážděním. 
To, co slyšeli, zasáhlo mnohé. Dokonce i některé zkažené velmože, 
kteří se rozhodli, že je třeba oznámit takové vážné varování vládci. 
Jójakím však nepřijal tato slova Vládce nebes a nařídil svitek spálit. 
Prorok podruhé písemně shromáždil všechna svá zjevení a ke starým 
přidal ještě mnoho nových, obzvlášť ohledně trestu, jaký na sebe 
stáhl hanebný židovský král.

Jeruzalém nečekaně obklíčilo Nabuchodonozorovo vojsko a lehce 
získalo vítězství nad nepřipravenými obránci. Jójakíma zabili a jeho 
mrtvolu pohodili za městem napospas dravé zvěři, jak to předpo-
věděl Jeremiáš (viz Jer 22,19). Po Jójakímovi se ujal vlády jeho syn 
Jechoniáš, ale královské žezlo držel pouze sto dní. Babylonský král 
tohoto ničemu zajal a spolu se všemi významnými hodnostáři, mno-
ha vojáky a řemeslníky odvedl do své země. Do zajetí bylo odvedeno 
až deset tisíc významných obyvatel. Zároveň s sebou okupanti vzali 
i zlaté nádoby ze svatyně a královské poklady (viz 2Kr 24,10–16).

K vládě nad zbytkem obyvatel Judska byl určen třetí syn krále Jó-
šijáše, Sidkijáš, bratr Jóachaza a Jójakíma. Ani on se však nesnažil 
smířit s Hospodinem. Lid raději poslouchal slova falešných proroků 
než hlas svého Všemohoucího vysvoboditele. Doufali v egyptského 
faraóna, že jim pomůže, aby se znovu stali svobodnými a znovu 
se vzepřeli Nabuchodonozorovi. Boží milosrdenství je však volalo 
k nápravě. Prorok Jeremiáš si položil na šíji dřevěné jařmo a tak 
vešel do komnat vladaře. Prorokoval totální zničení Jeruzaléma i 

1 také Nebúkadnesar
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chrámu, pokud se nepodrobí vůli Nejvyššího. Znamenalo to při-
jmout chaldejské zajetí. Nepravdiví patrioti však nabádali Sidkijáše 
a lid do sebejistého boje proti nepřátelům bez obrácení k Bohu a 
bez pokání. Stále více přibývalo hříchů proti prvnímu přikázání 
(viz Jer 23). Blízko Jeruzaléma se nacházelo údolí syna Hinómova, 
které se nazývá též Tófet. Tam Židé přinášeli své vlastní syny a 
dcery v oběť ohyzdnému Molochovi (viz Jer 19,3–9). To velmi silně 
pobouřilo Hospodina.

V devátém roce Sidkijášovy vlády nepřátelé znovu obklíčili Je-
ruzalém. Z hradeb kdysi slavného města bylo vidět hrozivé, vy-
soké náspy. Prorok Jeremiáš jako vždy i teď dával králi užitečné, 
aktuální rady. Řekl mu, že když se dobrovolně vzdá protivníkovi, 
zachrání sebe i hlavní město s chrámem. V jiném případě nastane 
katastrofa. Ale královi rádci krále přesvědčovali, aby „bláznivého 
proroka“ neposlouchal (viz Jer 28). Jejich slova se zdála pravdivá, 
neboť faraón se postavil na obranu svého spojence. Židé se veselili. 
Téměř rok byla vrata Jeruzaléma zamčená a teď se otevřela. Lidé se 
chlubili: „Babylonský král nemohl zdolat naši mohutnou pevnost a 
potupně uprchl. Naše pevnost je nepřemožitelná!“ Všichni se začali 
vysmívat Božímu služebníkovi, ale Jeremiáš i v této situaci zůstal 
věrný Pánovu slovu a nebojácně opakoval: „Neklamte sami sebe. 
Chaldejci znovu přijdou, aby bojovali proti tomuto městu, dobijí ho 
a spálí.“(Jer 37,8–9). Tak se i stalo. Nabuchodonozor zcela porazil 
Egypťany a vrátil se, aby dovršil dílo zkázy. Poslední obklíčení Jeru-
zaléma trvalo pouze čtyřicet dní. Prorok Jeremiáš celou tu dobu ne-
přestával varovat Židy, aby se obrátili s lítostí k Bohu a kapitulovali. 
Za to ho fanatičtí nacionalisté, kteří ve skutečnosti vůbec nemilovali 
svou vlast, hodili do hluboké jámy, která byla plná nečistot. Svatý 
by tam zemřel, kdyby se za něj nepřimluvil před vládcem etiopský 
eunuch Abdemelech.1 Ten Božího služebníka odtamtud vysvobodil. 
Sidkijáš se o samotě setkal s prorokem, aby se dozvěděl, jak mu 
Pán velí postupovat. Jeremiáš řekl, že je jen jedno řešení — dob-
rovolně se vydat do Nabuchodonozorových rukou. Král se ale bál 
svých vlastních velmožů a neposlechl. Jedenáctého roku Sidkijášovy 
vlády, devátého dne měsíce tamuzu Chaldejci prorazili široký otvor 
v městských hradbách. Zuřiví válečníci dostali svobodu a zabíjeli ka-
ždého, kdo jim padl do rukou. Židovskému vládci se podařilo utéct, 
ale hlídka si toho všimla a poslala za ním honce, kteří zběha lehce 
dostihli. Babylonský král rozkázal před očima Sidkijáše zabít jeho 

1 také Ebedmelech
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syny. To byl poslední obraz, který ve svém životě viděl, protože pak 
mu protivníci vypíchli oči. Potom ho v okovech poslali do Babylonu 
a tam posadili do vězení (Jer 52).

Za měsíc do podrobeného Jeruzaléma přišel náčelník tělesné 
stráže chaldejského krále Nebuzardan.1 Ten přikázal zbořit Šala-
mounův chrám, královský palác i všechny lepší domy a také hradby 
kolem města. Prorok Jeremiáš dostal plnou svobodu. Mohl jít do 
Babylonu, ale vybral si raději zůstat v rodné zemi. Když viděl úplné 
rozboření bývalého hlavního města, vzrušeně vyjádřil svůj zármu-
tek ve verších svého „Pláče“. Ještě než byla svatyně zničena, Boží 
služebník skryl Archu úmluvy i věčný oheň, který sestoupil z nebe 
ještě za dnů Mojžíše a Áróna a od té doby stále hořel v chrámu. 
Jeremiáš ho položil do vyschlé studny. Když se židé vrátili ze zajetí, 
našli tento oheň, zázračně se obnovil (viz 2Mak 1,19–32). Archu 
úmluvy Jeremiáš zpočátku uchovával u sebe doma a pak ji ukryl 
v jeskyni na jedné hoře.2 Tam je uchovávána až do druhého Kris-
tova příchodu. Ke zbožným kněžím a levitům, kteří mu pomáhali, 
prorok Jeremiáš promluvil: „Hospodin odešel ze Sionu do nebe, vrátí 
se však s mocí a znamením Jeho příchodu bude, když se všechny 
národy pokloní dřevu.“

Chaldejci ustanovili správcem nad zpustošenou židovskou zemí, 
v níž zůstalo několik set chudých zemědělců, Gedaljáše. Lid však ani 
teď nečinil pokání. Někteří židovští vojevůdci, kteří utekli před ne-
přáteli do sousedních zemí, se vrátili a zanedlouho Gedaljáše zabili. 
Báli se hněvu Nabuchodonozora, proto se vydali do Egypta, z něhož 
kdysi Pán svou pravicí vyvedl jejich otce. Sluha Boží se je snažil 
odvrátit od tohoto úmyslu a prorokoval jim, že pokud ho uskuteční, 
v Egyptě je dostihne smrt, které se teď hrozí. „Dobře si pamatujte“, 
řekl jim, „že zahynete mečem, hladem a morem na místě, kam chcete 
jít, abyste tam žili v sytosti a klidu.“ (viz Jer 42,2–22) Přesto zbytek 
Židů se dal na cestu a násilně s sebou vzali i proroka Jeremiáše a 
jeho učedníka Bárucha. Usídlili se ve městě Tachpanchésu,3 kde 
Mojžíš v dávné minulosti činil velká znamení před faraónem. Svatý 
Jeremiáš tam prožil čtyři roky. Kromě jiného předpověděl pád model 
poté, co přijde Pán Ježíš jako dítě do těchto končin. Místní obyvate-
lé začali vyobrazovat pannu s nemluvňátkem položeným v jeslích. 
Vládce Ptolemaios se svého času zeptal egyptských žreců, proč se 

1 také Nebúzaradán
2 Někteří tvrdí, že tou horou byla Golgota. 
3 Tachpanchés — město v Dolním Egyptě
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klanějí tomuto vyobrazení. Odpověděli mu, že je to tajemství, před-
povězené ještě jejich otcům a oni čekají na jeho naplnění.

Jeremiáš znovu v Egyptě prorokoval, že se blíží Boží trest. Na-
buchodonozor přemůže Egypťany a vyhubí Židy, kteří žijí mezi nimi 
(viz Jer 44,28–30). To rozhněvalo nevěřící krajany natolik, že hla-
satele pravdy ukamenovali. Ještě v témž roce Chaldejci rozmetali 
faraónovo vojsko a na příkaz svého krále vyhubili všechny Židy, 
kteří se přestěhovali do Egypta.

Ostatky svatého proroka přenesl 250 let po jeho smrti Alexandr 
Makedonský1 do města Alexandrie, které vybudoval, a nechal je 
pohřbít na velmi důstojném místě zvaném tetrapylon.

Tradice říká, že Jeremiáš zachovával panictví po celý svůj život 
(viz Jer 16,2).

Když na Židy útočil vojevůdce Nikanor, Juda Makabejský uviděl 
ve snu proroka Jeremiáše, který mu podával zlatý meč se slovy, že je 
to dar od Boha, kterým přemůže všechny nepřátele (viz 2Mak 15,16).

1 336–323 před Kristem
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SVATÍ MUČEDNÍCI BORIS A GLEB

„Rod spravedlivých bude požeh-
nán.“ (Ž 112,2)

Svatý Vladimír, který prosvítil 
křtem svatým celou ruskou zem, měl 
dvanáct synů od různých manželek, 
které si vzal ještě před svým obráce-
ním. Nejstarším byl Vyšeslav, syn Vla-
dimírovy varjažské manželky Olavy. 
Vladimír měl ještě čtyři syny od poloc-
ké kněžny Rognědy: Izjaslava, Mstisla-
va, Jaroslava a Vsevoloda. Jeho třetí 
manželkou byla Řekyně, vdova po Ja-
ropolkovi (rodném bratrovi Vladimíra), 
jehož Vladimír, ještě jako pohan zabil, 
vzal si jeho ženu a přijal jeho syna 
Svjatopolka za svého. Svjatopolk tedy 
nebyl vlastním synem Vladimíra, ale 
synem jeho vlastního bratra Jaropol-

ka. Od dalších manželek měl Vladimír syny Svjatoslava, Mstislava, 
Stanislava a Sudislava. A od byzantské princezny Anny, kterou si 
vzal po křtu, měl syny Borise a Gleba.

Vladimír určil své syny za knížata v různých zemích: Svjatopolka 
v Turově, Jaroslava v Novgorodě, Borise v Rostově, Gleba v Muromě 
a další v jiných knížectvích.

Boris a Gleb byli od raného věku vychováváni v křesťanské víře 
a vynikali nad své bratry mnoha ctnostmi: mírností, rozvážností, 
laskavostí a zbožností. Proto později horlivě dbali o utvrzení víry 
v Ježíše Krista na Rusi.

Podle slov kronikáře Nestora se oba zalíbili Bohu a byli spra-
vedlivými knížaty, která svatostí života, naplněného modlitbou a 
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dobrými skutky, zářila mezi svými bratry jako dvě jasné hvězdy. 
Proto Vladimír chtěl, aby po jeho smrti na kyjevský trůn usedl Boris.

Když uplynulo 28 let od křtu Rusi, Vladimír vážně onemocněl. 
Před smrtí chtěl předat moc svému synovi Borisovi, který k němu 
právě přijel z Rostova.

Pečeněhové1 táhli do války proti Rusi a Vladimír byl velmi smut-
ný, protože už neměl sílu vzdorovat nepřátelům. Znepokojený zavolal 
Borise a svěřil mu velení vojska v boji proti bezbožným Pečeněhům. 
Boris šel s radostí a řekl otci: „Jsem připraven vykonat to, po čem 
touží vůle tvého srdce.“ Vytáhl na Pečeněhy (rok 1015) a na hlavu 
je porazil.

Právě tehdy zemřel kníže Vladimír. Svjatopolk, který byl právě v 
Kyjevě, zatajil smrt svého otce ve snaze uchvátit moc. Kyjevané se 
však dozvěděli o smrti svého milovaného knížete, v noci vpadli do 
knížecího sídla v Berestově,2 zabalili tělo zesnulého do koberce a 
odvezli ho do Desátkového chrámu,3 kde si kníže přál být pohřben.

Když se Boris dozvěděl o smrti svého otce, rozplakal se a nemohl 
ani mluvit. Když se doslechl o Svjatopolkově úskočném jednání, byl 
velmi smutný, ale posilovala ho myšlenka, že když ho jeho bratr 
na radu zlých lidí zabije, stane se mučedníkem a Pán přijme jeho 
duši. Zapomenul na zármutek a své srdce utěšoval slovy Pána: „Kdo 
ztratí svou duši pro mě a pro evangelium, ten ji zachrání.“ (Mk 8,35)

Mezitím Svjatopolk kul své zákeřné plány. Přestože navenek vy-
stupoval jako křesťan, v jádru to byl mocichtivý pohan, jemuž nebylo 
nic svaté. Za Vladimírova života se vzbouřil proti svému otci, za což 
byl zbaven vlády v Turovském knížectví. A nyní, po smrti svého otce, 
plánoval zabít všechny své bratry a poté se usadit v Kyjevě a stát se 
jediným pánem celé Rusi.

Svjatopolk věděl, že obyvatelé Kyjeva chtějí Borise dosadit na 
knížecí trůn, proto jednal úskočně. Usedl na trůn svého otce, povolal 
k sobě šlechtice z Kyjeva a dal jim mnoho darů, aby si je získal. Byli 

1 kmenový svaz turkotatarských, sarmatských a ugrofi nských kočovných 
kmenů, které podnikaly útoky na Kyjevskou Rus, Byzanc a Bulharsko

2 vesnice Berestov byla dlouholetým knížecím sídlem; toto historické místo 
se nacházelo na území současného Kyjeva

3 Chrám Zesnutí Přesvaté Bohorodičky v Kyjevě byl první kamenný kostel 
Kyjevské Rusi. Svatý kníže Vladimír vyčlenil na výstavbu a údržbu chrámu 
desetinu svých příjmů, odkud také pochází jeho název. Sem sv. Vladimír 
dal z Chersonesu přenést ostatky sv. Klementa Římského.
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mezi nimi pohanští bojaři, kteří měli již dlouho nepřátelský postoj 
k Vladimírovi a jeho křesťanským synům. Poté se Svjatopolk tajně 
vydal do Vyšhorodu, kde si zavolal bojary, jejichž náčelníkem byl 
bojar Putša, a řekl jim: „Povězte mi popravdě, jste připraveni mě 
následovat?“ Putša mu odpověděl: „Všichni jsme připraveni za tebe 
položit své životy.“ Tehdy jim prozradil svůj úmysl. „Jestli jste při-
praveni položit za mě své životy, jděte, najděte mého bratra Borise a 
v příhodný čas ho tajně zabijte. Až se stanu ruským knížetem, budete 
vládnout spolu se mnou.“ Oni Svjatopolkovi slíbili, že tak učiní.

Boris na zpáteční cestě z válečného tažení rozložil tábor u řeky 
Alty. Jeho bojaři mu říkali, aby šel co nejdříve do Kyjeva, vyhnal 
chamtivého Svjatopolka, sám usedl na kyjevský trůn a všechen lid, 
který je mu nakloněn, mu pomůže dát Svjatopolkovi za vyučenou. 
Boris ale nechtěl bratrovražednou válku. Bojaři varovali knížete, že 
Svjatopolk mu usiluje o život. Svatý Boris se odevzdal vůli nebeské-
ho Otce a prosil Ho, aby ho učinil hodným zemřít za spravedlnost, 
jestli je to Jeho vůle.

Nastal večer a sv. Boris, sklíčený smutkem, vešel do svého sta-
nu a se slzami se prosebně obrátil k Bohu: „Pane Ježíši, neoslyš 
má slova, neboť v Tebe doufám! Ať přijmu úděl s Tvými služebníky, 
se všemi Tvými svatými.“ Boris se už dozvěděl o spiknutí, které na 
něj připravil Svjatopolk. V noci proto nespal, ale vroucně se modlil, 
aby Pán přijal jeho oběť a zastavil zlo, které Rusi ze strany Svjato-
polka hrozí.

Mezitím Svjatopolk poslal vyšhorodské bojary, aby zabili jeho 
bratra. Vrazi přišli k Altě v noci, přiblížili se a uslyšeli Borisův hlas, 
jak se modlí slovy žalmu: „Hospodine, jak mnoho je mých protivníků! 
Mnozí povstávají proti mně. Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: 
‚Není pro něj záchrany v Bohu.‘ Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, 
štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu. Pozvedám hlas k Hospodi-
nu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá. Ulehnu, usnu a probudím 
se, neboť Hospodin mě podepírá. Nebojím se davu desetitisíců, kteří 
kolem proti mně se kladou. Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj 
Bože! V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!“ (Ž 3)

Pak se sv. Boris začal modlit před ikonou Spasitele: „Pane Ježíši, 
Ty jsi přišel na tento svět a dobrovolně ses nechal přibít na kříž, přijal 
jsi utrpení za naše hříchy. Učiň i mne hodným mučednické smrti.“ A 
když uslyšel kroky kolem stanu, sv. Boris se slzami řekl: „Sláva 
Ti, Pane, že jsi mě učinil hodným přijmout hořkou smrt kvůli 
závisti a mučednicky zemřít kvůli věrnosti Tvým přikázáním 
a pro Tvé slovo, neboť jsem nechtěl získat vládu pro sebe, 
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přestože mám ve svých rukou všechny vojáky svého otce, ani 
jsem nepomyslel učinit něco zlého mému bratrovi. Ve všem jsme 
postupovali podle slov apoštola: Láska je trpělivá, všemu věří, a ne-
hledá svého.“ (1Kor 13,4–5,7) „V Lásce není strachu, ale dokonalá 
láska vyhání strach.“ (1J 4,18) „Ve Tvých rukou, Pane, je má duše, 
nezapomínal jsem na Tvá přikázání. Ať se stane to, co chce Pán.“

Po těchto slovech do stanu vtrhli najatí vrazi a probodli svatého 
kopími. Když to viděl služebník sv. Borisa, Georgij, vrhl se k jeho 
tělu a řekl: „Neopustím tě, můj dobrý pane. Kéž jsem i já hoden 
ukončit svůj život s tebou za Krista.“ Tehdy poslaní vrazi zabili i jeho 
a usekli mu hlavu, aby z jeho krku sňali drahocenný řetěz, dárek 
svatého knížete. Svatého Borise zabalili do stanu, položili na vůz a 
odvezli. Tajně přivezli jeho tělo do Vyšhorodu a pochovali v chrámu 
sv. Basila. Tak 24. července 1015, přijal sv. Boris mučednickou 
smrt a odešel k Pánu.

Ničemný Svjatopolk se ale nezastavil jeho zavražděním. Ve svém 
bláznovství si usmyslel zabít i Gleba. Poslal k sv. Glebovi vzkaz: 
„Rychle přijď, otec je velmi nemocen a volá tě.“ Gleb hned sedl na 
koně a s nevelkým množstvím vojáků spěchal na zavolání. Když 
dorazil do Smolenska, sedl na člun, aby se po řece Smjadině dostal 
na Dněpr. Zde ho dostihla zpráva od bratra Jaroslava, že jejich otec 
Vladimír zemřel a že Svjatopolk zabil Borise. Jak to sv. Gleb uslyšel, 
zaplakal steskem po otci a zavražděnému bratrovi. Padl na kolena a 
modlil se. Slzami posvětil památku otce i bratra mučedníka a prosil 
Pána, aby i jemu daroval šťastnou smrt, neboť věděl, že se z rukou 
Svjatopolka nezachrání. Ještě plakal, když dorazili ničemní sluhové 
Svjatopolka, přepadli člun, v němž se Gleb plavil, a vůdce vrahů 
hned rozkázal Gleba zabít. Tehdy jeden z Glebových sluhů, který 
se hněval na svého pána, vytáhl svůj nůž, vzal zezadu sv. Gleba za 
hlavu a podřízl mu hrdlo. Tak sv. Gleb odevzdal svého ducha do 
rukou nebeského Otce. Stalo se to 5. září roku 1015. Tělo sv. Gle-
ba nechali v křoví v lese na břehu řeky. Na tom místě lidé uviděli 
ohnivý sloup a bylo slyšet andělské zpěvy. Nikdo však nevěděl, co 
tyto zázraky znamenají. Až náhodně myslivci našli svaté tělo, které 
se nerozpadlo, a dali vědět do Smolenska. Tehdy ostatky svatého 
přenesli do města a pochovali v chrámu.

Po zavraždění Borisa a Gleba Svjatopolk zabil ještě třetího bratra 
Svjatoslava. Tehdy Jaroslav, kníže velkého Novgorodu, shromáždil 
vojsko a vytáhl proti Svjatopolkovi, aby zastavil bratrovraždění. 
Válka Jaroslava se Svjatopolkem trvala téměř čtyři roky. Tu vítězil 
Jaroslav a vyháněl Svjatopolka, tu přemáhal Jaroslava Svjatopolk a 
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získával vítězství. Nakonec byl Svjatopolk přemožen na tom místě, 
kde zabil sv. Borise. Před touto poslední bitvou Jaroslav pozvedl své 
ruce k nebi a modlil se se slzami k Bohu: „Krev mých bratří volá ze 
země k tobě, Pane, Bože můj, ale prosím Tě, Všemohoucí Stvořiteli, 
nejspravedlivější Soudce, sám odplať za krev spravedlivých Borise 
a Gleba, aby Svjatopolk nemohl více prolévat bratrskou a křesťan-
skou krev.“ Pak dodal: „Bratři moji svatí, Borisi a Glebe, pomozte mi 
v mém boji!“ Zakončil modlitbu, posílil své vojáky a začal bitvu proti 
Svjatopolka u řeky Alty. Bitva trvala až do samého večera. Taková 
seč nebyla na Rusi nikdy a až k večeru Jaroslav ledva zdolal Svja-
topolkova vojska. Sám Svjatopolk s malou skupinou z této bitvy 
utekl. Z dopuštění Božího na něj zaútočil démon strachu a tak ho 
zparalyzoval, že ho museli nést na nosítkách. Ze strachu nemohl 
Svjatopolk dlouho zůstávat na jednom místě, ale stále křičel: „Hle, 
ženou se za námi, utíkejte!“ A tak utíkali z místa na místo a nosili ho 
na nosítkách. Proběhl tak přes polské území hnaný Božím hněvem, 
až dorazil na pustinu mezi zeměmi Poláků a Čechů. Tady ukončil 
život a přijal spravedlivou odplatu, neboť nemoc na něj seslaná, 
svědčila o věčném utrpení po smrti.

Od té doby válka v Ruské zemi utichla. Když kníže Jaroslav za-
sedl na kyjevský trůn, s velkou poctou přenesl ostatky sv. Gleba 
do Kyjeva, kde je uložili vedle hrobu sv. Borise. Jak píše letopisec 
Nestor, ostatky svatých knížat „dávají uzdravení všem, kdo k nim 
přicházejí s vírou. Chromí chodí, slepí vidí, nemocní jsou uzdravováni, 
svázání démony jsou osvobozováni, svatá knížata jsou orodovníky 
za Ruskou zem“.

Když shořel chrám sv. Basila, kníže Jaroslav rozkázal vystavět 
nový chrám. Při jeho svěcení kyjevský metropolita Jan I. (1008–
1033) otevřel rakve svatých knížat a jejich těla byla nalezena nepo-
rušená. Celý chrám naplnila velebná vůně.

Za Izjaslava, Jaroslavova syna, když metropolitou byl Georgij I., 
byl na počest svatých bratří vybudován nový chrám, kam byly s vel-
kými zástupy lidu a v přítomnosti mnoha knížat přeneseny ostatky 
svatých. Znovu chrám naplnila velebná vůně. Při přenesení svatých 
ostatků byl přítomen i Teodosius Pečerský. Od té doby se 2. květen 
spolu s 24. červencem (den smrti sv. Borise) staly dny uctívání sva-
tých Borise a Gleba. V tento den roku 1072 se uskutečnilo jejich 
první přenesení. Druhé přenesení do velkého kamenného chrá-
mu, který vystavěl kníže Černigova, Oleg, se uskutečnilo rovněž 
2. května 1115.
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SVATÝ TEODOSIUS PEČERSKÝ, IGUMEN

Svatý Teodosius Pečerský se 
narodil roku 1008 v rodině kníže-
cího dvořana ve Vasilevě1 blízko Ky-
jeva. Svá dětská i mladá léta strávil 
v Kursku, kam se s ním jeho rodiče 
přestěhovali. Dali ho do školy, aby 
se naučil číst a psát a později se 
učil Písmu svatému. Teodosius se 
učil rychle. Všichni žasli nad jeho 
rozumností. Každý den chodil do 
chrámu a velmi pozorně poslouchal 
všechno, co se četlo i zpívalo. Nejvíc 
ho uchvátil Ježíš Kristus, Boží Syn, 
který sestoupil na zem, aby spasil 
lidi. Teodosius také rád poslouchal 
příběhy o svatých a mniších.

Když bylo Teodosiovi 13 let, zemřel mu otec. Největší chlapcovou 
útěchou v tomto zármutku byla modlitba. Modlil se každého dne a 
každé noci. Oblékal se chudě, a jak jen mohl, pomáhal chudobným. 
Smrt otce ho vedla k tomu, že začal více myslet na smrt a věčný život. 
Matka viděla, že Teodosius uniká světským zábavám a nechce nosit 
drahý oděv, často chodí do chrámu, pracuje spolu se služebnictvem 
a vše, co u sebe má, rozdává chudobným. Zlobila se proto na něj 
a dokonce ho i bila. Avšak chlapec všechno snášel trpělivě a ještě 
více se modlil, obzvlášť za svou matku, a tajně myslel na to, jak by 
svůj život zcela zasvětil Bohu.

Když se dozvěděl, že se poutníci chystají na cestu do Svaté země, 
Teodosius utekl z domu a přidal se k nim. Matka ho ale dohnala, 
přivedla zpět domů, velmi ho zbila, svázala mu nohy a zamknula 

1 dnešní Vasylkiv
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v temné místnosti. Chlapec snesl trest pokojně a trpělivě. Nebylo 
to nadarmo. Svou mírností zasáhl srdce matky, která ho z domá-
cího vězení brzy propustila. Jen ho prosila, aby už víckrát z domu 
neutíkal. Od té doby chlapec začal ještě častěji chodit do chrámu.

Jednou se dozvěděl, že v některých chrámech chybí prosfory1 a 
začal je proto sám doma vyrábět. Koupil pšenici, vlastníma rukama 
ji rozemlel a upekl z ní prosforu, kterou přinesl jako dar do chrámu. 
Ale i za to ho matka napomínala. Chlapec jí řekl: „Matko, prosím tě, 
vyslechni mě — náš Pán Ježíš Kristus se kvůli nám tak ponížil, 
aby nám dal příklad, abychom se i my kvůli Němu pokořovali. 
On sám proměnil chléb ve své Tělo. Copak by to mělo být pokládáno 
za ponížení připravovat takový chléb?! V něm se má uskutečnit to 
velké tajemství proměnění v Tělo Kristovo.“ Když to matka slyšela, 
podivila se a už chlapce nechala. Za rok však znovu začala Teodo-
siovi lát za to, že pekl prosfory. Chlapec proto v noci opustil domov a 
šel k jednomu knězi. Ten ho rád přijal a ubytoval u sebe. Teodosius 
pak snaživě knězi pomáhal. Zpíval a četl v chrámě při bohosluž-
bách a pekl prosfory. I tady ho ale matka našla a s hněvem a bitím 
se s ním vrátila domů. Chlapec se pak už jen modlil k Pánu Ježíši 
Kristu a každého dne navštěvoval chrám. Správce Kurska viděl po-
koru a zbožnost hocha a obdaroval ho pěkným oděvem. Teodosius 
v něm trochu pochodil a pak ho dal chudým. Když to správce viděl, 
obdaroval ho jiným, ještě pěknějším oděvem, ale chlapec i ten dal 
chudým. A tak to dělal mnohokrát.

Za nějaký čas Teodosius slyšel Ježíšova slova z evangelia: „Kdo 
miluje otce nebo matku více nežli mne, není mě hoden.“ (Mt 10,37) a 
„Moje matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a vykonávají 
ho.“ (Lk 8,21) Zapálil se těmito slovy a odešel tajně z domu. Přišel do 
Kyjeva a zde se doslechl o ctihodném Antonínovi, který žil v pečeře 
(jeskyni). Teodosius šel za ním a prosil ho, aby ho přijal k sobě. An-
tonín řekl: „Dítě, vidíš jaká těsná a ponurá je tato jeskyně? Nevydržíš 
setrvávat na tomto místě.“ Mladý Teodosius odpověděl: „Ctihodný 
otče, ale Ten, kdo se o všechny stará, náš Pán Ježíš Kristus, mě při-
vedl k tobě, protože touží, abych byl skrze tebe spasen. Proto, co mi 
přikážeš udělat, udělám.“ Svatý Antonín ho tedy přijal, požehnal a 
svěřil ho zkušenému mnichovi a knězi Nikonovi. Ten vykonal obřad 
mnišského postřihu. Tehdy bylo Teodosiovi 24 let.

Po přijetí mnišských postřižin se Teodosius cele odevzdal Bohu 
a ctihodnému Antonínovi. Hodně se modlil a bděl. Modlil se i v noci 

1 chléb z kynutého pšeničného těsta požívaný k eucharistii ve východní církvi
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a vytrvale přemáhal ospalost. Každý den vykonával mnišské práce, 
byl zdrženlivý a často se postil. Antonín a Nikon se divili takové 
houževnatosti mladého Teodosia a chválili za to Ježíše Krista.

Teodosiova matka svého syna dlouho hledala a hořce pro něj 
plakala. Pak se dozvěděla, že je v Kyjevě. Hned se tam vydala a 
našla ho v Antonínově jeskyni. Když ho uviděla v hrubém hábitu 
a vyhublého v obličeji i na těle, rozplakala se a prosila ho, aby se 
vrátil domů: „Pojď, dítě, co bude třeba pro spásu tvé duše, to budeš 
dělat i ve svém domě.“ Ale Teodosius jí odpověděl: „Matko, jestli mě 
máš ráda a chceš mě ještě někdy vidět, přestěhuj se do tohoto města 
a vstup do jednoho z ženských monastýrů. Pak sem budeš přichá-
zet, budeš mě vidět a zároveň spasíš svou duši.“ Matka však o tom 
nechtěla ani slyšet. Ctihodný Teodosius proto vešel zpět do pečery 
a celým srdcem se modlil za spasení své matky. Pán vyslyšel jeho 
modlitbu. Za několik dní přišla matka za ním znovu a řekla mu: 
„To, co jsi mi řekl, dítě, udělám, a už se zpět nevrátím. Je-li to vůle 
Boží, půjdu tady do ženského monastýru a tam zůstanu. Z tvých slov 
jsem poznala, že tento pomíjivý svět je ničím.“ Když to řekla, šla do 
ženského monastýru sv. Mikuláše a tam přijala postřih. Tak mod-
litba syna obměkčila tvrdé srdce matky a posvětila její duši. Prožila 
v monastýru ještě několik let a nakonec v hlubokém stáří pokojně 
a svatě zemřela v Pánu.

Za nějaký čas, když se blažený Nikon vydal do jiného kraje, Teo-
dosius byl vysvěcen na kněze. Ctihodný Antonín shromáždil kolem 
sebe dvanáct mnichů, za igumena jim určil Barláma a odešel do jiné, 
oddělené pečery. Teodosius zůstal s Barlámem. Spolu vybudovali 
malý chrám ke cti Přesvaté Bohorodičky, aby se tam mohli bratři 
shromažďovat ke společné modlitbě. Když kníže Izjaslav ustanovil 
Barláma představeným nově založeného monastýru sv. Demetria1 
v Kyjevě, Antonín jmenoval ctihodného Teodosia igumenem Pečer-
ského monastýru. Přestože otec Teodosius přijal službu předsta-
veného, nezměnil svou poníženost a způsob života, ale pamatoval 
na Pánova slova: „Kdo se mezi vámi chce stát velkým, ať je vaším 
služebníkem.“ (Mt 20,26) Ve všem dával dobrý příklad, k veškeré 
práci přicházel dříve než ostatní a do chrámu rovněž přicházel první 
ze všech a poslední odcházel.

Počet bratří neustále rostl a za krátký čas jich už bylo sto. Te-
odosius viděl, že v pečeře i v chrámě je už málo místa pro takové 

1 pozdějšího Michajlovského Zlatovrchého monastýru, jehož součastí je 
Michajlovský chrám
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množství bratří, našel proto nedaleko od jeskyně místo, na němž by 
bylo možné vybudovat monastýr. Ctihodný Teodosius přijal k stavbě 
monastýru požehnání od sv. Antonína a za krátký čas vystavěl velký 
dřevěný chrám Nanebevzetí Přesvaté Bohorodičky a monastýr. Pak 
se spolu s bratřími přestěhoval na to místo.

V té době jeden z bratří, který navštívil svatá místa a přinesl za-
psaná pravidla studitského monastýru, která vycházela z pravidel 
sv. Basila Velkého. Teodosius přijal tato pravidla a začal je používat 
ve svém monastýru. Založil tak společný mnišský život, který na 
tomto území do té doby nebyl.

Svatý Teodosius důsledně dbal o své bratry a často jim zdůrazňo-
val pokání. Říkal: „My mniši se musíme každodenně kát za své 
hříchy, neboť pokání je klíčem do nebeského království. Bez 
něj tam nikdo nevstoupí. Pokání je cesta, která vede k životu. 
Utvrďme na ní naše nohy, protože i když je dnes příkrá, na 
jejím konci je radostná Pravda.“ Když slyšel, že se někdo modlí, 
měl radost a oslavoval Boha za takového mnicha. Když ale viděl, že 
někdo nezachovává pravidla, napomínal ho a ukládal mu skutky 
pokání, aby ho napravil.

Kníže Izjaslav měl sv. Teodosia velmi rád. Často za ním přicházel, 
aby z rozhovoru se ctihodným otcem získal duchovní užitek. Teodo-
sius se ale proto nevyvyšoval. Pracoval svýma rukama a skutkem 
dával dobrý příklad. Často přicházel do pekárny a sám pracoval 
s těmi, kteří pekli chléb.

Jednou, když se blížil svátek Nanebevzetí Přesvaté Bohorodičky, 
nebyla v kuchyni voda. Bratr, který řídil hospodářství, přišel za sva-
tým a řekl, že nemá kdo nanosit vodu. Teodosius hned vstal a začal 
nosit ze studny do kuchyně vodu. Jeden bratr uviděl, že představený 
nosí vodu, rychle běžel a řekl to několika bratřím. Ti hned přišli a 
nanosili vody až moc. Podobně když nebylo dřeva a bratr, který řídil 
hospodářství, řekl sv. Teodosiovi: „Otče, přikaž, aby někdo z bratří, 
kteří teď nic nedělají, šel a připravil dříví.“ Teodosius odpověděl: 
„Já teď nic nedělám, já jdu.“ Bylo to v čase oběda. Teodosius řekl 
bratřím, aby zasedli ke stolu a poobědvali. Sám vzal sekeru a začal 
sekat dříví. Když se bratři najedli a vyšli na dvůr, uviděli igumena, 
že seká dříví. Hned také vzali sekery a začali sekat dřevo.

Jednoho dne šel sv. Teodosius kvůli jakési záležitosti za kníže-
tem Izjaslavem. Zdržel se tam až do večera. Kníže pak nařídil, aby 
svatého odvezli do monastýru na voze. Sluha, který svatého vezl, 
nevěděl, kdo to je a myslel si, že je to prostý mnich, protože měl 
chudobný oděv. Řekl mu: „Ty si sedni na koně, já si odpočinu na 
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voze.“ Ctihodný otec hned vstal, sedl na koně a vezl sluhu, který 
ležel na voze. Když už svítalo, různí velmoži, kteří jeli ke knížeti a 
zdaleka Teodosia sedícího na koni poznali, ukláněli se mu. Ctihodný 
otec řekl sluhovi: „Už je ráno, vstaň a usedni na svého koně.“ Když 
sluha viděl, že se mnichovi všichni klaní, lekl se a usedl na koně. 
Ctihodný otec seděl na voze a ještě více těch, s nimiž se potkávali, 
se mu uklánělo. Pak vůz přijel do monastýru a mnoho mnichů vy-
šlo vstříc svému představenému, aby ho uvítali. Sluha se ještě více 
polekal a přemýšlel, kdo to je, že se mu všichni tak uklánějí a vítají 
ho. Ctihodný otec ho zavedl do monastýru, řekl, aby mu bratři dali 
najíst, a když pojedl, propustil ho. Otec Teodosius nikomu neříkal, 
jak proběhla cesta, sám sluha o tom později bratřím vyprávěl.

Když Teodosius slyšel o něčem, co bylo uděláno proti poslušnosti, 
nazýval to nepřítelovým podílem.

Jednou šli někteří bratři spolu s otcem Teodosiem na svátek vel-
komučedníka Demetria do monastýru, který mu byl zasvěcen. Kdosi 
ten den obdaroval Pečerský monastýr chutnými chleby. Ctihodný 
otec přikázal hospodáři monastýru, aby ty chleby dal na oběd bra-
třím, kteří zůstávají v monastýru. Hospodář ale neposlechl, protože 
si pomyslel, že dá ty chleby až následujícího dne, kdy už budou 
v monastýru všichni bratři. Dal proto k obědu obyčejné chleby. 
Když se následujícího dne všichni bratři sešli a přišli ke stolu, na 
stole ležely ty dobré chleby. Svatý Teodosius to uviděl a řekl: „Od-
kud jsou ty chleby?“ Hospodář odpověděl, že je přinesli včera, ale 
on je předešlého dne nedával, protože bylo málo bratří a pomyslel 
si, že je dá, až budou všichni. Teodosius mu řekl: „Lepší by bylo, 
kdyby ses nestaral o den, který teprve přijde, ale jednal podle toho, 
co jsem ti přikázal. Dnes by nám náš Pán, který se o nás vždy stará, 
dal podle potřeby a postaral by se o nás víc.“ Pak uložil hospodáři 
pokání jako tomu, kdo se provinil neposlušností.

Teodosius byl nezištný a velmi milosrdný k chudobným. Blízko 
monastýru vybudoval dům a chrám svatého mučedníka Štěpána, 
kde přijímal chudobné, slepé, postižené i malomocné. Na jejich ob-
živu dával desátek z monastýrských příjmů. Každou sobotu posílal 
celý vůz chleba těm, kteří byli ve věznicích.

Jednoho dne přišel za Teodosiem hospodář Teodor a řekl mu: 
„Dnes nemám co dát bratřím k jídlu.“ Svatý odpověděl: „Jdi, buď 
trochu trpělivý a modli se k Bohu, On se o nás postará. A nebude-
me-li toho hodni, dáš bratřím k večeři vařenou pšenici s medem. 
Spoléhejme však na Boha, který dal v poušti nebeský chléb 
neposlušným lidem. Tak může dnes dát jídlo i nám.“ Když to 
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hospodář uslyšel, odešel. Teodosius se pak za to nepřestával modlit 
k Bohu. Jeden bojar, jemuž Bůh vložil na srdce, aby poslal mona-
stýru almužnu, naplnil tři vozy různým jídlem a poslal do Pečers-
kého monastýru. Když to ctihodný otec uviděl, chválil Ježíše Krista 
a řekl hospodáři: „Vidíš, bratře Teodore, že Bůh nás neopustí, 
jen když na Něj spoléháme celým srdcem. Jdi a prostři bratřím 
stůl na tento den.“ Takové a podobné zázraky Pán štědře dělal na 
modlitby svatého.

Když počet mnichů znovu vzrostl a už v chrámě nebylo místo, 
sv. Teodosius začal prosit Boha, aby ukázal místo, kde by mohli 
vybudovat velký kamenný chrám Přesvaté Bohorodičce. Tehdy Pán 
na modlitbu svatého zázračným způsobem ukázal místo na jed-
nom kopci. Když začali s výstavbou chrámu, Teodosius vlastníma 
rukama pomáhal na stavbě. Byl oblečen do starého už prodřeného 
oděvu, takže by si někdo mohl pomyslet, že tam pracuje ne igumen, 
ale někdo z chuďasů. Když šel za dělníky, co budovali, potkala ho 
vdova, které na soudu ukřivdili, a zeptala se ho: „Bratře, pověz mi, 
je v monastýru váš igumen?“ Teodosius jí odpověděl: „A co bys od 
něj potřebovala, protože on je člověk hříšný.“ Žena mu řekla: „Jestli 
je hříšný, to nevím, ale mnohým pomáhá v trápení a těžkostech. Jdi 
proto za ním, aby mi pomohl, protože soudce se ke mně zachoval 
nespravedlivě.“ Svatému jí bylo líto a řekl: „Jdi, ženo, domů, a když 
náš igumen přijde, řeknu mu o tvé záležitosti a Bůh tě těch těžkostí 
zbaví.“ Žena tedy šla domů. Ctihodný otec se obrátil na soudce a 
on vdově vrátil všechno, čím jí ukřivdil.

Nedlouho poté, co začali budovat chrám, sv. Teodosius onemoc-
něl. Svolal všechny bratry a v lásce a pokoře poučoval každého a 
učil je, že nejdůležitější je spasit svou duši. Potom jim určil nového 
igumena, Štěpána, a všechny je propustil. Svatého Teodosia pak 
zachvátila silná horečka. Bratři se kolem něho sešli a Teodosius se 
modlil: „Ať se stane vůle Boží ve všem. Modlím se však k Tobě, 
Vládce můj, Ježíši Kriste, buď milostivý mé duši, aby ji nepo-
tkali zlí duchové, ale ať ji přijmou Tví andělé a zavedou do 
světla Tvého milosrdenství.“

Když nastala sobota, svatý řekl bratřím: „Mé milované děti, bratři 
moji, mám vás rád a odcházím k našemu Vládci, Pánu Ježíši Kristu. 
Bůh, který všechno stvořil svým slovem a moudrostí, ať vám žehná a 
zachová vás v každém soužení. Ať ochrání vaši neotřesitelnou a 
pevnou víru v Něho, abyste přebývali společně v jednotě a lásce 
až do smrti.“ Když to svatý řekl, poprosil, aby všichni odešli. Pak 
vstal z lůžka, padl na kolena a se slzami v očích se modlil k Bohu 
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za spásu své duše. Volal na pomoc všechny svaté a především naši 
svatou vládkyni Bohorodičku. Po modlitbě ještě na chvíli ulehl, 
vzhlédl vzhůru, zkřížil ruce na hrudi a tak odevzdal svou duši do 
Božích rukou. Ctihodný otec Teodosius zemřel 3. května roku 1074.

Po smrti Teodosia bratři pochovali jeho tělo v jedné pečeře, jak to 
určil. Mnoho lidí obdrželo od svatého pomoc i po jeho smrti. Jeden 
kněz z chrámu sv. Sofi e velmi těžce onemocněl a ležel v horečkách. 
Když trochu přišel k sobě, modlil se k Pánu a prosil o úlevu v nemoci 
na přímluvu ctihodného otce Teodosia. Usnul a uviděl Teodosia, 
který mu dal hůl a řekl: „Vezmi ji a choď s ní.“ Když se vzbudil, 
hned pocítil, že nemoc odešla. Vstal, šel do Pečerského monastýru 
a vyprávěl bratrům, jak byl na modlitby sv. Teodosia uzdraven.
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SVATÁ MUČEDNICE PELAGIE Z TARSU

Stalo se to za časů pronásledování křes-
ťanů císařem Diokleciánem (284–305). 
V kilíkijském městě Tarsu byl tehdy bis-
kupem Linus. Mnoho pohanů přiváděl 
k pravému Bohu a jako dobrý pastýř vedl 
každého k tomu, aby se mužně postavil za 
Pána Ježíše a položil za Něj i život v nepo-
chybné naději, že obdrží korunu vítězství 
v nebeském království.

Císař, který byl tehdy v Kilíkii, ho proto 
rozkázal vyhledat a dal zavřít i městskou 
bránu, aby nemohl utéci. Blahoslavený 
otec se ale z Božího zjevení včas dozvěděl, 
co vladař chystá, a tajně vyšel z města. 
Ukrýval se s jinými křesťany v horách a v 
pustinách. Mučitel proto obrátil svou zlobu 
proti těm, koho biskup pokřtil, a mnoho 
z nich uvrhl do temnice.

Žila tehdy v Tarsu dívka jménem Pelagie, 
která pocházela z bohaté a významné rodiny. Když uslyšela evange-
lium o Božím Synu, hned v Něj uvěřila a tak si Ho zamilovala, že si 
předsevzala, že se za nikoho nevdá, ale zasvětí se výhradně Pánu. 
Svatá panna vroucně toužila po křtu, a proto ji velmi zarmoutilo, 
že biskup už není ve městě. Pelagie zpočátku tajila svou víru i před 
svou matkou, protože ta horlivě sloužila modlám.

Syn Diokleciána poslal za svatou dívkou služebníky, kteří jí měli 
vzkázat jeho přání vzít si ji za manželku. Matku Pelagie to velmi 
potěšilo, ale Pelagie poslům nebojácně odpověděla: „Jsem už za-
snoubena jinému, lepšímu Ženichovi.“ Když mladík uslyšel takovou 
odpověď, velmi se rozhněval a přemýšlel nad pomstou. Nechtěl se 
však pomstít hned, doufal, že se dá dívka přesvědčit a splní jeho 
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přání. Pelagie se mezitím od věřících dozvěděla, kde se přibližně 
skrývá biskup Linus. Obrátila se proto k matce slovy: „Chci jít za 
svou chůvou, neboť jsem ji už dávno neviděla.“ Tak chtěla uniknout 
dozoru matky a najít biskupa. Matka však byla pod vlivem zlého 
ducha a nechtěla její prosbě vyhovět. Řekla: „Nemůžeš tam jít, dítě, 
teď, půjdeš jindy.“ Takovými a podobnými slovy všemožně bránila 
svaté dívce vykonat její úmysl. Pelagie však neztrácela naději a ještě 
horlivěji se modlila: „Učiň mne, Pane, hodnou uvidět Tvého služeb-
níka a neodmítej mi své svaté svátosti.“ Nakonec matka souhlasila 
a rozkázala připravit překrásný vůz i s mnoha otroky.

Po cestě Pelagii potkal sám biskup Linus, neboť mu Pán ukázal, 
že ho hledá. Pelagie nechala sluhy u vozu a přistoupila k Božímu 
služebníkovi s pozdravením. Odpověděl jí: „Pokoj mého Krista ať je 
s tebou, děvče.“ Pelagie řekla: „Buď veleben Bůh, který tě za mnou po-
slal, abys spasil mou duši od záhuby. Prosím tě kvůli Bohu, kterému 
sloužíš, pověz mi, co přikazuješ dělat tvým ovcím, aby získaly život 
věčný.“ Biskup odvětil: „Učím je poznání Otce i Syna i Ducha svaté-
ho. Vedu je k bohumilému životu v bázni Boží a lásce Ježíše Krista.“ 
Pelagie se ptala dál: „Pověz mi, otče můj, co je nejvíc potřebné pro ty, 
kteří se chtějí spojit s Bohem.“ Odpověděl jí: „Víra a křest na odpuš-
tění hříchů a k životu věčnému. Nic nemůže být potřebnější než toto.“ 
Pelagie ho prosila: „Smiluj se nade mnou a dej mi ten dar. Odříkám 
se satana i jeho andělů a všech jeho úskoků i bezduchých mo-
del, které mám už dávno v nenávisti jako příčinu věčné smrti. 
Nyní prosím nebeského Otce, aby mě, ač nehodnou, přijal za 
nevěstu pro svého Syna, který osvítil mé srdce, protože On je 
Sluncem pravdy.“ Biskup se podivil takové horlivosti a v duchu se 
z toho radoval. Nedaleko byl pramen vody. Linus vzdal díky Bohu a 
pokřtil svatou dívku. Ukázali se dva andělé, kteří panně podali bílý 
oděv. Biskup jí ještě podal Tělo a Krev Páně.

Pelagie se pak biskupovi uklonila se slovy: „Můj pane, modli se 
za mne k Bohu, aby mě posílil svým svatým Duchem.“ Biskup jí 
odpověděl: „Bůh, jemuž ses odevzdala, ať ti sešle pomoc z nebes a 
daruje ti vítězství nad protivníky.“ Pelagie řekla: „Slyšela jsem, že náš 
Pán ve svatém evangeliu říká: ‚Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. 
Buď bude totiž jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude 
jednoho držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.‘ 
(Mt 6,24) Proto není správné, abych nadále nosila tento drahý oděv 
a marné šperky. Od této chvíle je mi to vše odporné. Vezmi je, otče, 
prodej je a peníze rozdej potřebným.“ Linus souhlasil a po modlitbě 
se rozloučili.
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Svatá dívka se radovala v Duchu svatém a oslavovala Boha. 
Děkovala Mu, že ji učinil hodnou přijmout tak velké milosti. Pak 
se vrátila ke služebníkům, kteří na ni čekali. Ptali se jí: „Kde je ten 
muž, s kterým jsi rozmlouvala, paní? Viděli jsme jakousi zářivou ženu, 
která stála mezi vámi. Měla na hlavě dva diadémy, mezi nimiž zářil 
kříž.“ Pelagie jim začala hlásat Boží slovo. Duch svatý se dotkl jejich 
srdcí a řekli: „Jak bychom mohli nevěřit v Toho, kdo nás vysvobodil 
od věčných muk a daroval nám věčný život v nebi?“ Dívka se rado-
vala z jejich obrácení ke Kristu a tak pokračovali dál v cestě k její 
chůvě, tajné křesťance.

Když chůva uviděla, že Pelagie přijíždí, vyšla jí naproti. Stařenku 
udivilo, že mladé děvče není oblečeno jako obvykle v drahocenném 
oděvu, ale jen v prostinkém. Všimla si také, že i chování sv. Pelagie se 
změnilo. Dříve byla pyšná a vychloubačná, a teď pokorná a laskavá. 
Kdysi byla upovídaná, teď mlčenlivá. Dny a noci trávila v zahálce a 
marných potěšeních, teď většinu dne trávila na modlitbách, ba do-
konce i v noci vstávala a modlila se. Pelagie, která měla ráda různé 
vybrané stravy, se nyní postila a jedla prosté jídlo. Chůva podle toho 
poznala, že přijala křesťanskou víru a velmi se proto zaradovala. Za 
nějaký čas se děvče vrátilo ke své matce. Ta však, když se dozvěděla, 
že dcera je křesťanka, z velkého rozmrzelosti až ochořela. Když se 
vzpamatovala, běžela k císaři a žádala, aby poslal vojáky hledat bis-
kupa Lina. Chtěla, aby byl postaven před soud za to, že Pelagii svedl 
k přijetí křesťanské víry. Dioklecián hned učinil, jak žádala. Když 
Kristova služebnice viděla matku tak rozhněvanou, vzala s sebou 
několik služebnic, které uvěřily v Ježíše, a tajně odešla z domu, aby 
se schovala. Vojáci vše důkladně prohledávali, aby děvče a biskupa 
našli, ale Pán jim zaslepil oči a nenašli je. „Vidíte,“ řekla svatá, „náš 
Bůh miluje a přikrývá své služebníky, kteří v něho doufají!“

Pelagie za nějaký čas dostala od Božího Ducha světlo, aby sama 
šla domů a hovořila s matkou. Řekla jí: „Proč se zbytečně hně-
váš, matko, proč nechceš poznat pravdu? Copak se nestydíš posílat 
vojáky, aby hledali svatého muže, který ctí Stvořitele všehomíra? 
Nestydíš se rozpoutávat válku proti Všemohoucímu Pánu? Copak 
nevíš, že kdyby jeho služebník, biskup, poprosil, aby mu Pán poslal 
jednoho svého anděla, v jedné chvíli by zničil všechny pluky císař-
ského vojska?“ Mnoho promlouvala k matce, vyprávěla jí o Ježíši a 
přemlouvala ji, aby poznala pravého Boha, ale ničeho tím nedosáhla. 
Matka, zaslepená nerozumem a zlobou, neslyšela slova, která Bůh 
vdechl její dceři. Místo toho poslala k císařovu synu se vzkazem: 
„Tvoje nevěsta se zasnoubila křesťanskému Bohu.“ Když to chlapec 
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uslyšel, naplnila ho velká lítost a stesk a ztratil všechnu naději, 
protože věděl, s jak velkou radostí se věřící dobrovolně vydávají na 
muka a na smrt za svého Spasitele. Vzal proto meč a probodl se.

Matka Pelagie se dozvěděla, co se stalo, a velmi se polekala. 
Bála se císaře, aby ji i s celým domem nepopravil. Vzala proto svou 
vlastní dceru, přivedla ji k mučiteli a řekla: „Vladaři, přivedla jsem 
ti tu, která je vinna za smrt tvého syna. Potrestej ji, na ní se pomsti.“ 
Když Dioklecián svatou spatřil, vznítila se v něm nečistá vášeň a 
zatoužil vzít si ji za ženu. Ihned rozkázal přinést mnoho zlata a dra-
hokamů, aby svedl Kristovu služebnici. Její matce dal sto talentů 
zlata a propustil ji v pokoji. Naplněná ďábelskou radostí se vrátila 
do svého domu. Následujícího dne císař usedl na svém trůnu s 
velkou slávou. Kolem něho stálo mnoho vojáků a celý synklit. Pak 
přivedli svatou pannu a zločinec k ní začal přede všemi promlouvat: 
„Prosím tě o jedno, aby ses zřekla Krista. Vezmu si tě za manželku 
a budeš tou nejpřednější v mém domě. Položím ti na hlavu císařskou 
korunu a budeš vládnout spolu se mnou nad veškerou mou říší. Bu-
du-li mít od tebe syna, usedne po mně na můj trůn a bude vládnout 
nad celou zemí.“

Pelagii naplnila božská horlivost a odvážně odpověděla: „Ztratils 
rozum, císaři, že mi říkáš takové věci? Věz, že tvou vůli nesplním a že 
je mi odporný nečistý sňatek s tebou, neboť mám vzácného Ženicha, 
Ježíše Krista. Po tvé marné a pomíjivé koruně netoužím, neboť 
v nebeském království mého Pána jsou pro mě připraveny tři 
nevadnoucí koruny. První za víru, neboť jsem celým srdcem 
uvěřila v pravého Boha, druhá za čistotu, neboť jsem jen Jemu 
zasvětila své panenství, a třetí za mučednictví, neboť za Něj 
chci vytrpět všechna muka a položit i svůj život kvůli Jeho 
lásce.“

Když Dioklecián uslyšel její odvážná slova, naplnil ho hněv. Hned 
rozkázal rozžhavit měděného vola, aby tak děvče vystrašil. Mezi 
lidmi, kteří vše sledovali, bylo mnoho křesťanů i kněží, kteří se za 
mučednici modlili k Bohu, aby ji posílil svou mocí. Císař s velmoži 
dlouho přesvědčovali svatou pannu, aby se podřídila, i laskavě i vý-
hrůžkami, ale ona zůstala pevná jako sloup. Sama ještě zločinného 
císaře kárala: „Jsi jako had, který svedl Evu v ráji a Kaina navedl 
k vraždě Ábela. Ty jsi ten ďábel, který žádal u Boha, aby byl spraved-
livý Job zkoušen. Avšak ty, nepříteli Kristův, brzy zahyneš i se všemi 
svými stoupenci.“ Když to řekla, sama vstoupila do rozžhaveného 
vola a nečekala, až ji tam hodí. Hlasitě přitom volala k Pánu: „Sláva 
Tobě, Pane, Jednorozený Synu Nejvyššího Boha, který jsi mě slabou 
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posílil k tomuto hrdinství a pomohl jsi mi zvítězit nad ďáblem a jeho 
úskoky. Tobě i Tvému věčnému Otci se svatým Duchem budiž za to 
sláva a klanění navěky.“

Tak sv. Pelagie odevzdala svou svatou duši do rukou svého ne-
smrtelného Ženicha a přešla do nebeského příbytku. Její ostatky, 
z nichž se linula nádherná vůně, kat rozkázal odnést za město 
na horu, která se nazývala Litaton a tam je pohodit. Tehdy přišli 
z pustiny čtyři lvi, posadili se u těla svaté a střežili je před dravou 
zvěří a ptáky. Biskup Linus obdržel od Boha zprávu o smrti svaté 
mučednice i o jejích ostatcích. Přišel na to místo a nalezl vše tak, jak 
mu bylo řečeno. Lvi k němu přišli jako psi k svému pánu, poklonili 
se před ním a vrátili se do pustiny. Biskup vzal ostatky, zanesl je 
na nejvyšší místo na hoře a tam je uložil ve skále. Vyryl na ni nápis: 
„Zde spočívá svatá panna Pelagie, která se odevzdala Bohu a do kon-
ce bojovala za Pravdu. Její duše kraluje s anděly v Kristově slávě na 
nebesích.“ Později za vlády Konstantina Velikého (306–337) na tom 
místě věřící vybudovali chrám a za císaře Konstantina V. Koprony-
ma (741–775) byly kosti svaté mučednice přeneseny do Cařihradu.
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SVATÁ MUČEDNICE IRENA

Na konci 1. století žil ve městě 
Magedon v Makedonii kníže Licinius. 
Jeho manželka měla, podobně jako 
on, jméno Licinie. Měli dceru, kterou 
pojmenovali Penelope. Když jí bylo 
šest let, otec pro ni vybudoval dale-
ko za městem věž, v níž bylo mnoho 
komnat. Všechny nádoby tam byly 
ze zlata. Do věže zavedl svou dceru 
Penelope spolu s třinácti služebný-
mi, a protože byl pohan, postavil tam 
své zlaté modly, aby, jak myslel, jeho 
dceru ochraňovaly. Otec určil, aby 
v této věži žila tak dlouho, dokud 
nedosáhne věku, kdy by vstoupila 
do manželství. Licinius dal svou dceru na starost stařičké chůvě 
jménem Karia. Rovněž ji svěřil úctyhodnému a rozvážnému starci 
jménem Apelianus. Požádal ho, aby k ní každého dne přicházel a 
učil ji knižní moudrosti. Když tam dívka prožila šest let a tři měsí-
ce, otec začal přemýšlet, komu z nejslavnějších knížecích synů by 
ji dal za manželku.

Jednou, když bylo děvče ve svém pokoji, do místnosti zaletěl 
otevřeným oknem holub a v zobáku držel malou olivovou větvičku. 
Položil ji na stůl a znovu vyletěl oknem ven. Asi za hodinu přiletěl 
krkavec, který držel v zobáku malého hada. Položil ho na stůl a také 
odletěl. Děvče se tomu i se svou chůvou velmi divily a nechápaly, 
co se to děje. Když k nim přišel učitel Apelianus, vyprávěly mu, co 
se stalo. Apelianus byl tajným křesťanem a měl dar prozíravosti. 
Zamyslel se a řekl Penelope: „Věz, dcero, že holub symbolizuje tvou 
dobrou duši, tvou laskavost, pokoru a čistotu. Větvička olivy zname-
ná Boží milost, která ti bude dána křtem svatým. Krkavec s hadem 
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znamená nepřítele ďábla, který se ti snaží způsobit soužení a vyvolat 
pronásledování. Věz děvče, že velký Král, který má pod svou vládou 
nebe i zem, chce, abys Ho poznala. Pro Jeho jméno podstoupíš mnohá 
utrpení.“ Když dívka uslyšela tato slova svého učitele, uložila je ve 
svém srdci a tak do něho začal pronikat oheň Boží lásky.

Následujícího dne kníže Licinius se svou manželkou přišli za Pe-
nelope do věže. Chtěli s ní promluvit o sňatku. Otec řekl: „Dítě, 
pověz mi, kdo se ti líbí nejvíc ze všech, syn kterého knížete? Za toho 
mladíka tě provdám.“ Dívka odpověděla: „Dej mi sedm dní na roz-
myšlenou a pak ti odpovím.“ Otec vyplnil její přání. Nechal ji a vrátil 
se domů. Penelope přistoupila k zlatým bohům a řekla: „Jestli jste 
bohové, uslyšíte mě. Otec mě chce provdat a já bych chtěla zachovat 
panenství. Povězte mi, mám se vdát nebo ne?“ Němé modly mlčely, 
protože jsou bezduché. Obrátila se proto k živému a pravému Bohu 
s otázkou: „Jestli Ty jsi pravý Bůh, ten, kterého hlásají křesťané, 
prosím Tě, pověz mi, jestli se mám provdat za člověka, anebo zůstat 
navždy pannou.“ Té noci dívka uviděla Božího anděla, který ji řekl: 
„Penelope, od této chvíle se nebudeš jmenovat Penelope, ale Irena,1 
protože budeš pro mnohé pokojným přístavem a skrze tebe se obrátí 
k Bohu a bude spaseno mnoho tisíc duší. Této noci k tobě přijde Boží 
muž Teotimus, který přijal kněžství od sv. Pavla. Pokřtí tě a řekne ti, 
co máš dělat.“ Po těch slovech anděl zmizel a Penelope s radostí a 
netrpělivostí čekala na příchod presbytera.

Brzy skutečně přišel k věži Boží muž Teotimus. Dívka ho radost-
ně přijala a on ji i její vychovatelku a všechny služebné začal učit 
křesťanským pravdám. Když je dostatečně poučil o víře i o všem, co 
je třeba vědět o pravém Bohu, Ježíši Kristu, Penelope pokřtil a dal jí 
nové jméno Irena. Nabádal ji, aby do konce života zachovala čisto-
tu. Teotimus pokřtil i její chůvu Kariu i všechny služebné a odešel. 
Irena se svými služebnými ve dne i v noci slavila Pána a děkovala 
Mu. Pilně studovala evangelia a apoštolské spisy, které jí zanechal 
Teotimus. Pak vzala zlaté modly a vyhazovala jednu po druhé z okna 
dolů se slovy: „Jste-li bohové, zachraňte se sami!“ Pádem z takové 
výšky se modly porozbíjely a rozsypaly na prach. Děvče se smálo 
jejich bezmocnosti a radovalo se z našeho Pána Ježíše Krista.

Když uplynulo sedm dní, otec a matka Ireny spolu s velmoži za 
ní přišli do věže a začali mluvit o sňatku. Řekla jim: „Chci, abys-
te věděli, že já jsem otrokyně Ježíše Krista. V Něho věřím a Jeho, 
věčného a nebeského Krále, miluji. Stala jsem se nevěstou čistého, 

1 Irena pochází z řeckého slova „eiréné“ — „mír“



215

nebeského a nesmrtelného Ženicha. Po jiném ženichovi netoužím a 
nepokloním se jinému bohu, neboť není boha kromě Něho. Copak 
jste neviděli zkázu vašich bohů, kteří spadli z okna na zem? 
Nemohli si pomoci. Jak by mohli být vašimi pomocníky? Když 
sis, otče, usmyslel vybudovat pro mě tuto věž, shromáždil jsi 
mnoho lidí; samotných dělníků bylo 3 500 a 300 dozorců. A 
přes to všechno sotva za devět měsíců stihli budovu postavit. 
Věčný Bůh však jediným svým slovem stvořil nebe i zemi, měsíc 
i hvězdy, den i noc.“ Pak jim ještě mnoho pověděla o Ježíši Kristu 
a Jeho vykupitelské oběti na kříži. Když takto mluvila, všichni přijali 
její slova. Rodiče ji pak slavně uvedli do města.

Když se přiblížili ke knížecímu paláci Irenina otce, svatá uviděla 
démona, který křičel: „Poslechni, děvče, v tomto městě s tebou nemám 
nic společného. Odejdi z našeho města, protože tady není nikdo, kdo 
by byl křesťanem.“ Svatá mu řekla: „Přikazuji ti jménem našeho Pána 
Ježíše Krista, abys mi řekl, kdo jsi.“ On odpověděl: „Jsem démon, 
který žije v modlách, učitel smilníků a cizoložníků, pomocník čarodě-
jů, přítel pijáků a otec vší nespravedlnosti, lži a zla. Znovu ti říkám, 
odejdi a utíkej z našeho města, jinak proti tobě popudím tvého otce a 
on tě zabije.“ Mnozí slyšeli hlas démona, ale jeho samého neviděli. 
Svatá Irena mu řekla: „Přikazuji ti jménem Pána Ježíše Krista, abys 
opustil toto město.“ Démon se zatřásl a stal neviditelným. Pak vešel 
do srdce knížete a vzbudil v něm hněv proti dceři.

Když za ním jednou Irena přišla, otec jí řekl: „Bylo by lépe, kdyby 
ses nenarodila. Jak pečlivě jsem o tebe dbal, postavil jsem ti překrás-
nou věž, umístil do ní ke tvé ochraně zlaté modly, kvůli tobě jsem 
ozdobil zlatem sloupy i lože, a ty ses mi za dobro odvděčila zlem. 
Penelope, přines oběť bohům!“ Svatá odpověděla: „Nepřinesu jim oběť. 
To oni podněcují tvůj hněv a kvůli nim budeš trpět ve věčném ohni 
spolu s pohany.“ Kníže se rozlítil a rozkázal dívku hodit pod kopyta 
divokých koní. Když na rozkaz Licinia Irenu chytili, aby vykonali 
příkaz, sám přišel, aby viděl smrt své dcery. Koně však Ireně neu-
škodili. Jeden nejlítější kůň se ale vrhl na Licinia, sevřel jeho pravou 
ruku, vytrhl mu ji z ramene a udupal knížete k smrti. Pak klidně 
zůstal stát na svém místě. Když sv. Ireně sňali okovy, modlila se 
k Bohu, aby vzkřísil jejího mrtvého otce a uzdravil mu ruku. Pán ji 
vyslyšel. Kníže s kněžnou byli ohromeni tak velkým zázrakem, který 
sami na sobě zažili, uvěřili v Ježíše Krista s celým svým domem a 
spolu s nimi i mnoho lidí, kterých bylo téměř tři tisíce. Licinius se 
brzy vzdal správy svého panství, aby mohl svobodněji sloužit Ježíši, 
a začal žít se svou manželkou v té věži, kterou kdysi vystavěli pro 
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dceru. Svatá Irena zůstala ve městě, učila lidi křesťanské víře a 
mnoho jich přivedla k živému Bohu.

Po Liciniovi převzal vládu nad daným územím jiný kníže jménem 
Sedekiáš. Když uslyšel o Ireně, zavolal ji k sobě. Zpočátku chtěl 
Irenu svést laskavými slovy, aby přinesla oběti bohům, ale svatá 
panna mu řekla: „Proč marně ztrácíš čas zbytečným mluvením? Začni 
mne mučit, jsem připravena snést každou muku za mého Ježíše.“ 
Sedekiáš jí odpověděl: „Zanech své pošetilosti, děvče, a přines oběť 
bohům.“ Irena odvětila: „Zbytečně se snažíš, kníže, podněcovaný 
satanem. Věz, že nebudu sloužit běsům, ani mít soucit se svým 
tělem, ale kvůli mému Pánu chci podstoupit jakékoliv utrpení.“ 
Kníže vzplanul hněvem a nařídil vykopat hluboký příkop, naplnit 
ho hady a všemožnými plazy a hodit do něj svatou pannu. V tom 
příkopu děvče nechali deset dní, zůstala však živá a bez jakékoliv 
újmy, neboť Pánův anděl sestoupil k ní do příkopu a chránil ji. 
Všichni hadi, kteří tam byli, zdechli.

Když se Sedekiáš dozvěděl, že mučednice zůstala v příkopu živá, 
podivil se a myslel, že zabila hady mocí svých čárů. Přikázal proto, 
aby svatou pannu rozřezali pilou. Když sluhové začali plnit příkaz, 
pila se Ireny ani nedotkla. Naopak, tupila se jako o tvrdý kámen 
a pak se zlomila. Přinesli jinou pilu, ale i ta se zlomila. Nakonec 
přinesli třetí, nejostřejší a nejpevnější pilu. Tato pila se dotkla těla 
svaté a začala je řezat. Když to Sedekiáš viděl, s výsměchem řekl: 
„Kde je tvůj Bůh? Ať teď přijde a pomůže ti, jestli má takovou moc!“ 
Při těchto slovech Sedekiáše najednou udeřil silný blesk, hrůzně 
zahřmělo a v povětří se zvedl vichr. Sluhové, kteří mučili svatou, 
se tak vyděsili, že zůstali jako mrtví, a kníže ze strachu utekl do 
svého paláce. I všichni lidé se rozutekli. Pak se spustil silný liják a 
kroupy. Udeřil blesk a zabil několik lidí. Anděl Boží sestoupil z nebe, 
osvobodil děvče a zcela ji uzdravil. Tento zázrak vidělo osm tisíc lidí 
a uvěřili v Ježíše Krista.

Avšak kníže, puzen ďáblem, znovu přikázal svatou zajmout a 
přivázat ji k mlýnskému kolu, aby ji při otáčení zabilo. Když pustili 
na kolo vodu, voda se zastavila, jako by zkameněla. Ani kapka už 
nevytekla. Kolo svaté nijak neublížilo. Když lidé viděli tento zázrak 
Boží všemohoucnosti, vzbouřili se proti knížeti. Začali hlasitě křičet, 
házet po něm kamení a vyhnali ho z města. Kníže se vrátil do své 
vlasti, žil ještě sedm dní a pak zemřel ve smutku, hněvu a hanbě.

Po smrti Sedekiáše toužil jeho syn Sabach pomstít hanbu svého 
otce. Shromáždil mnoho vojáků a táhl do války proti městu Mage-
don. Když se obyvatelé města dozvěděli, že se kníže Sabach blíží, 
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ze strachu se uzavřeli ve městě a vyčítali sv. Ireně, že to všechno 
je kvůli ní. Irena uklidnila lid a pomodlila se k Pánu Ježíši Kristu, 
aby město zachránil. Pán vyslyšel její modlitbu a zasáhl knížete a 
všechny vojáky slepotou. Kníže Sabach pochopil, že oslepl kvůli Ireně 
a poslal k ní posla s prosbou, aby se za něho i za vojsko pomodlila, 
aby znovu začali vidět. Svatá se nad nimi smilovala, pomodlila se za 
ně a kníže i všichni, kteří s ním byli, prohlédli. Sabach pak prosil, 
aby ho lidé přijali za svého vladaře a že jim odpustí jejich provinění. 
Když občané uviděli, jak velké je jeho vojsko, uzavřeli s ním smlouvu 
o míru, otevřeli mu městskou bránu, poklonili se mu a uznali ho 
za svého vladaře.

Za nějaký čas se ale Sabach vnuknutím ďábla rozhněval na 
sv. Irenu a začal ji nutit, aby se poklonila bohům. Dívka začala 
knížete napomínat za jeho nerozum, a tím ho popudila k ještě vět-
šímu hněvu. Uvrhl ji do vězení a radil se, jakým mukám ji podro-
bí. Svatá byla ve věznici už sedm dní, když se jí zjevil Pán Ježíš a 
řekl: „Neboj se, má dcero, neboť já jsem s tebou a posiluji tě.“ Když 
uplynulo sedm dní, Sabach rozkázal vyvést Irenu z temnice, zabít 
jí do pat železné hřeby a vložit jí na záda těžký pytel s pískem. Pak 
přikázal, aby ji hnali na určené místo. Sluhové jí vložili uzdu do úst 
a hnali ji, jak se ženou koně. Irena uviděla po pravé straně anděly, 
kteří ji doprovázeli, a v duši se zaradovala. Když už se vraceli zpět, 
dívka před sebou uviděla anděla, který několikrát udeřil žezlem o 
zem. Jakmile přišli k tomu místu, kde stál anděl, země se otevřela 
a pohltila mučitelovy služebníky, kteří hnali svatou. Irena pocítila, 
že je osvobozena z pout a neviditelná ruka jí sňala pytel písku z ra-
men. Hřeby jí vypadly z nohou a byla zcela uzdravena, takže lehce 
chodila a oslavovala Boha. Kníže se dozvěděl o všem, co se stalo, 
ale pokrytecky to připsal čarování. V Ježíše Krista tehdy ale uvěřilo 
téměř 30 000 lidí! Kníže Sabach však v Krista neuvěřil a anděl Boží 
ho za to zasáhl smrtelnou ranou. Svatá Irena pokračovala v hlásání 
jména Ježíše Krista ve městě a Kristovou mocí činila mnoho zázraků, 
takže se obrátilo dalších téměř 5 000 lidí.

Tři roky sv. Irena strávila v městě Magedonu, učila lidi a utvrzo-
vala je v Kristově víře. Potom odešla na jiné místo, do Kalipole, kde 
vládl kníže Numerián, příbuzný Ireniných pronásledovatelů, knížat 
Sedekiáše a Sabacha. Když Irena vcházela do města, pohané tam 
právě slavili svůj ohavný svátek ke cti bohyně Artemidy a vladař 
přinášel před modlou oběť. Svatá Irena stanula před ním, obvinila 
ho z páchání ohavnosti a vyznala Ježíše Krista jako jediného pravého 
Boha. Za to ji kníže přikázal vhodit do rozžhaveného vola. Děvčeti 
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se však nic nestalo. Hodili ji proto do druhého, ale ani tu se jí oheň 
nedotknul, protože doufala v Boha. Pak ji hodili do třetího vola a ten 
se na příkaz všemohoucího Boha pohnul z místa jako živý. Popošel 
trochu dopředu, vrátil se na své místo a rozpadl se. Svatá mučednice 
z něj vyšla živá a zdravá. Po tomto zázraku se obrátilo deset tisíc lidí.

Avšak kníže Numerián dál zůstával v nevěře, a proto byl zasažen 
neviditelným Božím andělem a zahynul. Jeden z jeho správců začal 
sv. Irenu mučit, ale ze všech muk ji osvobozoval Ježíš Kristus. Když 
správce s mnoha lidmi uviděli zázraky, které Pán činil k ochraně 
sv. Ireny, obrátili se a uvěřili v Krista.

Za nějaký čas Irenu zajali vojáci knížete Savoria, který sídlil ve 
městě Mesembrii. Když k němu dívku přivedli, vzplál hněvem, neboť 
věděl, kolik knížat kvůli ní zahynulo a sťal ji mečem. Tak ukončil 
život i utrpení svaté panny, mučednice Ireny. Její duše se veselí 
v Bohu svém Pánu a chválí Ho navěky.
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BLAHOSLAVENÝ JOB

Job pocházel z po-
kolení Abrahamova; 
žil v zemi Uz v Arábii, 
kterou obývali potom-
ci Úsa, prvorozeného 
syna Náchora, Abraha-
mova bratra. Boží slovo 
o něm říká, že byl mu-
žem spravedlivým, bez-
úhonným, upřímným 
a vyhýbal se každému 
zlému skutku. Pán ho 
za jeho zbožný život požehnal. Job měl sedm synů a tři dcery. Jeho 
stáda čítala 7000 ovcí, 3000 velbloudů, 500 párů volů a 500 oslic. 
Kromě toho měl velmi mnoho služebnictva. Job byl na celém Vý-
chodě ve velké cti pro svou ušlechtilost a poctivost.

Jeho synové, ač žil každý zvlášť, byli jeden druhému tak nakloně-
ni, se každého dne scházeli na hostinu, kterou po řadě strojil každý 
z nich, a společně jedli a pili. Na tyto hostiny rovněž zvali své sestry. 
Nebylo by však správné si myslet, že to byly jakési hříšné zábavy, 
něco takového by zbožný otec svým dětem nedovoloval, protože je 
učil, aby kráčeli cestou spravedlnosti a bezúhonného života. Job měl 
radost ze souladu a lásky, která vládla mezi jeho dětmi. Přesto však 
ke konci týdne nařizoval synům, aby důkladně zpytovali svědomí 
a činili pokání, i kdyby se třeba jen v myšlenkách prohřešili proti 
Bohu. Sám sv. Job každé ráno přinášel za své děti oběti Bohu, neboť 
si myslel: „Možná ve svých srdcích pomysleli něco, co je Bohu nemi-
lé.“ (viz Job 1,1–5) Svatý se modlil: „Ty jsi, Pane, oheň a já suchá 
sláma. Ty jsi silný vítr a já list na zemi. Jak bych se neměl bát 
Tvé síly? Vím, že před Tebou se neospravedlní žádný člověk.“ 
Tento strach ale nebyl otrockou bázní. Vycházel ze synovské lásky, 
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kterou Job miloval svého Stvořitele, proto nad sebou pozorně bděl 
i nad celým svým domem, aby žádným způsobem svého Boha ne-
rozhněval. Jeho ctnost se však plně ukázala až v utrpení. Nebeský 
Otec dopustil na svého služebníka zkoušku, aby se dozvěděl, zda 
Ho miluje opravdu celým srdcem.

Svatí andělé se jednou postavili před Božím trůnem a přišel i 
ďábel, pokušitel a žalobník lidstva. Hospodin se satana zeptal: „Od-
kud přicházíš?“ Satan Hospodinu odpověděl: „Procházel jsem zemi 
křížem krážem.“ Hospodin se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého 
služebníka Joba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný 
a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“ Satan však Hospodinu 
odpověděl: „Cožpak se Job bojí Boha bezdůvodně? Vždyť jsi ho ze 
všech stran ohradil, rovněž jeho dům a všechno, co má. Dílu jeho ru-
kou žehnáš a jeho stáda se na zemi rozmohla. Ale jen vztáhni ruku 
a zasáhni všechno, co má, hned ti bude do očí zlořečit.“ Hospodin na 
to satanovi odvětil: „Nuže, měj si moc nade vším, co mu patří, pouze 
na něho ruku nevztahuj.“ A satan od Hospodina odešel.

Během jednoho dne Job ztratil všechno: majetek, služebnictvo i 
děti. Když uslyšel tyto strašné zprávy jednu za druhou, vstal, padl 
tváří k zemi, poklonil se svému Stvořiteli a řekl: „Nahý jsem vyšel 
z lůna mé matky, nahý i odejdu. Pán dal, Pán vzal. Jak On 
chtěl, tak se i stalo. Budiž jméno Boží požehnáno navěky.“ 
Svatý zůstal věrným, když se toto všechno stalo a nezhřešil proti 
Bohu ani v srdci, ani ústy (viz Job 1,13–22).

Satan podruhé přišel k Nejvyššímu a Hospodin k němu promlu-
vil: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Joba? Nemá na zemi sobě 
rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se 
zlého. Ve své bezúhonnosti setrvává dosud, ačkoli jsi mě proti němu 
podnítil, abych ho bezdůvodně mořil.“ Satan však Hospodinu odpo-
věděl: „Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co má. Ale 
jen vztáhni ruku a dotkni se jeho kostí a jeho masa, hned ti bude 
do očí zlořečit.“ Hospodin na to satanovi odvětil: „Nuže, měj si ho v 
moci, avšak ušetři jeho život.“ A satan od Hospodina odešel a ranil 
Joba od hlavy k patě ošklivými vředy. Job vzal střep, aby se mohl 
škrábat, a posadil se do popela. Jeho žena mu však řekla: „Ještě se 
držíš své bezúhonnosti? Zlořeč Bohu a zemři.“ On jí však odpověděl: 
„Mluvíš jako nějaká bláhová žena. To máme od Boha přijímat je-
nom dobro, kdežto věci zlé přijímat nebudeme?“ Při tom všem 
se Job svými rty neprohřešil. (Job 2,3–10) Job se tak stal příkladem 
trpělivosti a věrnosti Bohu i v nejtěžších momentech života, a to pro 
všechna pokolení.



221

Snažil se nenaříkat a naopak děkovat za všechno a doufat v mi-
losrdenství nebeského Otce. Job řekl: „Vím, že můj Vykupitel žije a 
že v poslední den ze země zase vstanu a v svém těle uvidím mého 
Boha. Stal jsem se jako strom, z něhož opadalo listí. Kdysi jsem byl 
slavný, statečný a bohatý, ale byl jsem setřen, neboť můj Pán se mě 
dotknul a zlomil mě. Všechno, co na mě seslal, budu snášet, protože 
vím, že mě Nejvyšší neopustí, přestože padám. On mě vždy zachrání. 
V Něj jsem složil všechnu svou naději.“

Tři přátelé blahoslaveného Joba, když uslyšeli o všem zlém, co 
na něho přišlo, přišli za ním, každý ze svého kraje. Elífaz byl téman-
ským vládcem, Bildad byl soudcem z Šúachu a Sófar vládl v městě 
Naamah. Chtěli ho potěšit. Jejich rozhovory tvoří většinu biblické 
knihy Joba. Díky těžké zkoušce se vztah Joba k svému Bohu stal 
ještě čistším. Nakonec uviděl své skryté chyby, že příliš spoléhal na 
svou vlastní spravedlnost. Job se kál a obrátil se k Pánu: „Vím, že 
Ty vše můžeš a že žádný záměr pro Tebe není neproveditelný. 
Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal 
jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divupl-
né, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit; budu se 
Tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu o Tobě jsem slýchal, teď 
však jsem Tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji 
všeho v prachu a popelu.“

Job byl zpočátku trpělivý a všechna utrpení hrdinně snášel. V 
rozhovoru se svými přáteli ale obhajoval svou nevinnost a při slov-
ním vyjádření, jako by podlehl sebelítosti. V kořeni zůstal spravedli-
vým, ale v rozhovoru s přáteli vyšla na povrch hluboká neočištěnost, 
která je i v každém spravedlivém člověku. Bůh nakonec pokáral tři 
Jobovy přátele, že o Něm nemluvili náležitě jako Job a Jobovi po-
žehnal. Jobovi přátelé říkali věci, které byly samy o sobě moudré a 
pravdivé, ale neříkali je v pokoře. Tak je to mnohdy i s námi. Nejsme 
zakořeněni v pokoře — v pravdě — a pravdivá vyjádření používáme 
bez pokory, abychom druhé pokořili. Za takovou pravdou není Duch 
pravdy, i když slova jsou pravdivá. Job do určité míry zhřešil svým 
naříkáním, ale zůstal stále ve věrnosti Bohu a nakonec i kajícně 
přiznal svoji hloupost. Proto ho Bůh ospravedlnil, uzdravil a požeh-
nal jeho další život ještě více než předtím. Dobytka měl dvakrát víc, 
14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů volů a 1 000 oslic. Kromě 
toho se Jobovi znovu narodilo sedm synů a tři dcery jako dříve. Žil 
ještě 140 let a viděl syny svých synů až do čtvrtého pokolení.
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SVATÝ VOJÁK A MUČEDNÍK BARBARUS A DRUHOVÉ

Za časů vlády zločinného císaře Juliána Odpadlíka (360–363) 
útočily na hranice Římské říše pluky divokých Franků. Julián proto 
proti nim poslal vojevůdce Bakcha. Mezi jeho vojáky byl i chrabrý 
bojovník jménem Barbarus, tajný křesťan. Obě strany se už posta-
vily k boji, a tu z řad Franků vystoupil jeden obr, strašný na pohled, 
jako druhý Goliáš. Začal na Římany křičet: „Najde se mezi vámi 
aspoň jeden statečný muž, který se mnou bude bojovat?“ Když viděl, 
že se nikdo neodvažuje, začal se jim vysmívat. Vojevůdce Bakchus 
k sobě zavolal Barbara a řekl mu: „Znám tě a vím, že jsi odvážnější 
než ostatní. Kromě tebe nemám nikoho, koho bych poslal bojovat 
s tímto hrdým nepřítelem. Prosím tě proto, jdi ty, a vrať nám ztracenou 
čest.“ Svatý se nevymluvil a zcela se spolehl na svého Pána Ježíše 
Krista, v Něhož věřil. Přežehnal se svatým křížem, šel a s Boží pomocí 
obra přemohl. Frankové byli tak překvapeni, že nevěděli, co dělat. 
Římané to využili, vrhli se na cizince a porazili je na hlavu. Svatého 
Barbara všichni vítali jako hrdinu a císař ho poctil vysokou hodností.

Po slavném vítězství chtěl vojevůdce přinést oběti modlám, kterým 
tento mimořádný úspěch připisoval. Prvním, koho zavolal, aby uctil 
bůžky, byl Barbarus. Svatý však otevřeně vyznal, že je křesťan a nečis-
tých model se odřekl. Vojevůdce to oznámil císaři. Ten rozkázal přivést 
vyznavače a strašným způsobem ho mučit. Řezali mu břicho, dokud 
mu nevyhřezly vnitřnosti. Mučedník se modlil a zjevil se mu anděl, 
který ho uzdravil, takže po ranách nezůstalo na těle Barbara ani stopy.

Když tento zázrak uviděl vojevůdce Bakchus, obrátil se ke Kristu 
i s dvěma vojáky, Kalimachem a Dionýsiem. Veřejně vyznali: „Ježíš 
Kristus je pravý Bůh! My jsme v Něj uvěřili.“ Pak začali tupit nečisté 
pohanské bohy a nazývali je démony. Císař se rozhněval a rozká-
zal jim setnout hlavy. Tak všichni tři mučedníci obdrželi věčnou 
nebeskou odměnu. Svatého Barbara na rozkaz zločinného vládce 
přivázali na železné kolo a rozdělali pod ním velký oheň. Sluhové 
otáčeli kolem a polévali tělo mučedníka vřícím olejem. On přebýval 
v ustavičném spojení s Pánem a k údivu všech zůstal nezraněn. 
Najednou však plamen vyšlehl na ty, co mučili svatého, a silně je 
popálil. Dva z nich shořeli na popel. Mučedníka zavřeli do temnice, 
kde se mu zjevil Spasitel a posílil ho.

Zrána vyvedli Barbara a roztáhli ho do čtyř stran. Bez milosti ho 
bili volskými žílami po zádech i po břiše. Tři dny kati rozpálili pec a 
pak do ní mučedníka hodili. Přestože zůstal uvnitř sedm dní, byl živý 
a zdravý. Vyšel z pece a slavil Boha. Zavřeli ho proto do cely, kterou 
naplnili škorpióny, hady a všemožnými jedovatými plazy, protože 
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mysleli, že mezi nimi svatý rychle zahyne. Barbarus však učinil 
znamení kříže a havěť odtamtud utekla. Rozzuřený mučitel rozkázal 
silně rozžhavit měděného vola a hodit do něj mučedníka. Ale ani 
tam neutrpěl žádnou újmu. Když takový zázrak přítomný lid uviděl, 
mnoho z nich uvěřilo v Krista. Nakonec bezmocný Julián rozkázal 
useknout mučedníkovi hlavu a tak sv. Barbarus slavně završil své 
mučednické hrdinství za svého Spasitele Ježíše Krista v roce 362.

Biskup Filicius uložil jeho důstojné ostatky ve městě Modon1 na 
Peloponésu.

SVATÝ BARBARUS, BÝVALÝ LUPIČ

Barbarus byl obávaným lupičem v Lukánii.2 Proléval mnoho 
nevinné krve a nikdo ho nemohl chytit, natož se mu postavit na 
odpor, neboť měl mimořádnou sílu. Avšak Bůh, který miluje člověka 
a nechce smrti hříšníka, nýbrž touží po jeho spáse, ulovil i tohoto 
loupežníka svou zvláštní prozřetelností.

Jednou, když Barbarus seděl ve své jeskyni a díval se na horu 
ukradeného zlata, jeho srdce se dotkla Boží milost a přivedla ho 
k pokání. Uvědomil si realitu smrti, strašného Božího soudu a věč-
nosti. Barbarus se celou duší zachvěl, začal plakat a říkal si: „Běda 
mně hříšnému! Čeho jsem se dopustil? Prolil jsem tolik krve a 
mnoho žen poskvrnil! Cizí majetek jsem kradl a dělal mnoho 
jiného zla. Jestli dnes nebo zítra zemřu, kde bude má duše? Čí 
bude toto bohatství, které jsem si nashromáždil?“ A po chvíli 
dodal: „Vím, že Kristus kdysi milosrdně přijal lotra, který vedle 
Něj visel na kříži. Pak ale přijme i mě, když budu činit pokání! 
Lituji proto svých hříchů a hledám Jeho milosrdenství!“

S touto myšlenkou vstal, svým druhům nic neřekl, vzal si pod 
oděv jen svůj meč a uprostřed noci se vydal do nejbližší vesnice, kde 
byl chrám. Přišel tam během ranní modlitby. Po modlitbě přistoupil 
k presbyterovi, padl mu k nohám a začal ho prosit: „Otče, neodežeň 
mne, prokletého hříšníka, který k tobě přišel. Chci činit pokání ze 
svých zločinů.“ Presbyter ho pozvedl ze země, přivedl k oltáři a řekl: 
„Řekni před Bohem, dítě, všechno, co jsi učinil, trpělivě vyslechnu 

1 město Methoni v Messénii
2 historické území na jihu Itálie; nacházelo se na většině území dnešního 

regionu Basilicata a jižní třetině Kampánie
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tvou zpověď.“ „Otče, já jsem Barbarus, lupič, o kterém jsi, jak myslím, 
slyšel. Spáchal jsem mnoho strašných hříchů. Nejhoršími mezi nimi 
jsou vraždy, nečistota a krádeže. Zabil jsem téměř tři sta lidí, k tomu 
i dva kněze, kteří mě chtěli přivést k pokání. Nyní, otče, víš-li, že Pán 
přijme mé slzy, ovaž, jak sám chceš, mé rány Božími přikázáními. 
Jestli však už nemám naději na spasení, vezmi tento můj meč a roz-
kaž, aby mě jím zabili.“

Tak řekl nešťastný zločinec, ale presbyter ho povzbudil: „Dítě, 
neexistuje hřích, který by přemohl Boží milosrdenství. Jen neupadej 
do zoufalství, ale pamatuj, že právě takoví, jako jsi ty, mají výjimečné 
právo na důvěru v dobrotu našeho Spasitele. On kvůli tobě přišel na 
svět, za tebe dovolil, aby Ho přibili na kříž, za tebe Mu probodli Jeho 
božské srdce. Ponoř se proto do propasti Kristova milosrdenství. Dej 
Ježíši všechny své pády, bídu a ničemnost.“

Tehdy Barbarus vyznal všechny hříchy svého života a dostal roz-
hřešení. Pak šli oba do knězova domu. Presbyter řekl Barbarovi: „Zde 
jsou mé děti, zde mí otroci, tady je dobytek a psi. S kým chceš být ro-
ven, abys s ním přijímal pokrm?“ Bývalý lupič odpověděl: „Nepovažuji 
se za rovného ani psům, ale s nimi budu jíst pod širým nebem bez stře-
chy nad hlavou po všechny dny a noci.“ Takové pokání Barbarus činil 
patnáct let. Stal se dobrovolným mučedníkem, aby tak Boží sprave-
dlnosti vynahradil za spáchané zlo. Barbarus nechodil, ale jen lezl po 
loktech a po kolenou. Živil se trávou a bylinami. Dělal to proto, aby 
ustavičně pamatoval na své zločiny. Tak se stal podobný zvířatům. 
Laskavý Pán nakonec svému služebníku oznámil, že tresty za jeho 
hříchy jsou odpuštěny a že ukončí své hrdinství mučednickou smrtí.

Jednou se svatý přiblížil k cestě, na níž stáli kupci. Neviděli ho, 
jen uslyšeli v křoví šelest. Báli se, že je to dravá zvěř, a tak začali 
střílet do keře z luků. Když uviděli, že je to člověk, padla na ně hrůza. 
Umírající jim však řekl, aby se ničeho nebáli, ani aby nebyli smut-
ní, a pověděl jim o sobě. Nakonec poprosil, aby jeho smrt oznámili 
presbyterovi místní vesnice. Když to řekl, odevzdal svou duši do 
Pánových rukou. Kněz rychle přišel a viděl, že jeho tělo září jasným 
světlem. Pochoval Barbara na tom místě, na kterém byl zabit. Na 
hrobě Božího služebníka Pán hned činil zázraky.

Když po několika letech otevřeli hrob, ostatky svatého byly nejen 
neporušené, ale vytékalo z nich i uzdravující, vonné myro.1 Všichni 
obdivovali lásku milosrdného Boha Ježíše Krista k nám lidem a 
oslavovali Ho. Později sv. Barbarovy ostatky uložili v jednom z kláš-
terů v Larise v Řecku.

1 vzácný vonný olej
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ZJEVENÍ SVATÉHO KŘÍŽE V JERUZALÉMĚ

Dne 7. května roku 351 na svá-
tek Seslání Ducha svatého se nad 
Jeruzalémem o 9 hodině ráno zje-
vil na nebi velký, jasný kříž, stej-
ně dlouhý jako široký. Ukázal se 
mezi Golgotou a Olivovou horou. 
Kříž zářil tak pronikavým jasem, že 
ho ani slunce nemohlo svou září 
oslabit. Zázračné zjevení trvalo ně-
kolik hodin. Lidé se mohli dlouho 
dívat na tento svatý znak, který byl 
pro věřící svědectvím pravdy, a pro 
ariány a židy úděsem. Lidé zane-
chávali svou práci a v davech šli do 
chrámu, kde se vroucně modlili a 
káli za své hříchy. Mnoho ariánů a 
židů se obracelo a stali se z nich pravověrní křesťané. Jeruzalémský 
patriarcha, sv. Cyril, o tom napsal císaři Konstanciovi (337–361), 
který byl heretikem, ariánem, a vyzval ho, aby se zřekl hereze. Od 
té doby si církev svatá připomíná tento zázrak a prosí Pána Ježíše 
Krista, aby nás zastínil mocí svého svatého kříže.

SVATÝ MUČEDNÍK AKÁCIUS

Svatý Akácius byl za vlády císaře Diokleciána setníkem pod tri-
bunem Firmem v Perithu v Thrákii. Sám pocházel z Kappadokie a 
byl horlivým křesťanem. Císař vydal zločinný rozkaz, aby hledali 
křesťany nejen po městech, ale i mezi vojáky. Tribun Firmus proto 
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k sobě povolal své podřízené vojáky 
a vyslýchal je, zda nejsou křesťa-
né. Pokud zjistil, že je někdo křes-
ťanem, nutil ho k modloslužbě buď 
laskavými slovy a sliby, nebo hroz-
bami mučení. Tak svedl mnoho ma-
lodušných a bázlivých k pohanství.

Firmus předvolal i setníka Aká-
cia. Ten mu řekl: „Narodil jsem se 
jako křesťan, proto křesťanem jsem 
a zůstanu. Můj Pán Ježíš je mi svěd-
kem, že nejen moji rodiče byli křes-
ťany, ale i dědové a pradědové.“ 
Velitel přesvědčoval setníka a svá-
děl ho různými pokušeními, aby se 
poklonil bohům, ale Akácius zůstal 
neoblomný. Firmus ho proto nechal 

svázat a odeslal k druhému tribunovi legie Bibianovi. Když před 
něj předvedli Akácia, vojevůdce se ho zeptal: „Jak se jmenuješ?“ 
Svatý odpověděl: „Pro mě i pro celou moji rodinu je žádoucím jmé-
nem — křesťan. Lidé mě nazývají Akácius.“ Bibianus řekl: „Odkud 
jsi?“ Akácius odvětil: „Pocházím z Kappadokie, odkud bylo mnoho 
Kristových mučedníků. Na vlastní oči jsem viděl milost, kterou jim 
Ježíš Kristus dal při smrti. Více toužím následovat jejich příklad, 
než se podrobovat vašim zákonům.“ Vojevůdce řekl: „Nemysli si, 
že podstoupíš malá muka, tvá hrdá krasomluva si vyžaduje velký 
trest. Nechceš-li, aby tě stihl, zřekni se své křesťanské víry, podřiď se 
císařským zákonům a pokloň se bohům. Zastyď se i před námi, před 
jejichž soudem stojíš, a nemysli si, že jsi moudřejší než všichni ostat-
ní, ani se marně nespoléhej na člověka nazývaného Kristus, jehož, 
jak jsem slyšel, mučili a odsoudili podle zákona na smrt.“ Svatý mu 
řekl: „Věz, že náš Pán Ježíš Kristus, Syn Boží, přišel na zem a stal 
se člověkem pro spásu všech lidí. On sám, přestože je všemohoucím 
Bohem, dobrovolně za nás zemřel na kříži, aby nás osvobodil od 
ďábla, který nás táhne do věčného ohně, připraveného pro něj a jeho 
služebníky.“ Bibianus na to řekl: „Pokud se naši císaři nelíbí tvému 
Kristu, proč je nepotrestá, jestli, jak říkáš, je všemohoucím Bohem?“ 
Akácius odpověděl: „Z toho můžete poznat Jeho dobrotu, neboť 
přestože byl vámi potupen, netrestá vás hned, ale čeká, až se 
vy, pohané, zastavíte, budete činit pokání a opustíte své zlé 
skutky. Také proto to Kristus trpí a hned vás nehubí, aby Jeho 
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milovaní služebníci přede všemi ukázali svou velkou lásku 
k Němu. Kdyby vás Ježíš Kristus hned zničil, zahynuli byste 
navěky a Jeho služebníci by nebyli zjeveni světu.“

Vojevůdce se podivil takové Akáciově odpovědi a zeptal se ho: „Učil 
ses nějakým vědám, že tak učeně odpovídáš?“ Svatý řekl: „I z toho 
můžeš poznat moc a milost Ježíše Krista, který vládne nad celým 
světem, neboť jsem se neučil knižní moudrosti, jen trochu, kvůli čtení 
modliteb. A odpovídám ti tak, neboť sám Bůh mluví ústy svých 
služebníků a vy se tomu divíte. Od počátku, kdy Pán sestoupil na 
zem, aby hlásal nebeské království, vybral si ne bohaté a moudré 
lidi či fi losofy, ale rybáře a celníky, prosté, neučené a chudé. To 
udělal, aby zahanbil pyšné a aby byla oslavena Jeho moc a moud-
rost. Duch svatý je neviditelně učil a skrze ně obrátil nás všechny, 
křesťany.“ Vojevůdce řekl: „Zanech prázdných řečí a odpověz mi. Ty 
znáš císařské zákony, které přikazují vám křesťanům přinést oběti 
bohům, neboť jinak budete vydáni na muka, proto mi řekni: Podřídíš 
se příkazu a pokloníš se bohům, nebo je zcela zavrhuješ?“ Akácius 
odpověděl: „Na to se mě vícekrát ptal i Firmus a já jsem vyznával, že 
jsem křesťan. Co jsem jemu řekl, to dnes říkám i tobě. Jsem křesťan, 
a nečistým bohům oběť nepřinesu!“ Bibianus řekl: „Je mi líto tvé 
mladosti. Vím, že je ti jen 25 let a ctím tvou hodnost setníka. Nechci 
tě hned mučit. Jestli ale budeš dále setrvávat ve svém nerozumu, 
budu nucen tě vydat mukám.“ Svatý odpověděl: „Není nerozumem 
klanět se pravému a živému Bohu, který všechno stvořil. Nemysli 
si, že mne svými výhružkami zastrašíš. Zde máš mé tělo připravené 
přijmout rány. Muč ho, jak chceš.“

Tehdy se vojevůdce rozhněval a rozkázal roztáhnout svatého a bít 
ho býkovci. V těchto mukách se Akácius modlil: „Kriste, Spasiteli 
můj, pomoz mi, svému služebníku. Pane Bože můj, neopouštěj mě!“ 
Vojevůdce na něj zakřičel: „Přineseš oběť bohům?“ Svatý odpověděl: 
„Nepřinesu oběť běsům, neboť mám Pána Ježíše Krista, který mi 
pomáhá. A dnes jsem v mukách silnější, než jsem byl dříve. Dosud 
mě myšlenka na muka děsila, ale jakmile jsem začal trpět, 
Kristova moc mě posílila. Věz, že čím více muk způsobíš mému 
tělu, tím více mu přineseš užitku, a čím krutější mi zasadíš 
rány, tím větší, ač nechtě, mi získáš milost u Boha.“ Jak to vo-
jevůdce uslyšel, ještě více se rozlítil a nařídil bít mučedníka důtkami 
s olověnými kuličkami a pak ho uvrhnout do vězení.

V temnici Akácius děkoval Bohu za všechno utrpení, kterého 
ho Pán učinil hodným snášet pro Jeho jméno. Bibianus obdržel 
list od prokonzula Flaccina, který mu přikazoval, aby ho předešel 
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do Cařihradu, a vězně, které má, vzal s sebou. Vojevůdce se vydal 
na cestu a vzal s sebou Akácia i s ostatními vězni. Po cestě svatý 
mučedník umdléval z ran a těžkých okovů, kterými byl spoután. 
Také ho vyčerpával hlad, žízeň a rychlá chůze. Vojáci, kteří ho vedli, 
byli nemilosrdní a s pohrdáním do něj strkali a nutili rychle běžet. 
Svatý myslel, že po cestě zemře, protože ztratil všechnu sílu. Prosil 
vojáky, aby se zastavili a dali mu čas, aby se mohl pomodlit, ale 
neudělali to. Když se pak za nějaký čas zastavili, Akácius se modlil 
k Ježíši Kristu a prosil Ho o sílu. Tu se z nebe ozval hlas: „Buď od-
vážný, Akácie, posilni se.“ Všichni, kteří tam byli, slyšeli ten hlas a 
divili se. Mnoho vězňů uvěřilo v Ježíše Krista a prosili mučedníka, 
aby je naučil křesťanské víře. Svatý Akácius k nim po cestě hovořil 
tak: „Dosud jsem se nezabýval knihami, ale vojenstvím. Byl jsem 
však vychován v kněžském domě a pamatuji si, co jsem slyšel od 
otce. První lidé neposlechli Boha, přestoupili Jeho přikázání, ztratili 
ráj a zasloužili si peklo — věčná muka. Milostivý Bůh však chtěl 
člověka před peklem zachránit, a poslal proto svého Syna, Ježíše 
Krista. On sestoupil na zem, přijal lidskou přirozenost z přesvaté a 
přečisté Panny Marie a dobrovolně, z lásky k nám lidem, kteří Ho 
urážíme svými hříchy, zemřel přibit na kříži. Na kříži nás vysvobodil 
z hříchu a rozdrtil ďábla i všechnu jeho moc. Třetího dne pak Ježíš 
vstal z mrtvých a zjevil se mnohým toho dne. Ježíš Kristus nám 
svou smrtí otevřel bránu do věčného života v nebi, neboť tento 
viditelný svět je ničím a trvá jen krátce.“ Ještě více mučedník 
říkal vězňům, a ti, když slyšeli jeho slova, se celým srdcem obrátili 
na křesťanskou víru.

Když vojevůdce dorazil do Cařihradu, rozkázal všechny vězně za-
vřít v jednom domě. Uvěznění uviděli o půlnoci mládence, oblečené 
do běloskvoucího oděvu, jak rozmlouvají s Akáciem. Pak obmývali 
mučedníkovi rány a uzdravovali je. Vězni se tomu velmi divili. Když 
nastalo ráno, vojevůdce nařídil všechny uvrhnout do temnice a 
poručil stráži Akácia zavřít zvlášť do hlubší temnice, zakovat ho do 
okovů, nikoho k němu nepouštět a nedávat mu ani jíst, ani pít, aby 
ho přinutil poklonit se bohům. V noci vězni uviděli v hlubší temnici 
světlo a snažili se do ní přes okénko nahlédnout. Znovu uviděli jas-
né muže, kteří uvolnili mučedníkovi pouta, uzdravovali jeho rány 
a kladli před ním divný bílý pokrm a nápoj. Viděli to každou noc a 
vyprávěli o tom strážnému. On proto také nahlédl přes okénko a na 
vlastní oči uviděl to, o čem mu vyprávěli. Když však rychle otevřel 
dveře temnice a vešel dovnitř, nic neviděl, jen Akácia spoutaného 
řetězy. Strážník se tomu velmi divil a bál se.
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Po sedmi dnech k sobě vojevůdce zavolal Akácia a myslel si, že 
ho uvidí zesláblého z hladu. Když však svatého přivedli, byl zcela 
zdráv a tvář měl jasnou. Když ho Bibianus uviděl, myslel si, že ho 
vojáci zradili a dávali Akáciovi pokrm. Začal na ně proto křičet a 
pak rozkázal přivést strážce věznice. Řekl mu: „Proč jsi neudělal 
to, co jsem ti přikázal, ale dovolil jsi tomuto vězni jíst?! Teď tu přede 
všemi stojí, statný tělem, jako by vytáhl do války!“ Svatý řekl: „Má 
síla a moc jsou mi dány z nebe, od Ježíše Krista, to On mi uzdravil 
mé rány.“ Vojevůdce hned s hněvem křikl na sluhy: „Bijte ho po 
ústech a vybijte mu zuby, aby nemluvil, když není tázán!“ Sluhové 
bili mučedníka. Pak se Bibianus znovu obrátil k strážci: „Co odpo-
víš ty?“ Strážce začal vyprávět všechno, co viděl, ale vojevůdce mu 
neuvěřil a rozkázal ho silně zbít a pak propustit. Bibianus se vrátil 
k Akáciovi a deseti vojákům přikázal, aby ho bili dubovými holemi. 
Svatý se v mukách modlil: „Pane Ježíši Kriste, pomoz mi, svému 
služebníku!“ Uslyšel hlas z nebe, který ho posiloval. Když to Bibi-
anus slyšel, nevěděl, co dělat. Poslal proto Akácia k prokonzulovi 
Flaccinovi, který už dorazil do Cařihradu.

Prokonzul přijal mučedníka a nařídil, aby ho vsadili do vězení, ale 
bez okovů a bez silné stráže. Měl totiž manželku křesťanku a ta ho 
přemluvila, aby křesťany, které k němu přivádějí k soudu, dlouho 
nemučil, ale rychle je vydal smrti. O pět dní později prokonzul ne-
chal předvést Akácia a hned mu bylo jasno, že se bohům nepokloní. 
Rozkázal proto setnout mu hlavu. Když mučedníka přivedli na po-
praviště, modlil se: „Mnoha jazyky bych Tě chtěl oslavit, Ježíši 
Kriste, Dárce života, Synu Boží, neboť tak jsi dobrý a milostivý 
ke mně hříšnému, žes mě učinil hodným údělu svatých mučed-
níků.“ Když to svatý řekl, sklonil hlavu pod meč a byl popraven.
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SVATÝ ARSENIUS VELIKÝ

Ctihodný Arsenius se narodil 
roku 350 v Římě zbožným křes-
ťanským rodičům. Jeho rodina 
byla jednou z nejslavnějších a 
nejstarších šlechtických rodin ve 
městě. Už v mládí získal nejlepší 
vzdělání ve všech sférách světské 
vědy. Před mladíkem stála pře-
krásná kariéra. Nic dočasného ale 
neuspokojovalo touhu jeho srdce. 
Svatý proto pohrdl marností to-
hoto světa a odevzdal se k službě 
Kristově církvi. Zanedlouho byl 
ustanoven jáhnem velké římské 
svatyně. Žil cudně a čistě, stále 
se snažil být důstojným chrámem 
Ducha svatého.

V té době na východě vládl Theodosius Veliký (379–395). Měl 
dva syny, Arkadia a Honoria. Císař se snažil najít chlapcům učite-
le, který by je naučil nejen lidské, ale i Boží moudrosti. Důkladně 
všude hledal, ale takového člověka, který by se současně vyznačoval 
zbožností i vzděláním, nenašel. Theodosius se proto obrátil k vládci 
západu, Graciánovi (367–383), aby mu pomohl. Gracián se pora-
dil s papežem Damasem (366–384) a nakonec poslal východnímu 
vládci ctihodného Arsenia. Arsenius se zpočátku snažil vymluvit, 
ale pak souhlasil.

Když přijel do Cařihradu, císař ho přijal s otevřenou náručí. 
Přivedl k němu oba prince a řekl mu: „Ty jim teď budeš otcem více 
než já, neboť důležitější je dát dětem dobrou výchovu, než je pouze 
zrodit. Zakořeň mé syny ve svých ctnostech a za to bez pochyby 
získáš věčnou odměnu u Boha. Mým potěšením bude, když uvidím, 
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že jsou z nich dobří křesťané a rozumní muži, kteří nežijí pro sebe. 
Nehleď na to, že jsou císařští synové, ale podřiď si je, aby tě ve všem 
poslouchali.“ Pak Theodosius přijal Arsenia mezi své poradce, dal 
mu zvláštní pokoj, vysokou mzdu a mnoho služebníků.

Svatý pečlivě předal chlapcům1 všechny své vědomosti, a obzvlášť 
se je snažil naučit, jací by měli být, když jim Pán udělí pozemskou 
vládu. Theodosius jednou nečekaně přišel na hodinu výuky a uvi-
děl, že mladíci sedí na svých trůnech a jejich učitel stojí před nimi. 
Vládce hned nařídil synům vstát a Arseniovi posadit se. Přitom řekl: 
„Jestliže se naučí bát se Boha, zachovávat Jeho přikázání a líbit se 
Mu spravedlností a pokorou, dá jim také, aby řídili stát. V opačném 
případě prosím Boha, aby raději zemřeli ještě v dětství, než aby se 
stali zlými lidmi ke škodě své duše i jiných.“ Svatý Arsenius přestože 
mu vnějškově nic nechybělo, duchem toužil pracovat o samotě, plně 
pro Pána. Stále proto ve svých modlitbách prosil, aby mu Nejvyšší 
dal příhodný čas k úniku z hluku císařského dvora.

Stalo se, že se Arkadius provinil a Arsenius ho za to zbil. To hrdé-
ho prince natolik zasáhlo, že se rozhodl mu pomstít. Dlouho v sobě 
tuto myšlenku nosil, až nakonec řekl svému zbrojnoši, aby dobrého 
učitele zabil. Ten se ale takového zla nedopustil a naopak pověděl 
o úmyslu Arkadia sv. Arseniovi, kterého si velmi vážil. Arsenia tato 
zpráva hluboce zarmoutila. Zavřel se ve svém pokoji a vroucně volal 
k Bohu, aby ho přivedl na cestu spásy. Tehdy se ozval hlas z nebe: 
„Arsenie, uteč od lidí a spasíš se.“

Svatý se oblékl do chudého oděvu a hned vyšel z paláce, nikomu 
nic neřekl. V přístavu uviděl loď, která plula do Egypta. Nastoupil 
na ni a plně se přitom spolehl na Pána. Když dorazil do Alexandrie, 
hned se vydal na Skytskou poušť zvanou Skétis.2 Našel monastýr 
a prosil, aby ho přijali a udělili mu mnišský postřih. Bratři to ozná-
mili igumenovi Janovi. Ten chtěl příchozího vyzkoušet, a když se 
všichni sešli k večeři, nechal Arsenia stát hladového. Pak mu hodil 
kousek chleba se slovy: „Jestli chceš, jez!“ Svatý Arsenius si řekl: 
„Tento stařec je vidoucí a poznal, jaký jsem velký hříšník, proto mi 
hodil chléb jak psovi. To mi patří.“ Vzal chleba a pokorně ho v kout-
ku jídelny snědl. Janovi se taková pokora zalíbila a řekl bratřím: 
„Tento bude skutečným mnichem.“ Zanedlouho představený přijal 
Arsenia mezi mnichy.

1 dle pramenů sv. Arsenius později pokřtil Arkádia i Honoria
2 Wádí an-Natrún
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Arsenius žil mimořádně přísně, aby tak odčinil své minulé hříchy 
a život v dostatku, který ve světě vedl. Spal málo, a to jen vsedě. 
Když si šel odpočinout, hovořil jakoby ke spánku: „Pojď sem, špatný 
služebníku, ale nezdržuj se u mě dlouho.“ Celou noc ze soboty na 
neděli Arsenius trávil v modlitbách s rukama pozdviženýma vzhů-
ru. Jeden mnich svědčil, že viděl starce během modlitby jakoby 
v plameni ohně.

Prací ctihodného Arsenia bylo plést košíky. Kdosi z bratří mu řekl: 
„Proč, otče, neměníš vodu, ve které namáčíš datlové listí? Necítíš, jak 
od ní celá tvá cela smrdí?“ Svatý odpověděl: „Ve světě jsem se voněl 
tymiánem a voňavým myrem, proto ať teď vdechuji tento nepříjem-
ný zápach, aby mě v soudný den Pán osvobodil od nesnesitelného 
pekelného smradu.“

K horlivosti ve službě Bohu se povzbuzoval takto: „Arsenie, proč 
jsi sem přišel? Nepřišel jsi odpočívat, ale pracovat. Proto bojuj 
dobrý boj, snaž se, pracuj a nebuď líný!“

Ctihodný Arsenius se obzvlášť snažil utíkat od zbytečných, ne-
potřebných věcí a přebývat o samotě, aby díky tomu zůstával v ne-
ustálém spojení s Pánem Ježíšem. Mluvil jen v nutném případě, 
odpovídal přesně a krátce. Jednou se ho otec Marek zeptal: „Otče, 
proč se straníš bratří?“ Arsenius odpověděl: „Bůh ví, jak upřímně vás 
mám rád, ale nemohu být zároveň s Bohem i s lidmi.“

Svícen však nebylo možno skrýt. Pověst o jeho dobročinném životě 
se rozšířila všude, takže se oněm dozvěděli i v Cařihradě. Po smrti 
zbožného Theodosia Velikého usedl na trůn jeho syn Arkadius. Do-
zvěděl se o svém učiteli, zjistil, kde žije a napsal mu dopis, v němž 
ho prosil za odpuštění hříchu mladosti a rovněž prosil o starcovy 
modlitby. Zároveň mu udělil dovolení, aby císařskou daň z Egypta 
použil pro potřeby monastýrů a chrámů. Ctihodný otec na dopis 
nechtěl nic odepisovat, jen přes posla předal vzkaz, že dávno císaři 
jeho provinění odpustil a že se vždy modlí za všechny lidi, tedy i za 
něj. A ohledně peněz řekl, že to není jeho věc, protože zemřel světu.

Jednou k sv. Arseniovi přišel alexandrijský arcibiskup Teofi l 
s jedním knížetem, aby získali užitek pro své duše. Stařec se k nim 
obrátil se slovy: „Uděláte, co vám povím?“ Slíbili, že učiní všechno. 
Ctihodný otec řekl: „Když někde uslyšíte o Arseniovi, nechoďte tam.“ 
Podivili se takové pokoře a vrátili se domů. Jindy otce navštívila 
významná Římanka, která vedla svatý život. Arsenius jí přísně řekl: 
„Jestli jsi slyšela o jakýchsi mých dobrých skutcích, pak je máš ná-
sledovat, a vidět mě, jaká je v tom potřeba? Chceš se před druhými 
pochlubit: viděla jsem Arsenia?“ Žena rychle slibovala, že o něm 
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nebude s nikým mluvit, a dodala: „Prosím tě jen, pros za mě Boha 
a pamatuj na mě ve svých modlitbách.“ Ctihodný otec jí důrazně 
odpověděl: „Já budu Boha prosit, aby z mého srdce vymazal vzpo-
mínku na tebe.“ Když to šlechtična uslyšela, zarmoutila se a odešla. 
Po příchodu do Alexandrie navštívila místního biskupa. Ten jí řekl: 
„Nebuď z toho smutná, má dcero, neboť stařec to neřekl bezdůvodně, 
vždyť jsi žena a skrze ženy ďábel často uvádí do mnohých nesnází.“ 

Natolik svatý unikal jakýchkoli kontaktů, které vzdalova-
ly jeho duši od Boha. Příbuzný z Říma mu před smrtí odká-
zal svůj majetek. Arsenius poslovi vrátil dokument zpět se slo-
vy: „Umřel jsem dřív než on, proto se nemohu stát jeho dědicem.“

Učedník svatého, Daniel,1 vyprávěl, že otec, přestože dobře znal 
knižní moudrost a Boží slovo, nikdy to před druhými neprozrazo-
val kvůli Kristu. Aby se ještě více pokořil, obracel se s prosbou o 
poučení na negramotné bratry. Jeden mnich se starce zeptal: „Proč 
ty, který jsi tak zkušený, dobře znáš řecký i latinský jazyk, prosíš o 
radu prostého člověka?“ Ctihodný otec mu odpověděl: „To vše znám, 
ale podstatné věci v duchovním životě, které zná tento mnich, jsem 
nebyl s to se naučit.“

Když Evagrius Pontský navštívil poušť, velmi se divil, že Egyp-
ťané, kteří neznali dokonce ani abecedu, byli hodni tak vysoké 
svatosti, ale učení ve zbožnosti takový úspěch neměli. Arsenius mu 
to vysvětlil takto: „Neděláme pokroky ve ctnosti, protože jsme 
přeplněni vnějšími vědomostmi, které nadouvají. Negramotní 
mají pravdivý pocit své vlastní slabosti, slepoty a nedostatečnosti, a 
právě to je činí způsobilými dosáhnout vrcholu blaženosti ve spojení 
s Kristem.“ Stařec se až do konce života pokládal za ničemného a 
nehodného. Prosil proto Boha: „Neopouštěj mne, Pane, i když jsem 
před Tebou nic dobrého neudělal, ale dej mi ze své milosti aspoň od 
této chvíle položit dobrý počátek.“

Jednomu mnichovi, který otce Arsenia prosil o duchovní poučení, 
řekl: „Všemožně se snaž, aby tvé myšlenky byly milé Bohu. Pak 
lehce přemůžeš vnější hříchy.“ Tak vybízel bratry, aby hned zaháněli 
špatné myšlenky a tak odsekávali žádosti od svého srdce.

Jindy otec řekl: „Jestli skutečně hledáme Boha, On sám 
k nám přijde a my Ho uvidíme. Jestliže Ho čistým životem zadr-
žíme u sebe, Pán zůstane s námi.“ Jindy svatý řekl: „Mnoho je těch, 
kteří se snaží bdít nad tělesnou čistotou, a proto mnohou námahou 
umrtvují své tělo. Málo je však těch, kteří bdí nad svou duší, 

1 сtihodný Arsenius měl tři učedníky, Daniela, Zoila а Alexandra.
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aby se nedopustila nečistoty marné slávy, pýchy, ctižádosti, 
závisti, bratrské nenávisti, hněvu, zášti, pomstychtivosti, od-
suzování, chamtivosti a lásky k penězům. Takoví jsou navenek 
čistí tělem, ale duší jsou velmi poskvrněni a podobní obíleným 
hrobům, které jsou uvnitř plné páchnoucích kostí. Blahoslavení 
ti, kdo se snaží jak tělo, tak i duši udržet čistou od veškeré 
skvrny. Blahoslavení ti, kdo jsou čistého srdce, a nejen těla, 
ti uvidí Boha.“

Kterýsi mnich ctihodnému otci řekl: „Otče, snažím se pozorně číst 
žalmy, ale nedotýkají se mého srdce. Nerozumím síle Božího slova.“ 
Ctihodný otec mu řekl: „Dítě, pokračuj ve čtení dál. Zaklínači hadů 
také nerozumí tomu, co říkají, ale hadi jsou kroceni. Tak i my, ač 
nerozumíme slovům Písma svatého, ale když je máme neustále ve 
svých ústech, démoni od nás utíkají, protože nemohou snést Božího 
Ducha, který mluví skrze své služebníky — proroky a apoštoly.“

Kdosi ze starců se obrátil na Arsenia slovy: „Co mám dělat? Jsem 
už starý, nemohu se postit a pracovat. Mysl mi napovídá, abych šel 
navštívit nemocné do nemocnice, neboť je to skutek lásky.“ Ctihodný 
otec věděl, že je to velmi skryté pokušení ducha lži a odpověděl: „Jez, 
pij, spi, nepracuj, jen nevycházej ze své cely.“ To řekl proto, že věděl, 
kolik pastí je nastraženo věřícím ve světě. Jindy Pán ukázal ctihod-
nému otci takové vidění: Dva muži nesli kládu napříč a chtěli zajít 
do chrámu, ale nemohli, protože se snažili vejít současně. Stařec 
se zeptal anděla, který byl vedle něj, co to znamená. Nebeský posel 
mu tlumočil vidění: „Tito lidé se zdají být dobročinní, ale jsou pyšní, 
nechtějí se podřídit jeden druhému, a proto nemohou vejít do králov-
ství Božího, ale zůstávají venku a svou pýchou hubí všechny ctnosti.“

Když se přiblížil čas odchodu sv. Arsenia k Bohu, řekl svým 
učedníkům, aby mu nedělali velkolepý pohřeb a prosil je, aby ho 
vzpomínali při liturgii. Před samou smrtí stařec začal silně plakat. 
Když to bratři viděli, zeptali se: „Copak se i ty bojíš smrti, otče?“ 
Odpověděl jim: „Ano, odkdy jsem se stal mnichem, bál jsem se jí, a 
teď se lekám nejvíce.“ Svatý Arsenius zemřel v roce 449 a dožil se 
téměř sta let. Na poušti prožil 55 let.
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SVATÝ PROROK IZAIÁŠ

Jméno Izaiáš znamená „Bůh za-
chraňuje“. Svatý prorok a mučedník 
Izaiáš pocházel z Jeruzaléma, z kme-
ne Benjamínova. Narodil se kolem 
roku 760 před Kristem. Podle židovské 
tradice byl jeho otec Ámos bratrem 
judského krále Amasjáše, a pocházel 
z rodu judských králů. Prorok Izaiáš, 
přestože byl tak významného rodu a 
mohl mít velké bohatství a slávu toho-
to světa, vším tím kvůli Bohu pohrdl 
a se svou manželkou, která byla také 
prorokyně, žil v dobrovolné chudo-
bě, poníženosti a velké zdrženlivosti.

Bůh Izaiáše povolal k prorocké 
službě v roce smrti krále Uzijáše 
(737 před Kristem) zvláštním vidě-
ním, které popsal ve své prorocké knize. „Toho roku, kdy zemřel král 
Uzijáš, spatřil jsem Panovníka. Seděl na vysokém a vznosném trůnu 
a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové: každý z 
nich měl po šesti křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval 
nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému: ‚Svatý, svatý, 
svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.‘ Od hlasu 
volajícího se pohnuly podvaly prahů a dům se naplnil dýmem. I řekl 
jsem: ‚Běda mi, jsem ztracen. Jsem člověk nečistých rtů a mezi lidem 
nečistých rtů bydlím, a spatřil jsem na vlastní oči Krále, Hospodina 
zástupů.‘ Tu ke mně přiletěl jeden ze serafů. V ruce měl žhavý uhlík, 
který vzal kleštěmi z oltáře, dotkl se mých úst a řekl: ‚Hle, toto se 
dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen.‘ Vtom 
jsem uslyšel hlas Panovníka: ‚Koho pošlu a kdo nám půjde?‘ I řekl 
jsem: ‚Hle, zde jsem, pošli mne!‘ Odpověděl: ‚Jdi a řekni tomuto lidu: 
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»Poslouchejte a poslouchejte, nic nepochopíte, dívejte se, dívejte, nic 
nepoznáte.« Srdce toho lidu obal tukem, zacpi mu uši, zalep mu oči, 
aby očima neviděl, ušima neslyšel, srdcem nepochopil, neobrátil se 
a nebyl uzdraven.‘ Tu jsem řekl: ‚Dlouho ještě, Panovníku?‘ On od-
pověděl: ‚Dokud nezpustnou města a nebudou bez obyvatel a domy 
bez lidí a role se nepromění v spoušť.‘“ (Iz 6,1–11)

Vidění skončilo a na Izaiášovi spočinul Duch Boží, který ho po-
slal k vyvolenému národu, aby obrátil hříšníky k pokání a oznámil 
jim budoucí tresty, když se nebudou kát. Obrátí-li se však k Bohu, 
milost Boží i Jeho odpuštění zůstane na nich.

Izaiáš vystoupil s prorockým kázáním v čase, kdy se Izraelské 
království už téměř rozpadlo. Prorokovi nezůstávalo, než zvěsto-
vat velké soužení, které už viselo nad Samařím, hlavním městem 
severního království. Smutné proroctví o Samaří se brzy naplnilo. 
V roce 722 před Kristem Samaří obsadil asyrský král Sargón a 
Severní izraelské království navždy přestalo existovat.1 Tak Bůh 
odvrhl od své tváře Izraelce, kteří opustili všechna Jeho přikázání. 
Nezůstal nikdo, jenom kmen Juda (viz 2Kr 17,16–18).

Po pádu Samaří svatý prorok Izaiáš prorokoval převážně o osudu 
judského království. Po králích Amasjášovi, Uzijášovi a Jótamovi 
přešlo judské království k Achazovi, za jehož vlády obzvlášť zesílila 
morální a duchovní zkaženost. Izraelité zůstali Izraelity jen rodem, 
ale duší už z nich byli pohané. Achaz měl za cíl učinit z Jeruzaléma 
město podobné hlavním městům pohanské Fénicie, a obzvlášť Asý-
rie. Zavedl v Jeruzalémě klanění slunci, měsíci a ostatním nebes-
kým tělesům. Nebál se poskvrnit dokonce ani Hospodinův chrám. 
Postavil v něm modlu Aštarty, bohyně smilstva, a hned u chrámu 
byl nevěstinec, v němž ženy tkaly oděv pro Aštartu. Hned u vchodu 
do chrámu byli bílé koně, zasvěcené bohu slunce. Některé z chrá-
mových místností, které dříve sloužily kněžím, kteří zde vykonávali 
službu, a k uchovávání chrámových nádob, byly přeměněny na stáje. 

1 O této události se v letopisech samotného Sargona říká: „Oblehl jsem 
město Samaří a dobyl je. Odvedl jsem do zajetí 27 280 lidí. Vybral jsem 
si padesát z vozů, které jsem vzal, zbytek bohatství lidu toho města jsem 
dal svým služebníkům. Ustanovil jsem nad nimi stálé náčelníky a uvalil 
jsem na ně tutéž daň, kterou platili dříve. Místo těch, kteří byli odvedeni 
do zajetí, jsem na to místo poslal obyvatele zemí, které jsem dobyl, a uložil 
jim daň, kterou požaduji od Asyřanů.“ Sjednocením zbytků izraelského 
obyvatelstva s pohanskými přistěhovalci, kteří sem byli násilně přivedeni 
asyrským králem, se vytvořila smíšená národnost, která pak byla nazý-
vána Samaritáni.
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Samotný oltář pro zápalné oběti, který postavil Šalomoun, Achaz 
přemístil z místa před svatyní do severní strany chrámu a nahradil 
jej novým, udělaným po vzoru pohanského asyrského oltáře.

Ve všech koutech Jeruzaléma byla stavěna obětiště, aby poutníci 
měli možnost přinášet oběti modlám. Ke cti fénického božstva Molo-
cha bylo u samotných hradeb Jeruzaléma, v Údolí syna Hinómova, 
postaveno nové obětiště, kde stála veliká měděná modla Molocha. 
Uvnitř Molocha byla pec a pod napřaženýma rukama modly byl ol-
tář, na který přinášeli v oběť děti. Achaz sám dával příklad horlivé 
oddanosti tomuto nelidskému modlářství a přinesl Molochovi v oběť 
jednoho ze svých synů.

Za tyto hříchy, které ničily judské království a svolávaly spraved-
livý Boží hněv, zanedlouho dopadl na Judsko trest, který byl před-
zvěstí ještě strašnějších Božích trestů v budoucnosti. Izraelský král 
Pekach a syrský král Resín vtrhli do judského království, rabovali 
a zpustošili po cestě všechno, až došli do samotného Jeruzaléma. 
K tomu ještě povstali Edómci a Pelištejci, kteří si chtěli vrátit ne-
závislost. Tak Pán ponížil Judsko za krále Achaza, protože zkazil 
Judsko a těžce hřešil před Hospodinem (2Par 28,19).

Po smrti Achaza zasedl na trůn jeho dvacetiletý syn Chizkijáš, 
který byl jedním z nejlepších králů vyvoleného národa. Chizkijáš 
obdržel po otci smutné dědictví. Celý národ se oddával duchovní-
mu smilstvu (Iz 1,21) a srdcem byl daleko od Hospodina. V lepším 
případě vykonával jen obřadní část zákona, ale jeho přípisy k životu 
nedodržoval. Hospodin se proto skrze proroka Izaiáše obracel k své-
mu lidu s burcujícím přesvědčováním a volal ho k nápravě: „Tak 
promluvil Hospodin: Syny jsem vychoval, pečoval o ně, ale vzepřeli se 
mi. Vůl zná svého hospodáře, osel jesle svého pána, mne však Izrael 
nezná, můj lid je nechápavý. Ach, pronárode hříšný, lide obtížený 
vinou, potomstvo zlovolníků, synové šířící zkázu! Opustili Hospodina, 
Svatého, Boha Izraele, znevážili, odcizili se mu. Nač vás ještě bít? Jste 
jen umíněnější. Hlava je celá chorá a celé srdce zemdlené. Od hlavy 
až k patě nic zdravého není. Samá modřina a jizva i čerstvá rána, 
nejsou vymačkány ani obvázány ani ošetřeny olejem… K čemu je 
mi množství vašich obětních hodů… Přesytil jsem se zápalných obětí 
beranů i tuku vykrmených dobytčat… Že se mi chodíte ukazovat! 
… i novoluní, dny odpočinku a svolaná shromáždění; ničemnost a 
slavnostní shromáždění, to nemohu vystát. Z duše nenávidím vaše 
novoluní a slavnosti, jsou mi jen na obtíž, jsem vyčerpán, když je 
musím snášet. Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi 
oči. Ať se modlíte sebevíc, neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve.“ 
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(Iz 1,2–15) „Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky z očí, 
přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte 
proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. 
Pojďte, projednejme to spolu… I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, 
zbělají jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako 
vlna.“ (Iz 1,16–18)

Král Chizkijáš byl absolutním protikladem svého otce. Hořel lás-
kou k pravé víře a cílem jeho života bylo obnovit vztah k Hospodinu 
a očistit zem od pohanských ohavností. Byla to těžká práce, protože 
srdce lidu si zamilovalo pohanství a morální zkaženost. Zbožnému 
králi přišli na pomoc proroci, které upřímně ctil. V jejich čele stál 
prorok Izaiáš. Shromáždil kolem sebe bezpočet učedníků, kteří spolu 
s ním hlásali lidu Boží slovo.

Více než 40 let Izaiáš promlouval jako Boží prorok k vyvolenému 
národu. Za hlásání Božího slova mnoho vytrpěl. Jen král Chizkijáš 
ho měl ve velké úctě, poslouchal jeho rady a prosil ho o modlitby. 
Když Asyřané obklíčili Jeruzalém, stalo se to čtrnáctého roku Chi-
zkijášovi vlády, a město už nemělo žádnou naději na záchranu, 
Chizkijáš si roztrhl oděv na znak pokání před Hospodinem a poslal 
k prorokovi, aby se modlil. Prorok Izaiáš uklidnil krále, že Hospodin 
město obrání. V noci před tím, než Asyřané chtěli zaútočit, Boží an-
děl prošel jejich táborem a zabil 185 tisíc Asyřanů. Král Sancheríb, 
který se odvážil rouhat Hospodinu, s hrůzou utekl do Ninive, kde 
ho zabili vlastní synové.

Prorok Izaiáš stále volal lid k pokání a oznamoval jim neštěstí, 
která na ně měla dopadnout za jejich nevěrnost Bohu. Mluvil k nim 
o babylonském zajetí, ale zároveň je i utěšoval a dával jim naději 
na návrat i na zachování Davidova rodu a na příchod Spasitele.

O budoucím obrácení národa a o příchodu Mesiáše Izaiáš proro-
koval: „V onen den se pozůstatek Izraele s uprchlíky domu Jákobova 
nebude už opírat o toho, který ho bije, ale bude se věrně opírat o Hos-
podina, Svatého, Boha Izraele.“ (Iz 10,20) „V onen den ti spadne z 
ramen její břímě a její jho z šíje, jho se z tebe sesmekne jak po oleji.“ 
(Iz 10,27) „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho koře-
nů vydá ovoce.“ (Iz 11,1) „Hle, panna počne a porodí syna a dá mu 
jméno Emmanuel (to je S námi Bůh).“ (Iz 7,14) „Neboť se nám narodí 
dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu 
dáno jméno: Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce 
pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trů-
ně Davidově a na jeho království.“ (Iz 9,5–6) „Na něm spočine duch 
Hospodinův: duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské 
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síly, duch poznání a bázně Hospodinovy.“ (Iz 11,2) „Lid, který chodí 
v temnotách, uvidí velké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, 
zazáří světlo. Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se 
před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se 
dělí o kořist. Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho 
poháněče zlomíš...“ (Iz 9,1–3) „Byly to však naše nemoci, jež nesl, 
naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit 
od Boha a pokořen. Jenže On byl proklán pro naši nevěrnost, zmu-
čen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho ranami 
jsme uzdraveni.“ (Iz 53,4–5) „Řekněte nerozhodným srdcím: ‚Buďte 
rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který 
odplácí, vás přijde spasit.‘ Tehdy se rozevřou oči slepých a otevřou 
se uši hluchých. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého 
bude plesat. Na poušti vytrysknou vody, potoky na pustině. … Bude 
tam silnice a cesta a ta se bude nazývat cestou svatou. Nebude se 
po ní ubírat nečistý, bude jen pro lid Boží. Kdo půjde po této cestě, 
nezbloudí, i kdyby to byli pošetilci. … Ti, za něž Hospodin zaplatil, 
se vrátí. Přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich 
hlavách. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.“ 
(Iz 35,4–6.8.10)

Po zbožném Chizkijášovi se stal jud-
ským králem jeho syn Menaše, který se 
klaněl pohanským bůžkům a zabíjel pro-
roky. Prorok Izaiáš se krále nezalekl, ale 
přísně ho káral a napomínal ho za jeho 
hříchy. Zlostný Menaše nemohl snést 
jeho výzvy k pokání, rozkázal ho zajmout 
a vydat kruté smrti. Svatého proroka po-
ložili do duté klády a přeřezali po délce 
pilou. Tak svatý prorok Izaiáš za hlásání 
Božího slova zahynul mučednickou smrtí 
v hlubokém stáří, kolem roku 696 před 
narozením Ježíše Krista. Svatí otcové 
nazývají proroka Izaiáše za proroctví o 
Ježíši Kristu a Panně Marii evangelistou 
Starého zákona.
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SVATÝ APOŠTOL ŠIMON ZÉLÓTA

Svatý apoštol Šimon Zélóta pochá-
zel z Kány Galilejské. Když se ženil, 
na svatbu byl pozván Ježíš s učedníky 
a Pannou Marií. Chybělo jim vína a 
Pán na prosbu své matky proměnil 
vodu ve víno (J 2,1–11). Když ženich 
uviděl takový zázrak, uvěřil, že Ježíš 
je pravý Mesiáš, opustil dům a horlivě 
Pána následoval. Dostal proto jméno 
Zélóta, což znamená horlivec. Stal se 
jedním z dvanácti apoštolů.

Po seslání Ducha svatého hlásal 
apoštol Šimon evangelium v Egyptě. 
Po apoštolském sněmu hlásal spolu 
s Judou Tadeášem třináct let Kris-
ta v Edesse a odtud šel do Arménie, 

Sýrie a Persie. Jeho horlivost pro Ježíše Krista byla tak velká, že 
provokovala Boží nepřátele, především pohanské čaroděje. Svatý 
apoštol Šimon nakonec zemřel mučednickou smrtí. Ve městě Suanir 
v Persii byl ukřižován a poté rozřezán pilou.

SVATÍ MUČEDNÍCI TIMOTEJ A MAURA

V době pronásledování křesťanů za vlády císaře Diokleciána (284–
305) žil ve vesnici Perapa v Horním Egyptě mladý chrámový lektor 
Timotej. Oženil se s dívkou Maurou, ale už dvacet dní po sňatku 
ho pohané zajali a přivedli jako křesťana do Théb před soud ke 
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správci Thebaidy, Arrianovi. Když ho místodržící Arrianus uviděl, 
zeptal se ho: „Kdo jsi a jaké máš postavení?“ Timotej odpověděl: 
„Jsem křesťan, lektor v chrámu Božím.“ Arrianus řekl: „Neslyšel jsi 
císařský rozkaz, aby každý, kdo nepřináší oběti velkým bohům, zle 
zahynul?“ Mladík řekl: „Duch Ježíše Krista ve mně přebývá, a pro-
to nikdy nepřinesu oběti vašim bohům.“ Soudce se zeptal: „Copak 
nevidíš nástroje mučení, které kolem tebe leží?“ Svatý odvětil: „A 
copak ty nevidíš Boží anděly, kteří mě posilují?“ Místodržící mu řekl: 
„Dej mi své knihy, abych poznal, jaká síla se v nich skrývá.“ Timotej 
odpověděl: „Nedám ti je. Když čtu Písmo svaté, stojí kolem mne Boží 
andělé. Nepřinesu oběti modlám ani nedám svaté knihy pohanům, 
protože jsem křesťan!“

Arrianus nařídil rozžhavit dva ostré železné pruty a vložit je Ti-
motejovi do uší. Když to sluhové udělali, mučedníkovi z velké bolesti 
vytekly oči. Timotej řekl: „Mé oči, které viděly mnoho nevhodných 
věcí, jsou dnes oslepeny, ale spasitelné oči mého Pána Ježíše Krista 
prosvěcují mou duši.“ Když to místodržitel uslyšel, přikázal svatému 
svázat ruce za zády, vložit mu do úst mezi zuby dřevo, pověsit ho 
hlavou dolů a přivázat mu na krk těžký kámen. Když sluhové začali 
plnit příkaz, Timotej řekl: „Bůh, který je na nebi, má dost síly mě 
vysvobodit z těchto muk.“ Tato muka byla pro mladého muže velmi 
těžká, ale zůstal pevný.

Sluhové místodržícímu radili, aby přivolal mladou Timotejovu 
manželku Mauru, s níž se před dvaceti dny oženil, aby ho přesvědčila 
k uctívání bohů. Arrianus hned radu poslechl a nařídil ji přivést. 
Když přišla, řekl jí: „Je mi tě líto, Mauro, jsi tak mladá a už se staneš 
vdovou. Přikazuji ti, ozdob se šperky, zapleť si vlasy, obleč si pěkné 
šaty a jdi za svým manželem. Přesvědč ho, aby se odřekl Krista a 
přinesl oběti bohům, jinak se skutečně staneš v tak mladém věku 
vdovou. Když ho přesvědčíš, dostaneš mnoho darů i zlata a stříb-
ra.“ Maura, protože nebyla horlivou křesťankou, hned učinila, jak 
jí místodržitel přikázal. Vzala si pěkné šaty a šperky a šla za svým 
manželem. Prosila ho, aby vykonal císařské nařízení a osvobodil se 
od tak strašných muk. Timotej nemohl mluvit, protože měl mezi 
zuby dřevo. Maura poprosila Arriana, aby rozkázal vytáhnout mu 
z úst dřevo, a on to hned udělal.

Timotej jí vážně řekl: „Mauro, jsi křesťanka, nebo pohanka? Toto 
je řeč člověka vychovaného ve víře? Místo abys mě povzbuzovala 
ke statečnosti v mukách, ty mě od nich odrazuješ? Mám snad kvůli 
časnému, pomíjivému štěstí ztratit věčnou blaženost? Mám 
se vrhnout do věčných muk, abych unikl krátkému mučení?“ 
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Maura jakoby procitla z chvilkové slabosti, přistoupila blíže k mu-
čedníkovi a on, když ucítil vůni jejího oděvu, vykřikl: „Kde je můj 
otec kněz Pikolpos?“ Otec stál nedaleko mezi lidem a hned k němu 
přistoupil. Timotej mu řekl: „Prosím tě, otče, udělej pro mě dobrý 
skutek, vezmi plátno a zastři mi obličej, abych nevdechoval vůni, která 
vychází z ženského oděvu a škodí duši! Tyto smrtonosné vůně táhnou 
lidi do záhuby a připravují pro ně věčné peklo. Tato vůně je spojenec 
ďábla, nepřátelská vůči svatým a odporná spravedlivým.“ Když to 
Maura slyšela, řekla: „Timoteji, proč mě tak ponižuješ? Copak jsem 
tě něčím urazila?“ Svatý odpověděl: „Mauro, když jsem duševníma 
očima viděl, jak jsi vycházela z domu, viděl jsem ďábla, který ti šel 
po pravici a měl v ruce klíč, kterým obracel tvé srdce zpět do světa.“ 
Maura mu řekla: „Timoteji, já to dělám kvůli tobě, když přijde neděle, 
kdo bude číst tvé knihy?“ Timotej odpověděl: „Zanech dočasný život 
tohoto světa a pojď spolu se mnou k překrásnému hrdinství! Za ně 
přijmeme od Ježíše Krista korunu slávy. On nám odpustí všechny 
tresty za naše hříchy, když za Něho dobrovolně zemřeme.“ 
Maura odvětila: „Když jsem šla k tobě, mé srdce bylo naplněné svě-
tem a jeho marnostmi, když jsi však ke mně začal mluvit, vešel do 
mě Duch Boží! Chci, abys věděl, že od této chvíle také toužím zemřít 
za Krista.“ Timotej jí řekl: „Jestli říkáš pravdu, jdi a usvědč místo-
držitele z jeho ničemnosti.“ Maura odpověděla: „Bojím se, že když 
uvidím mnoho muk, zaleknu se a nebudu s to je vydržet, vždyť mi je 
jen sedmnáct let.“ Timotej jí řekl: „Spoléhej na našeho Pána Ježíše 
Krista a muka pro tebe budou lehká.“ Když to řekl, začal se za 
Mauru modlit a prosit Boha, aby jí dal odvahu a mužnost.

Maura, vedená Duchem svatým, šla k místodržiteli a řek-
la mu: „Slíbil jsi mi, že mi dáš stříbro a zlato a chtěl jsi tím zabít 
mou duši. Těmito svými pokušeními mě však nepřemůžeš, protože 
jsem připravena dát svůj život za Ježíše Krista.“ Místodržící k ní 
promluvil: „Copak i ty sis raději vybrala smrt než život? Rozhlédni se 
kolem sebe a uvidíš, že tato hořká muka tě připraví o sladký život.“ 
Maura odpověděla: „Odřekla jsem se všech požitků tohoto marného 
světa. Mám jen jednoho, Ježíše Krista. V Něho doufám a tvých muk 
se nebojím.“

Když to Arrianus uslyšel, rozhněval se a rozkázal vyrvat Mauře 
všechny vlasy. Když to sluhové udělali, Maura řekla: „Teď vím, že 
Ježíš Kristus mi odpustil můj hřích, že jsem poslechla tvou ďábelskou 
radu a ozdobila jsem si vlasy, abych odvrátila od Boha mého man-
žela. Dobře jsi, udělal, Arriane, žes mi je vytrhal, protože tím se ode 
mne odtrhl velký hřích a už více nebudu svými vlasy svádět muže.“ 
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Pro tato slova se místodržitel ještě více rozhněval a rozkázal odsekat 
mučednici všechny prsty na rukách. Když to udělali, svatá řekla: „I 
tímto mi prokazuješ dobro, protože jsi mi odňal prsty, kterými jsem na 
sebe věšela svůdné ozdoby. Ty ani nevíš, co mi prokazuješ! Vzal jsi 
ode mne už druhý hřích, když jsi mi usekal prsty. Stojím proto před 
tebou veselá a připravená na všechna muka.“

Timotejův otec, který stál mezi lidmi blízko Maury, se jí zeptal: 
„Dcero moje, jak jsi mohla vytrpět odsekávání svých prstů?“ Dívka 
odpověděla: „Viděl jsi, otče, jak člověk na zahradě z mokré země 
vytrhává byliny i s kořenem? Tak jsem se já dívala na odsekávání a 
odhazování svých prstů a necítila bolest.“

Arrianus rozkázal rozdělat silný oheň pod velkým kotlem s vodou 
a hodit do něj sv. Mauru. Když voda v kotli začala vřít, hodili do něj 
dívku, ale ona v něm stála bez jakékoliv újmy. Řekla místodržiteli: 
„Znovu ti děkuji, že jsi rozkázal, abych byla omyta a očistila se od 
svých hříchů, jichž jsem se ve světě dopustila. Velmi jsi ale spěchal, 
hodil jsi mě do kotle, který není ještě dost ohřátý, voda je chladná 
ani teplo necítím, jako jsem necítila ani předchozí muka.“ Arrianus 
se velmi rozhněval a začal si myslet, že vojákům je dívky líto, pro-
to vroucí vodu vylili a nalili do kotle chladnou. Seskočil ze svého 
trůnu, přiběhl ke kotli a chtěl, aby mu děvče vylilo trochu vody na 
ruku. Maura se místodržiteli smála a vylila mu vroucí vodu z kotle 
na ruce. Hned si je spálil, silně vykřikl bolestí a zvolal: „Požehnaný 
je Pán Bůh Maury a není jiného kromě Něho!“ Místodržící byl tak 
ohromen, že rozkázal dívku propustit.

Avšak ještě než ji propustili, ďábel ho znovu začal podněcovat 
proti mučedníkům. Arrainus zavolal Mauru zpět a řekl: „Přestaň mít, 
Mauro, naději v Kristu a rychle přines oběti bohům!“ Svatá odpově-
děla: „Nepřinesu oběti bohům, protože mám Pána, který mě chrání.“ 
Arrianus řekl: „Naplním tvá ústa řeřavým uhlím, jestli nepřineseš 
oběti.“ Maura řekla: „Ve svém bláznovství nevíš, co děláš. Když napl-
níš má ústa řeřavým uhlím, očistím se tím a zbavím trestu za hříchy, 
kterých jsem se dopustila svým jazykem a ústy.“ Když místodržitel 
slyšel ta slova, rozkázal přinést lampu naplněnou sírou a pryskyřicí 
a pálit jí mučednici. Začali Mauru pálit, ale ona řekla: „Nesvedl jsi 
mě k odpadu od mého Pána Ježíše Krista prvními mukami, a teď mě 
chceš polekat touto nešťastnou lampou? Copak nebyl větší a straš-
nější ten vroucí kotel, do kterého jsem byla hozena celá, a nic se mi 
nestalo? Ty sám jsi mi svědkem, neboť sis opařil ruce a já jsem se 
ani trochu nespálila. Copak bych se teď měla bát této jedné lampy? 
Je pro mě jako ranní rosa, která sestupuje z nebe na zem.“
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Arrianus, přemožen 
odpověďmi Maury, padl 
do hlubokého smutku a 
nevěděl, jaká muka má 
ještě vymyslet. Rozkázal 
proto Timoteje i Mauru 
ukřižovat a postavit je-
jich kříže proti sobě, jed-
noho tváří k druhému.

Když je vedli k ukři-
žování, přiběhla k nim 

matka Maury, chytila dceru a začala naříkat: „Dcero, copak takto 
opouštíš svou matku, která tě hledá? Kdo bude nosit tvé šperky, 
stříbro, zlato a drahocenné šaty? Komu to zůstane, když zemřeš?“ 
Svatá odpověděla: „Zlato i stříbro zhyne a oděv sežerou moli. I krása 
mladé tváře časem zestárne a zvadne, ale věnec slávy Ježíše Krista 
nezvadne navěky.“ Matka na to nemohla nic odpovědět, Maura se 
jí vytrhla z rukou a šla ke kříži. Vojáci ukřižovali mučedníky a kříže 
postavili čelem k sobě. Tak svatí viseli na křížích devět dní a devět 
nocí a povzbuzovali jeden druhého k modlitbě a vytrvalosti. Maura 
měla na kříži vidění a pověděla o něm Timotejovi: „Přede mnou stál 
muž a jeho tvář zářila jako slunce. Vyvedl mě na nebe a ukázal mi 
trůn potažený brokátem, na kterém ležel zářivě bílý oděv a krásný 
věnec. Divila jsem se té kráse a ptala se: ‚Čí to je, pane?‘ Odpověděl 
mi: ‚To je odměna za tvé utrpení. Pro tebe je připraven tento trůn, 
oděv i věnec.‘ Pak mě vyvedl trochu výš a ukázal mi druhý trůn, 
také potažený nádhernou látkou, i zářivě bílý oděv a věnec. Znovu 
jsem se ho otázala: ‚A ten je čí, pane?‘ Řekl: ‚Tvého muže Timoteje.‘ 
Ještě jednou jsem se ho zeptala: ‚Proč jsou trůny jeden od druhého 
vzdáleny?‘ Odpověděl mi: ‚Je velký rozdíl mezi tebou a tvým mužem. 
Copak nevíš, že na jeho přesvědčování jsi přijala mučednictví a on je 
příčinou, že jsi obdržela věnec?‘ Dnes se proto ještě vrať do svého těla, 
a v šest hodin zrána přijdou Boží andělé vzít vaše duše a vynesou 
vás do nebe. Bděte proto, aby vás do toho času nepřítel nesvedl.“

Maura povyprávěla vidění manželovi, oba se potěšili a modlili 
se. Nastalo ráno devátého dne, šestá hodina. Andělé sestoupili, 
vzali duše mučedníků a s velkým jásotem je vynesli do nebe. Tak 
v roce 286 ukončili svůj život svatí Timotej a Maura.

(Jejich památka se slaví 3. května.)
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SVATÍ MUČEDNÍCI MARIUS,
MARTA, AUDIFAX A ABAKUK

Za časů římského císaře Claudia II. (268–270) přišel z Persie 
do Říma zámožný křesťan z významného rodu jménem Marius se 
svou ženou Martou a dvěma syny — Audifaxem a Abakukem. Je-
jich touhou bylo poklonit se na hrobech svatých apoštolů i jiných 
svatých. Začali pak v Římě navštěvovat křesťany, kteří byli drženi 
ve vězeních a pohřbívat těla zabitých za Krista.

Jednoho dne byli i oni zatčeni a předvedeni před císaře. Císař 
se jich zeptal: „Odkud jste?“ Odpověděli mu: „Z Persie.“ Císař řekl: 
„Proč jste opustili svou vlast a přišli jste sem?“ Svatí odpověděli: 
„Toužili jsme se poklonit Pánu na hrobech svatých apoštolů a u nich 
k Němu pozvednout své modlitby.“ Císař se otázal: „Odkud máte 
zlato a stříbro? Slyšel jsem, že jste bohatí.“ Svatý Marius odpověděl: 
„Svůj majetek, kterého jsme měli v Persii velmi mnoho, jsme prodali 
a rozdali těm, co nic neměli. Co zůstalo, jsme si přinesli s sebou 
sem, ne však pro sebe, ale abychom posloužili svatým. V Persii jsme 
byli bohatí a z toho se můžeš dovtípit, že jsme významného rodu. 
Můj otec Maromeus byl v Persii prvním po králi. Má žena je dcerou 
Kusinita, slavného perského knížete.“ Císař řekl: „Proč jste opustili 
otcovské bohy, které Peršané uctívají, a přišli jste sem hledat mrtvé 
lidi?“ Marius odpověděl: „Jsme služebníci Kristovi. Přišli jsme uctít 
svaté apoštoly, jejichž nesmrtelné duše žijí s Bohem, aby byli našimi 
přímluvci před Kristem, naším Bohem.“

Ziskuchtivý císař se ptal dál: „Kde je zlato a stříbro, které jste z Per-
sie přinesli?“ Svatý Marius odpověděl: „Odevzdali jsme ho Bohu, proto-
že nám ho na čas dal.“ Císař se rozhněval, vydal je soudci Muscianovi 
a řekl: „Jestli nepřinesou oběti bohům, všemožnými mukami je usmrť.“ 
Muscianus je vzal, usedl na soudní stolici v chrámu bohyně Tellus 
a postavil svaté před sebe, aby je vyslýchal. Položil před ně všechny 
mučicí nástroje a hrozil jim krutými mukami, když se jeho vůli nepod-
řídí a nepřinesou modle oběť. Když radikálně odmítli, začal je mučit.1 

1 Bohyně Tellus je nazývaná též Terra či Terra Mater, čili „Matka Země“, dnes 
hojně známá pod termínem Pačamama. Svatí mučedníci radikálně odmítli 
přinést této ohavné modle oběť. V prvních stoletích na území Vatikánu 
mučedníci za Krista prolévali svou krev. Pseudopapež František Bergoglio 
v roce 2019 veřejně uctíval a intronizoval démona Pačamamu v hlavním 
chrámu katolické církve. Šlo nejen o znesvěcení tohoto chrámu, ale i o zne-
svěcení celé církve. Pseudopapež se dopustil většího zločinu, než pohanští 
císaři v prvních třech stoletích. Kdo a kdy odčiní tento donebevolající zločin?
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Nejprve nechal sv. Maria roztáhnout na zemi a bít jej dlouho suko-
vitými holemi. Svatý Marius pod ranami nevolal nic jiného než: 
„Sláva Tobě, Pane Ježíši!“

Potom bili palicemi i Audifaxe a Abakuka. Svatá matka Marta se 
dívala na utrpení svých dětí a povzbuzovala je mateřským slovem, 
aby za Krista statečně trpěli, a připomínala jim, že On za ně vytrpěl 
nesrovnatelně těžší muka. Pak všechny tři mučedníky, otce i oba 
syny, pověsili na mučidla a kat přikázal, aby jim železnými hřebeny 
drásali žebra a pálili ohněm. S jasnou tváří volali k Bohu: „Děku-
jeme Ti, Kriste, Bože náš, že jsi nás učinil hodnými trpět pro 
Tvé jméno!“ Pak je sňali z mučidel a Muscianus nařídil, aby jim 
usekli ruce. Marta sbírala do plátna jejich krev a v srdci radostně 
děkovala Bohu za jejich hrdinnou oběť.

Pak jim kat nechal pověsit jejich ruce na krk a tak je vodil po 
celém Římě. Když svaté takto vodili, hlasatel vykřikoval: „Neurážejte 
bohy, za to jste potrestáni!“ Svatí ale volali: „Nejsou to bohové ale 
běsi, kteří vás zahubí i s vaším císařem!“

Po takovém utrpení vyvedli svaté mučedníky za město na místo, 
které se nazývalo Nymphae Catabassi. Svatému Mariovi s Audifaxem 
a Abakukem sťali hlavy mečem. Svatou Martu utopili v řece. Jejich 
duše slavně vešly do věčné radosti.

(Jejich památka se slaví 6. července.)
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SVATÍ CYRIL A METODĚJ, APOŠTOLOVÉ SLOVANŮ
(podle východního kalendáře 11. 5.,

v západní církvi se jejich památka slaví 5. 7.)

SVATÝ JAN MILÍČ Z KROMĚŘÍŽE
(památka se slaví 6. 7.)

Počátek 3. tisíciletí 
je dobou, kdy je třeba se 
zamyslet nad proroctvím 
Písma o příchodu antikris-
ta. Na tuto vtělenou kon-
centraci ducha zla ukázal 
pražský kazatel pokání 
Jan Milíč z Kroměříže.

Bratr papeže Urba-
na V., kardinál albánský, 
o Milíčovi prohlásil: „Ač se 
můj zesnulý bratr papež 
skvěje zázraky, tento Milíč by měl být kanonizován ještě před ním.“

Den 6. červenec je spojen s mučednickou smrtí i jiného českého 
kazatele pokání, Mistra Jana Husa.

České dějiny mají své hrdiny. Za vlády českého krále a římského 
císaře Karla IV., působil v Království českém Boží služebník a prorok 
Jan. Nebál se říkat pravdu, i když byla mnohým nepříjemná. Nebál 
se jít proti proudu! Boží výroky v jeho ústech ožily, aby konfronto-
valy neutěšený stav církve a společnosti. Ba co víc, usvědčoval jimi 
i samotného císaře.

Milíč se narodil v Kroměříži kolem roku 1320. Navštěvoval ka-
tedrální školu v Olomouci. Z Moravy pak odešel do Prahy, hlavního 
města Českého království a celé tehdejší Evropy. Získal vysoké po-



248

stavení v kanceláři samotného císaře. Doprovázel ho i na některých 
jeho cestách po říši.

Za vlády císaře Karla IV. vyrostla Praha do nevídané krásy. Církev 
se honosila krásnými budovami a byla na první pohled ve vynika-
jícím stavu. V nesrovnatelně horším stavu byly však poměry uvnitř 
církve. Nemohlo být ani řeči o tom, že by kněžstvo bylo příkladem 
lidu, a už vůbec ne mnišské řády, rozmařilé přepychem. Církevní 
úřady, které vynášely nemalé peníze, se daly koupit.

Milíč nebyl jen císařovým úředníkem, byl i vysokým církevním 
prelátem. Jako arcijáhen měl dohled nad kněžstvem. Ze svého po-
stavení viděl daleko ostřeji než jiní kněžskou ziskuchtivost, sobectví 
a pýchu. V jeho srdci se zrodila mučivá úzkost, která mu nedávala 
pokoje: Nežiji i já jinak, než žádá Ježíš Kristus? Následně se rozhodl 
pro radikální změnu života. V roce 1363 se vzdal všech úřadů a vý-
nosných důchodů a odešel do samoty. Tam v modlitbě dozrál proces 
jeho vnitřního obrácení a zakořenění v Kristu. Zde také přijal proroc-
kého Ducha. Za necelý rok se vrátil do Prahy jako kazatel pokání. Byl 
přesvědčen, že pro nemocnou církev je jen jediný lék: živé Boží Slovo.

Pravidelně kázal v chrámu sv. Jiljí, kde nebývalo k hnutí. Chudí i 
bohatí, muži i ženy chodili naslouchat tomuto „kazateli ohnivých slov“.

„Milíč měl překypující lásku a hluboké milosrdenství ke všem li-
dem. Dokonce miloval i své nepřátele a pronásledovatele. Každý, kdo 
s ním mluvil nebo jednal, přímo od něj čerpal lásku a vlídnost ducha. 
Nikdo od něj neodcházel bez útěchy. Výjimkou byli pouze lidé posedlí 
duchem antikrista. Ve všem se tento muž projevoval jako druhý Eliáš.

S vytrvalostí pracoval pro spásu duší. Neustále káral, prosil a vše-
možně naléhal, vhod či nevhod, takže se mnozí zastyděli a odvrátili 
od svých hrozných činů. Nedopřál si oddechu, zpovídal, navštěvoval 
nemocné, těšil zarmoucené a obracel hříšníky. Lidem vypracoval 
praktické návody, jak se odevzdávat Bohu v osobní modlitbě.

Ve svátek měl i několik kázání. Každodenně míval vždy aspoň 
jedno. Kázal nejen česky, ale i německy a latinsky. Jeho kázání po-
vzbuzovala a utěšovala, ale také palčivě obviňovala a varovala před 
záhubou. Jeho poselství bylo natolik radikální a mocné, že měnilo 
životy mnohých. Mladí kněží a studenti se začali kolem Milíče dychtivě 
shromažďovat a tak se vytvořil okruh jeho věrných učedníků.

Tento kněz, planoucí jako Eliáš velikou horlivostí pro Ježíšův zá-
kon a pro jeho pravdu, bez ustání a bez únavy bojoval s nesčetným 
množstvím falešných proroků, řeholníků, kněží a pyšných vzdělanců. 
Mužně káral nejvyšší preláty, arcibiskupy a biskupy za to, v čem 
zjevně chybovali. Pro pravdu se téměř denně ocital v nebezpečí smrti.“
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Kdyby Milíč nepřišel, svědčí svatopisec, „nepravosti by pronikly 
svým křikem až k nebi. Způsobily by, že bychom byli jako Sodoma. Za-
hynuli bychom jako Gomora. Ale on Sodomu navrátil k dávné důstoj-
nosti. Z Babylonu se Praha v duchovním smyslu stala Jeruzalémem.“

Vykřičená čtvrť Benátky byla sídlem pražských nevěstek. Šířila 
se odtud nemoc a nákaza — tělesná i morální. Proti tomuto trendu 
nikdo nic nezmohl. I na toto místo se však dostalo poselství kázané 
Milíčem. V krátké době se obrátilo k pokání více než dvě stě veřej-
ných nevěstek. Rovněž mnozí hříšníci činili pokání a změnili svůj 
život. Majitelka největšího nevěstince zanechala hříšné řemeslo a 
darovala Milíčovi svůj dům. Přikázal ho zbořit a na vzniklém pro-
stranství dal postavit účelné budovy, které nazval Nový Jeruzalém.

Svatopisec líčí:
„Sám Milíč, naplněn milosrdenstvím Páně, zde pečoval o kající 

ženy jako přelaskavý otec. Dbal o jejich převýchovu. Co ho to stálo 
slz, kolik starostí, aby podruhé neklesly! ... Ačkoli již vůbec nic neměl, 
protože pro Krista všechno opustil, opatřoval jim vše, co potřebovaly. 
Dokonce prodal i to málo knih, které mu sloužily jako kazatelské po-
můcky. Když utratil i peníze získané za knihy, žebral a vyprošoval od 
bohatých to nejnutnější — nikoli ale bez těžkých urážek a odmítání.“

Atmosféru Nového Jeruzaléma popsal očitý svědek takto: „Kdo 
tam přišel, s obdivem sledoval a poslouchal, co se tam dálo a mluvilo. 
Všichni jako by prorokovali, jak svědčí apoštol Pavel o křesťanech 
v Korintu. Takový návštěvník velebil Pána a vyznával, že Bůh je sku-
tečně uprostřed nich. Sám se buď přidal k duchovní jednotě, nebo při 
odchodu plakal nad sebou a jim blahořečil.“

Milíče stále více trápil morální úpadek, kterého byl v církvi svědkem. 
Otevřeně káral ty, kdo se na něm podíleli. Stále znovu a znovu narážel 
na onu temnou postavu, před níž apoštolové varovali už první křesťany.

Na otázku: „Kdo je antikrist?“ Milíč odpověděl: „Antikristové jsou 
mnozí. Kdo zrazuje a zapírá Krista, je antikrist.“ „A čím jej zapírá?“ 
„Když mlčí k popírání Boží pravdy a Božích zákonů a neodvažuje se 
postavit proti zločinům.“

Při jednom ze svých kázání pozdvihl prorocky ruku a ukázal na 
císaře Karla se slovy: „Ty jsi ten velký Antikrist!“ Za veřejnou urážku 
panovníka se dostal do vězení. Císař si však Milíče vážil. Zanedlouho 
byl Milíč na svobodě. Tuto šokovou terapii uplatnil i prorok Nátan 
vůči svatému králi Davidovi. Císař byl skutečně vystaven velkému a 
lstivému tlaku ducha antikrista. Bolestná pravda jej vedla k pokání.

V roce 1367 se Milíč vydal uvítat papeže, který se měl vrátit 
z francouzského Avignonu do Říma. Ještě před návratem papeže dal 
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Milíč na dveře chrámu sv. Petra vyvěsit ceduli, na které oznamoval, 
kdy chce kázat o Antikristu. Cedule neušla pozornosti inkvizičního 
soudu. Milíče zatkli a odvlekli do vězení. Po příchodu papeže Urba-
na V. do Říma byl propuštěn.

„V Římě na nejvyšším místě kázal biskupům a prelátům, že anti-
krist už přišel. Řekl jim, že oni sami jsou antikristovými údy, protože 
se svými skutky protiví Ježíši Kristu.“

Milíč předložil papeži projekt reformy církve a vyzval ho ke svolání 
všeobecného koncilu. Na něm se mělo rozhodnout o vyslání poma-
zaných kazatelů — evangelistů — do celého světa. Ti by připravili 
Boží armádu k boji proti antikristu. Zároveň by připravili Kristovu 
nevěstu na Kristův příchod. Papež dal Milíčovi za pravdu, ale k re-
alizaci nedošlo.

Milíč se vrátil do Prahy. Nic dobrého ho tu ale nečekalo. Jeho 
kritika církevních poměrů a neřestného života kněží pobouřila 
pražské kněžstvo do té míry, že proti němu sepsali ostrou ža-
lobu. Arcibiskup pražský ale nad ní mávl rukou, protože věděl, že 
jde o očerňování a pomstu.

„Nový Jeruzalém vyvolal na zemi odpor a v říši temnoty hrůzu. 
Mnozí kněží, a zvláště mniši žebravých řádů, se cítili Milíčovým pů-
sobením ohroženi, vždyť napomínal jejich zlořády, a navíc k sobě 
přitáhnul mnohé posluchače, z nichž měli dříve slušný příjem. Vy-
mýšleli tedy na Milíče mnohá lživá obvinění, pomlouvali ho a žalovali 
i u papežské kurie a inkvizice.

Ačkoli Milíč vykonal v Praze tolik dobra, nezískal od spolukřesťanů 
v Praze nic jiného než nesčetné nadávky a ustavičné pronásledování, 
až nakonec vyhnanství.“ Žalobci se obrátili přímo k papeži, který v 
té době opět pobýval v Avignonu.

Milíč byl opět postaven před papeže, tentokrát v Avignonu. Jeho 
největší protivník — Čech Klonkoth, papežský penitenciář v Avigno-
nu — pilně pracoval na Milíčově upálení. Milíčovi bylo dáno na 
svou obhajobu promluvit před papežem a opět byl ospravedlněn. 
Klonkoth náhle onemocněl. Milíč se za něj vroucně modlil, ale on 
přesto zemřel. Milíč nejenže Klonkothovi odpustil, ale odpustil i 
všem ostatním nepřátelům. Hodnověrní lidé o tom vydali svědectví: 
Nikdy se nemodlil tak naléhavě a tak mnoho jako za Klonkotha a 
za své nepřátele. Jeho modlitbu bylo možno přirovnat k tomu, co 
říká Písmo svaté: Duch svatý se za nás přimlouvá vzdechy nevy-
slovitelnými (Ř 8,26).

Milíč morálně zvítězil a očistil své jméno. Byl však velmi vyčerpán 
a v Avignonu 29. 6. roku 1374 zemřel jako vyhnanec.
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Mniši, kněží a ostatní chrámoví hodnostáři, ačkoli na něm nenalezli 
žádné viny, jej nenáviděli i po smrti. Jejich zloba se následně obrá-
tila proti Novému Jeruzalému. Netrvalo dlouho a učinili mu konec.

Brzy po Milíčově smrti byly napsány jeho dva životopisy. Oba 
svědčí o úctě, kterou svým životem vzbuzoval.

Prorok Jan Milíč naléhavě varoval před antikristem. Spolu s 
apoštolem Pavlem mohl povědět: „Následujte mě jako já Krista.“ 
(1Kor 11,1) Kdo chce dnes následovat proroka Jana Milíče, musí 
se postavit proti duchu antikrista. Být dnes prorokem znamená 
být mučedníkem — svědkem Kristovým. Nelze mít zároveň Du-
cha Kristova i ducha antikrista. Katolická hierarchie zradila živého 
Boha a je v zajetí ducha Babylonu, protože hlásá hereze a dopouští 
se synkretismu s pohanstvím.

Kdo je dnes antikrist?
Ten, kdo mlčí a podporuje přijetí ducha antikrista v církvi.
Ten, kdo mlčí a podporuje gender šílenství, které tvrdí, že muž 

se může stát ženou.
Ten, kdo mlčí a podporuje homosexualismus, který ničí všechny 

morální i křesťanské hodnoty.
Ten, kdo mlčí a podporuje kradení dětí rodičům juvenilní justicí.
Ten, kdo mlčí ke globalizační vakcinaci a podporuje plánovanou 

redukci — autogenocidu lidstva.
Příklady světců, tedy vzory k následování, byli svatí mučední-

ci — hrdinové — kteří nezradili Krista a šli kvůli Božím zákonům i 
na smrt. Ve Starém zákoně je nám příkladem Boží bojovník Juda 
Makabejský a matka sedmi synů, mučedníků. V prvních stoletích 
to byly desetitisíce křesťanů, kteří za Krista položili své životy.

Nyní žijeme na začátku 3. tisíciletí. Ve všech bývalých křesťan-
ských národech narůstá masový odpad od spasitelné víry a Božích 
zákonů. Hlavním viníkem je odpadlá církevní hierarchie, která ote-
vřela dveře herezi a antikristu.

Dnes musí k obnově církve povstat odvážní proroci. Ti budou 
svědčit o Kristu i za cenu pronásledování a mučednické smrti. Kdo 
by dnes chtěl zachránit život, ztratí ho, kdo ho ztratí pro Krista a 
evangelium, ten ho zachrání (Mk 8,34).

Kéž svatý prorok Jan Milíč vzbudí svou přímluvou celou generaci 
proroků, ochotných pro Krista a Boží zákony obětovat i své životy 
jako mučedníci. Kéž Duch Boží, Duch prorocký, spočine na všech 
křesťanských národech!
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SVATÝ EPIFANIUS ZE SALAMINY, ARCIBISKUP

Svatý Epifanius1 se narodil 
v chudobné židovské rodině blíz-
ko města Eleuteropolis2 ve Fénicii 
roku 310. Jeho rodiče byli zemědělci 
a kromě něj měli ještě jednu dceru, 
Kalitropii. Když bylo chlapci deset 
let, zemřel mu otec. Matka se sta-
rala o děti, jak jen mohla.

Jednou, když nešťastná vdova ne-
měla čím děti nakrmit, poslala syna 
do města prodat divoké oslátko. Epi-
fanius po cestě potkal muže, který 
chtěl osla koupit. Epifanius mu ale 
otevřeně řekl: „Zvíře není vycvičené, 
má matka mi rozkázala prodat ho, pro-
tože nemáme na živobytí. Bojím se ale 

Božího trestu, protože vím, že je hřích škodit bližnímu kvůli svému zisku, 
proto ti ho nechci prodat.“ Kupec se podivil rozumnosti a dobré povaze 
chlapce a dal mu tři zlaté, aby koupil pro svou rodinu to nejnutnější.

Po nějakém čase chlapcovu matku navštívil jeden známý, bohatý 
zákoník jménem Trifon. Když viděl, v jak velké chudobě rodina žije, 
řekl, že přijme Epifania k sobě za syna a matku s dcerou bude živit ze 
svého domu. Tak se i stalo. Trifon učil mladíka židovským knihám a 
zanedlouho si ho tak zamiloval, že za něj chtěl provdat svou jedinou 
dceru. Z vůle Nejvyššího však dcera brzy zemřela. Po čase zesnul i 
učitel Zákona a Epifanius se stal dědicem veškerého jeho majetku.

Jednou se Epifanius rozhodl jít do vesnice, z níž pocházel. Z Boží 
prozřetelnosti potkal mnicha jménem Lucián. Jeden žebrák přistou-

1 Epifanius — zjevený
2 dnes vesnice Beth Džibrin, 90 km jihozápadně od Jeruzaléma
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pil k mnichovi a prosil ho o almužnu. Mnich však nic neměl, proto 
ze sebe svlékl hábit a podal ho chudobnému. Epifanius najednou 
uviděl anděla, který oblékl Luciána do překrásného bílého oděvu. 
Mladý žid Epifanius padl před mnichem na kolena a prosil ho, aby 
ho naučil víře v Krista. Zbožný bratr celý týden Epifaniovi a jeho 
sestře hlásal evangelium. Zanedlouho oba přijali křest svatý. Epifa-
nius se pak obrátil k sestře slovy: „Chci se stát mnichem.“ Kalitropie 
odpověděla: „Jestli ty chceš, pak i já chci. Co ty uděláš, to i já udě-
lám.“ Kalitropie se připojila ke skupině Bohu zasvěcených panen a 
Epifanius rozdal všechen majetek a vstoupil do monastýru, který 
založil mnich Lucián. Tehdy mu bylo 26 let.

Epifanius vedl horlivý boj za spásu své duše, umíral svým vášním 
a vlastní vůli. Říkával: „Bůh nám dává nebeské království jen tehdy, 
když pracujeme. A všechno to, co děláme, se nedá srovnat s tím věn-
cem, který se snažíme získat.“ Za tak velkou lásku k Pánu byl hoden 
obdržet od Něj mnoho mimořádných milostí, včetně daru divů činění. 
Na jeho modlitby byli nemocní uzdravováni, zlí duchovné utíkali, 
mrtví byli kříšeni, dravá zvířata, která zabíjela lidi, jen co Epifania 
spatřila, padala mrtvá. V čase sucha se nebe otvíralo a vydávalo déšť. 
Taková a podobná znamení se děla prostřednictvím tohoto Božího 
služebníka. Když se pověst o Epifaniovi všude rozšířila, vydal se na 
poušť, aby mohl o samotě bez překážek přebývat v sjednocení s Ježí-
šem. Obrátil tam i jednoho Saracéna,1 kterého při křtu nazval Janem. 
Jan se pak stal věrným Epifaniovým učedníkem, zapsal mnoho udá-
lostí z života svého duchovního vůdce a provázel ho až do své smrti.

Svatý Epifanius jednou po cestě do své cely potkal posedlého mla-
díka. Mocí Božího jména démona vyhnal. Ten, když vycházel, vykřikl: 
„Vyhnal jsi mě z tohoto příbytku, kde jsem žil 20 let. Za to tě přinutím 
vydat se do Perské říše k tamějšímu králi.“ Démon se pak usídlil v dceři 
perského vládce a začal křičet a vyžadoval, aby tam přišel Epifanius 
z Fénicie. Nešťastný vladař poslal v ty kraje své služebníky, ale starce 
nenašli. Nečistý duch tehdy řekl, že svatý přebývá v pustině zvané 
Spanidrion. Král tam hned poslal své posly a nakonec Epifania našli. 
Když uslyšel, co se stalo, šel s nimi. Pomodlil se za děvče, učinil nad 
ní znak svatého kříže a hned byla osvobozena z démonského otroctví.

Král se plný radosti starci poklonil a hlavní žrec, když viděl, jak 
velkou mocí je tento člověk obdařen, obrátil se k němu a řekl: „Ó milý 
mágu, který jsi sem přišel, abys vylepšil naše učení. Zůstaň tu s námi 

1 Saracéni byli výbojné arabské kmeny; po 6. století se tento název rozšířil 
i na muslimy.
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a uč nás a všichni perští zaklínači tě budou poslouchat.“ Epifanius 
s hněvem odpověděl: „Nepříteli pravdy, ať jsou zavřena tvá lživá ústa, 
která mě, služebníka mého Pána Ježíše Krista, nazývají mágem!“ 
V tu chvíli žrec oněměl a všechny naplnil strach. Žrec padl svatému 
k nohám a gesty prosil o uzdravení. Na přímluvu sv. Epifania mu 
všemohoucí Bůh znovu daroval možnost mluvit. Vládce přikázal, aby 
ctihodnému Epifaniovi dali mnoho zlata, stříbra a drahokamů. On si 
ale nic z toho nevzal a řekl: „Nepotřebujeme toto pomíjivé bohatství, 
protože máme naději na lepší, věčné bohatství v budoucím životě, 
které nám slíbil náš Pán Ježíš Kristus. Měj si svoje pro sebe, protože 
to máš rád a kvůli tomu ztrácíš svou duši. Miluješ peníze a okrádáš 
druhé.“ Deset dní přebýval Epifanius se svým učedníkem na králov-
ském dvoře a ustavičně přesvědčoval vladaře, aby se obrátil k pravé 
víře. Ničeho však nedosáhl, protože královo srdce bylo zatvrzelé.

Když už se ctihodný Epifanius chystal odtamtud odejít, král mu 
nabízel stráž, aby ho provázela. Epifanius odmítl se slovy: „Mám 
Boha, který mě chrání, a jeho vojáky, svaté anděly.“ Když král starce 
propouštěl, řekl: „Jdi v pokoji Epifanie, slávo Řeků, pamatuj i na nás, 
kteří jsme zde v Persii.“ Tak se stařec zase vrátil na poušť.

Zanedlouho se k Epifaniovi přidalo téměř 50 mužů, kteří ho touži-
li následovat. Tak na tom místě vznikl monastýr. Jedním z bratří byl 
syn Římského prefekta, který se jmenoval Kalist. Stal se mnichem 
takto: Když byl ještě chlapcem, byl posedlý. Ve vidění uviděl Epifania, 
který mu říká: „Kaliste, chceš, abych z tebe vyhnal nečistého ducha?“ 
Mládenec mu odpověděl: „Kdo jsi, můj pane, že můžeš ze mě vyhnat 
toho kata?“ „Jsem Epifanius, žiji ve Fénicii v monastýru, který se na-
zývá Spanidrion,“ odpověděl stařec a pokračoval: „Jestli z tebe vyže-
nu démona, přijdeš za mnou a budeš žít se mnou v mém monastýru?“ 
Chlapec řekl: „Udělej to a hned za tebou přijdu.“ Svatý Epifanius řekl: 
„Hleď, dítě, abys dodržel svůj slib.“ Kalist pak přišel k sobě a pocítil, 
že je vysvobozený z ďábelských muk a řekl to rodičům. Od toho dne 
už ho běsovské síly nesoužily. Za tři měsíce mladík rodiče požádal: 
„Pusťte mě, abych šel hledat sv. Epifania a přebýval u něj. Bojím se, 
aby se do mě nevrátil ďábel, když nedodržím své slovo, které jsem 
Božímu služebníkovi dal.“ Rodiče syna hned propustili i s mnoha 
dary. Kalist dal zlato na potřeby monastýru a přijal mnišský postřih.

Epifanius byl nejen vzdělaným, ale i velmi moudrým člověkem. 
Ovládal hebrejský, syrský, egyptský, řecký a latinský jazyk, ale 
hlavně měl od Boha dar hlubokého chápání a vysvětlování Písma 
svatého. Jeden fi losof, pohan, chtěl vyzkoušet moudrost ctihodného 
otce. Dlouhý čas se s ním přel, čí víra je pravá. Postupně se mu 
otvíraly oči, ale plně ho přesvědčil až zázrak, který se skrze svatého 
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stal. Ke starci přivedli posedlého. Ctihodný otec se obrátil na fi loso-
fa: „Poslyš, zavolej své bohy a vyžeň z toho muže zlého ducha a já 
uvěřím v jejich sílu. Když ne, já jménem Ježíše Krista vyženu běsa a 
pak se ty staneš křesťanem.“ Filosof neměl, co by na to řekl a mlčel. 
Epifanius se pomodlil a chudáka osvobodil. Když to pohan viděl, 
prosil, aby ho pokřtil. Později vstoupil do monastýru, byl vysvěcen 
na kněze a pak se stal igumenem bratří.

Jindy přišel za Epifaniem jiný fi losof Eudemon se svým synem, 
který neviděl na jedno oko. Svatý se fi losofa zeptal: „Proč se neposta-
ráš, aby viděl i na druhé oko?“ Pohan lhostejně odpověděl: „Kdyby 
můj syn byl jediný na zemi, kdo je na jedno oko slepý, pak by bylo 
na místě snažit se o to.“ Epifanius řekl: „Eudemone, Bůh je mezi 
námi, proto neber tato má slova jako žert. Dej mi chlapce, poprosím 
za jeho uzdravení a ty uvidíš Boží slávu.“ Epifanius vzal chlapce, 
vroucně volal k Bohu, aby se smiloval a otevřel mu slepé oko. Stal 
se zázrak. Chlapec prohlédl. Eudemon byl tak zasažen, že uvěřil 
v Krista a dal se pokřtít i s celým svým domem.

Ke starci začalo přicházet stále více lidí, takže z toho byl velmi 
unaven. Opustil proto monastýr a usídlil se v Egyptě. Tam přivedl 
k víře v Krista mnoho pohanů i heretiků. Pak se ctihodný otec znovu 
vrátil do svého monastýru. Zůstal tam ale jen krátce a vydal se na 
Kypr, aby navštívil svého známého, otce Hilariona. Ten mu předpo-
věděl, že se má stát biskupem města Salaminy na Kypru. Epifanius 
však chtěl odplout do Gazy a usídlit se tam na poušti. Na moři se 
ale rozpoutala tak silná bouře, že loď, na které se svatý plavil, byla 
zanesena zpět k břehům Kypru a nakonec zakotvila blízko Salaminy. 
Právě tehdy se tam shromáždili biskupové z celého ostrova, aby po 
smrti místního arcibiskupa vybrali jeho nástupce. Jednomu z bis-
kupů jménem Papias Pán na modlitbě ukázal, že jím má být mnich 
Epifanius. Podle Božího zjevení šel biskup na trh, kde uviděl starce 
s dvěma učedníky, vzal ho do chrámu a chtěl ho vysvětit na kněze 
a hned i na biskupa. Epifanius se zpočátku všemožně vymlouval, 
ale když od Papia uslyšel, že to je vůle Boží, podřídil se.

Přijal tuto vysokou hodnost, ale nezměnil způsob života. Dále 
zůstal chudobným mnichem, oblečeným do starého, prodřeného 
hábitu. Spolu s ním v jeho domě přebývalo osmdesát bratří. Věřící 
si brzy zamilovali svého pastýře za jeho obzvláštní dobrotu a milosr-
denství k chudobným. Měl ale také nepřátele. Jeden Říman jménem 
Eugnomon byl uvržen do temnice za nesplacený dluh. Byl cizinec, 
a proto se nikdo z obyvatel města za něj nechtěl zaručit. Svatý Epi-
fanius vzal z chrámového zlata potřebnou částku a nešťastného 
muže vykoupil. To rozhněvalo pyšného jáhna jménem Karinus. 
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Toužil totiž získat biskupský stolec a tato událost mu posloužila, 
aby ostatní kleriky navedl ke vzpouře proti svatému. Téměř všechno 
duchovenstvo chtělo dobrého Epifania sesadit z arcibiskupského 
stolce. Pán se však o svého služebníka postaral. Osvobozený muž 
se rychle vrátil do Říma, prodal tam všechen svůj majetek a peníze 
přinesl biskupovi. Ten pak dal sto zlatých Karinovi. Zahanbený 
jáhen však nečinil pokání a dále arcibiskupovi činil úklady. Za to 
ho stihla náhlá smrt podle slova ctihodného Epifania.

O Epifaniovi bylo známo, že později začal světit na jáhny a kněze 
jen svobodné muže anebo vdovce. Ctihodný biskup měl i tu milost, 
že během liturgie viděl, jak Duch svatý sestupuje na dary.

Jednoho roku nastal na Kypru velký hlad, chudobní lidé se hrnuli 
k arcibiskupovi a on všechny živil. Pohan, Faustian, měl mnoho 
zrna, ale protože byl lakomý, prodával ho velmi draze. Epifanius 
bezbožníka prosil, aby mu dal pšenici na dluh. Ten se mu ale vysmál 
a řekl: „Pros svého Ježíše, ať ti dá pokrm, abys mohl živit hladové.“ 
Epifanius měl zvyk vycházet v noci na hroby mučedníků a tam se 
modlit za různé aktuální záležitosti. Jak sám svědčil, jeho prosby 
byly vždy vyslyšeny. I v tomto případě udělal totéž.

Ve vroucí modlitbě obdržel světlo, jak má postupovat. Vedle mís-
ta, kde se nacházel, byl dávno zavřený Diův chrám. Všichni se ho 
stranili, protože se stávalo, že démoni, kteří tam žili, útočili na lidi, 
kteří žili v těžkých hříších, a zabíjeli je. Duch svatý přikázal svému 
služebníku Epifaniovi jít nebojácně do obětiště a vzít odtamtud 
zlato, aby měl za co koupit chleba. Stařec poslechl hlas Boží a udě-
lal všechno tak, jak mu bylo řečeno. Když pohan Faustian, který 
miloval peníze, uviděl tolik zlata, hned prodal Epifaniovi všechnu 
svou úrodu. Zanedlouho sám neměl čím živit rodinu. Styděl se 
a nechtěl prosit o pomoc Epifania. Raději poslal jedenáct lodí se 
zlatem, aby si za to koupil jídlo. Když už se vraceli zpět, nedaleko 
břehu se zvedla bouře a lodě se potopily. Faustian místo toho, aby 
činil pokání, začal reptat proti Bohu a urážet Epifania. Jiným ří-
kal: „Vidíte toho křesťanského čaroděje, jakou mi způsobil škodu? 
Nemá dost na tom, že mi vzal všechnu pšenici, teď ještě poslal běsy, 
aby zničili mé lodě.“ Za tak strašné rouhání ho zanedlouho postihl 
spravedlivý trest. Ničemu obvinili, že se vysmívá císaři a uvrhli ho 
do temnice. Tam ukončil svůj život. Jeho manželka se obrátila a 
všechno bohatství po manželovi odevzdala Epifaniovi na potřeby 
církve. Sama pak byla určena za diákonku.

Jeruzalémským patriarchou byl tehdy Jan. Epifanius ho dobře 
znal, protože se seznámili už v monastýru v Palestině. Epifanius se 
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dozvěděl, že si velmi zamiloval peníze a je nemilosrdný k chudob-
ným. Kvůli tomu mnoho věřících pohoršil, a proto na něj reptali. 
Epifanius se rozhodl Jana navštívit, aby ho přivedl k pokání. Jan ho 
přijal laskavě a ubytoval ve svém domě. Za nějaký čas se na něj Epi-
fanius obrátil s prosbou, aby mu půjčil všechny své stříbrné nádoby, 
protože chce u sebe pohostit známé. Patriarcha souhlasil. Epifanius 
všechno prodal a rozdal chudobným. Jan začal brzy naléhat, aby mu 
Epifanius stříbro vrátil. Stařec mu řekl, ať ještě chvíli počká. Jednou 
se však Jan neovládl a přímo v chrámu začal od Epifania s hněvem 
vymáhat, aby mu vrátil, co si půjčil. Přitom křičel: „Nevyjdeš odsud, 
ty zlý muži, neusedneš, nespočineš, dokud mi nevrátíš, co je mé! Na-
vrať, co jsi vzal, vrať chrámu, co patří chrámu!“ Tento křik trval dvě 
hodiny. Epifanius zůstal klidný. Nakonec dechl Janovi do tváře a 
ten hned oslepl. Až tehdy si uvědomil svůj hřích, začal činit pokání 
a prosil za uzdravení. Epifanius ho dlouho poučoval a pak se za něj 
pomodlil. Patriarcha hned začal vidět na pravé oko. Prosil i za levé, 
ale sv. Epifanius pochopil, že Pán to dopustil k jeho užitku a řekl: 
„To není moje věc, ale Boží. Jak On sám chtěl, tak učinil, abys zmoud-
řel.“ Od té chvíle se Jan napravil a horlivě začal činit dobré skutky.

Svatý Epifanius se pečlivě staral o své stádo. Přitom bojoval 
s různým falešným učením mnoha heretiků. Napsal slavnou práci 
„Panarion“1, v níž vyvrací dvacet dokřesťanských a osmdesát křes-
ťanských herezí. Odpadlíky sluha Boží přemáhal slovy i zázraky. 
Biskupa a heretika Aetia učinil němým. Za šest dní pak Aetius 
zemřel. Když to viděli jeho stoupenci, padli Epifaniovi k nohám a 
zřekli se herezí. Císař mu udělil moc vyhnat z Kypru každého, kdo 
se nechtěl kát a podřídit pravověrnému učení. Tak bylo pod vedením 
tohoto dobrého pastýře Kristovo stádo osvobozeno od dravých vlků.

Svatý Epifanius sloužil na arcibiskupském stolci mnoho let a 
dožil se hlubokého stáří. Když se už přibližoval čas jeho smrti, cí-
sařovna Eudoxie spolu s alexandrijským patriarchou Theofi lem 
začali vystupovat proti sv. Janu Zlatoústému. Svolali sněm, na němž 
ho chtěli zbavit cařihradského patriarchálního stolce. Císařovna 
k tomu chtěla využít Epifania, on však, když pochopil, že patriar-
cha je nevinný, opustil sněm a vydal se na zpáteční cestu. Domů 
už ale nedošel, po cestě, roku 403, odevzdal svou duši Bohu. Dožil 
se 93 let. Byl pochován v Salamině. VII. všeobecný koncil ho nazval 
otcem a učitelem celé církve.

1 z řeckého „lékárna“.
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SVATÁ PANNA A MUČEDNICE GLYKERIE

V prvním roce vlády císaře An-
tonia Pia (138–161) byl v Thrákii 
místodržícím Sabinus, který na pří-
kaz císaře pronásledoval křesťany. 
Ve městě Traianopolis uspořádal svá-
tek pohanskému bohu Diovi, který se 
měl konat za tři dny, po jeho příchodu 
do města.

Ve městě žila dívka jménem Glyke-
rie, dcera vysoce postaveného římské-
ho úředníka, která sem přišla s rodi-
či z Říma a zde osiřela. Obrátila se, 
uvěřila v Ježíše Krista a připojila se 
ke křesťanům. Každého dne s nimi 
chodila do malého chrámu ve městě. 
Dívka se tam modlila k Ježíši a Pře-

čisté Panně Marii, k níž chovala mimořádně velkou lásku. Snažila se 
následovat její panenství a celým srdcem se zasnoubila svému Pánu.

Když nastal pohanský svátek, všichni obyvatelé města spěchali 
do Diova obětiště se zapálenými lampami. Glykerie, hořící horlivostí 
pro svého Pána, si namalovala na čele znak kříže a spěchala do 
obětiště. Stanula uprostřed a řekla Sabinovi: „Místodržiteli, já uči-
ním počátek obětem, které mají být přinášeny pravému Bohu, neboť 
pocházím z významného rodu. Narodila jsem se otci, který byl jeden 
z nejvýše postavených mužů v Římě. Proto mně jako první náleží 
právo přinést oběť Bohu.“ Místodržitel myslel, že mluví o Diovi, a 
zeptal se jí: „Kde je tvá lampa, kterou zahájíš zapálení oběti?“ Svatá 
panna odpověděla: „Na čele mám znak své nehasnoucí lampy, která 
osvěcuje naši pravou oběť, již přinášíme Bohu.“ Sabinus nechápal, 
co říká, a vybídl ji: „Tedy přistup první a přines oběť.“ Glykerie řek-
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la: „Věčný Bůh nepotřebuje lampy, které kouří, proto přikaž uhasit 
všechny lampy, aby nevypouštěly dým. Učiníte-li tak, uvidíte mou 
neposkvrněnou oběť, kterou chci přinést mému Bohu.“

Místodržitel rozkázal uhasit lampy. Svatá Glykerie vystoupila 
na vyvýšené místo, odkud ji viděli všichni lidé, odhalila své čelo a 
ukázala na něm namalovaný znak svatého kříže. Řekla všem, kteří 
se na ni dívali: „Vidíte jasnou lampu na mém čele?“ Pak pozvedla 
ruce vzhůru a řekla: „Všemohoucí Bože, za kříž Tě oslavují všichni 
Tví služebníci! Ty ses zjevil v babylonské peci tvým ctihodným slu-
žebníkům a zachránil jsi je z ohně. Ty jsi zavřel tlamy lvům a svému 
služebníku Danielovi jsi dal vítězství. Ježíši Kriste, přečistý Boží Be-
ránku, prosím, přijď a pomoz mi, Tvé otrokyni, a rozbij tuto modlu 
vytvořenou lidskýma rukama a rozmetej tyto nečisté, běsovské oběti.“

Když se tak pomodlila, najednou silně udeřil blesk a hrom, a 
kamenná modla Dia padla na zem a rozbila se na drobné kousky. 
Když to místodržitel a žreci viděli, vzplanuli hněvem a přikázali lidem 
dívku kamenovat. Avšak kameny, které na Glykerii házeli, se jí ani 
nedotkly a padaly kolem ní, jako by je někdo skládal na hromádku.

Když to pohané viděli, nepoznali Boží moc, ale nazvali Glykerii 
čarodějkou. Ona jim však řekla: „Ve mně působí Kristova moc a od-
haluje váš blud. Jeho moc proměnila v nic muka, která jste mi chtěli 
způsobit.“ Poté Sabinus nařídil dívku svázat, uvrhnout ji do temnice 
a bedlivě ji střežit do rána. Řekl: „Dejte pozor, aby se jí díky jejímu 
čarování nepodařilo utéci, protože potom řekne, že ji Bůh zachránil, 
a tak mnoho lidí oklame.“ Svatá mu řekla: „Blázne, zaslepený a ni-
čemný člověče, copak nechápeš, že jsem vázána přikázáními mého 
Boha? Přibita jsem hřeby k Jeho zákonu a nemohu se osvobodit 
z těchto mně milých pout, ani nemohu utéci před mučednickou 
smrtí, kterou toužím dobrovolně podstoupit pro Ježíše Krista, 
mého Spasitele.“ Když to řekla, byla odvedena do vězení.

Přišel tam za ní kněz Filokrates. Dívka ho poprosila: „Požehnej 
mě znamením kříže, abych jím byla chráněna a posílena a přemohla 
ďáblovu zlobu.“ Presbyter ji požehnal a povzbudil ji k vytrvalosti 
v utrpení.

Následujícího dne nechal místodržící Sabinus předvést Glyke-
rii před svůj soud, aby ji pak předal mučitelům. Zeptal se jí: „Jsi 
ochotna, Glykerie, přinést oběť velkému bohu Diovi, neboť se mu i 
sám císař klaní a přináší oběti?“ Svatá odpověděla: „Jak se mohu 
poklonit a přinést oběť tomu, který spadl a rozbil se? Rozsypal 
se na mnoho částí a sám si nemohl pomoci. Znám jen jednoho 
Boha: Ježíše Krista, který žije na nebesích a pomohl mi rozdrtit 
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vaši nečistou modlu. Jen Jemu se sluší přinášet oběti a Jemu 
jedinému se klanět.“ Místodržitel křikl: „Přines oběť, nebo tě začnu 
mučit.“ Dívka odvětila: „Můj Bůh mě potrestá, pokud tě poslechnu.“ 
Sabinus se zeptal: „Copak ty chceš zemřít?“ Glykerie odpověděla: 
„Tělesnou bolestí léčím duševní rány.“

Místodržitel rozkázal pověsit ji za vlasy na mučidla a drásat želez-
nými hřebeny její tělo, dokud nezemře. Služebníci ji pověsili a začali 
mučit, ale svatá mučednice nepociťovala bolest. Řekla Sabinovi: 
„Ničemo a sluho ďábla, ta muka jsou pro mě ničím, protože je necítím. 
Mám Ježíše Krista, On mi pomáhá. Připrav mi větší muka.“ Sabinus 
viděl, že mučednice přemáhá muka, rozkázal ji z mučidel sejmout a 
rozbít jí tvář. Svatá Glykerie se začala modlit: „Prosím tě, Pane můj, 
rozjasni mou tvář a dej mi sílu snést tuto trýzeň. Ty sám mě, Pane, 
posilni, protože Ty jsi Bůh a obohacuješ milostí Tvého svatého Ducha 
ty, kteří beze strachu před katy vyznávají Tvé přesvaté jméno. Uslyš 
mě nyní, svou otrokyni, která v Tvém jménu uniká ďábelským sítím.“

Když se tak svatá modlila, kati ji silně bili po tváři. Najednou 
vedle Glykerie stanul anděl Boží a vyděsil ty, co ji mučili. Popadali 
na zem jako mrtví. Sabinus neviděl anděla a řekl mučednici: „Pověz, 
Glykerie, proč se nepodřizuješ císařskému příkazu?!“ Svatá se ho 
otázala: „Kterého krále mám poslouchat?“ Sabinus řekl: „Římského 
císaře, který nařídil dodržovat tento dávný otcovský zákon uctívat 
bohy.“ Dívka odpověděla: „Poslouchám Nejvyššího Boha a podřizuji 
se Jeho zákonu a v oběť Mu přináším samu sebe.“ Sabinus ji pokou-
šel: „Udělej to, co ti přikazuji, abys nezahynula!“ Svatá odpověděla: 
„Ježíš Kristus je můj Vůdce, On mě posiluje a utvrzuje. Nepo-
kloním se modlám!“

Tehdy místodržitel přikázal odvést Glykerii do temnice a mnoho 
dní ji mořit hladem a žízní. Svatá šla do věznice s radostí a oslavo-
vala Ježíše Krista. Když ji uvrhli dovnitř a zamkli, začala se modlit: 
„Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, Jehož znají Tví svatí, kteří 
zachovávají Tvá přikázání. Ty ses ukázal sv. Petrovi, když odcházel 
z Říma a zahanbil jsi svého protivníka Šimona mága. Tys pomáhal Da-
vidovi a pokořil jsi mu pod nohy Goliáše. Bože, uslyš mě a přijď mi na 
pomoc! Osvoboď mě od nepřátelských úskoků a svodů místodržitele.“ 
Když uplynuly tři dny, Sabinus řekl tribunovi:1 „Vezmi můj prsten 
a zapečeť temnici, v níž hlídají tu čarodějku.“ Tribun šel, zapečetil 
dveře a postavil k nim stráž, aby Glykerii nikdo nedával pokrm ani 
nápoj. Boží andělé jí však přinášeli jídlo a pití a posilovali ji.

1 vysoký městský úředník nebo vojenský velitel
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Za několik dní měl jet místodržitel do Heraklei.1 Přišel proto do 
věznice, neboť hodlal mučednici brát s sebou. Otevřeli dveře a uvi-
děli, že dívka tam sedí živá a zdravá, bez okovů a ještě před ní stála 
miska s chlebem a nádoby s mlékem a vodou. Když to spatřili, na-
plnil je údiv. Sabinus ihned nahněvaně rozkázal, aby ji vedli za ním 
do Heraklei. Po cestě svatá děkovala Bohu, že jí pomáhá a posiluje.

Když Glykerie přišla do Heraklei, křesťané se doslechli o jejím pří-
chodu a vyšli jí naproti spolu s biskupem, který mučednici požehnal. 
Pak vojáci odvedli dívku do města a hlídali ji zakovanou v řetězech. 
Následujícího dne se místodržitel rozhodl, že mučednici upálí, jestli 
nepřinese oběti bohům. Nechal ji předvést a zeptal se: „Už sis to 
rozmyslela, Glykerie? Přineseš oběť bohům?“ Svatá odpověděla: „Už 
jsem ti řekla, že jsem se připojila k Ježíši Kristu a odřekla se ďábla, 
kterému ty sloužíš. Jelikož jsem spojená s Kristem, jak bych se mohla 
od Něj odloučit a místo života si vybrat smrt? Dělej, co chceš, vším 
pozemským pohrdám, abych obdržela nebeskou odměnu.“

Jak to Sabinus uslyšel, rozkázal uvrhnout Glykerii do ohnivé 
pece. Když pec rozpálili, mučednice se přežehnala, pomodlila se 
a pak ji hodili do ohně. V tu chvíli však z nebe sestoupila rosa a 
plamen uhasila. Svatá stála v peci a chválila Boha. Sabinus to však 
všechno přičetl čarování a přikázal sedřít mučednici kůži z hlavy. 
Když to sluhové vykonávali, svatá se v mukách modlila a prosila 
Boha, aby na ní zjevil svou moc. Po tomto mučení opět uvrhli Gly-
kerii do vězení a položili ji na ostré kamení. O půlnoci k ní přišel 
anděl, ozářil temnici a vysvobodil ji z pout. Uzdravil jí hlavu tak, že 
po ranách nezůstalo ani stopy.

Následujícího dne místodržící znovu nařídil, aby přivedli svatou. 
Když strážce temnice Laodicius otevřel dveře a vešel dovnitř, uviděl 
svatou zcela uzdravenou a osvobozenou z okovů. Hned ji nepoznal 
a chtěl se zabít, protože se domníval, že Glykerie utekla. Dívka mu 
řekla: „To jsem já, Glykerie. Nedělej si nic zlého.“ Polekaný strážce 
řekl: „Smiluj se nade mnou, abych strachy nezemřel, věřím v Boha, 
který ti pomáhá.“ Svatá mu odpověděla: „Následuj Ježíše Krista a 
budeš spasen!“

Strážce vyvedl Glykerii z vězení, nasadil si její pouta a šel za ní 
k místodržiteli. Když to místodržitel uviděl, zeptal se: „Cos to udělal, 
Laodicie? Kde je uvězněná, kterou jsem ti svěřil?“ Laodicius odpo-
věděl: „Hle, stojí zde před tvým soudem. Minulé noci ji ozářilo Boží 
světlo a byla uzdravena rukou svatého anděla, poslaného k ní od 

1 jedno z měst Thrákie; nacházelo se na pobřeží Marmarského moře
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Boha. Zbavil ji pout, která jsem vzal na sebe, neboť když jsem uvi-
děl Boží zázraky, uvěřil jsem v jejího Boha, Ježíše Krista, a chci být 
účastníkem její mučednické smrti.“ Sabinus se rozhněval a rozkázal: 
„Setněte ho! Uvidíme, zda přijde Kristus a pomůže mu.“

Před popravou Laodicius pozvedl oči k nebi a řekl: „Křesťanský 
Bože, připoj mě ve svém království ke své otrokyni Glykerii.“ Pak se 
za něj svatá pomodlila a sťali mu hlavu. Křesťané tajně vzali jeho 
tělo a důstojně ho pochovali.

Sabinus znovu rozkázal Glykerii, aby se poklonila bohům, ale 
svatá mu odpověděla: „Kristus, Spasitel světa, který mi poslal do vě-
zení pokrm, osvobodil mě z pout a uzdravil mou tvář, On mi pomáhá.“

Tehdy Sabinus rozkázal předhodit ji dravé zvěři. Když na svatou 
vypustili lvici, s řevem k ní přiběhla, ale lehla si jí k nohám. Svatá 
se modlila: „Děkuji Ti, všemohoucí Bože, že jsi zkrotil lítou šelmu a 
zjevil jsi svou božskou moc. Vyslyš mě, Bože, a nedopusť, abych byla 
zbavena koruny Tvé milosti!“ Když se pomodlila, uslyšela z nebe hlas: 
„Vyslyšel jsem tvou modlitbu, pojď ke mně v pokoji! Hle, otevřely 
se ti dveře nebeského království!“ Tehdy vypustili jinou lvici, která 
přiběhla a zakousla mučednici. Na těle Glykerie však nebyla vidět 
žádná rána. Svatá odevzdala svou duši do Božích rukou.

V tu hodinu dopadl na místodržitele Boží trest, náhle byl stižen 
vodnatelností, celý otekl a zemřel po cestě, ani ho nestihli donést 
do jeho domu. Biskup Domecius přišel, vzal tělo svaté mučednické 
Glykerie a pochoval ho blízko Hieraklei. Ze svatých ostatků vyteklo 
vonné myro1, jímž bylo mnoho nemocných uzdraveno.

1 vzácný vonný olej
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SVATÝ MUČEDNÍK ISIDOR

V prvním roce vlády císaře Decia (249–251) byl ve všech krajích 
Římské říše vydán císařský výnos, aby všichni bojeschopní muži 
narukovali do vojska. Žoldnéři přišli i na ostrov v Egejském moři 
zvaný Chios. Tam žil sv. Isidor, který pocházel z Alexandrie. Byl 
křesťanem, stranil se hříchu i všech marných požitků tohoto světa 
a snažil se zalíbit Bohu modlitbou, půstem a dobrými skutky. Mla-
dík byl statný tělem a odvážný charakterem, proto ho hned zapsali 
do armády a záhy získal významné postavení v Numeriově fl otile.

Zanedlouho vydal císař nařízení, aby se všichni, kteří uctívají 
Krista, poklonili římským bohům, a ti, kteří nebudou chtít, ať jsou 
přesvědčeni mukami. Především se to týkalo vojáků. Setník jménem 
Julius přistoupil k vojevůdci Numeriovi a udal Isidora, že je křesťa-
nem. Numerius hned přikázal, aby ho přivedli. „Jak se jmenuješ?“ 
zeptal se ho. Mladík odpověděl: „Isidor.“ Vojevůdce pokračoval: 
„Copak i ty se nepodřizuješ rozkazům císaře Decia a nechceš přinést 
oběti bohům?“ Isidor na to: „A kdo jsou vaši bohové, abych jim já, 
křesťan, přinášel oběť? Copak to nejsou hluché a slepé modly, kte-
ré vůbec nemají smysly?“ Vojevůdce vykřikl: „Jaká zlá a ničemná 
urážka! Vpravdě jsi hoden velkých muk a trestů!“ Svatý řekl: „Ano, 
jsem hoden vytrpět za mého Boha všechna muka a nakonec přijmout 
i smrt. Vím, že ti, kteří věří v Ježíše Krista a doufají v Něho, nikdy 
neumírají, neboť náš Pán řekl: Kdo ve mne věří, i kdyby zemřel, bude 
žít. (J 11,25)“

Numerius se obrátil k mladíkovi: „Přineseš oběť bohům, Isidore, 
nebo ne?“ On odpověděl: „I když zabiješ mé tělo, nad mou duší 
moc nemáš. Muč mě, jak chceš, já mám pravého Boha, Ježíše Krista, 
který i nyní žije ve mně a i po mé smrti bude se mnou. Já jsem teď 
v Něm a i potom budu. Pamatuj, že Jeho svaté jméno nepřestanu vy-
znávat nikdy!“ Vojevůdce mu odvětil: „Aspoň jednou přines oběť a 
pak si dělej, co chceš.“ Mučedník odvážně prohlásil: „Nesvedeš mě 
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svou úskočností, ničemo! Copak ten, kdo se jednou odvrátí od 
svého Pána, se ještě může nazývat jeho věrným služebníkem? 
Kdo je nevěrný v malém, i ve velkém bude nevěrný. Ať mi ani 
na mysl nepřijde udělat něco, co se mému Spasiteli nelíbí.“ 
Numerius pokračoval: „Isidore, já ti dobře radím, poslechni mou radu. 
Jestli se nepodřídíš, podrobím tě těžkým mukám, dokud nevyznáš 
velikost našich bohů!“

Hned rozkázal roztáhnout mučedníka a nemilosrdně ho bít vol-
skými žílami. Když svatého bili, ti, co stáli kolem, říkali: „Podřiď se 
císařskému zákonu dřív, než v mukách zemřeš!“ Isidor na to: „Já se 
podřizuji vůli a nařízením mého Boha, nebeského Krále! Jeho vyzná-
vám, Jeho ctím a neodřeknu se Ho, abych v den soudu nebyl od Něj 
odvržen.“ Vojevůdce se ho pak znovu snažil laskavě i výhružkami 
svést k modlářství, ale jako odpověď od něj uslyšel jen pohrdání a 
hanění nečistých model.

Numerius se rozhněval a vykřikl: „Nechám ti uříznout jazyk!“ 
Isidor s vírou řekl: „I když mi odřežeš jazyk, vyznání jména Ježíše 
Krista nevezmeš z mých úst!“ Na rozkaz kata odřezali učedníkovi 
jazyk. Svatý však i potom mluvil dobře a oslavoval Krista, pravého 
Boha, takže vojevůdce zachvátila hrůza, padl na zem a sám oněměl. 
Když ho zvedli, nemohl mluvit, jen gestikuloval. Dali mu papír a 
napsal: „Isidorovi, který se nechce podřídit rozkazu vladaře, nařizuji 
setnout hlavu mečem.“

Když přečetli výrok, svatý radostně zvolal: „Děkuji Ti, Pane Ježí-
ši, že jsi mě neodloučil od své milosti! Chválím Tě, můj živote a můj 
dechu! Zpívám Ti, má Sílo, Tys mi dal řeč, která nikdy nepřestane 
chválit Tvou velebnost!“

Isidora přivedli na místo popravy a on požádal katy o čas na mod-
litbu. Pak radostným pohledem vzhlédl k nebi a řekl: „Můj Bože, 
velebím Tě, protože mě teď přijmeš do svých příbytků a na 
místo pokoje.“ Pak sklonil hlavu pod meč a byl sťat za Krista. Stalo 
se to 14. května roku 251. Po popravě mučedníka bylo jeho svaté 
tělo hozeno psům a šelmám. Jeho přítel Amonius, tajný křesťan, 
tělo ukradl a s jinými věřícími bratry ho pochoval. Později i on sám 
následoval Isidora a získal korunu mučednické slávy.

Když utichlo pronásledování, byl nad hrobem sv. Isidora vybu-
dován chrám k mučedníkově poctě. Velké množství nemocných 
obdrželo u ostatků svatého Božího služebníka uzdravení. O mnoho 
let později byly ostatky sv. Isidora přeneseny do Benátek.
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SVATÝ GABRIEL POSSENTI, ŘEHOLNÍK

Gabriel, ve světě František Po-
ssenti, se narodil 1. března 1838 
v Assisi. Jeho otec pracoval ve státní 
správě tehdejšího papežského státu. 
Bůh mu dal třináct dětí, jedenáctým 
byl František.

Když byly chlapci čtyři roky, ze-
mřela mu matka. Otec, přestože byl 
velmi zaměstnán pracovními povin-
nostmi, každého rána vstával, aby 
celou hodinu věnoval modlitbě a čte-
ní Písma svatého nebo životů sva-
tých. Pak spěchal na bohoslužbu a až 
potom začínal pracovat. Kromě toho 
si nacházel čas ke společné večerní 
modlitbě s dětmi, učil je katechismu 
a vyprávěl jim zajímavé historie o hrdinech naší víry. Uvědomoval 
si škodlivý vliv světské školy na mládež, a proto najal pro své děti 
domácího učitele, zbožného muže. František pak pokračoval ve stu-
diích u otců jezuitů, kde se velmi brzy stal jedním z nejlepších žáků.

Přes všechny snahy zbožného otce, měl František rád světské 
zábavy. Byl živé a veselé povahy, uměl pěkně tančit a hrát na hu-
debních nástrojích. Kvůli tomu byl upřímně vítán na všech aristo-
kratických večírcích. Srdce mladého chlapce tím bylo uchváceno. 
Stále se snažil vypadat nejmoderněji ze všech, často navštěvoval 
divadla a nadšeně četl romány.

Avšak Pán, který nechce smrti hříšníka, si Františka vybral, a 
proto na něj dopustil těžkou nemoc. Tehdy se všechny mladíkovy 
sny najednou rozplynuly. Tváří v tvář smrti ho začaly mučit výčit-
ky svědomí za dosavadní prázdný život. Byl pohnut až k slzám a 
modlil se k Pánu, až nakonec slíbil, že jestli se uzdraví, opustí svět 
a vstoupí do kláštera. Bůh vyslyšel jeho prosbu a vrátil mu zdraví.

Mladý šlechtic však nedodržel své slovo. Zanedlouho na něj při-
šla další nemoc, která ho téměř usmrtila. Tehdy si připomenul, že 
nedodržel svůj slib. Vystrašený chlapec začal znovu volat k Pánu 
a prosit o smilování a dal si předsevzetí, že vykoná svůj dřívější 
úmysl. Druhého dne zrána vstal František zcela zdráv. Šel do domu 
řeholních otců, hovořil s představeným, ale rozhodný krok nebyl 
schopen udělat a znovu se vrátil k světským zábavám.



266

Bůh mu dal potřetí znak, že ho volá k lepšímu, Bohu zasvěcené-
mu, životu. Na jaře roku 1855 vypukla ve městě Spoleto epidemie 
cholery, která skosila mnoho lidí. Na tuto nemoc zemřela i nejstarší 
Františkova sestra, která na něj měla největší vliv. Vystrašený lid 
na kolenou prosil o záchranu před starodávnou zázračnou ikonou 
Přesvaté Bohorodičky. Matka Boží vyslyšela své děti a epidemii za-
stavila. Ulicemi města šel pak slavnostní průvod a arcibiskup nesl 
v jeho čele zázračnou ikonu Přečisté Panny Marie. Mezi vděčnými 
lidmi byl i František.

Když ikonu donesli k místu, kde chlapec klečel, zvedl hlavu a 
pohlédl na obraz. To byl rozhodný moment v jeho životě. Zdálo se 
mu, že oči Matky Boží ožily a pronikavě na něj pohlédly. Ty oči ja-
koby uchvátily jeho srdce jakousi zvláštní silou. Najednou uviděl, že 
i ústa Nebeské Královny se pohnula a uslyšel vnitřní hlas: „Proč jsi 
ještě ve světě? Co nejrychleji se staň řeholníkem!“ Průvod již prošel, 
ale mladík dál klečel uprostřed cesty, proniknutý světlem, které ho 
zcela zalilo. Od toho dne se František změnil. Veselé večírky, tance, 
děvčata, to všechno pro něj přestalo existovat. Myslel jen na jedno: 
co nejrychleji se podřídit Matce Boží.

Napsal list otcům pasionistům s prosbou, aby ho přijali do kláš-
tera. Tenkrát byl tento řád jedním z nejpřísnějších v západní církvi. 
Obdržel vytouženou odpověď a připravil se k rychlému odjezdu. 
Přišla chvíle, kdy bylo třeba říct o svém úmyslu otci. Otec byl pře-
kvapen a zpočátku nesouhlasil, neboť František byl nejschopnějším 
ze všech jeho dětí a vložil do něj veškerou svou naději. Tehdy mu 
mladík povyprávěl celou historii svého povolání. Když ji otec uslyšel, 
řekl mu, že defi nitivní odpověď mu dá druhého dne.

Té noci nespal ani otec, ani syn. Otec ještě jednou promýšlel ce-
lou záležitost. Chápal, že František může ztratit věčné štěstí v nebi, 
pokud zůstane ve světě, a naopak, když půjde sloužit Bohu, zachrání 
sebe i mnoho jiných duší. Nakonec si řekl: „Jestliže si Ježíš vybral 
mé dítě ke své službě, mohu mít jen radost z takové milosti, děkovat 
za ni Pánu a požehnat synovi k zasvěcenému životu.“ Zrána zbožný 
otec, který si více ctil Boží vůli než svou vlastní, řekl Františkovi: 
„Ano, synu, můžeš jít“ a udělil mu své otcovské požehnání.

Za několik dní končil školní rok a tím i studia mladého Františka. 
Vydal se do kláštera v Morrovalle. Po cestě se zastavil na slavném 
poutním místě Loreto. Přemýšlel nad tajemstvím vtělení Božího Slo-
va, které se pro spásu lidí stalo člověkem. Františka naplnil velký 
stud za svou sebelásku. Rozrušený šel ke zpovědi z celého svého 
života a přijal svaté přijímání. Po něm vnímal duchovní povznesení 
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a byl velmi šťastný. V Loretu se setkal se známým knězem, který ho 
chtěl vyzkoušet. Začal mu proto popisovat těžkosti řeholního života. 
František odpověděl: „Jsem přesvědčen, že mě Bůh volá, proto Ho 
nemohu neposlechnout. Ježíš mi dá sílu žít tak, jak On chce.“

V klášteře ho srdečně přijali. 21. září 1856 měl František obláč-
ku. Své city popsal v dopise otci: „Konečně nastal ten velký den. 
Všemohoucí Bůh mě dlouho volal a já nevděčný jsem byl hluchý 
k Jeho hlasu a dále jsem se bavil světskými, dětskými zábavami. Ale 
nehledě na to, Jeho nekonečné milosrdenství moudře vykonalo své 
plány a dnes, na svátek Panny Marie bolestné, jsem s nevýslovnou 
radostí oblékl řeholní hábit a přijal jméno bratr Gabriel od Bolestné 
Matky Boží. Drahý otče, nelituji svého života, naopak, jsem velmi 
nadšen svým řeholním stavem. Můžeš si být jist, že koho Bůh volá 
k řeholnímu životu, ten dostává tak velkou milost, že slova nejsou 
schopna vyjádřit její skutečnou hodnotu.“

Za nějaký čas Gabriel napsal: „Ten pokoj a štěstí, které vnímám 
v těchto svatých zdech, nemohu ani přirovnat k té marnosti a takzva-
ným příjemnostem, které jsem měl ve světě. Neměnil bych čtvrt 
hodiny strávené s Přesvatou Matkou Marií, naší nadějí a potě-
šením, za celý rok strávený ve svévoli a světských zábavách. 
Můj život je nepřetržitou radostí. Dny a měsíce utíkají velmi rychle a 
služba Bohu je tak sladká, že kromě věčné odměny, kterou, jak dou-
fám, jednoho dne dostanu z Jeho nekonečného milosrdenství, mi dává 
už zde na zemi mnoho potěšení a útěchy. Jak dovede Pán odměňovat 
své služebníky již zde! Úplně jinak zachází se svými poddanými než 
svět. Bídné a pomíjející jsou pozemské příjemnosti, které se 
získávají takovou námahou, a navíc mají v sobě pekelný jed, 
který bude třeba pít v hodině smrti jako předzvěst té hořkosti, 
která čeká ty, kteří jim sloužili ve světě. Teď dobře chápu vý-
znam těch slov, která mi často říkali a která se mi zdála prázdným 
zvukem, a sice že ti, kteří vstupují do kláštera, si vybírají lepší 
život, přicházejí do bezpečného přístavu, kde jsou ochráněni 
před bouří, zachráněni před mnohými nebezpečími a stávají 
se vítězi nad světem, tělem a ďáblem. Šťastný je ten, kdo byl 
povolán do takového stavu a hned na povolání odpověděl.“

Od prvního dne noviciátu bratr Gabriel začal rozhodně bojovat se 
svými špatnými rysy charakteru a starými zlozvyky ze světa. Jeho 
duchovní vůdce, otec Norbert, svědčil: „Nemálo duchovních bojů sva-
tý sváděl s nepřítelem své duše. Někdy mu pokušitel posílal strašné 
myšlenky otevřeně a troufale, jindy v touze ho oklamat, podsouval 
mu je chytře, pod pláštíkem dobra. Ten boj byl často tak úporný, že 
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Gabriel téměř vyčerpal své síly. Přibíhal ke mně s prosbou o pomoc a 
mně se zdálo, že zlý duch na něj poslal všechnu sílu pekla. On však 
vždy otevřeně a prostě otvíral přede mnou všechno, co se dělo v jeho 
duši, a co nejpřesněji plnil mé rady a příkazy. Boží milost ho proto 
učinila schopným přemoci všechny nepřátelské útoky.“

Gabriel pak složil časné sliby a začal studovat na kněze. Ze dne 
na den se snažil pokračovat v duchovním růstu a žít pouze pro Boha 
a vše dělat z lásky k Němu. Velmi toužil stát se svatým, proto dělal 
všechno možné, aby se tak stalo. Modlil se, umrtvoval, ponižoval se. 
Radil se s duchovním vůdcem, jen aby dosáhl svého cíle. Jeden bratr 
o něm řekl: „Tak se snažil roztříštit svou pýchu, touhu po prázdné 
slávě, netrpělivost, podrážděnost, nestálost a lásku k příjemnostem, 
které se dříve usídlily v jeho srdci, že to vypadalo, jako by umrtvová-
ní, jak vnitřní tak vnější, bylo jeho jediným zaměstnáním a radostí.“

Když pocítil k někomu náklonnost, snažil se takovému člověku 
vyhýbat. Naopak tím větší dobrotivost projevoval k těm, kteří u 
něj vyvolávali odpor. Svatý Gabriel řekl: „Dokonalost nespočívá 
v tom dělat velké a mimořádné skutky, ale v tom svědomitě 
vykonávat své povinnosti. Hodnota našich skutků plně závisí 
na dobrém úmyslu, s jakým je děláme.“

Svému příteli Filipovi napsal: „Jestli upřímně toužíš po své 
spáse, prosím tě, měj se na pozoru před špatnou společností. 
Myslím nejen před chlapci, kteří neznají žádné meze, jsou ne-
stydatí a nemorální, ale mám na mysli i každého, kdo falešnou 
přízní může otrávit a zkazit srdce. Ve světě bych nemohl spasit 
svou duši. Ne, není možné dosáhnout spásy, jestli se někdo dobrovol-
ně vydává nebezpečí a nachází si takové přátele, mezi nimiž panuje 
duch světa. Pověz mi, copak by mohl mít někdo více zábav, než jsem 
měl ve světě já? A co mi teď zůstalo z toho všeho? Nic, kromě lítosti, 
strachu a nejistoty.“

Kněžských svěcení se už nedožil. Svatý Gabriel onemocněl na 
tuberkulózu a zemřel 27. února 1862 ve svých 24 letech, po šesti 
letech řeholního života. Jeho poslední slova byla: „Ó Matko má, 
přijď rychle!“

(Jeho památka se slaví 27. února.)
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SVATÝ PACHOMIUS VELIKÝ

Pachomius se narodil v roce 292. 
Pocházel z Thébaidy v Horním 
Egyptě, přesněji z města Esna. Jeho 
rodiče byli pohané. Když mladík do-
vršil 20 let, byl odveden do vojska 
císaře Konstantina Velikého. Jako 
novobranec procházel vojenským 
výcvikem nad řekou Nil, kde mladí 
vojáci nejednou trpěli nouzí kvůli 
nedostatku stravy.

Když přišli do Théb, místní křes-
ťané viděli, že vojáci jsou hladoví, 
s láskou je přijali a nasytili jako 
členy své rodiny. Na Pachomia je-
jich upřímná láska a pohostinnost 
udělaly silný dojem. Když se zeptal, 
proč tito lidé projevují takovou sta-
rostlivost o ty, koho vůbec neznají, 
odpověděli mu, že to jsou křesťané 
a že to dělají kvůli Bohu. Pachomia 
udivovala křesťanská víra a v jeho srdci se zažehla jiskra lásky k Je-
žíši Kristu. Zatoužil se o Něm dozvědět víc. Když byl jednou Pacho-
mius o samotě, pozvedl své ruce k nebi a řekl: „Pane, Bože křesťanů, 
který jsi stvořil nebe a zem, jestli mě slyšíš, vyslyš mou prosbu a dej 
mi milost Tě poznat. Toužím po štěstí a toužím po pravdivém pokoji pro 
svou duši, a nemohu ho najít. Vědomí mých provinění mě probodává 
jako kopí. Hledám pravdu, hledám svobodu, ale nenacházím. Jestli 
Ty jsi ta Pravda, vyslyš mě a smiluj se nade mnou, Bože!“

Za několik měsíců císař Konstantin získal vítězství nad svými 
nepřáteli a vydal rozkaz rozpustit vojsko. Spolu s jinými i Pacho-



270

miovi tím odpadla povinnost účastnit se vojenských tažení. Z vojska 
se Pachomius spěšně vydal přímo do města Šeneset1 v Thebaidě, 
protože věděl, že tam je křesťanský chrám. Zde se zapsal jako ka-
techumen, tedy k těm, které učili pravdám křesťanské víry a při-
pravovali na křest svatý. Když přijal svátost křtu, pocítil ve svém 
srdci velkou touhu žít jen pro Ježíše Krista, ve kterém našel pravé 
štěstí a smysl života.

Pachomius slyšel od místních obyvatel o jednom svatém starci, 
mnichovi, který žil nedaleko jejich města v pustině. Pachomius toužil 
po takovém svatém životě, proto se hned za ním vydal, aby se stal 
jeho učedníkem. Když mladík přišel k jeho cele, zaklepal na dveře. 
Stařec vyhlédl okýnkem a zeptal se: „Co chceš a koho hledáš?“ Pa-
chomius mu řekl: „Toužím žít takovým svatým životem, jakým žijí 
mniši.“ Stařec mu odpověděl: „Nemůžeš být mnichem, neboť mnišství 
není prostá věc. Mnoho těch, kteří sem přicházeli, nevydrželi takový 
život a vrátili se zpět.“ Mladík odpověděl: „Ne všichni lidé mají stejnou 
povahu, jen mě přijmi a sám čas ukáže, jestli budu moci vytrpět kříž 
mnišského života.“ Stařec ale i nadále stál na svém a mladého muže 
odrazoval: „Buď si vědom, chlapče, že ten, kdo se zasvětí Bohu, se 
už nemůže vracet do světa ani se zabývat světskými záležitostmi, ba 
co víc, mnich se zříká své vůle, zříká se manželského života a přijímá 
dobrovolnou chudobu. Nevím, jestli budeš schopen zříct se toho všeho, 
když tě ďábel začne pokoušet a táhnout zpět do světa.“

Když Pachomius uslyšel taková slova, ještě více se v něm rozho-
řela touha stát se mnichem a řekl starci: „Věřím Bohu, že zásluhou 
tvých svatých modliteb mi dá sílu i trpělivost a přivede mě skrze tebe 
k takovémuto životu.“

Ctihodný stařec Palamon, když viděl jeho horlivost a povolání, 
otevřel mu dveře a pozval ho dovnitř. Za nějaký čas ho otec Pala-
mon oblékl do mnišského hábitu a přepásal ho mnišským pásem. 
Všechno dělali společně. Společně se modlili, společně se postili, 
společně pracovali. Jejich zaměstnáním bylo tkát pytle, které pak 
prodávali a z utržených peněz živili chudobné.

Jednou Pachomius šel po břehu Nilu, až přišel na místo, které 
se jmenovalo Tabenna. Zastavil se na tom místě a začal se modlit. 
Během modlitby uslyšel hlas anděla: „Zůstaň tady, Pachomie, a založ 
na tomto místě monastýr, protože k tobě přijde mnoho těch, kteří chtějí 

1 rané centrum křesťanství, také bývá nazýváno Chenoboskion (doslovně 
„pastvina hus“); místo se nachází poblíž současné vesnice al-Qasr
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být spaseni a stanou se mnichy.“ Pak se mu anděl ukázal viditelně 
a dal mu do ruky destičku s napsanými mnišskými pravidly pro 
jeho budoucí mnichy.

Po tomto vidění se Pachomius vrátil k Palamonovi a vyprávěl 
mu všechno, co slyšel a viděl. Stařec se zaradoval, že Bůh volá jeho 
učedníka k tak velkému dílu a vydal se s ním do Tabenny. Pomohl 
mu postavit celu a nějaký čas s ním zůstal na novém místě. Když 
se duchovní vůdce Pachomia už měl vracet do své cely na hoře, slí-
bili si, že každého roku jeden druhého navštíví. Tak to dělali až do 
smrti Palamona. Před smrtí Palamona se o něj Pachomius s láskou 
staral. Svatý Palamon zemřel na rukou svého věrného učedníka. 
Pachomius pochoval svaté tělo svého duchovního otce a vrátil se 
do své cely v Tabenně.

Bůh poslal sv. Pachomiovi útěchu: přišel za ním jeho rodný bratr 
Jan, který se také obrátil z pohanství a stal se mnichem. Pachomi-
us přijal bratra s velkou radostí, neboť od té doby, co opustil svět, 
ještě nikoho z příbuzných neviděl. Oba pak žili spolu. Když spolu 
začali pracovat na stavbě monastýru, nastal mezi nimi spor ohledně 
jeho velikosti. Pachomiův bratr Jan nechtěl monastýr rozšiřovat 
jak Pachomius a začal mu to vyčítat. Pachomius se vnitřně na bra-
tra rozhněval, ale nic mu neřekl. Když den skončil a nastala noc, 
Pachomius se zamknul ve své cele, začal plakat a vyznávat před 
Bohem svůj hřích: „Běda mi, ještě nade mnou vládne vášeň hněvu 
a sebeláska. Tak dlouho už jsem mnichem a ještě jsem se nenaučil 
poníženosti. Pane, smiluj se nade mnou, abych nezahynul. Jestli 
mě neutvrdíš svou milostí, můj nepřítel mě zotročí jako toho, kdo 
nemiluje svého bratra. Jak mám jiné učit tichosti a pokoře, když sám 
nejprve nepřekonám svou vášeň? Ale věřím, Pane, že když mi 
pomůžeš, udělám to, co je milé Tvým očím, a Ty mi odpustíš 
všechny mé hříchy.“

Po této události se Pachomius už nikdy na svého bratra Jana 
nehněval, ale ve všem se snažil se s ním vycházet dobře. Po nějakém 
čase bratr Jan onemocněl a odešel k Pánu.

Pachomius znovu zůstal sám, ale neklesal na mysli. Připravoval 
se k velkému úkolu, k němuž ho Bůh určil. Nepřestával vytrvale 
každého dne bojovat proti pokušením a ďábelským pastím, které 
na něj Boží nepřítel vymýšlel. Ve svém srdci pamatoval na smrt, 
poslední soud a věčná muka, připravená pro ty, kteří zanedbali 
svou spásu. Svatý život Pachomia ďábla tak pobouřil, že skřehotal 
zuby a začal na něj otevřeně útočit. Když se svatý o půlnoci modlil, 



272

běsi na něj zaútočili ve velkém počtu s hlukem a velkým křikem, 
otřásali jeho celou, snažili se chýšku převrátit a Pachomia zabít. 
Svatý se modlil: „Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení 
vždy velmi osvědčená. Proto se bát nebudeme, byť se převrátila země 
a základy hor se pohnuly v srdci moří.“ (Ž 46,2–3) Po modlitbě víry 
běsi hned mizeli jako dým.

Někdy, když Pachomius někam šel, běsi ho obstoupili, šli za ním 
i před ním jako před nějakým knížetem a jeden druhému říkali: 
„Pan Pachomius jde! Z cesty! Uvolněte místo Božímu služebníkovi!“ 
Tím se ho snažili svést k pýše a ješitnosti. Svatý se však pokořoval 
před Bohem i sám před sebou a zaháněl běsy modlitbou. Jednou, 
z Božího dopuštění, běsi napadli Pachomia a celý den od rána do 
večera ho bili, takže pak už jen ležel na zemi a sotva dýchal. Ale 
ani v tom svatý nepodlehl malověrnosti a reptalství, ale za všechno 
děkoval a měl se za hodného takového trestu.

Po mnoha zkouškách, které Pán na Pachomia dopustil, aby svého 
služebníka očistil, za ním začalo přicházet mnoho mužů, tak jak mu 
to zvěstoval anděl ve vidění. Prosili ho, aby je přijal do monastýru. 
Zakrátko se u něj shromáždilo více než 100 mnichů. Napsal pro ně 
pravidla a svým příkladem a velkou horlivostí je učil dokonalému 
mnišskému životu.

Ty, které přijímal, však neoblékal do mnišského habitu hned, 
ale až po mnoha zkouškách, když viděl, že skutečně budou schopni 
vytrvat v tomto povolání. Život mnichů byl přísný, ale hodný násle-
dování. Všichni, kteří vstupovali do monastýru, se zříkali jakéhokoliv 
vlastnictví. Slibovali bezpodmínečnou poslušnost představenému a 
čistotu. To jsou tři ctnosti, bez nichž mnišský život neexistuje. Aby 
si vydělali na své potřeby, pletli rohože. Přebývali po třech v jedné 
cele, společně se scházeli k modlitbě, společně přijímali pokrm, nosili 
na sobě hrubý hábit přepásaný provazem a na hlavě mívali kapuci. 
Ctihodný Pachomius jako představený vykonával nejtěžší práce. 
Nosil vodu, sekal dřevo, sloužil nemocným, ale přitom nezapomínal 
na duše svěřených bratří. Učil je, vedl dobrým slovem, v případě po-
třeby jim ukládal pokání a někdy i odebral mnišský hábit a vyháněl 
z monastýru. Svatost života ctihodného Pachomia byla pro bratry 
ideálem a jeho poučení je utvrzovala v dobrém.

Bůh mu dal dar uzdravovat nemocné, ale ne vždy se Pachomius 
modlil za uzdravení, neboť věděl, že často je nemoc a utrpení cestou, 
kterou Ježíš Kristus přivádí duše ke spáse. Když Pachomius viděl, 
že někdo z bratří ochabuje v horlivosti, celými dny a nocemi se za 



273

něj modlil, dokud Pán malodušného neposílil svou mocí a nezapálil 
jeho srdce novou horlivostí. Svatý vybízel mnichy, aby vyjevovali svá 
pokušení před duchovními vůdci a učili se od nich vítězit nad nepří-
telem své duše. Ujišťoval své učedníky, že mnoho mnichů zbytečně 
zahynulo, protože nosili svá pokušení v srdci a schovávali je před 
svými představenými. Svatý Pachomius věnoval zvláštní pozornost 
projevování pokory a laskavosti a za provinění proti těmto ctnostem 
ukládal mnichům přísnou pokutu.

Jednou Pachomius přijal do monastýru mladíka Silvána, který 
byl dříve kejklířem. Silván dlouho chodil v usebranosti a úsilí o 
obrácení srdce, ale po letech náhle přestal dbát o vlastní spásu a 
vrátil se ke svým lehkovážným popěvkům a žertům, ve kterých byl 
dříve mistr. Někteří mniši začali Silvána následovat. Když ho ne-
mohly vzpamatovat ani modlitby ani jiné prostředky, Pachomius, 
bez ohledu na 20 let Silvánova horlivého mnišského života, přikázal 
před celým shromážděním mnichů, aby z něj sňali mnišské roucho 
a vyhnali ho z monastýru. Silván padl Pachomiovi k nohám a se 
slzami prosil za odpuštění. Když se za něj přimluvil ještě i stařec 
Petronius, Pachomius dovolil Silvánovi zůstat v monastýru a dát 
mu ještě možnost k nápravě. Silván se pak velmi změnil. Horlivě 
vykonával skutky pokání, byl laskavý a pokorný, stal se zdrženlivým 
v slovech a stále plakal, dokonce i při jídle, a téměř nikdy nezvedal 
oči vzhůru. Když se ho jednou zeptali, proč tak často pláče, Silván 
odpověděl: „Jak bych neměl plakat, když vidím, jak mi slouží svatí, 
jejichž stopy nejsem hoden políbit.“ Po této změně o něm Pachomius 
řekl jiným bratřím: „Jedni z nejlepších bratří svázali ďábla a hodili 
ho pod své nohy, avšak ďábel se ještě může vytrhnout a s velkou 
zuřivostí se na ně vrhnout. Silván ho ale svou pokorou zcela přemohl.“ 
Po osmi letech kajícího života Silván pokojně spočinul v Bohu.

Počet bratří v monastýru každým dnem rostl. Pachomius budoval 
nové monastýry, aby se tam vešli všichni, kteří toužili následovat 
Ježíše Krista. Za několik let počet bratří čítal sedm tisíc mužů. Pa-
chomius z nich vybral takové, kteří mohli s Boží pomocí řídit a vést 
jiné a určil je nad ostatními bratry. Sám jako otec nepřestával o své 
duchovní děti pečovat a starat se o ně. Každému se snažil přidělit 
odpovídající formu poslušenství a služby. Míru postu ustanovil 
takovou, aby ho nebylo ani málo, ani moc, ale podle možností bra-
tří. Pod vedením sv. Pachomia bratři dosahovali velkého postupu 
v duchovním životě a pověst o jejich zbožném životě se rozšířila až 
za hranice Egypta.
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Za mnoho let se o Pachomiovi dozvěděla jeho rodná sestra a při-
šla do monastýru, aby svého bratra uviděla, protože se rovněž stala 
křesťankou. Svatý k ní však nevyšel a poslal za ní vrátného, aby jí 
vyřídil: „Slyšelas o mně, že jsem živý, tak odtud odejdi a neurážej se, 
že jsi mě neviděla a ani já neviděl tebe. Jestli chceš následovat můj 
život, abychom společně získali u Pána milost, moji bratři ti vybudují 
celu, zřekneš se světa a budeš v ní sloužit Pánu. Není na zemi větší 
štěstí než cele zasvětit svůj život Ježíši a Jeho jediného milovat. 
Pán má sílu i jiná děvčata a ženy spasit skrze tebe, když je přivede 
k takovému životu, a ty od Něj obdržíš dvojnásobnou odměnu. Za 
svůj cnostný život a za to, že je povedeš.“

Marie, sestra ctihodného otce, byla v srdci zasažena bratrovými 
slovy a s velkou láskou přijala jeho radu. Pachomius bratřím řekl, 
aby pro jeho sestru vybudovali monastýr na protějším břehu Nilu. 
Boží požehnání způsobilo, že se k ní časem přidaly i jiné dívky a 
ženy. Brzy ženský monastýr čítal více než 400 řeholnic, které vedly 
skromný, pokorný a čistý život, naplněný skutky pokání a mod-
litbou. Pán Ježíš pro ctnostný život těchto panen dal nespočetné 
milosti prostým věřícím a uzdravil mnoho nemocných a potřebných.

K ctihodnému Pachomiovi často přicházeli lidé a prosili ho o mod-
litby a rady. Jednou za ním přišel zdaleka muž a prosil, aby uzdravil 
jeho dceru, která byla posedlá duchem hněvu a vzpurnosti a často 
spílala svým rodičům. Muž řekl: „Moje dcera byla vždy poslušnou 
dívkou, ale během posledních dvou let se s ní děje něco hrozného. 
Zcela se změnila. Dříve byla poslušná a upřímná, teď je z ní vzpurná, 
zlá, vrtošivá a tajnůstkářská dívka. Ze zbožného a ctnostného dítěte 
se stala dívka líná a lhostejná k modlitbě i k práci. V neděli se mně 
a manželce sotva podaří ji dostat do chrámu. Kdysi se často zpoví-
dala, a teď se zpovědi i duchovním otcům vyhýbá. Co je příčinou této 
změny, nevím.“ Svatý se zeptal: „Kolik let je tvé dceři?“ „Šestnáct“, 
odpověděl otec. „Říkal jsi, že kdysi byla poslušnou dívkou, a řekl jsi 
pravdu. Ale věz, že poslední dva roky skrývá před tebou i před tvou 
manželkou svůj hřích. Už dávno není pannou, ale žije v nečistotě, 
protože tajně zhřešila s jedním mladíkem. Po tom hříchu do ní vešel 
nečistý démon, který ji sužuje a táhne ji ke zkaženému životu. Nejprve 
ji přesvědč, aby opustila hřích, a ať slíbí, že nadále už zachová čistotu 
před Bohem, a Pán k ní bude milosrdný a osvobodí ji od démona.“

Když to otec slyšel, naplnil ho smutek a lítost nad dcerou. Přiběhl 
domů a s otcovskou přísností se jí ptal na její skryté činy. Dcera 
se se slzami v očích rodičům vyznala ze svých hříchů a slíbila, že 
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se upřímně vyzpovídá a už se bude hříchu stranit. Otec se vrátil 
ke ctihodnému Pachomiovi a pověděl mu, co uslyšel od dcery a se 
slzami ho prosil, aby se nad ní smiloval a svou modlitbou uzdravil 
její zraněnou duši. Svatý Pachomius se za ni pomodlil k Přesvaté 
Bohorodičce a od té chvíle byla od démona osvobozena.

Ctihodný Pachomius až do posledních dnů svého života nepře-
stával pečovat o své mnichy a pomáhat nešťastným lidem. Tak se 
zalíbil svým životem Bohu a ve svých 56 letech odešel do věčného 
života. Před svou smrtí sv. Pachomius shromáždil všechny své mni-
chy a naléhavě je varoval, že právě oni, kteří se zřekli světa, budou 
nejubožejší, jestli budou jednat v rozporu se svým povoláním a místo 
Bohu budou sloužit svým vášním a hříchu. Velký otec poprosil své 
učedníky, aby snaživě pracovali na své spáse a vždy skládali svou 
naději v Boha, který má moc vysvobodit od ďábla a zachovat nás 
pro věčný život.

Ctihodný Pachomius byl velkým Božím služebníkem, který uměl 
uchovávat Boží milost a stokrát ji rozmnožovat. Z jeho věrnosti a 
zasvěcení se Pánu měly užitek tisíce jeho duchovních dětí.

Svatý Pachomius zemřel 28. května roku 348. Více než 7 000 mni-
chů doprovázelo k hrobu tělo svatého. Dodnes sv. Pachomia nazý-
váme jedním z otců mnišstva.
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BKP: ODPOVĚĎ NA OTÁZKU,
JAKÝ POSTOJ ZAUJMOUT K VAKCINACI

Citace z dopisu věřící katoličky: „Žiji v neustálé nejistotě. Tuším, 
že v dohledné době bude schváleno povinné očkování. Pokud se podí-
vám na Rakousko, počítá se s pokutami za neočkování buď 92 000, 
či až 182 000, nebo dokonce se 4 měsíci vězení. Lze očekávat, že 
podobné to bude i v ČR...

Nechtěla bych se ocitnout pod mostem, zvlášť když si představím, 
jaké je to žít na ulici. Proto se obávám, že budu takto podle nucena 
se očkovat, i přes svou vůli. Kdyby bylo jen vězení, neváhala bych. 
Nemohli byste mi poradit, jak se mám chovat, kdyby vše nastalo? 
Moc se trápím kvůli tomu, co se děje, i kvůli tomu, že nechci a jako 
křesťanka ani nemohu zradit Boha.

Poslední kapkou byl pro mě pastýřský list Eminence Dominika 
Duky, který nejenže souhlasně cituje z Graubnerova listu, ale ještě 
přidává další svá slova ponoukající k očkování.“

Vážená paní, chápeme Vás, a zvláště to, že byl pro Vás poslední 
kapkou pastýřský list kard. Duky, který se sjednotil s Graubne-
rovou výzvou. Co k tomu? Věříme a modlíme se, aby kard. Duka 
konal veřejné pokání. To znamená, aby odvolal svůj postoj a pově-
děl odvážně pravdu spojenou s postavením se proti celému tomuto 
sebevražednému systému.

Papež Marcelin byl na papežském stolci za vlády Diokleciána a 
Maximiána, ve dnech nejkrutějšího pronásledování křesťanů. Bě-
hem třiceti dní v Římě různými způsoby umučili 17 000 křesťanů, 
mužů i žen. Zajali i papeže a přivedli ho k Diokleciánovi k výslechu. 
Zalekl se krutých muk, položil kadidlo na modlářský oltář a při-
nesl oběť v obětišti pohanské bohyně Vesty a Isidy. Císař mu za to 
vzdal čest, oblékl ho do drahého oděvu a nazval ho svým přítelem. 
Marcelin se vrátil do svého domu, kvílel a hořce plakal jako kdysi 
svatý apoštol Petr, když se odřekl Krista. Sám na sebe se hněval, že 
přestože mnoho jiných utvrdil ve víře a povzbudil k mučednickému 
hrdinství, sám padl strašným pádem. Nevýslovně se tím ve svém 
srdci trápil. V té době se ve městě Sinuessa v Kampánii sešel místní 
sněm duchovních. Účastnili se ho biskupové s presbytery, 180 osob. 
Marcelin se oblékl do žínice, posypal si hlavu popelem a s žalem v 
srdci vešel k otcům na sněm. Stanul před nimi jako odsouzenec, 
přede všemi jasně vyznal svůj hřích a proléval mnoho slz. Plakal a 
prosil je, aby nad ním vynesli soud. Oni mu řekli: „Sám svými ústy 
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sebe suď. Z tvých úst vyšel hřích, z tvých úst ať vyjde i soud. Víme 
i o sv. Petrovi, že se ze strachu odřekl Krista, ale hořce plakal a Pán 
mu vrátil prvotní milost.“

Papež Marcelin na sebe vyřkl takový soud: „Vylučuji se z kněž-
ského stavu jako nehodný. Po mé smrti ať mé tělo není pohřbeno, 
jak bývá zvykem, ale ať je předhozeno psům k sežrání. Kdo by se 
odvážil ho pochovat, ať je proklet.“

Po sněmu se Marcelin vrátil do Říma, vzal drahý oděv, který od 
Diokleciána přijal, a spěchal za ním. Hodil mu ho pod nohy, zhanil 
císaře a zlořečil jeho lživým bohům. Vyznával, že těžce zhřešil a pla-
kal. Císař se rozhněval, vydal ho na muka a pak odsoudil k smrti. 
Papež Marcelin zemřel jako mučedník.

Vážená paní, jistě si uvědomujete, že jsme se dostali do situ-
ace bezprecedentního násilí, kde nějaká práva či nějaké morální 
principy už nefungují. Připomíná to časy pronásledování křesťanů. 
Roku 304 vydal císař Dioklecián edikt, kterým přikázal všem bez 
rozdílu obětovat pohanským bůžkům — démonům, a kdo odmítne, 
ať je mučen a pak zabit. Krev mučedníků však tekla už od časů 
císaře Nerona, až do vyhlášení náboženské svobody roku 313. Bylo 
to několik milionů mučedníků.

Nyní nastává doba v mnohém podobná času krvavého pronásle-
dování. Každý křesťan si proto musí uvědomit závažnost situace a 
být připraven na smrt. Rozdíl od prvního pronásledování je ten, že 
dnes je vytýčeným cílem redukce lidstva, tedy genocida. Ať se člověk 
rozhodne jakkoliv, svůj fyzický život stejně nezachrání. Jde však o 
mnohem víc, jde o spásu či věčné zavržení duše.

Každý se proto musí ještě v období klidu zastavit a hledat pravdu. 
Musí si být vědom, že dnes v celé covidové aféře nejde o zdraví, nejde 
o skutečnou pandemii a o skutečnou vakcínu, ale jde o lživý sys-
tém, za kterým je satanismus. Jeho cílem není jen fyzická likvidace 
lidstva, ale masové stržení duší do záhuby, a to tím, že se člověk 
nechá vtáhnout do vakcinačního systému. Oklamaný si myslí, že 
tím udělá tečku za infekcí. To je ale velký podvod!

Každý se musí podívat pravdě do očí a udělat stabilní rozhodnutí 
na život a na smrt. Kdyby se chtěl rozhodovat, až bude pod tlakem, 
rozhodne se špatně. Bude zmanipulován a donucen, takže de facto 
už bude chtít být klamán, aby se vyhnul problémům. Ve skuteč-
nosti se jim nevyhne a přijde mnohem větší utrpení. Přijdou další 
tzv. vakcíny, další syntetické viry, až k plné čipizaci, která z lidí činí 
bioroboty. Člověk zbavený své vůle je pak zbavený i možnosti poká-
ní, a tím i spásy, a po smrti skončí v ohnivém jezeře. Proto je třeba 
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vědět, že je třeba odmítnout vakcinaci, udělat správné rozhodnutí 
hned na začátku. Ten, který už vakcínu přijal, musí konat radikál-
ní pokání, protože jinak se z autogenocidního systému nedostane. 
Další vakcínu kajícník už nesmí přijímat.

Člověk, když si ujasní podstatu, že nejde o zdraví, ale že je zde 
lživý systém, musí udělat bilanci k utvrzení správného rozhodnutí. 
Musí reálně zhodnotit, co ho bude stát, když se nechá očkovat, a 
co ho bude stát, když se nenechá očkovat.

Když se nechá očkovat:
1) může po experimentální mRNA vakcíně zemřít hned, nebo jak 

uvádějí prognózy odborníků do tří let,
2) očkování mRNA vakcínou ze zavražděných nenarozených dětí 

znamená satanský antikřest, jde tedy o podřízení se jeho vládě;
3) mRNA vakcína narušuje genom, to znamená, že vyvolává ne-

předvídatelné reakce organismu, například nevyléčitelné autoimu-
nitní onemocnění, cévní nemoci, zápaly srdce, ledvin, ochrnutí, 
rakovinu, nemoci centrálního nervového systému, psychické po-
ruchy, demence, depresivní stavy... člověk se stává mučedníkem 
satanského systému;

4) mRNA vakcína už obsahuje nanočástice a systém stále zvyšuje 
stupeň zotročení; má za cíl udělat z lidí bioroboty končící v ohni-
vém jezeře. Kdo do systému vstupuje, páchá pozvolnou fyzickou i 
duchovní sebevraždu;

5) každý očkovaný podpoří likvidační systém a nese za něj spo-
luzodpovědnost.

Jaká je bilance, když člověk vakcínu odmítne?
1) Bude pronásledován, ale nebude otrokem satanského systému, 

který končí časnou i věčnou smrtí; vnitřně musí být připraven na 
pronásledování i fyzickou smrt.

2) Nevakcinovaný má mnohem větší naději přežít než ti, kteří 
se dostali do vakcinačního systému, a co víc, zachrání svou duši a 
má ještě i naději prodloužit si život. Kdo se poddá lživému systému, 
naději už nemá.

3) Bůh je na straně toho, kdo se systému lži nepodřídí a vakcínu 
odmítne. Když se člověk bude na Boha obracet, Bůh ho bude chrá-
nit před zradou i jinak a dávat mu sílu tak, jak ji dával milionům 
mučedníků v dávné i blízké minulosti.

4) Neočkovaný svým příkladem posílí i druhé, a navíc bude mít 
zkušenost, že když se v neřešitelných situacích obrací k Bohu, On 
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dává řešení. Když člověk obstojí v těžké životní zkoušce, a třeba ji 
završí i mučednickou smrtí, získá korunu věčné slávy v nebi.

Ptáte se: Co máte dělat? Každopádně si v klidu promyslete obě 
varianty. Každý křesťan musí počítat tak, jako i my počítáme, s 
pronásledováním a s mučednickou korunou. Jinými slovy — dnes 
jsou už jen dvě možnosti: buď člověk bude mučedníkem pro Krista, 
nebo mučedníkem pro satana.

Navíc dobře víte, že zemřít přirozenou smrtí musí každý člověk, 
ale zemřít jako mučedník pro Krista je mimořádná čest. Dle církev-
ního učení je mučedník už uchráněn očistcových muk a jde přímo 
do Boží slávy. Když se člověk nerozhodne pro důstojnost mučed-
nictví za Krista, bude systémem stržen k mučednictví pro satana 
a dostane za odměnu utrpení už tady v pozemském životě a věčné 
utrpení po smrti.

Co se týká pohoršení daného věřícím kard. Dukou, pak kéž je 
mu příkladem pokání horlivost svatého papeže Marcelina.

Doporučujeme vám k přečtení novou knihu „Mučedníci a jiní 
svatí“. Rozhodně bude pro Vás velkým povzbuzením a dá Vám světlo 
i naději.
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SVATÝ TEODOR, UČEDNÍK SV. PACHOMIA

Teodor pocházel z egyptské The-
baidy. Narodil se roku 314 jako 
syn bohatých a vznešených křes-
ťanských rodičů, ale rozhodl se 
pro dobrovolnou chudobu. Všeho 
se zřekl, aby získal Ježíše Krista. 
Když mu bylo 14 let, v jejich domě 
se slavil svátek Zjevení Páně a celý 
dům byl vyzdoben a naplněn vše-
možnými světskými věcmi a vybra-
nými pokrmy. Teodora se dotkla 
Boží milost a on si při slavnostní 
hostině uvědomil marnost světa a 
sám sebe se ptal: „Nač mi to všech-
no je? Co mi prospěje, budu-li se 
sytit dočasnými požitky tohoto 
života a pak budu zbaven věčné 

odměny? Vždyť nikdo z těch, kteří rozkošnicky žijí v pomíjivých 
radostech, nemohou dosáhnout věčné slávy.“

Když chlapec tak přemýšlel, povzdechl si z hlubiny srdce a v čase 
oběda odešel do svého pokoje, padl tváří k zemi a se slzami se modlil 
k Ježíši: „Pane, Ty víš, že po ničem z toho, co je v tomto světě, netou-
žím víc než po Tvé lásce. Proto Tě prosím, Panovníku Hospodine, veď 
mě Tvou cestou, abych plnil Tvou vůli a osviť mou duši, abych Tě vždy 
oslavoval a chválil.“ Když se tak modlil, do jeho pokoje vešla matka. 
Prosila ho, aby se k nim vrátil obědvat, ale chlapec se vymluvil. Pak 
se snažil vyhýbat všemu světskému, nejedl drahá a chutná jídla a 
začal se více modlit k Ježíši Kristu. Z vědomí velké Boží lásky vzešlo 
jeho předsevzetí opustit svět a cele se zasvětit Bohu.
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Za dva roky Teodor tajně vyšel z domu, opustil rodiče a jejich bo-
hatství a šel sloužit Bohu. Po cestě našel monastýr a poprosil, aby ho 
přijali. Začal tam žít pro Ježíše Krista. Jednou od mnichů uslyšel o 
svatém Pachomiovi, který v Tabenně shromáždil bratry a založil mo-
nastýr. Teodor zatoužil uvidět svatého otce a celým srdcem se modlil: 
„Pane, můj Bože, jestli je takový svatý člověk na zemi, učiň mě hod-
ným ho vidět a následovat ho v každém přikázání, abych spasil svou 
duši a stal se hodným té blaženosti, kterou jsi připravil pro ty, kteří 
Tě milují.“ Za několik dní přišel do monastýru, kde žil Teodor, stařec 
Pekusius, učedník sv. Pachomia. Chlapec začal starce prosit, aby ho 
vzal s sebou do monastýru ctihodného Pachomia. Stařec souhlasil.

Když přišli do monastýru, Teodor se modlil: „Buď veleben můj Bože, 
že jsi vyslyšel mě hříšného a vykonal jsi mou prosbu.“ Pachomius uvi-
děl Teodora a laskavě ho přijal do monastýru. V monastýru chlapec 
podle příkladu svatého otce pracoval pro Boha a mnoho se modlil.

Za nějaký čas se Teodorova matka doslechla, že její syn přebývá 
v monastýru ctihodného Pachomia. Vzala od biskupů pro Pachomia 
list, který přikazoval, aby jí vrátil syna, a šla do Tabenny. Byla přijata 
v ženském monastýru, kde žila sestra sv. Pachomia. Matka poslala 
k Pachomiovi vzkaz, neboť toužila svého syna vidět.

Když se ctihodný otec dozvěděl o jejím příchodu, řekl Teodoro-
vi: „Dítě, tvá matka sem přišla, chce tě vidět a má pro nás list od 
biskupů. Jdi proto k ní, především proto, že biskupové nám napsali 
a máme je poslouchat.“ Teodor odpověděl: „Otče, pověz mi nejprve, 
jestli se nebudeme muset Bohu v soudný den zodpovídat, jestliže 
opustím monastýr, abych šel ke své matce, kterou jsem opustil spolu 
se všemi světskými marnostmi a jestli se pro to bratři nedostanou do 
pokušení. Náš Pán Ježíš Kristus říká: Kdo miluje otce nebo matku 
více nežli mne, není mne hoden.“ (srov. Mt 10,37) Svatý Pachomius 
řekl: „Dítě, není-li pro tebe užitečné vidět svou matku, já tě k tomu 
nenutím.“ Když se matka dozvěděla, že syn nejenže se nechce vrá-
tit domů, ale dokonce se s ní nechce ani vidět, i ona zatoužila se 
už domů nevracet. Stala se řeholnicí a žila v ženském monastýru. 
Řekla si: „Jestli Bůh bude chtít, uvidím svého syna mezi svatými otci 
a skrze něho zachráním svou duši.“

Teodor sílil na duchu a snažil se následovat svého duchovního 
otce. Pachomius ho mnohokrát zkoušel v poslušnosti a trpělivosti, 
přikazoval Teodorovi něco dělat, a když to udělal, vytýkal mu, jako 
by to udělal špatně. Přikazoval mu to zničit a dělat jinak. Teodor 
sám sebe přemáhal a pokorně dělal to, co mu bylo rozkázáno.
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Jeden bratr byl líný a sv. Pachomius ho často poučoval a napo-
mínal. Bratr se urazil a chtěl z monastýru utéct. Teodor na to přišel, 
šel za tím bratrem a přetvařoval se před ním, jako by se také na 
otce urazil a chtěl utéct. Řekl mu: „Víš, bratře, slova tohoto starce 
jsou velmi příkrá, tvrdá, nevím, jestli to budu moci déle snášet.“ Když 
to ten bratr uslyšel, zaradoval se a řekl: „I ty od něj trpíš jako já?“ 
Teodor odpověděl: „Velmi trpím, ale jestli chceš, budeme společně 
utěšovat jeden druhého, dokud ho ještě jednou nevyzkoušíme. Jestli 
ode dneška k nám bude laskavý, zůstaneme zde, a jestli přece jenom 
bude na nás zlý, společně odtud odejdeme.“ Bratr Teodora poslechl 
a neodešel z monastýru. Čekal, až vyjdou oba společně.

Teodor šel za Pachomiem a všechno mu povyprávěl. Ctihodný 
otec je oba zavolal, sklonil před nimi hlavu a řekl: „Odpusťte mi, 
bratři, neboť jsem před vámi zhřešil. Musíte i vy jako skuteční synové 
být trpěliví a snášet slabosti vašeho otce.“ Když to ten bratr uslyšel, 
hluboce se ho to dotklo, pochopil svůj omyl a od té doby se polepšil.

Když byl Teodor ještě mladý, sv. Pachomius ho určil za svého 
pomocníka a později za svého zástupce v monastýru v Tabenně a 
sám se usadil v jiném monastýru v Pbow. Za nějaký čas jej však 
povolal k sobě, aby mu pomáhal spravovat všechny monastýry.

Jednou za Pachomiem přišel fi losof a chtěl s velkým starcem 
rozmlouvat. Pachomius s ním ale nechtěl hovořit sám, a poslal proto 
za ním své dva učedníky Kornélia a Teodora. Filosof jim řekl: „Chci 
s vámi rozmlouvat z Písma.“ Teodor řekl: „Mluv, jestli chceš.“ Filosof 
se zeptal: „Kdo se nenarodil a zemřel? Kdo se narodil a nezemřel? 
Kdo zemřel a nepodlehl porušení?“ Teodor odpověděl: „Tvá otázka 
není složitá, ale odpovím ti: Ten, kdo zemřel a nenarodil se, je Adam. 
Ten, kdo se narodil a nezemřel, je Henoch. Zemřela a nepropadla 
porušení Lotova manželka, neboť byla proměněna v solný sloup. Ty 
ale poslechni naši dobrou radu. Opusť neužitečné otázky a mudro-
vání, přijď k Ježíši Kristu a přijmeš odpuštění hříchů.“ Filosof zmlkl 
a odešel udiven takovou odpovědí.

Dva roky před smrtí sv. Pachomia, když ležel nemocen, jeho 
učedníci začali mezi sebou hovořit o tom, že po smrti ctihodného 
otce vyberou za jeho nástupce Teodora. Obrátili se s touto věcí 
na Teodora a on jim slíbil, že službu představeného přijme. Svatý 
Pachomius se dozvěděl, o čem se jeho učedníci s Teodorem radili, 
a rozhodl se vyléčit svého učedníka z lehkomyslnosti a pýchy. Za-
volal k sobě všechny představené a přikázal každému vyznat svá 
provinění. Pro dobrý příklad to udělal nejprve sám. Pak řekl, ať vy-
zná provinění i Teodor. Ten pokorně vyznal, že po poslední poradě 
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s bratry měl myšlenky prázdné slávy a pýchy. Svatý Pachomius ho 
uvolnil z povinností duchovního vůdce a přikázal mu, aby myslel 
na sebe samého a činil pokání.

Teodor si tak upřímně vzal k srdci slova sv. Pachomia, že až do 
smrti žil duchem pokání. Před svou smrtí Pachomius určil za svého 
nástupce ne Teodora, ale zbožného mnicha Orsisia. Pod jeho vede-
ním se počet mnichů zvýšil, ale prvotní horlivost začala v monas-
týrech upadat. Orsisia trápila tato smutná změna a začal ze srdce 
prosit Boha o radu, jak mezi mnichy obnovit horlivost. Po poradě 
se všemi představenými, určil Teodora za svého pomocníka.

Teodor řídil mnichy velmi pokorně. Pokládal se za jejich sluhu a 
všechnu čest vydával jen Ježíši Kristu. Mniši k němu měli velkou 
důvěru. Když je chtěl přivést k pokání, často jim odhaloval tajem-
ství jejich srdcí a díky tomu v monastýrech vládla bázeň Boží. Když 
počet mnichů vzrostl, založil ještě čtyři mužské monastýry a jeden 
ženský. Díky jeho modlitbám a snahám znovu v monastýrech za-
vládla jednota a bratrská láska.

Jednou přišel do monastýru otec nemocné dívky a prosil Teodora, 
aby se přišel pomodlit nad jeho dítětem. Svatý vzkázal otci: „Bůh 
vyslýchá modlitby na každém místě.“ Na to mu otec řekl: „Přinesl 
jsem s sebou nádobu s vodou, prosím tě, aspoň nad ní vzývej jméno 
Boží, aby se takovým způsobem voda mohla stát lékem pro mé ne-
mocné dítě.“ Teodor se pomodlil nad vodou, udělal nad ní znamení 
svatého kříže a řekl otci, aby si vzal vodu s sebou domů. Doma už 
otec našel děvče v bezvědomí. Otevřel jí ústa a nalil do nich trochu 
vody. Nemocné děvče bylo hned uzdraveno.

Na Bílou sobotu v roce 368 umíral jeden mnich. Teodor byl u 
umírajícího v posledních chvílích jeho života. Mnichům, kteří tam 
byli přítomni, řekl: „Po této smrti brzy přijde druhá, kterou nikdo ne-
očekává.“ Té noci všichni bděli u zesnulého a pochovali ho ráno na 
Velikonoce. Koncem týdne Teodor dával duchovní ponaučení všem 
mnichům, kteří se na velké svátky sjížděli ze všech monastýrů, aby 
společně slavili Kristovo vzkříšení. Jen co Teodor skončil a poslal 
bratry zpět do jejich monastýrů, najednou onemocněl a v pokoji 
odevzdal svou duši Bohu. Tělo sv. Teodora nejprve pochovali na 
společném mnišském hřbitově na hoře a pak ho přenesli a položili 
vedle těla sv. Pachomia.
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SVATÁ MUČEDNICE DOMITILLA

Svatou Domitillu zasvětil Kristu sv. Klement Římský. Domitilla 
pocházela z rodu Flaviů, byla blízkou příbuznou konzula Flavia 
Klementa a neteří císaře Tita (79–81) a Domitiana (81–96).

V jejím domě byli mezi služebnictvem i dva věřící otroci — horlivý 
Achileus a jeho bratr Nereus — kteří jí vydali svědectví o Pánu Ježíši. 
Ona sama si všimla, že jsou jiní než ostatní. Měli možnost zúčastňo-
vat se rozmařilých zábav, ale ze srdce si je hnusili. Z jejich chování 
vyzařoval velký pokoj, čistota a milosrdenství k ostatním. Zajímalo ji, 
proč jsou takoví. Nereus a Achileus jí se zápalem vyprávěli o Kristu, 
o Jeho veliké lásce i o krátkosti života, o věčném štěstí a koruně 
slávy, kterou nám Ježíš získal svou výkupnou smrtí na kříži. Řekli 
jí, že podmínkou z naší strany je přijmout Ježíše za svého Spasitele 
a Pána a odevzdat Mu celý svůj život, svou minulost i budoucnost 
a dát Ježíši prostor, aby v nás rostl a naše já, aby se umenšovalo.

Domitilla o tom všem uvažovala. Rozhodla se nechat se tajně 
pokřtít. Svatý papež Klement se dozvěděl o jejím úmyslu a poslal 
za ní presbytera, aby ji tajně pokřtil. Jenže Domitilla, i když po křtu 
přijala nový život, ještě plně nevymýtila staré zlozvyky spojené se 
světským myšlením. Bohatý syn konzula, Aurelianus, ji požádal o 
ruku. Když čekala na návštěvu svého nápadníka, pečlivě se strojila. 
Otrok Achielus si toho všiml a řekl jí: „Ó Domitillo, Domitillo, kdybys 
stejnou píli věnovala ozdobě své duše, aby ses zalíbila nebeskému 
Ženichovi, Ježíši Kristu, jak bys byla šťastná!“

Domitillu to zarazilo a odpověděla: „Copak může být pro ženu 
větší radost, než mít manžela a dítky? Copak mám zůstat zapome-
nutá a osamělá? Nemám užívat radostí, které život nabízí?“ Nereus 
jí začal popisovat, co nejedna žena zkusí od žárlivého muže, a když 
je k tomu ještě i nevěrný, kolik nespravedlnosti a pokoření ji pak 
v manželství čeká. „Ó vím,“ řekla Domitilla, „znám ze svého mládí, 
co zkusila moje matka od mého otce, ale copak se musí něco takového 
stát i mně, když se vdám?“

Na to jí Achileus začal líčit, co je pravé štěstí. Ukazoval na krátkost 
života a na vzácnost milosti, kterou Bůh dává těm, které si vybral, 
aby nerozděleným srdcem patřili jen Jemu samému. Nereus pak do-
dal: „Jak krásné je panenství! Čistota zdobí duši i tělo. Hřích se dá na-
pravit pokáním, ale ztracená nevinnost se nikdy nevrátí.“ Domitilla na 
to musela stále myslet. I ona začala toužit po té vzácné milosti patřit 
celým srdcem Kristu, jen Jemu jedinému, zde v čase i na věčnosti. 
Radikálně se rozhodla, že odstoupí od zamýšleného sňatku a zasvětí 
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se Ježíši Kristu slibem ustavičného panenství. Oba její komorníci šli 
proto za papežem Klementem a Nereus mu řekl: „Přišel jsem za te-
bou s Achileem, Klemente, abychom ti oznámili rozhodnutí Domitilly.“

Papež se jich zeptal: „Co se stalo tak vážného, že jste za mnou 
přišli, vždyť přece Domitilla se má brzy provdat za konzulova syna.“ 
Achileus vysvětlil: „Právě jsme ti chtěli oznámit, že se rozhodla, že 
nabídku k sňatku odmítne, protože se chce cele zasvětit Kristu jako 
panna.“ Papež odvětil: „To je ušlechtilé rozhodnutí, ale je třeba si 
uvědomit, jaké vyvstanou překážky a jaké bude třeba nést následky. 
I vy musíte počítat s mučednickou smrtí, a nakonec i ona. Víte, v jaké 
době žijeme. To je ale samozřejmě jen jeden pohled. Druhý je pohled 
víry. Je jistě velkou milostí, když v dnešní poživačné době, a navíc 
v Římě, se někdo zasvětí Bohu a zřekne se nejen hříchu, ale dobro-
volně Bohu obětuje i svou čistotu. Je to nekrvavé mučednictví. Ale je 
otázka, zda Domitilla ve věrnosti Kristu vydrží.“ Nereus odpověděl: 
„Domnívám se, že vydrží, samozřejmě, s Boží pomocí.“

Papež upozornil oba bratry na závažnost situace a dodal: „Ještě 
bych chtěl, Neree, i tobě, Achilee, povědět, že nejdříve dopadne po-
msta ducha zla na vás, protože když Domitilla odmítne sňatek, hněv 
Božího nepřítele, ale zároveň i daň za její slib, bude spojena s vámi a 
musíte počítat s mučením a se smrtí. Co se týká mě, se smrtí počítám 
každý den.“ Nereus řekl: „Já také se smrtí počítám. A bylo by pro mě 
největší ctí, kdybych mohl obětovat život pro Krista jako mučedník.“ 
Podobně odpověděl i jeho rodný bratr Achileus.

Když nastal den, v němž se měla Domitilla zasvětit Ježíši usta-
vičným panenstvím, tedy slibem čistoty, Klement jí znovu vysvětlil 
závažnost tohoto kroku. Připomněl jí slova z listu apoštola Pavla 
Korinťanům: „Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci 
Páně, aby byla svatá tělem i duchem“ (1Kor 7) a také slova našeho 
Spasitele: „Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od na-
rození nezpůsobilí, jiní nežijí v manželství, protože je nezpůsobilými 
učinili lidé, ale někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro 
království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop.“ (Mt 19,12) Pak 
dodal: „Panenství je nekrvavým mučednictvím a v dnešní době musíš, 
Domitillo, počítat i s krvavým.“ Domitilla to vše poslouchala a nako-
nec řekla: „Ano, toho všeho jsem si vědoma a jen a jen s pohledem 
na Ježíše to chci učinit a dát se Mu cele v čistotě nejen zevnější, ale i 
vnitřní.“ Pán jí dal tuto mimořádnou milost, která není dána všem, 
přesto ji Klement ještě naposledy upozornil: „Milá dcero, chválím tvůj 
úmysl, ale nevím, jestli si plně uvědomuješ, že pro tebe teď nastává 
krutý boj, když odřekneš Aurelianovi sňatek a zvolíš Krista svým 
Ženichem. Máš dost odvahy trpět to zlé, co nastane?“
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Domitilla odpověděla: „Spoléhám ve všem na milost svého ne-
beského Ženicha, kterému se chci celým srdcem zasvětit a pevně 
doufám, že mě neopustí.“

Když sv. Klement viděl její odhodlanost a že nespoléhá na sebe, 
ale na Pána, přijal její prosbu. Zároveň si byl vědom, kolik se platí 
za duše vytrhávané z nadvlády duchů temnoty, kteří jsou právě u 
moci. Domitilla složila slib ustavičného panenství a při slovech za-
svěcení přijala posvátný bílý závoj. Tak byla zasvěcena Kristu. Bylo 
to ještě před tím, než byl zabit císař Domitian (rok 96).

Když se Aurelianus dozvěděl, že byl Domitillou odmítnut, ovlád-
la ho zuřivost. Snažil se ji ale přece jen lichocením a dary odvrátit 
od jejího předsevzetí. Když se mu jeho úsilí nezdařilo, udal Nerea 
a Achilea, že jsou křesťané. Oba bratři byli posláni do vyhnanství 
do Terraciny. Tam byli sťati v roku 98. Také Domitilla byla poslána 
do Terraciny a s ní byly dány do vězení její dvě bývalé pohanské 
družky Teodora a Eufrosinie, aby Domitillu přemluvily k odpadu 
od Krista. Vychvalovaly jí ženicha Aureliana, jeho urozenost, bo-
hatství a sličnost, domlouvaly jí, aby sňatek s ním neodmítala a 
posmívaly se panenskému stavu, ale všechno marně. Stalo se, co 
nikdo nečekal. Domitilla nejenže neodpadla, ale obě přivedla ke 
Ježíši Kristu, takže v Něho uvěřily, daly se pokřtít a také ony slíbily 
Bohu ustavičné panenství.

Když se to Aurelianus dozvěděl, udělal poslední pokus, aby Domi-
tillu získal. Přišel do Terraciny, dal vystrojit skvostnou svatební hos-
tinu, na niž pozval mnoho vznešených osob, a Domitilla byla násilně 
donucena se této hostiny zúčastnit. Po skončení hodokvasu se dal 
Aurelianus do tance, jako by již svého úmyslu dosáhl. Tu Domitilla 
odešla do sousední komnaty, vrhla se na kolena a vroucně zvolala: 
„Nyní, ó Pane, v tomto největším nebezpečí, mi přijď prosím rychle 
na pomoc!“ Zatímco se tak modlila, nastala ve večeřadle panika. 
Aurelianus při tanci náhle klesl mrtvý k zemi. Domitilla, ohromena 
tímto Božím zásahem, se vrátila ke svým družkám a společně s nimi 
vzdávala díky Bohu.

Rozhněvaný bratr náhle zemřelého Aureliana však Domitillu ob-
vinil z čarodějství a domohl se příkazu, aby byla stíhána. Když byla 
předvedena před soud, neohroženě vyznala Ježíše Krista a pohrdla 
výhružkami, že bude mučena. Když pohanský soudce poznal, že Do-
mitilla i obě dívky se od Kristovy víry neodvrátí, dal zapálit vězení, ve 
kterém byly drženy. Uhořely v plamenech. Mrtvá těla mučednic byla 
však nalezena neporušená a jáhen Cesarius je křesťansky pohřbil.

(Její památka se slaví 12. května.)
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SVATÍ ANDRONIK A JUNIUS

Apoštol Pavel vzpomíná dnešní svaté na konci svého listu Říma-
nům: „Pozdravujte Andronika a Junia, původem židy jako já a kdysi 
spoluvězně, apoštoly, kteří se těší zvláštní vážnosti a uvěřili v Krista 
dříve než já.“ (Ř 16,7) Andronik a Junius byli z počtu 70 učedníků 
Pána Ježíše.

Andronik obešel s kázáním evangelia různé země a mnoho po-
hanů přivedl k pravé víře. Ničil modlářská obětiště a budoval chrá-
my. Služebník Boží se později stal biskupem v Sirmiu1 v Panonii2. 
Pomáhal mu věrný pomocník Junius. Svou horlivou službu Pánu 
završili mučednickou smrtí. Jejich ostatky byly spolu s ostatky 
jiných svatých mučedníků zázračně nalezeny u brány a věže zvané 
Eugeniova na okraji Cařihradu.

SVATÝ MUČEDNÍK ALEXANDR ŘÍMSKÝ

Za vlády bezbožného císaře Maximiána (286–305) byli křesťané 
krutě pronásledováni. Jeden setník, horlivý modloslužebník, postavil 
nedaleko Říma chrám nečistému bůžku Diovi. Císař rozkázal, aby 
se tam všichni shromáždili a přinesli bohům oběti.

Druhého dne se tam všichni pohané vydali. Tribun Tiberianus, 
který měl pod sebou mnoho vojáků, je svolal a chtěl se s nimi také 
vydat k obětišti. Jeden z nich, jménem Alexandr, který od dětství 

1 dnes Sremska Mitrovica v Srbsku
2 Římská provincie na středním Dunaji. Zahrnovala západní polovinu dneš-

ního Maďarska, východní Rakousko, Sremský okruh v Srbsku a slovinské 
a chorvatské území mezi řekami Drávou a Sávou.
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věřil v Ježíše Krista, tribunovi 
řekl: „Kdybys řekl, abychom 
se poklonili pravému Bohu, 
který je na nebesích, udělal 
bys dobře. Avšak ti, které na-
zýváte bohy, nejsou bohové, 
ale běsi.“ Tribun mu odpově-
děl: „Ne všem bohům, ale jen 
jednomu, Diovi, máme přinést 
oběť, neboť přestože je mnoho 
bohů, on je jejich králem a my 
ho uctíváme.“ Svatý odpověděl: 
„Jenže váš Zeus je stejný jako 
ostatní úskoční démoni. Táhnou 
své ctitele do záhuby a pokoušejí 
je k nečistým a zločinným skut-
kům, jimiž se sami poskvrnili, 
jak to o nich vyprávíte. Kdo kdy 
viděl nebo slyšel o bohu, který 

se dopouští nečistoty? Náš Pán je neviditelný tělesným očím, Jeho 
je možné poznat jen vírou. On je nejčistší, všemohoucí Bůh, Stvořitel 
nebe i země, který nevyžaduje takové oběti, jaké vy přinášíte vašim 
nečistým běsům, ale chce oběť čistou a nekrvavou.“

Tribun křikl: „Dost, Alexandře! Neurážej bohy, aby to císař nesly-
šel a nerozhněval se na mně kvůli tobě, že trpím mezi vojáky takového 
rouhače.“ Když to Tiberianus řekl, vydal se s vojáky do obětiště a 
Alexandr šel domů.

Když císař přinesl oběť ohavnému Diovi, tribun udal Alexandra, 
že neposlouchá jeho nařízení a uráží bohy. Maximián hned poslal 
sluhy, aby Alexandra přivedli spoutaného železnými okovy. Mezi-
tím se Alexandrovi zjevil Pánův anděl a řekl mu: „Buď statečný a 
posilni se, protože máš mnoho vytrpět pro jméno Ježíše Krista. Je ti 
připraveno mnoho muk, už jdou pro tebe císařovi vojáci. Neboj se jich 
a tvé srdce ať se neleká, neboť jsem ti poslán ku pomoci. Vstaň proto 
a pomodli se, já budu s tebou.“ Alexandr se pomodlil, a když vyšel 
z domu, potkal se s posly, kteří šli pro něj.

Když vojáci mučedníka uviděli, ze strachu popadali na zem, neboť 
jeho tvář se jim zdála zářivá jako blesk. Svatý jim řekl: „Vstaňte, 
čeho jste se tak polekali?“ Vojáci odpověděli: „Vidíme, že tě obklopuje 
Boží moc, proto jsme také padli na zem.“ Alexandr k nim promluvil: 
„Nebeský Bůh navštívil svého služebníka. Vy se nebojte, ale dělejte, 
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co máte přikázáno, neboť jste posláni mne zajmout a v okovech přivést 
k císaři.“ Sluhové se podivili, že svatý ví, proč přišli.

Alexandr se modlil: „Pane Ježíši Kriste, Bože našich otců, dnes 
Tě prosím, můj Králi, neodlučuj mne od svých spravedlivých, neod-
vrať ode mne, jenž se k Tobě utíkám, svou tvář. Prosím pošli svého 
anděla, aby mi pomáhal a vkládal mi slova do úst, abych mohl směle 
mluvit před tyranem.“ Vojáci mu nasadili železné okovy a vedli ho 
k výslechu. Alexandrovi bylo 18 let.

Předvedli ho před Maximiána a ten se ho zeptal: „Jak ses mohl 
opovážit urazit mě i mou říši, když jsi nešel s ostatními bojovníky uctít 
velkého Dia?“ Mučedník na to: „Já se klaním mému Bohu, který je 
na nebi, a Jeho jednorozenému Synu Ježíši Kristu a Duchu svatému. 
Jiného Boha neznám, ani nevyznávám. Tvé síly se nebojím, ani tvých 
hrozeb a muk.“ Císař řekl: „Je mi líto tvé mladosti, neboť vidím, že 
jsi ještě velmi mladý.“ Alexandr řekl: „Raději lituj sám sebe a unikni 
z ďábelské sítě. Mně pomáhá Bůh a utrpení mě neleká.“

Svatý se začal modlit a nebe se otevřelo. Uviděl Ježíše, jak sedí 
po pravici Otce, a naplnila ho radost. Alexandr řekl císaři: „Ty vy-
chvaluješ nečisté skutky svých bohů, protože jsi jim sám podobný. 
Nepoznáváš Boha, který ti daroval čest a císařství.“ Maximián řekl: 
„Mí bohové mi dali moc, kterou mám.“ Svatý Alexandr pokračoval: 
„Divím se ti, neboť ze sebe děláš moudrého, a přitom jsi ztratil sám 
sebe, protože věříš běsům a sloužíš němým a bezduchým modlám. 
Opustil jsi živého Boha a následuješ satana, svého otce. Obrať se od 
tmy ke světlu, abys nebyl navěky uvržen do ohnivého jezera.“ Císaře 
zachvátil hněv a dal tribunovi Tiberianovi moc, aby mučil Alexandra 
a všechny křesťany.

Následujícího dne tribun nařídil, aby mučedníka pověsili na 
mučidla a železnými hřebeny drásali jeho tělo. Alexandr se modlil a 
děkoval Bohu. Pak ho sejmuli a Tiberianus rozkázal svatého spoutat 
řetězy a vést za sebou až do Cařihradu. Když přišli do Marcianopole, 
tribun Alexandrovi řekl: „Přines oběť bohům!“ Svatý odpověděl: „Já 
přinesu oběť chvály živému, pravému Bohu.“ Tribun nahněvaně od-
pověděl: „Copak jsi neřekl, že váš Bůh nepotřebuje oběti?“ Svatý mu 
řekl: „Ježíš Kristus nepotřebuje takové oběti, jaké vy přinášíte vašim 
modlám, ale chce oběť spravedlnosti, protože On je Bůh spravedlivý a 
svatý.“ Tehdy Tiberianus přikázal pálit pochodněmi tělo mučedníka. 
Alexandr se modlil a oheň se ho nedotýkal. Když to mučitel viděl, 
byl zahanben a rozkázal vést svatého dále před sebou.

Když přišli k jednomu prameni, který byl blízko cesty, vojáci si 
sedli, odpočívali a začali jíst. Mučedník si klekl a modlil se: „Pane 
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Ježíši Kriste, zachovej mě, aby se nade mnou neradoval můj nepřítel, 
vždyť jsem poznal Tvé jméno. Nedej, Panovníku, abych byl zahanben, 
ale pošli svého anděla a buď mi Pomocníkem a Ochráncem!“ Když se 
tak pomodlil, zjevil se mu anděl a řekl: „Neboj se, Alexandře, Bůh 
vyslyšel tvou modlitbu. Poslal mě, abych ti pomáhal.“ Vojáci slyšeli 
hlas, ale nikoho neviděli, naplnila je hrůza a padli na zem.

Tehdy je dohnal tribun a na tom místě začal znovu nutit Alexan-
dra, aby se odřekl Ježíše a poklonil se bohům, avšak svatý byl ne-
pohnutelný. Tiberianus se rozhněval a rozkázal rozestlat po zemi 
železné ostny a po nich vláčet mučedníka. Pak přikázal čtyřem 
vojákům bít Alexandra zkrouceným železem. Mučedník mu řekl: 
„Jen taková muka mi působíš? Dodej jiná, horší, protože s pomocí 
mého Boha, Ježíše Krista, necítím od tvého mučení žádnou bolest.“ 
Když to Tiberianus uslyšel, oněměl z hněvu, ale nařídil, aby svatého 
přestali mučit, protože den už se schýlil k večeru. Zrána vojáci spolu 
s Alexandrem pokračovali v cestě do Cařihradu.

Když přišli na místo nedaleko Filipopole, tribun znovu nechal 
předvést mučedníka a řekl mu: „Ještě stále, Alexandře, zůstáváš 
vzpurný a nechceš přistoupit k našim milosrdným bohům a přinést 
oběť Diovi a Asklépiovi?“ Svatý odpověděl: „Synu satanův zasle-
peného rozumu, co ještě chceš ode mne slyšet než to, že nepřinesu 
oběti démonům? Blázne, copak nechápeš, že tvůj Zeus a Asklépios 
jsou zlí duchové?“ Tribun promluvil: „Přísahám, že uvedu tvé jméno 
v pohanění po celé říši za urážky, které jsi způsobil mně a mým bo-
hům.“ Alexandr odpověděl: „I já toužím po tom, aby skrze mě bylo 
oslaveno jméno Pána Ježíše Krista po celé zemi.“ Tehdy Tiberianus 
křikl na vojáky: „Odveďte mi ho z očí! Nemohu snést jeho urážky! 
Veďte ho do Filipopole a uvrhněte ho do věznice, dokud tam nepřijdu.“ 
Tak se i stalo.

Když se křesťané toho města dozvěděli o příchodu svatého mu-
čedníka, šli za ním do vězení a modlili se spolu s ním. Pak sem přijel 
i tribun a spolu se správcem města vyslýchal sv. Alexandra. On jim 
odvážně řekl: „Dnes znovu, aby všichni zde přítomní slyšeli, oznamuji, 
že jsem služebníkem nebeského Boha a nikdy se neodřeknu Ježíše 
Krista, mého Spasitele!“ Tiberianus nevěděl, co dělat, rychle proto 
vojákům rozkázal, aby hned pokračovali v cestě: „Veďte ho vpředu 
a já půjdu za vámi.“

Když přišli k prameni, který se nazýval Sirmium, tribun je do-
hnal a začal svatého mučit za to, že ho zahanbil před městským 
prefektem. Rozkázal roztáhnout Božího služebníka a zasadit mu dvě 
stě ran. Když mučedníka bili, v duchu se modlil a z nebe uslyšel 
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hlas: „Buď mužný, Alexandře, neboj se utrpení, protože jsou 
dočasná, Já jsem s tebou.“ Tiberianus to uslyšel, polekal se a 
hned rozkázal, aby přestali svatého bít a vedli ho dále.

Vojáci s Alexandrem došli do města Karasura a sedli si do stínu 
pod strom, aby si odpočinuli. Bylo velké horko a všichni měli velkou 
žízeň, ale nebylo, kde nabrat vodu. Alexandr jim řekl: „Počkejte tro-
chu, můj Bůh nám může dát vodu i tady.“ Pak poklekl a začal prosit 
Ježíše Krista, aby se oslavilo Jeho jméno. Když se svatý pomodlil, 
hned zpod stromu vytryskl pramen čisté a chladné vody. Vojáci, 
ohromeni zázrakem, zvolali: „Vpravdě, velký je Bůh křesťanů! Tak 
rychle vyslýchá své věrné služebníky!“ A všichni pili a velebili Pána.

Pak se znovu vydali na cestu. Když přišli k brodu říčky Arzos, 
mučedník poprosil, aby mu dali čas na modlitbu. Tiberianus to 
dovolil a Alexandr se modlil: „Synu Boží, pošli svého anděla a vezmi 
mou duši, neboť už více nemohu vytrpět, v mém těle nezůstala síla.“ 
Potom ho tribun znovu zavolal k sobě a řekl: „Přines oběti bohům.“ 
Svatý odpověděl: „Tvůj rozum je vskutku zatemněný. Znovu ode mne 
chceš slyšet to samé, co jsi slyšel už tolikrát?“ Tehdy Tiberianus roz-
kázal lít mučedníkovi vroucí olej na záda. Anděl však rozbil nádobu 
s olejem a on se vylil na služebníky a popálil je. Když mučitel viděl 
ten zázrak, nařídil roztáhnout svatého a bít ho holemi. Pak všichni 
znovu pokračovali v cestě.

Už se blížili k Cařihradu, když Tiberianus mučedníkovi řekl: „Vy-
dal jsem tě již mnoha mukám, a ty se přesto nechceš obrátit k mým 
bohům. Proto věz, že teď, jestli si to nerozmyslíš a neposlechneš mě, 
nechám tě popravit.“ Vojáci pak přišli do města Drizipara,1 přešli 
řeku Erginu2 a tam mučitel učinil poslední soud. Řekl Alexandrovi: 
„Hle, tvá smrt je před tebou. Co povíš? Přineseš oběti bohům, nebo ne? 
Zde na tom místě tě zabiji a tvé tělo hodím do řeky.“ Svatý odpověděl: 
„Děkoval bych ti, kdybys dnes skutečně udělal to, co říkáš, abych 
už byl osvobozen z tvých rukou. Tvým bohům se nikdy nepokloním, 
i kdybys mě mohl popravit tisíckrát.“

Tehdy jej tyran odsoudil k smrti a předal ho vojákům, aby mu 
sťali hlavu a tělo hodili do vody. Před svou smrtí mučedník po-
prosil tribuna, aby se směl ještě pomodlit. Splnil jeho poslední 
přání. Alexandr si klekl, udělal na sobě znamení svatého kříže 
a naposledy na této zemi se v modlitbě zcela, s tělem i duší, 
odevzdal svému milovanému Pánu. Po modlitbě bylo slyšet hlas 

1 Büyükkarıştıran v okresu Lüleburgaz, Turecko
2 řeka Ergene
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z nebe, kterým ho Pán volal k sobě do věčné radosti. Pak mučedník 
řekl vojákům: „Rychle učiňte, co je vám přikázáno.“

Vojín Celestin řekl svatému: „Mučedníku Kristův, pomodli se k tvé-
mu Bohu, aby mi nepočítal za hřích, že je mi přikázáno tě zabít.“ 
Pak zavázal čistým šátkem Alexandrovi oči a chtěl udeřit mečem, 
ale uviděl anděly, kteří přišli, aby vzali duši svatého, a tak se lekl, 
že až zdřevěněl. Mučedník mu řekl: „Dělej, co máš dělat.“ Popravčí 
odpověděl: „Bojím se, služebníku Boží, protože vidím vedle tebe stát 
jakési zvláštní muže.“ Svatý se pomodlil a andělé trochu poodešli. 
Voják pak vzal meč a odťal mu hlavu. Andělé hned vzali jeho duši, 
nesli ji do nebe a chválili Boha. Vojáci hodili svaté ostatky do Erginy 
a odešli.

Z Boží prozřetelnosti čtyři psi vytáhli tělo z vody na břeh a hlídali 
ho před ptáky a šelmami, dokud nepřišla mučedníkova matka Pime-
nie. Vzala tělo svého syna, namazala ho vonnými látkami, zavinula 
do plátna a pochovala je u řeky Erginy. Na hrobě mučedníka Pán 
činil mnoho mimořádných uzdravení.

(Jeho památka se slaví 13. května.)
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SVATÝ MUČEDNÍK PETR A SPOLUMUČEDNÍCI

Za císaře Decia (249–251), když se po celé Římské říši prolévala 
krev křesťanů, ve městě Lampsakos1 zajali zbožného mladíka Petra a 
přivedli ho k výslechu. Prokonzul Optimus začal chlapce přesvědčo-
vat, aby na příkaz císaře vzdal úctu bohyni Venuši. Petr však odvětil, 
že se této nečisté modle nepokloní a že i sami pohané ji haní za její 
nestydatost a dodal: „Já se klaním jednomu Nejsvětějšímu Stvořiteli 
nebe a země, Pánu Ježíši Kristu, svému Spasiteli.“

Jak to katan uslyšel, rozkázal přivázat mladíka na kolo a lá-
mat mu kosti. Čím déle však byl mučený, tím pevnější se stával ve 
vyznání Pána Ježíše, neboť ho posilovala Jeho moc. Vysmíval se 
nerozumu prokonzula, pozvedal oči k nebi a modlil se: „Děkuji Ti, 
Pane Ježíši Kriste, že jsi mi dal takovou sílu v utrpení. Prosím, učiň 
mě hodným až do konce přemoci ohavného nepřítele.“ Optimus viděl, 
že nemůže hrdinného mučedníka zdolat a vyřkl nad ním rozsudek 
smrti — setnout mu hlavu.

Pohané pak přivedli jiné křesťany, Dionýsia, Ondřeje, Pavla a 
Nikomacha. Nikomachus ustavičně hlasitě vykřikoval: „Já jsem 
křesťan!“ Mučitel se proto obrátil nejprve na něj: „Přines oběti bo-
hům!“ On odmítl se slovy: „Copak nevíš, že křesťané oběti démonům 
nepřinášejí?“ Sluhové ho počali bít a drásat tělo železnými hřebeny. 
Když se Nikomachus už blížil k šťastné smrti a korunu vítězství měl 
na dosah, najednou vykřikl: „Nikdy jsem nebyl křesťanem! Jsem 
připraven přinést oběti bohům!“ Jak jen vztáhl ruku s kadidlem k 
modle, napadl ho zlý duch a udeřil s ním o zem. Nešťastník, posedlý 
démonem, běsnil, krvavá pěna mu tekla z úst a v takových mukách, 
strašnějších než všechna předcházející, která mu způsobili lidé, 
zahynul. Všichni přítomní byli šokováni.

1 významné město v Mýsii (na asijské straně Helléspontu)



294

Kéž je tato strašná událost k poučení především těm, kteří si 
zvolili duchovní stav jako řeholníci, kněží či biskupové, a přitom 
Kristu patří jen zevnějškově. Duchovní neočištěnost, tedy skrytá 
pýcha neboli duchovní slepota svého zbožštěného ega, kterého se 
nikdo nesmí ani myšlenkou dotknout, je příčinou, proč člověk ne-
může být v pravdivé jednotě s Kristem. Takoví lidé nemají smysl 
pro pravdivou sebekritiku a pravdivé pokání a vnitřní modlitbu 
pokládají za ztrátu času. Myslí si, že když zastávají duchovní úřad, 
automaticky musí být lidmi pokládáni za duchovní a svaté osoby, 
ale to je velký sebeklam. Zasvětili se Bohu, ale nejsou ochotni ztratit 
svou duši pro Krista a pro evangelium (Mk 8,34n). Pracují na vlastní 
autoritu. Mohou být i slavní kazatelé nebo se krýt za tzv. dobročin-
nost a zevnějškové milosrdenství, ale vědomě či nevědomě sledují 
ne Boží slávu, ne spásu nesmrtelných duší, ale vlastní slávu.

Nikomachus je výstražným příkladem pro každého z nás, aby-
chom si uvědomili, co to je dědičný hřích v našich duších. Je to 
semeno ďáblovo, duchovní infekce, která v ráji přešla na první lidi 
tím, že nevěřili Bohu, ale uvěřili ďáblu a jeho lži, přestože byli Bohem 
varováni, že je čeká smrt. Skutkem poslušně realizovali ďáblovo 
navádění k neposlušnosti Bohu a Jeho přikázáním. Tato nevěra a 
neposlušnost je genetickým kódem zla v každém člověku. Vlastní-
mi silami, bez pravdivé pokory, sebekritiky, cesty pravdy a ducha 
modlitby se z tohoto vnitřního otroctví člověk nedostane. Potřebuje-
me Boží pomoc, kterou můžeme získat skutky pokory a především 
pravdivou modlitbou. Svatost spočívá v hluboké pokoře, v hluboké 
pravdivosti, že si člověk začne uvědomovat a poznávat velkou bídu, 
kterou v sobě nosí, a ta se nazývá dědičný hřích neboli starý člověk 
(Ř 6,6). Toto hlubší poznávání však nemá vést k zoufalství, naopak, 
má vést k nesmírné důvěře a k osobnímu vztahu k našemu Vyku-
piteli, kterým je Boží Syn, Ježíš Kristus.

Nikomachovo volání, že je křesťan, nebylo pravdivým svědectvím, 
bylo jen projevem hledání vlastní slávy. Nikomachus měl nátěr křes-
ťanství, používal křesťanské fráze, dokonce podstoupil utrpení až 
téměř k smrti, a přesto když zvolal: „Já jsem nikdy nebyl křesťanem!“ 
se nakonec ukázalo, co měl v srdci. Bůh dopustil i tento otřesný 
příklad k našemu poučení. Je výčitkou mnohým současným křes-
ťanům, kteří nepochopili podstatu křesťanství, mají ducha světa a 
nejsou schopni sebemenší oběti pro Krista ani pro spásu své duše. 
Jediným řešením je pokání, hluboké obrácení a následování Krista 
(srov. Mt 16,24).
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Když se to s Nikomachem stalo, najednou z davu zazněl dívčí 
hlas: „Ó nerozumný muži, ještě chvíli a byl bys mezi svatými! Místo 
toho jsi zahubil svou duši!“ To zvolala šestnáctiletá Kristýna. Poha-
né ji hned zajali a prokonzul se zeptal: „Ty jsi křesťanka?“ „Ano, a 
pláču nad záhubou tohoto odpadlíka, který nesnesl dočasná muka, 
aby dosáhl věčného pokoje.“ Optimus nutil děvče k modlářství, ale 
dívka odvážně řekla: „Můj Bůh je větší než ty, proto se nebojím tvých 
hrozeb. Spoléhám na Něj, že mě ochrání a dá mi všechno utrpení 
trpělivě snášet.“ Prokonzul ji dal dvěma mladíkům, aby ji zneuctili. 
Najednou však místnost, kde byla, naplnilo nadpozemské světlo a 
zjevil se zářivý muž. Nestydatí mladíci se začali třást a padli svaté 
k nohám. Řekla jim: „Nebojte se, to je anděl, poslaný mým Bohem, 
Ježíšem Kristem, aby zachoval mé panenství. Je připraven usmrtit 
každého, kdo by se mě odvážil dotknout.“ Tak Pán zázračně ochránil 
svou služebnici.

Následujícího dne všichni obyvatelé města, podníceni pohanský-
mi žreci, přišli k prokonzulovi a žádali ho, aby uvězněné křesťany 
vydal do jejich rukou. Prokonzul nechal vyvést Dionýsia, Ondřeje 
a Pavla a řekl jim: „Patřilo by se, abyste přinesli oběť velké Dianě.“ 
Svatí odpověděli: „Neznáme ani ji ani žádného jiného běsa, kte-
rého vy uctíváte. Nikdy nebudeme uctívat jiného boha kromě 
našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista!“

Když lid slyšel tato slova mučedníků, spustil křik a vyžadoval od 
Optima, aby jim vydal tyto muže, kteří urážejí jejich bohy. Prokonzul 
zpočátku přikázal mučedníky bít a potom je vydal davu. Bezbožníci 
přivázali provaz k nohám svatých a vlekli je až za město, aby je tam 
zabili. Když se o tom dozvěděla Kristýna, spěchala na to místo, vrhla 
se k mučedníkům, které kamenovali, a volala: „Ať i já zemřu zde 
na zemi s vámi, abych mohla spolu s vámi žít v nebi!“ Prokon-
zul rozkázal odtáhnout dívku stranou a setnout mečem. Tak se tito 
svatí mučedníci milostí Pána Ježíše Krista stali hodni dosáhnout 
společně vítězství.

Svatý Heraklios, Paulín a Benedim byli obyvateli Atén. S velkou 
odvahou tam otevřeně hlásali Spasitele a přesvědčovali pohany, aby 
odstoupili od modlářství. Udali je proto k správci města. Po různých 
mukách je společně s jejich učedníky hodili do rozpálené pece, kde 
odevzdali své duše Pánu.

Všichni tito mučedníci zemřeli v ten samý den.
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SVATÝ FRANTIŠEK XAVERSKÝ

Blízko města Pamplona 
ve Španělsku, na úpatí Py-
renejí, stojí zámek Xavier 
(Javier). Právě zde se narodil 
7. dubna 1506 tento slavný 
křesťanský misionář, kterého 
můžeme bez nadsázky nazvat 
druhým apoštolem Pavlem. 
Jeho otec byl vážený právník a 
rádce navarrského krále. Jeho 
matka pocházela z královské-
ho rodu.

František odmalička proje-
voval náklonnost k učení, pro-
to se rodiče rozhodli poslat ho 

na Pařížskou univerzitu. Mladý šlechtic, ač studoval kromě fi losofi e 
i teologii, snil o světské kariéře a volný čas věnoval světským rado-
vánkám, obklopen špatnou společností. Náhle však do Františkova 
života zasáhla Boží prozřetelnost. Na koleji dostal nového spoluby-
dlícího — sv. Ignáce z Loyoly. Ignác začal odvracet ambiciózního 
mladíka od jeho hrdých a egoistických plánů a povzbuzoval jej, aby 
stanul pod prapor Kristova kříže.

František zpočátku pohrdal svým novým spolubydlícím a jeho 
pokoru, chudobu a sebezapírání pokládal za znaky nízkého ducha. 
Ignác se však nevzdával, naopak nejednou, když Františkovi chy-
běly peníze, sloužil mu i materiální pomocí. Tak postupně získal 
jeho důvěru.

Ignác často opakoval Františkovi Spasitelova slova: „Jaký pro-
spěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? 
A zač získá člověk svůj život zpět?“ (Mt 16,26) a pokračoval: 
„Copak není pravda, že chceš vykonat něco grandiózního? A 
co může být většího než šířit čest a slávu Boží a zachraňovat 
nesmrtelné duše? Chceš být slavný? Hledej slávu u Boha, ne 
u lidí!“ Tato poučení se neminula účinkem a hluboce se dotýkala 
mladého, schopného doktora fi losofi e. 15. srpna 1534 František 
spolu s Ignácem a pěti jinými bratry složil v podzemní kapli na 
Montmartre v Paříži mnišské sliby. Byl to počátek budoucího řádu.

Portugalský král toužil, aby světlo Kristova evangelia proniklo 
do Indie, která byla pod jeho vládou. V roce 1540 tento úkol svě-
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řili Františkovi. Nejdříve se musel dostat z Říma do Lisabonu. Po 
cestě se přiblížili k zámku Xavier, kde přebývala Františkova mat-
ka, která již byla pokročilého věku, a jeho bratři. Na otázku, zda se 
nechce zastavit doma, odpověděl: „Se svými příbuznými se uvidím 
až v nebi, a to nejen na krátkou chvíli, která je spojena s bolestným 
pocitem, že se zanedlouho znovu rozejdeme, ale naopak v nejčistší 
radosti, že naše spojení bude trvat navěky.“ Natolik František ze-
mřel světu.

V hlavním městě Portugalska se k němu připojili dva pomocníci, 
otec Petr a bratr František. Plavba byla těžká a trvala třináct mě-
síců. V květnu 1542 dorazili do Goy, hlavního města Portugalské 
Indie. Toto město v tom čase čítalo 200 000 obyvatel a bylo centrem 
obchodu. Evropané, kteří tu žili, se ničím nelišili od pohanských 
domorodců. Někteří měli dokonce několik manželek. Místní arci-
biskup bojoval za spásu hříšníků, co jen mohl, ale byl sám. Kněží 
v těchto končinách prakticky nebyli.

František hned započal apoštolské dílo. Věděl, že činnost bez 
modlitby nepřináší plody, proto celé noci trávil ve vřelém rozhovo-
ru s Pánem. Tady prožíval něžný dotek Boží ruky. Často s očima 
pozdviženýma k nebi říkal: „Ach Ježíši! Už dost! Nedávej mi tolik 
radosti na zemi!“ Svou misijní praxi popsal následujícími slovy: 
„Chodil jsem po ulicích se zvonečkem a svolával tak děti, křesťanské 
i pohanské. Vedl jsem je do chrámu, anebo na jiné příhodné místo, a 
vysvětloval jim pravdy víry. Vybízel jsem je, aby všechno, co ode mě 
slyší, vyprávěli doma. Tak jsem to dělal každého dne. Pak za mnou 
začali přicházet rodiče, přinášeli modly, abych je zničil, anebo nesli 
své děti ke křtu. Pohany jsem přesvědčoval o pravdivosti křesťanství 
a křesťanům jsem hlásal pokání a život v souladu s vírou.“

Misionář František, aby získal důvěru, snažil se nejprve s člově-
kem spřátelit. S vojákem mluvil o válce, s kupcem o obchodu a pak 
postupně přiváděl i ty nejzarytější k pokání. Kromě toho služebník 
Boží napsal krátkou knihu, v níž vysvětloval základní pravdy Bo-
žího slova, aby si lidé mohli připomenout, co od něj slyšeli. Ale ani 
to neuspokojovalo jeho horlivost. Sám vyhledával zatvrzelá srdce 
těch, kteří před ním unikali. Staral se i o těžce nemocné a přitom 
zapomínal na vlastní potřeby. Stávalo se, že i čtyři dny nic nejedl. 
Spal přibližně tři hodiny. Bývalo, že z únavy už nemohl ani mluvit 
nebo hýbat rukama.

Stal se ale skutečný zázrak, za pět měsíců se obrátila většina 
obyvatel města Goa. Později zde svatý založil seminář pro výchovu 
budoucích misionářů.
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František pak pokračoval v hlásání Pána Ježíše po celém západ-
ním pobřeží, až po mys Kumárí1. Pán činil prostřednictvím svého 
služebníka mimořádná znamení. Jeden z místních králů se zatvrzele 
držel kultu dávných předků. Náhle na jeho území zaútočili nepřá-
telé. Ctihodný otec vzal do ruky křížek a šel jim vstříc s voláním: 
„Přikazuji vám ve jménu živého Boha, zastavte se a vraťte se do své 
země!“ K velkému údivu krále nepřátelé hned utekli. Zanedlouho 
František na tomto území postavil 45 chrámů. Potom se plavil do 
Indonésie, zvěstoval evangelium na ostrovech Sumatře a Jávě, a 
dokonce i na Filipínách.

Obvykle sv. František nepřebýval dlouho na stejném území. Po-
ložil křesťanské základy na jednom místě a spěchal na jiné. Za-
nechal novoobrácené křesťany v péči Boží prozřetelnosti a svých 
následovníků.

Když dorazil na ostrov Ulate v Jihočínském moři, nalezl hlavní 
město v nepřátelském obležení. Lidé trpěli nedostatkem pitné vody 
a hrozilo, že zemřou žízní. František stanul před vládcem a řekl, že 
zabezpečí obyvatelstvu vodu, jestli mu bude dovoleno vztyčit kříž. 
Vládce rád souhlasil, a dokonce slíbil, že on sám se vším obyvatel-
stvem přijme křesťanství, jestli budou zachráněni. Svatý postavil 
kříž, svolal lid a začal se modlit. Jen co ukončil modlitbu, spustil 
se silný déšť. Lidé se veselili a nepřátelé odtáhli. Všichni obyvatelé 
v čele s vladařem se nechali pokřtít.

Světec často prosil, aby mu poslali pomocníky. V jednom z listů 
káral teology: „Kdybych měl možnost navštívit všechny akade-
mie v Evropě, řekl bych těm, kteří dbají více o vědeckost než 
o lásku k Bohu a k bližním: Ach, kolik duší ztratí věčné nebe 
a padne do pekla vaší vinou!“

Když někde zasvítil paprsek naděje, že se mu podaří spasit as-
poň jednu duši, nehleděl na žádné překážky. Přátelé ho nejednou 
varovali před divokými domorodci, ale ctihodný otec jim odpovídal: 
„Kdo jste vy, že chcete klást meze všemohoucnosti a milosti našeho 
Spasitele? Kdyby na těch ostrovech byla možnost najít zlato nebo 
cenné koření, určitě byste se nelekali žádných nebezpečí a hrnuli 
byste se tam. A když jde o záchranu lidských duší, měl bych se bát 
tam jít? Říkáte, že mě zabijí. Této milosti já, hříšník, nejsem hoden. 
Ať se mnou udělají cokoliv, jsem připraven kvůli jedné duši přinést 
i největší oběti.“ Jindy říkal: „Divná věc — odrazujete mě od cesty, 
kterou toužím uskutečnit kvůli spáse duší, ale kvůli dočasnému zisku 

1 nejjižnější bod Indie
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se vám taková cesta nezdá velkou obětí! Nechci, aby říkali, že kupci 
mají více odvahy než misionáři.“

Téměř sedm let František zaséval zrno v Indii Kristovy víry, ale 
toužil jít s evangeliem do nejvýchodnějších končin naší planety, 
do Japonska. Důvodem k tomu se mu stalo setkání s mladým Ja-
poncem Andžirem, který hříšným způsobem života ztratil vnitřní 
pokoj. Nenašel štěstí v buddhistickém monastýru, nakonec přišel 
za Františkem a hned uvěřil v Pána Ježíše. V roce 1549 František 
ještě s několika přáteli odplul do Japonska. Jejich cílem bylo město 
Kagošima.

Když tam dorazili, šli k příbuzným Andžira, kteří se brzy obrátili. 
To byly první plody pro Krista v Japonsku. Svatý František nejprve 
dokazoval všem místním obyvatelům, že jejich dva hlavní duchovní 
systémy, buddhismus a šintoismus, jsou nesmyslné a marné. Pak 
je obeznamoval s Božím zákonem zjeveným v Dekalogu a vysvětloval 
jim, že je v plné shodě se zdravým rozumem a vede člověka k prav-
divému štěstí. Až potom jim začal hlásat učení Spasitele.

Stalo se, že jednomu člověku významného postavení zemřela 
dcera a prožíval nad tím velkou bolest. Dva jeho už obrácení známí 
mu poradili, aby se obrátil ke křesťanskému Bohu a k Jeho slu-
žebníkovi. František spolu s jedním bratrem zvedli ruce k nebi a ve 
vroucí modlitbě prosili, aby zasáhla mimořádná Boží moc. Světec v 
srdci vnímal, že jejich prosba je vyslyšena. Pokojně řekl otci: „Jdi, 
tvá touha je naplněna.“ Muž však nepochopil, o čem František mluví 
a odešel uražený. Na ulici k němu přiběhl sluha a oznamoval mu, 
že dcera byla vzkříšena.

Japonec se spolu s dítětem hned vrátil k Františkovi a vděčně 
vyznal, že od této chvíle jsou křesťany. Tento zázrak byl určitým 
duchovním zlomem, neboť už na počátku roku 1550 se nechalo 
pokřtít více než 100 lidí. Mimořádná znamení se děla i nadále. Němí 
začínali mluvit, hluší slyšet, chromí chodit. Duch svatý působil skrze 
Františka doslova jako skrze apoštoly v den seslání Ducha svatého. 
Důkazem toho byl i dar jazyků, jehož se světec stal hodným. V běž-
ných rozhovorech se mu těžko rozmlouvalo s lidmi, ale při kázáních 
nebo duchovních debatách mluvil lehce a přesně. Číňané, ale i jiní 
cizinci slyšeli, jak mluví jejich rodnou řečí. Tento dar se u Františka 
projevoval už v Indii.

Největšími nepřáteli sv. Františka byli bonzové, buddhističtí du-
chovní a mniši. Byli jich tisíce, řídili společnost a drželi ji ve tmě 
nevědomosti. Když viděli, že ztrácí úctu mezi lidmi, často vyvolávali 
vzpoury proti vládcům či správcům provincií, kteří byli nakloněni 
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křesťanství, nebo i proti samým misionářům. Misionáři s nimi čas-
to vedli veřejné rozhovory, při kterých odhalovali bludnost jejich 
učení. Boží Duch okamžitě vkládal do úst Františka odpovědi na 
nejúskočnější otázky protivníků.

Při jedné takové při František promluvil k přítomnému portugal-
skému kapitánovi: „Podívejte se, co oni tvrdí. To skutečně nevychází 
z nich, ale ze zjevení zlého ducha. Spoléhám proto na Boha, že odpoví 
za mě.“ Tito vrazi lidských duší se pak už neodvažovali otevřeně přít 
s otci misionáři, ale všude o nich rozšiřovali ta nejhrubší očernění 
a tvrdili, že jedí lidské maso a jsou sluhové ďábla. Navzdory tomuto 
velkému tlaku se ze dne na den řady věřících rozrůstaly.

Velký údiv vyvolalo obrácení slavného buddhistického učence 
Sacairana. Vyzval sv. Františka k veřejné diskuzi, zadával mu různé 
úskočné otázky a protiřečil mu. Byl však přemožen fakty a dotčený 
Boží milostí zvolal: „Ježíši Kriste, věčný a pravý Synu Boží, vzdávám 
se Ti a vyznávám srdcem i ústy, že Ty jsi všemohoucí Bůh od věč-
nosti.“ Pak se obrátil k lidem a pokračoval: „Vy všichni, kteří mne 
posloucháte, odpusťte, že jsem vám hlásal učení, které teď otevřeně 
prohlašuji za podvod a svod.“

Obzvlášť velký úspěch František dosáhl na území provincie Bun-
go.1 Místní vládce (daimjó) jménem Ótomo Jošišige2 byl rozumným 
mužem a měl smysl pro spravedlnost. Když vyslechl sv. Františka, 
hlasitě řekl: „Jací bychom byli šťastní, kdyby nám bylo vysvětleno, 
odkud tento znamenitý muž čerpá svou moudrost. Káže tak prostě 
a rozumně! Naši bonzové jsou raněni těžkou slepotou a říkají samé 
hlouposti, takže jim žádný střízlivý člověk nemůže věřit.“ Po třídenní 
při mezi Františkem a třemi tisíci bonzů vládce prohlásil, že křesťan-
ské učení je založené na základech, které jsou v souladu se zdravým 
rozumem. Pak se nechal pokřtít a dostal jméno František. Hned po 
svatém otci Xaverském má největší zásluhu na obrácení Japonska 
ke Kristu. Směle vykořeňoval modlářství a mnoho za to vytrpěl. 
Byl pohřben ve stejném řeholním oděvu, jaký nosil sv. František 
Xaverský.

Za deset let své apoštolské činnosti v Indii a Japonsku světec 
osobně pokřtil téměř milion pohanů. Jeho nezištná láska a obětavost 
pro spásu hříšníků byla uchvacující. Důvěra, kterou měl František 
k Bohu, byla tak velká, že i ty nejodvážnější plány, jak zprostředko-
vat lidem věčné štěstí, se mu nezdály nerealizovatelné.

1 provincie se rozkládala ve východní části ostrova Kjúšú
2 znám též jako Ótomo Sórin
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František pak obrátil svou pozornost k obrovské Číně, neboť 
pochopil, že právě její obrácení má v evangelizaci klíčovou roli. Čína 
bylo starodávné impérium, které mělo pověst učenosti, a udávala 
směr, jímž se řídili i její sousedé. V roce 1552 se proto František 
Xaverský vydal do Číny. Kvůli úskočnosti jednoho královského úřed-
níka se mu to však nepodařilo. Zůstal na ostrově Šang-čchuan1 
naproti čínskému městu Kanton.

Tady sv. František onemocněl a završil svůj život v chudobné 
chýši. Jeho utrpení bylo velké. Držel kříž a volal: „Ó Nejsvětější 
Trojice, Bože mého srdce, smiluj se nade mnou! Maria, ukaž, že jsi 
má matka!“ Misionář se se slzami díval na protější břeh, kam toužil 
přinést radostnou zvěst. Nakonec, 3. prosince 1552, po slovech „V 
Tebe jsem, Pane, doufal, kéž nejsem zahanben navěky!“ (Ž 71,1) ode-
vzdal svou čistou duši do Spasitelových rukou. Bylo mu jen 46 let.

(Jeho památka se slaví 3. prosince.)

1 také San Čoan nebo Ostrov sv. Jana

sv. František umírá na ostrově Šang-čchuan
ve společnosti pokřtěného Číňana jménem Antonio 

a indického křesťana Kryštofa
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SVATÝ MUČEDNÍK PATRIK, BISKUP PRUSKÝ

Stalo se to za vlády císaře Diokleciána. Svatý Patrik byl biskupem 
města Prusa1 v Bithýnii. Otevřeně tam hlásal Ježíše Krista, odha-
loval pohanské bludy a mnoho duší obrátil na křesťanskou víru. 
Kvůli tomu ho služebníci bithýnského místodržitele Julia zajali a 
vedli ho spolu s třemi kněžími, Akáciem, Menandrem a Polyenem 
před soud.

Tehdy byl právě Julius u horkých pramenů, proto rozkázal bis-
kupa s presbytery přivést za ním. Když je přivedli, místodržitel 
biskupovi řekl: „Poznej, jaká je všemohoucnost našich bohů a věz, 
že jsi uvěřil marným báchorkám, když ses přidal ke křesťanské víře. 
Podívej, jakou dali naši bohové horkým vodám léčebnou sílu! Přede-
vším z toho pochop, jaká je síla našeho otce Asklépia. Jemu se i ty, 
chceš-li uniknout mukám, pokloň! Padni před ním s ponížeností a 
oběťmi.“ Svatý odpověděl: „Ó, jak mnoho zlého jsi řekl v této krátké 
řeči!“ Julius se zeptal: „Co zlého říkám? Z čeho mě chceš usvěd-
čit? Copak na vlastní oči nevidíš uzdravení, která pocházejí z těchto 
horkých vod mocí našich všemohoucích bohů?“ Patrik řekl: „Jestli 
se chceš dozvědět pravdu o počátku a síle těchto horkých vod, mís-
todržiteli, povím ti ji, budeš-li mě chtít poslouchat.“ Julius řekl: „Nic 
jiného nemám naději od tebe slyšet než báchorky ozdobené líbivými 
slovy, ale mluv, ať slyším, co chceš říct.“

Svatý začal hlasitě mluvit: „Ne báchorky, ale pravdu ti povím. 
Oheň i vodu stvořil náš Stvořitel, Všemohoucí a věčný Bůh, z ničeho. 
Slovem učinil světlo, slunce a jiná nebeská světla. Z vody utvořil ne-
besa a na téže vodě založil zemi. Svou prozřetelností všechno stvořil 
tak, aby člověk mohl žít na zemi. Když Stvořitel oddělil oheň od vody 
a světlo od tmy, každé z nich učinil zvlášť a všechno postavil na své 
místo. Voda, kterou vidíme na zemi, je shromážděna a nazvána mo-

1 dnes Bursa v Turecku
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řem. Ta, co je pod zemí, se nazývá propastí. Z té propasti vystupuje 
pro potřeby lidí žijících na zemi voda z nitra země jakoby potrubím, 
a tak vytvářejí prameny, studny a řeky. Vody, které jsou blíže k pod-
zemnímu ohni, se dostávají z jeho teploty do varu a vytékají horké. 
Ty, které protékají dále od ohně, jsou studené. Je však ještě i pod-
zemní oheň, který se nazývá peklem. Ten je připraven pro ďábla a 
jeho služebníky, vaše bohy — démony — a ty, kdo se jim klanějí.“

Když místodržitel uslyšel tato slova, zeptal se: „Váš Kristus je 
Stvořitelem všech těchto věcí, o kterých mluvíš?“ Biskup odpověděl: 
„Vpravdě Ježíš Kristus a nikdo jiný, je Stvořitelem všeho stvoření, 
neboť je psáno: ‚Všechno povstalo skrze něho a bez něho nepovstalo 
nic, z toho, co jest.‘ (J 1,3) A také: ‚Všechna božstva národů jsou 
bůžci, ale Hospodin učinil nebe.‘ (Ž 96,5)“ Tehdy místodržitel řekl: 
„Když tě uvrhnu do těchto horkých vod, jejichž Stvořitelem nazýváš 
Krista, a ne naše bohy, zachová tě Kristus bez újmy?“ Svatý odpově-
děl: „Znám moc Ježíše Krista, který mě může zachovat naživu, 
pokud bude chtít. Já bych si přál být těmito vodami vysvobozen 
z tohoto pozemského života, abych s Ježíšem žil věčně. Avšak 
ne moje, ale Jeho vůle ať se stane! Ať ale každý dobře ví, že ty, 
kteří se s tebou klanějí bezduchému kameni jako bohu, čekají věčná 
muka v pekle.“

Julius nemohl snést tato slova, vzplál hněvem a přikázal, aby 
biskupa vhodili přímo tam, odkud tryskala vřící voda. Když ho tam 
házeli, modlil se: „Pane Ježíši Kriste, pomoz mi, svému služebníkovi!“ 
Vřící voda s jeho dopadem vystříkla a silně popálila ty, kteří stáli 
kolem. Svatý Patrik však stál ve vodě, jako by byla chladná a nahlas 
chválil Boha. Místodržitel se proto ještě více rozhněval, rozkázal 
vytáhnout biskupa z vody a sekyrou mu odseknout hlavu. Stejně 
tak nechal setnout i jeho presbytery.

Když přišli na místo popravy, sv. Patrik se nahlas pomodlil a on i 
jeho kněží, Akácius, Menandr a Polyenus, byli popraveni. Společně 
stanuli před tváří našeho Pána Ježíše Krista v nebi.



304

SVATÝ MUČEDNÍK MOCIUS

Svatý Mocius byl presbyterem 
ve městě Amfi polis v Makedonii. 
V té době zločinný císař Diokle-
cián (284–305) rozpoutal proná-
sledování křesťanů po celé říši. 
Když pohané slavili nečistý svátek 
svého ohavného bůžka Dionýsa 
(Bakcha), služebník Boží vzplanul 
horlivostí pro Ježíše Krista, stanul 
uprostřed lidu a zvolal: „Podívej 
se a slyš, podvedený lide! Dokud 
budeš bloudit ve tmě modlářství? 
Dokdy nepochopíš, že jde o tvou 
záhubu a neomrzí tě ďábelský pod-
vod?! Obrať se a poznej Nejvyššího 
Boha, zjeveného v Jeho jednoroze-
ném Synu, našem Pánu Ježíši Kris-

tu, v Jeho pravém světle, které prozářilo temnotu nevědomosti.“ Tak 
a podobně mluvil sv. Mocius ne jedenkrát, ale každého dne veřejně 
odhaloval podvod pohanství a hlásal evangelium.

Do Amfi pole byl poslán prokonzul jménem Laodicius. Pohanští 
žreci mu hned oznámili: „Je zde křesťanský učitel, který svádí lidi, 
aby věřili v ukřižovaného a mrtvého člověka. Mnoho těch, kteří ho 
poslouchají, se odvrátilo od našich bohů. Když mu to nezakážeš, celé 
město půjde za ním a nikdo nebude přinášet oběti bohům.“

Prokonzul se rozhněval a přikázal svatého zajmout. Usedl na 
soudní stolici a promluvil k Mociovi: „Pověz mi, kdo jsi, že nechceš 
spolu s námi přinést oběti a ty, kteří tak činí, kazíš a od uctívání bohů 
odvádíš?“ Mocius odpověděl: „Nevědomče, proč se mě ptáš na to, 
co nemůžeš pochopit? Nejdřív vezmi rozum do hrsti a poznej pravdu, 
neboť i já, když jsem četl Písmo svaté, poznal jsem, že pohanské 
modly jsou běsi a naděje v ně je marná.“ Laodicius na to: „Vidím, 
že ses naučil mnoho mluvit.“ Vyznavač řekl: „Má slova učí pravdě. 
Abys ji pochopil, poslouchej mě: bohové, kterým se vy klaníte, jsou 
démoni!“ Soudce pokračoval: „Přines oběti, abys zachránil svůj život, 
který ses rozhodl dobrovolně ztratit.“ Svatý řekl: „Smrt za Krista 
je mi největším ziskem.“

Laodicius se tak rozhněval, že sotva popadal dech. Rozkázal pově-
sit Mocia na mučidla a železnými hřebeny drásat jeho tělo od hlavy 
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k patě, dokud nebudou vidět kosti. Když to sluhové učinili, svatý 
volal k Bohu: „Panovníku Hospodine, který kraluješ navěky a vyza-
řuješ paprsky svého božství, dej, abych mohl bez překážek završit 
dobrý boj za Tvá přikázání!“ Vojáci svatého mučili tak dlouho, až 
se nakonec sami unavili. Rozběsněný mučitel je odehnal jako líné 
a slabé a znovu mučedníka postavil před sebe.

Po mučení však Mocius z Boží milosti nejen zesílil na těle, ale 
ještě odvážněji svědčil o Pánu Ježíši. Laodicius mu řekl: „Vzdej úctu 
velkému Dionýsovi, aby tě osvobodil od mnoha soužení.“ Mučedník 
odpověděl: „Copak pokládáš za boha nehybnou a němou modlu vy-
tvořenou lidskýma rukama? Ó zbloudilý sluho ďábla, nevidíš snad, 
že mé tělo po tvém mučení nezesláblo a že necítilo bolest z ran, kte-
ré jsi mi způsobil? Věz, že všechna tvá síla je nicotná!“ Prokonzul 
vztekle řekl: „To není mocí tvého Boha, ale tvých čar. Přikazuji, aby 
tě spálili v ohni, aby se všechny tvé klouby a údy změnily v popel a 
byly rozváté větrem.“

Hned připravili velkou pec, naplnili ji smolou a roštím a zapálili 
ji. Plamen šlehal až do výšky 60 loktů.1 Laodicius zvolal: „Uposlechni 
císařova příkazu!“ Mučedník mlčel. Mučitel pokračoval: „Jak dlouho 
ještě budeš zůstávat ve své vzpurnosti? Vidíš? To je oheň připrave-
ný pro tebe! Uznej velikost Dionýsa a skloň se před ním!“ Mocius 
odpověděl: „Už jsem ti řekl, že se nepokloním hluchému, slepému a 
němému zhoubci lidských duší. Chceš se přesvědčit, že není bohem, 
ale modlou?“ Prokonzul vykřikl: „Copak může být modlou ten, kdo 
má v sobě božskou sílu? Ta síla, co je v něm, přijímá od nás oběti a 
daruje nám spasení.“ Svatý řekl: „Chceš, abych přinesl oběť tvému 
bohu, aby všichni poznali moc Dionýsa?“ Mučitel myslel, že se Mocius 
poddal a s radostí souhlasil.

Mocius vešel do pohanského obětiště, učinil na čele znamení 
svatého kříže, vyzbrojil se na ďábla Kristovou zbrojí a modlil se 
k Nejvyššímu: „Pane můj, který jsi všechno stvořil skrze svého Syna 
a máš moc nad každým stvořením, pokoř ďábla, který je lhář a vrah. 
Ty, který jsi byl, jsi a budeš, věčný nebeský Králi, vyslyš mě, svého 
služebníka, který se k Tobě modlí! Přijď mi na pomoc a ukaž svou sílu 
těm, co jsou ve lži, aby Tě poznali, jediného, pravého a věčného Boha. 
Ať Tvé světlo vyžene temnotu modlářství!“ Pak řekl silným hlasem 
modle: „Ničemný a mizerný Dionýse! Přikazuji ti velkým a přeslavným 
jménem Ježíše Krista, mého Spasitele, abys padl ze svého podstavce 
na zem, aby všichni uviděli tvou slabost!“ Znenadání začalo země-

1 přibližně 25 metrů
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třesení, udeřil blesk, modla spadla a rozbila se v prach. Všichni, co 
tam byli, utíkali ze strachu pryč, a žasli nad tím, co se stalo.

Mučedník řekl Laodiciovi: „Pohleď na démonský klam, který vrhá 
lidi do věčné smrti! Pojď a posbírej prach tvého boha, v něhož jsi 
doufal, a pochop v jakém podvodu setrváváš!“ Bezbožník se velmi 
zarmoutil nad pádem Dionýsa a hned rozkázal hodit svatého do 
rozžhavené pece. Když se to stalo, mučedník stál uprostřed plame-
nů a velebil Boha. Spolu s ním tam bylo vidět ještě tři muže, kteří 
zpívali. Jeden z nich měl tvář jasnější než slunce a převyšoval svou 
září světlo ohně. Mocius řekl: „Děkuji Ti, Bože našich otců! Tvému 
slovu se všichni musí podřídit. Požehnaný jsi, Hospodine zástupů, 
Stvořiteli všech nebeských sil, který jsi byl kdysi s třemi mladíky 
v peci. Prosím Tě, můj Spasiteli, uhas tento plamen a potrestej pro-
konzula, který se Ti staví na odpor a nechce činit pokání. Ať všichni 
poznají, že Ty jediný jsi pravým Bohem na nebi.“

Najednou se oheň z pece vrhl na Laodicia, dosáhnul ho a spálil 
na popel spolu s devíti zbrojnoši. Žádná část z jejich těla nezůstala, 
neboť hněv Nejvyššího je zničil. Všechen lid se velmi vyděsil a utíkal 
daleko od pece. Svatý odtamtud vyšel živý a zdravý, oheň mu ani 
trochu neuškodil.

Po tak slavném zázraku se ale správce města Thalasius rozhně-
val, zajal svatého mučedníka a zavřel ho do vězení. Za dvacet dní 
přišel do Amfi pole jiný prokonzul jménem Maxim. Když se dozvěděl 
o Laodiciově smrti, radil se, jak popravit Mocia. Postavil Kristova 
služebníka před svým soudem a řekl: „Pověz mi, jak se jmenuješ a 
z jakého jsi rodu.“ Mocius odpověděl: „Můj otec se jmenoval Eufracius 
a matka Eustafi a. Při křtu svatém mě nazvali Mocius. Jimi jsem byl 
vychován v křesťanské víře. Později jsem se stal knězem a nyní se 
můj život blíží ke stáří.“ Prokonzul řekl: „Kým byli tví rodiče?“ Svatý 
odpověděl: „Otec byl váženým římským občanem s vyšší vojenskou 
hodností a má matka byla dcerou prokonzula Lampadia.“ Prokonzul 
na to: „Když jsi tak urozeného původu, proč ses dal na čáry, vždyť se 
to pro takového šlechtice nehodí. Jak jsi zničil velkého boha Dionýsa 
a zabil císařova přítele Laodicia?“ Mučedník odpověděl: „Ne já, ale 
můj všemohoucí Pán Ježíš Kristus zničil bezduchou modlu a svého 
nepřítele spálil ohněm. Já se s bázní celým srdcem kořím svému 
Pánu a Vládci a Jeho přesvaté jméno veřejně vyznávám ústy.“ 
Maxim řekl: „Zanech svou slepotu a přines oběť Apollónovi, abys 
nezemřel strašnou smrtí!“ Svatý řekl: „Zle zemřu, když zapomenu na 
dobrotu a ochranu mého Boha a přimknu se k těm, kteří bohy nejsou.“
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Rozlícený Maxim rozkázal přivázat mučedníka ke dvěma kolům 
uzpůsobených k mučení, aby, když se budou otáčet, ho roztrhala na 
kusy. Když byl svatý mučen, řekl: „Jak sladká je láska k Bohu!“ 
Tyranovi řekl: „Plň svědomitě vůli tvého otce ďábla, neboť toužím po 
všemožných mukách a smrti za Krista, mého Spasitele.“ Potom zvolal 
k Pánu: „Pomocníku, Ochránce a Osvoboditeli můj! Děkuji Ti, že jsi mě 
nehodného učinil hodným projít těmito zkouškami a dal jsi mi pomoc 
v boji proti ďáblu. Můj Králi, Dárce čistých myšlenek, Ty jsi ten, kdo 
chrání mou mysl, aby nebyla přemožena zlými myšlenkami, ale kéž 
se raduje v Tobě, svém Stvořiteli, protože veliké je Tvé jméno pro ty, 
kdo Tě milují.“ Když se tak mučedník modlil, kola se rozlámala, on 
byl rozvázán a stanul přede všemi zdráv. Všichni, kteří to viděli, byli 
ohromeni a Maxim byl zahanben a přemožen. V zuřivosti nařídil 
uvrhnout svatého do temnice.

Za tři dny Mocia vyvedli do arény, aby ho předhodili šelmám. 
Vypustili na něj dva hladové lvy, kteří řvali tak strašně, že se všich-
ni až třásli. Když však šelmy přiskočily ke svatému, lehly si před 
ním, jako by se mu klaněly, lísaly se k němu a lízaly mu nohy jako 
psi. Dav začal křičet: „Ať je propuštěn tento spravedlivý! Vždyť ho i 
zvěř ctí a Bůh miluje!“ Tehdy prokonzul Maxim odeslal mučedníka 
k prokonzulovi Filipisiovi do thráckého města Perinth. Napsal mu 
všechno, co se s ním odehrálo. Filipisius držel svatého ve vězení 
osm dní a pak přikázal odvést mučedníka do Byzance a tam mu 
setnout hlavu.

Když Mocia přivedli na popraviště, pozvedl oči k nebi a řekl: „Po-
žehnaný jsi, Pane, který přivádíš k naplnění hrdinné skutky Tvých 
svatých. Přijmi v pokoji mého ducha!“ Z nebe k němu zazněl hlas: 
„Raduj se, dobrý bojovníku, Mocie, neboť jsi zjevně zvítězil nad silou 
mučitele, proto vejdi a přebývej se svatými v království Božím. Namá-
hal ses ve světě, odpočiň si a raduj se v nebi.“ Pak vykonali popravu.

Tak sv. Mocius ukončil svůj mučednický zápas. Stalo se to 
11. května roku 295. Císař Konstantin Veliký (306–337) vybudoval 
velkolepý chrám k jeho poctě a přenesl do něj Mociovy svaté ostatky.

(Jeho památka se slaví 11. května.)
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SVATÝ MUČEDNÍK THALALEUS A SPOLUMUČEDNÍCI

Za císaře Numeriána (283–284) 
byl v kilikijském městě Aegae1 
prefektem Teodor, který pronásle-
doval církev Boží a různými způso-
by zabíjel křesťany. Přivedli k němu 
osmnáctiletého mladíka jménem 
Thalaleus, který byl zaměstnáním 
lékař a bezplatně léčil nejrůznější 
nemoci. Když ho spatřil, zeptal se: 
„Kde jste vzali toho mladíka?“ Vojáci 
odpověděli: „Šel do města Anazarbus 
v Kilíkii a viděli jsme, jak rychle jde. 
Když si nás všiml, schoval se v lese. 
Důkladně jsme ho hledali a nakonec 
jsme ho našli, jak sedí pod divokou 
olivou. Vzali jsme ho a přivedli ti ho, 
pane.“ Teodor řekl Thalaleovi: „Po-
věz nám, chlapče, jaké jsi víry, z ja-

kého jsi města, kdo jsou tví rodiče a jak se jmenuješ.“
Mladík odpověděl: „Jsem křesťan, mé jméno je Thalaleus, pochá-

zím z Libanonu, můj otec jménem Beruchius byl vojenským velitelem, 
má matka se jmenuje Romulia. Mám i bratra Jana, který byl v církev-
ním kléru podjáhnem. Lékařskému umění jsem se naučil od lékaře 
Makaria. Když všichni křesťané, kteří žili v Libanonu, utekli do hor 
a pustin kvůli pronásledování, zajali mě a přivedli k místodržícímu 
Tiberiovi. Ten mě mučil a já jsem vyznával jméno Otce i Syna i Ducha 
svatého, pravého a dobrého Boha, Stvořitele všeho. Byl jsem z rukou 
mučitele osvobozen mocí mého Pána a utekl jsem. Dnes mě znovu 

1 město se nacházelo poblíž současného tureckého města Yumurtalık
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zajali a předali do tvých rukou, proto se mnou dělej, co chceš, neboť 
je mi výsadou zemřít za Ježíše Krista, nebeského Boha, mého Spasi-
tele.“ Prefekt mu řekl: „Myslíš si, že unikneš z mých rukou, jako jsi 
unikl z rukou Tiberia?“ Svatý odpověděl: „Nechci už utíkat, protože 
věřím mému Pánu Ježíši Kristu, na Něhož spoléhám, že nedopustí, 
abych byl zahanben, ale pomůže mi trpělivé snášet všechna muka 
až do konce.“

Stáli tam dva kati, Alexandr a Asterius, prefekt jim rozkázal, aby 
vrtákem provrtali mládenci lýtka, protáhli otvory provaz a pověsili 
ho hlavou dolů. Boží mocí se jim však zamlžily oči a místo Thalalea 
provrtali dřevo a pověsili ho. Stál tam jeden z křesťanů, kterého 
sv. Thalaleus učil, jménem Timoteus, a když viděl, co se děje, zavolal 
svatého a řekl: „Vidíš, co dělají?“ Svatý odpověděl: „Mlč, bratře, při 
mně je Kristus, On mi pomáhá.“

Prefekt se přišel podívat, uviděl dřevo visící místo mučedníka a 
zakřičel: „Co jste to udělali? Já jsem vám nařídil pověsit člověka, a 
vy jste pověsili dřevo!“ Myslel si, že se mu vysmívají a poručil je oba 
bez milosti bít. Když je bili, oni křičeli: „Živý je Pán Ježíš Kristus! Od 
této chvíle i my začínáme být křesťany! Věříme v Něho a trpíme pro 
Něho!“ Když to Teodor uslyšel, hned je rozkázal setnout mečem. Tak 
zemřeli Alexandr a Asterius a spolu se svatými mučedníky obdrželi 
koruny slávy.

Svatému Thalaleovi prefekt řekl: „Přines oběti bohům, abys zů-
stal naživu, a budeš se sytit požitky tohoto sladkého světa.“ Mladík 
mu odpověděl: „Nepřesvědčíš Kristova služebníka, aby přinesl oběť 
běsům!“ Tehdy se Teodor tak rozhněval, že sám chtěl provrtat sva-
tému lýtka, ale když vstával ze svého trůnu, přilepil se k němu a 
nemohl vstát. Všichni, kteří to viděli, hlasitě zvolali: „Velký je Bůh 
křesťanů, který činí takové zázraky!“

Prefekt se zastyděl a začal mučedníka prosit: „Pomodli se za mě 
k svému Bohu, Thalalee, abych mohl vstát ze svého trůnu, protože 
skutečně velký je tvůj Bůh.“ Svatý se pomodlil a on vstal.

Avšak prefekt to pokládal ne za Boží sílu, ale za čarování, byl vůči 
svatému plný zuřivosti a skřípal zuby. Popadl vrták a sám chtěl začít 
provrtávat mučedníkovi nohy. Když to však začal dělat, hned mu 
ochrnuly ruce. Bezradně křikl na Thalalea: „Znovu tě prosím, pomodli 
se za mě, aby se mi uzdravily ruce.“ Svatý se pomodlil a prefektovy 
ruce se uzdravily. Byl však stále zaslepen ďáblem, nepoznal Boží 
moc a přikázal sluhům: „Odveďte mi toho čaroděje z očí a utopte 
ho v mořské hlubině, ať zahyne!“ Thalaleus mu řekl: „Začal jsi mě 
vyslýchat, musíš to také dokončit.“ Teodor odpověděl: „Jdi ode mě 



310

a někde jinde zemři, neboť jsem tě ještě nepodrobil žádným mukám, 
a ty už jsi mi svými čárami způsobil tolik zla.“ Svatý řekl: „Nemysli 
si, mučiteli, že se mohu polekat tvých výhrůžek a odříci se 
mého Boha. Věz, že nikdy nepřinesu oběti tvým bohům, nikdy 
se nepokloním běsům, kterým ty sloužíš.“

Když to řekl, sluhové ho vzali, hodili do člunu, odvezli na mořskou 
hlubinu a tam ho utopili. Když mučedníka házeli do vody, modlil se 
k Ježíši: „Pane, můj Bože, nedej mi teď zemřít, neboť chci více trpět 
za Tvé svaté jméno, abych mohl od Tebe přijmout nevadnoucí věnec 
věčného života.“

Když se sluhové vrátili k prefektovi, řekli mu: „Udělali jsme to, 
co jsi nám nařídil, hodili jsme Thalalea do moře a viděli, že se uto-
pil.“ Ještě nedomluvili, když přišel sv. Thalaleus, oblečen do bílého 
oděvu. Teodora a všechny, co byli s ním, naplnil údiv. Prefekt řekl 
mučedníkovi: „Hle, i moře bylo přemoženo tvým čarováním.“ Svatý 
odpověděl: „Kde je dnes síla tvých bohů? Kde je vaše hrdost a vy-
chloubání? Hle, můj Pán Ježíš Kristus, zmařil tvůj příkaz a nedal mi 
zemřít, abych ještě přemohl ďábla, tvého otce.“

Tehdy se Teodor rozhněval a řekl těm, kdo byli s ním: „Vidíte, 
jak ten čaroděj i moře začaroval i nám zlořečí? Jestli ho propustíme, 
všechny nás svými čárami zabije.“ Vedle prefekta stál čaroděj Urbi-
kius a radil mu: „Pane, rozkaž ho předhodit dravým šelmám!“ Teodor 
hned nařídil připravit arénu a mučedníkovi řekl: „Thalalee, přineseš 
oběti bohům? Nebo snad chceš, aby se tvé tělo stalo pokrmem pro 
šelmy?“ Svatý odpověděl: „Jestli jsi ještě nepoznal sílu a slávu 
mého Pána a Boha, Ježíše Krista, oznamuji Ti prorockými 
slovy: Nezemřu, ale budu žít a vypravovat o Hospodinových 
činech. Hospodinova pravice se vyvýšila, Hospodinova pravice 
koná mocné činy! (Ž 118,16–17).“

Svatého zavedli do arény a předhodili šelmám. Přišla k němu jed-
na nejhroznější medvědice a lehla si k jeho nohám. Když to prefekt 
viděl, zaskřípal zuby, zakřičel a rozkázal vypustit na mučedníka hla-
dového lva a lvici. I ti však přišli a padli svatému k nohám. Prefekt na 
sobě ze zlosti roztrhl oděv a lidé začali volat: „Velký je Bůh křesťanů! 
Bože Thalaleův, smiluj se nad námi!“ Pak se lidé chopili čaroděje 
Urbikia a hodili ho šelmám. Ty ho hned roztrhaly a sežraly. Teodor 
vstal ze svého místa a rozkázal zabít mučedníka mečem.

Svatého Thalalea vyvedli za město, kde po modlitbě radostně 
přijal mučednickou smrt. Stalo se tak roku 284.
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SVATÝ MUČEDNÍK ASKLAS

Správce Thebaidy Arrianus jel z města Hermopolis do Antinoopole 
a přivedli k němu křesťana jménem Asklas.

Místodržící se ho zeptal: „Kdo jsi?“ Svatý odpověděl: „Jsem křes-
ťan.“ Arrianus se zeptal: „Copak jsi neslyšel o císařských výnosech, 
rozeslaných do všech provincií, které zavazují křesťany, aby přinášeli 
oběti bohům?“ Asklas odpověděl: „Slyšel jsem o těch nespravedli-
vých nařízeních, které byly vydány, aby svedly mnohé.“ Místodržitel 
s hněvem řekl: „Jak se opovažuješ ponižovat císaře a nazývat svody 
jejich nejsvětější, prospěšné zákony?“ Svatý odpověděl: „Dělej se 
mnou, co chceš, já nepovažuji za zákony to, co bylo vydáno 
nezákonně a ne k společnému dobru, ale k smrti. Neboť co to 
je za zákon, který nařizuje: ‚Pokloň se modle!‘?“

Arrianus vykřikl: „Copak nemáš dost na tom, že děláš výtky císa-
řům? Ještě si troufáš i bohy nazývat modlami? Přísahám při samých 
bozích, že nevyznáš-li je jako bohy a nepřineseš-li jim oběti, podrobím 
tě mukám připraveným pro neposlušné.“ Asklas odpověděl: „Nebojím 
se tvých hrozeb, ale bojím se znevážit Toho, který řekl: ‚Nebojte 
se těch, co zabíjejí tělo, duši zbít nemohou. Bojte se raději toho, 
kdo může zahubit duši i tělo v pekle.‘ (Mt 10,28) Není proto 
správné bát se vás, kteří jen jednu část lidské bytosti, tedy 
tělo, mučíte, a to ne věčně, ale jen krátký čas.“ Místodržitel řekl: 
„Přijmi dobrou radu a přines oběť nesmrtelným bohům, neboť když 
neposlechneš, mučidla a katané jsou připraveni.“ Svatý odpověděl: 
„Uvidíme, kdo z nás se ukáže silnější. Jestli ty mě mukami přesvěd-
číš, abych nazval modly bohy, nebo já tě přesvědčím vyznat Ježíše 
Krista, mého Pána, jako pravého Boha a Stvořitele všech.“

Arrianus, rozhněvaný takovou odpovědí, nařídil pověsit svatého 
na strom, bít ho a drásat železem. Když byl Asklas mučen, mlčel a 
modlil se. Místodržitel mu řekl: „Nezměklo tvé srdce, abys přinesl 
oběť bohům?“

Stál tam řečník Bizamon a řekl: „Přiblížila se k němu smrt a on 
ztratil rozum.“ Svatý hned pohotově odpověděl: „Ani rozum jsem ne-
ztratil, ani od Boha, mého Stvořitele, se neodvrátím!“ Arrianus řekl: 
„Cožpak znovu zatvrzuješ své srdce? Avšak toto místo není příhodné 
k mučení, které si zasluhuješ. S pomocí bohů dojdeme do města a tam 
přijmeš muka hodná tvé vzpurnosti.“ Když to řekl, rozkázal rozvázat 
mučedníka a vést ho před sebou.

Po cestě přišli k velké řece Nil. Nejprve přes ni převezli sv. Asklase, 
neboť místodržitel šel pomalu vzadu. Obyvatelé města vyšli naproti 
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místodržiteli, a když uviděli mučedníka, jak zesláblý leží na zemi, 
měli s ním soucit. Jen co Asklas uslyšel, jak říkají, že se blíží Arri-
anus, hned vstal ze země, pozvedl ruce k nebi a začal se modlit: 
„Bože můj, Ježíši Kriste, pro Jehož lásku trpím tato muka, vyslyš 
mě nyní pro slávu Tvého svatého jména, vztáhni všemohoucí ruku a 
zadrž uprostřed řeky člun, na němž se plaví zločinný soudce. Nedej 
mu dosáhnout tohoto břehu, dokud nevyzná, že Ty jediný jsi pravý 
Bůh, Stvořitel a Vládce všech! Ať přede vším lidem oslaví Tvé svaté 
jméno, které nenávidí!“

Když se svatý tak pomodlil, najednou se člun, v němž místodržitel 
plul, uprostřed řeky zastavil a nemohl se hnout z místa. Když to 
Arrianus viděl, naplnil ho údiv a vzpomněl si na Asklasova slova, 
jimiž mu slíbil, že ho přesvědčí obrátit se k víře v Ježíše Krista a 
řekl: „Co si o tom myslíte, že se člun zastavil tak nepohnutě? Není to 
znovu čarování toho křesťana?“ Nařídil přivézt jiný člun a přesedl 
do něj. Člun, z něhož místodržitel vystoupil, se hned dal do pohybu, 
avšak ten, do něhož přesedl, se nemohl hnout z místa, jako by stál 
na zemi, přestože veslaři veslovali ze všech sil, byly napnuté plachty 
a pomáhal vítr. Místodržitel poslal mučedníkovi vzkaz: „Protože ses 
zalekl muk, kterými jsem ti pohrozil, svým čarováním jsi způsobil, 
abych nemohl přeplout řeku a vejít do města.“ Asklas odpověděl 
poslovi: „Jakože živ je můj Pán a Bůh, člun, v němž je Arrianus se 
nepohne, dokud on nevyzná jméno mého Pána Ježíše Krista tak, jak 
jsem mu dříve řekl.“ Posel řekl: „I když místodržitel uprostřed řeky 
vyzná jméno tvého Boha tak, jak chceš, neuslyšíš jeho hlas, když 
sedíš na břehu, protože řeka, jak vidíš, je velmi široká.“ Svatý řekl: 
„Ať napíše, že vyznává mého Pána na papyrus a pošle mi ho. V tu 
hodinu člun začne plout a přistane u břehu.“

Posel odplul a oznámil Arrianovi Asklasova slova. Místodržitel vzal 
papyrus a napsal: „Jeden je pravý Bůh, jehož uctívá Asklas, a není 
jiného kromě Něho. On je Stvořitelem a Vládcem všech.“ To napsal a 
poslal Asklasovi. Když mučedník přečetl napsaná slova, pomodlil 
se a hned se člun s místodržitelem dal do pohybu a za nějaký čas 
přistál u břehu.

Arrianus však neuvěřil v pravého Boha. Vešel do města, usedl 
na soudní stolici, postavil před sebou svatého a řekl mu: „Pozvedl 
jsi proti mně všechnu svou čarovnou, bohy nenávidějící sílu, abys mě 
udržel na řece, ale já na souši ukážu na tobě veškerou sílu své moci.“ 
Rozkázal pověsit Asklase a pochodněmi pálit jeho boky a břicho. 
Když svatého mučili, mlčel. Arrianus mu řekl: „Jak vidím, už jsi 
zemřel, Asklasi.“ Svatý odpověděl: „Jestli i zemřu, znovu budu 
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žít.“ Místodržitel řek sluhům: „Snažme se, jen ho mučme, vidím, že 
je připraven i zemřít za svou víru, ale i my dělejme, co můžeme.“ Po 
všem trýznění nařídil přivázat mučedníkovi veliký kámen k nohám 
a hodit ho do řeky.

Vojáci vzali Asklase a vedli ho k řece. Za nimi šlo mnoho lidí, byli 
mezi nimi i křesťané. Svatý jim řekl: „Jsem připraven jít a přijmout 
to, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a co na srdce člověka ani ne-
vstoupilo, snažte se i vy, bratři, abyste obdrželi odměnu připravenou 
pro svaté.“ Když tak mluvil, vojáci ho posadili do člunu a odpluli 
s ním od břehu. Začali přivazovat k jeho nohám kámen. Mučedník 
se obrátil na křesťany, kteří stáli na břehu, a řekl: „Děti, nedělejte 
si starosti, jak mě pochováte, dnes ani zítra mě nehledejte, třetího 
dne přijďte ze severní strany města a najdete na břehu mé tělo s při-
vázaným kamenem. Pochovejte mě spolu s ním.“ Vojáci pak odpluli 
dál a hodili sv. Asklase do vody.

Za tři dny křesťané našli jeho tělo s přivázaným kamenem, jak 
svatý řekl, a pochovali ho. Slavili přitom našeho Pána Ježíše Krista, 
který dává věčnou odměnu svým věrným.

Stalo se to v roce 287.
(Jeho památka se v západní církvi slaví 23. ledna.)
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SVATÝ CÍSAŘ KONSTANTIN
A JEHO MATKA SVATÁ HELENA

Tehdy, když si pohanský svět usmyslel setřít z povrchu zemského 
jméno křesťan, Boží prozřetelnost připravila církvi ochránce, císaře 
Konstantina Velikého. Narodil se v roce 274. Jeho otec Constanti-
us I., zvaný Chlorus („bledý“), byl císařem západní části říše, vládl 
nad Británií a Galií,1 jeho matka se jmenovala Helena. Pocházela z 
prostého rodu, ale svými ctnostmi se natolik zalíbila Constantiovi, 
že se s ní oženil.

Constantius ve svém srdci vyznával Pána Ježíše jako jediného 
Bohem, i když navenek byl nucen vystupovat jako pohan. To doka-
zuje i následující událost z jeho života. Jednou chtěl vyzkoušet své 
dvořany, z nichž většina byli křesťané, a prohlásil, že chce přinést 
oběti modlám a že stejně tak musí učinit i všichni jeho blízcí. Tehdy 
se služebnictvo rozdělilo na dvě skupiny, na pokrytce a na pravdivé 
ctitele Nejvyššího Boha, kteří nehleděli na nebezpečí a zůstali Bohu 
věrní. Právě je pak císař odměnil a zrádce od sebe vyhnal. Konstan-
tin se tak setkal s křesťanstvím už v dětství. Zrno víry však v něm 
vyklíčilo mnohem později.

Mladá léta prožil na dvoře Diokleciána v Nikomédii, kam ho 
vzali téměř jako rukojmí k zabezpečení věrnosti jeho otce Con-
stantia východnímu císaři. Tam budoucí velký vládce viděl z jedné 
strany zkažený život pohanů, plný nečistoty, intrik a nenávisti, a 
z druhé strany hrdinství mučedníků, kteří v těch časech nejkru-
tějšího pronásledování odvážně podstupovali muka a smrt za Pána 
Ježíše. To ho ještě více utvrzovalo, že Kristova víra je pravá a po-
hanství odporné.

1 Císař Dioklecián (284–305) rozdělil obrovskou Římskou říši kvůli výhod-
nějšímu řízení na dvě části — východní vládl on sám, měl ještě spoluvládce 
císaře Galeria, a v západní určil za císaře Maximiána, jehož spoluvladařem 
byl ustanoven Constantius I. Chlorus.
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Po nějakém čase se Konstantin vrátil do Galie a našel otce na 
smrtelné posteli. Po smrti Constantia Chlora vojsko prohlásilo jeho 
nástupcem svého oblíbence Konstantina. Stalo se to v roce 306, 
tehdy mu bylo 32 let. Prvním jeho výnosem bylo dovolení vyzná-
vat křesťanství po celém území, jemuž vládl. On sám však ještě 
nebyl křesťanem. Až těžké okolnosti přinutily Konstantina odříci 
se starodávných pohanských zvyků a podrobit se velké moci ukři-
žovaného Boha.

V té době se zločinný Dioklecián a Maximián dobrovolně vzdali 
vlády a začal boj o trůn. Došlo až k tomu, že v Římské říši najed-
nou panovalo až šest vládců. Jen Konstantin byl spokojen se svým 
údělem a nechtěl se zapojovat do vzájemných šarvátek. Nakonec 
ve východní části říše zůstal jediným vladařem Licinius (308–324), 
který se oženil s Konstantinovou sestrou Konstancií.

Na západě se proti vůli Římanů ujal vlády tyran Maxentius (306–
312). Ten nejenže krutě pronásledoval křesťany, ale sprovodil ze 
světa i mnoho senátorů a jiných významných občanů. Toužil si 
podmanit celý západ říše, a proto zanedlouho začal otevřenou válku 
proti Konstantinovi. Konstantin se rozhodl jít Řím osvobodit z rukou 
krutovládce. Spoléhat se však v této situaci na lidské síly nestačilo. 
Na straně nepřítele byla většina vojáků a kromě toho i démonská 
síla, neboť zločinec přinášel svým bůžkům v oběť dokonce i malé 
děti. V takovém rozhodování Konstantin začal prosit Pána Ježíše, 
aby se mu dal poznat a pomohl mu v těchto těžkých chvílích.

O tom, co následovalo, pověděl později sám císař Eusebiovi, 
církevnímu historikovi a biskupovi, toto: „Jednou odpoledne, když 
se už slunce začalo chýlit 
k západu, uviděl jsem na 
vlastní oči zářící kříž s ná-
pisem: V tomto znamení 
zvítězíš!“ Všechno vojsko 
také vidělo tento zázrak a 
Konstantin myslel na to, co 
to může znamenat. Tehdy 
se mu v noci zjevil Syn Boží 
a přikázal mu udělat pra-
por, na němž bude kříž, po-
dobný tomu, který zářil na 
nebi. S tímto praporem měl 
Konstantin vytáhnout proti 
Maxentiovi. Tak se i stalo.
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Císař rozkázal zobrazit znak Kristova utrpení i na štítech a přil-
bách svých bojovníků. Toužil se dozvědět víc o Spasitelově učení, 
a proto k sobě zavolal kněze. Když se dozvěděl o tajemství vtělení 
Pána Ježíše, o Jeho smrti pro spásu lidstva a slavném vzkříšení 
i o tom, že na kříži byla přemožena síla hříchu, Konstantin zcela 
vědomě uvěřil evangeliu. Od té doby začal snaživě číst Písmo svaté, 
přestože ještě nepřijal křest.

Po několika bitvách s Maxentiem ho Konstantin nakonec pod 
hradbami Říma porazil na hlavu. Modlář se chtěl zachránit útě-
kem, ale utopil se v řece Tibeře, neboť most, po kterém přecházel, 
se najednou zbortil.

Vítěz postavil na nejlidnatějším místě v hlavním městě vzpome-
nutou korouhev. Když vděční obyvatelé postavili ke cti Konstantina 
jeho sochu, nařídil dát do jeho ruky kříž a na podstavec napsat: 
„Tímto spasitelným znamením jsem osvobodil vaše město od tyrana 
a vrátil římskému lidu i senátu dřívější lesk a slávu.“

Prvním dokumentem nového vládce byl v roce 313 znamenitý 
Milánský edikt, který uděloval plnou svobodu vyznání. Křesťané 
po několika stoletích pronásledování teď obdrželi svobodu. Jejich 
radost neznala mezí. Na náměstích a v ulicích veřejně zpívali žalmy 
a děkovné písně. Následně byla vydána řada jiných zákonů k pro-
spěchu věřícím. Bylo zakázáno popravovat ukřižováním a stanoveno 
svěcení neděle. Rodinám mučedníků byl vrácen zkonfi skovaný ma-
jetek. Po všech městech se začaly obnovovat nebo budovat chrámy. 
Presbyteři byli osvobozeni od daní. Z císařských fi nancí bylo dbáno 
o chudobné, vdovy a sirotky.

Něco zcela protichůdného se však dělo na východě říše. Přestože 
Licinius podepsal dekret o svobodě vyznání, záhy rozpoutal velké 
pronásledování církve. Pod jařmem tohoto zločince trpěli nejen prostí 
věřící, Licinius způsobil mnoho zla i samotnému Konstantinovi. Za-
nedlouho mezi nimi začala válka. V ní mělo být s konečnou platností 
rozhodnuto o osudu křesťanství v Římské říši.

Oba vládci se připravovali k boji. Licinius, obstoupen vojskem, 
přinášel ohyzdné oběti. Pak se obrátil k přítomným: „Nyní se ukáže, 
kdo měl pravdu a kdo se mýlil. Když zvítězíme my, je jasné, že naši 
bohové jsou pravdiví. Když vezme vrch Bůh Konstantina, jemuž se 
vysmíváme, pak ať uctívají Jeho.“ Svatý se naopak vzdálil do svého 
stanu a tam se modlil a postil. Mezi vojáky Licinia však panoval 
strach. Sám Licinius přesvědčoval své muže, aby se nedívali na 
prapor s křížem, řekl: „Protože je strašný svou silou a vůči nám ne-
přátelský.“ V červenci roku 324 došlo k bitvě u Adrianopole, v níž 
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Konstantin porazil svého protivníka a stal se absolutním vládcem 
celé říše. Zůstal však pokorným. V jednom ze svých dekretů napsal: 
„Nebude samozřejmě v žádné hrdosti ten, kdo si uvědomuje, 
že úspěch obdržel od Nejvyššího.“

Císaře jako otevřeného ochránce věřících měli v Římě málo 
rádi, neboť zde zůstalo ještě mnoho pohanů. Několikrát se proti 
němu zjevně spikli. Z toho důvodu se císař rozhodl vybudovat nové 
křesťanské hlavní město, které by v sobě nemělo nic pohanského. 
K tomu vybral nevelké město na březích Bosporu — Byzantion. Tak 
povstalo „Konstantinovo město“ neboli Konstantinopol s překrásný-
mi chrámy, prostornými náměstími, velkolepými paláci a divadly.

Zbožný vládce se každého dne v určený čas zamykal ve svých 
pokojích a o samotě rozmlouval s Bohem. Jindy zval k modlitbě i 
dvořany. Jednoho velmože, lichváře, císař napomenul takto: Nama-
loval na zemi obdélník, který velikostí odpovídal lidskému růstu. 
Řekl šlechtici: „I kdybys získal všechna bohatství světa, po smrti 
ti nezůstane víc než takovýto kousek země.“

Jindy určitá duchovní osoba lichotivě chválila císaře, nazývala 
ho blahoslaveným a dodala, že i v budoucím věku bude vládnout 
spolu s Kristem. Konstantin lichotníkovi odpověděl: „Raději se za 
císaře modli, aby byl na věčnosti hoden být služebníkem Božím.“

Konstantinova matka Helena, rov-
něž obrácená křesťanka, jela už ve 
svém stáří do Jeruzaléma, protože chtě-
la najít životodárné dřevo Pánova kří-
že. Modloslužebníci, plní nenávisti ke 
křesťanům, už dávno zpustošili města 
posvěcená životem Božího Syna. Jesky-
ně, v níž bylo uloženo Spasitelovo tělo, 
naplnili smetím a zasypali hlínou. Na 
kopci vystavěli chrám nečistému démo-
novi nazývanému Venuše. Stejně tak 
to udělali i na jiných svatých místech. 
Svatá Helena rozkázala všechna tato 
pohanska obětiště zbořit a místo nich 
vybudovat chrámy. Zanedlouho tak na 
Olivové hoře, v Betlémě a v Getsema-
nech stály nádherné chrámy.

Nejvíce námahy však císařovna vyna-
ložila na to, aby našla Pánův kříž. Místo, 
kde se nachází, bylo neznámé. Svatá 
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využila všechny možné prostředky i svůj vliv, aby se dozvěděla po-
drobnosti. Nakonec jeden židovský stařec jménem Juda oznámil, 
že vytoužený poklad se nachází pod obětištěm Venuše. Začali tedy 
s vykopávkami. Zanedlouho byla jeskyně Pánova hrobu vyčiště-
na a poblíž byly nalezeny tři kříže, deska s nápisem a hřeby. Aby 
se dozvěděli, který z křížů náležel Spasiteli, všechny tři postupně 
přikládali k mrtvému. Když se mrtvého dotklo dřevo Pánova kříže, 
byl vzkříšen.

Svatá Helena s úctou líbala svatý kříž a jeruzalémský patriar-
cha, sv. Makarius, vystoupil na vyvýšené místo a vyvýšil zde tuto 
nejcennější křesťanskou svátostinu. Stalo se to roku 326. Mnoho 
pohanů i židů se obrátilo, mezi nimi také Juda,1 který ukázal místo, 
kde byl uchováván kříž.2 Věřící uložili svatý kříž do stříbrné truhly a 
úlomek z něj císařovna přinesla jako dar svému synu Konstantinovi.

Nedlouho po této události bohabojná císařovna, sv. Helena, ze-
snula v pokoji. Zbožný císař dal nad Pánovým hrobem vybudovat 
velkolepý chrám,3 který měl být nádhernější než všechny ty, které 
do té doby existovaly.

Svatý císař však neusiloval pouze o zevnější zvelebení křesťan-
ství, měl starost i o vnitřní život církve. Podle názoru Konstantina 
měla sloužit jako nejdůležitější opora říše, kterou měla sjednocovat 
v jediný, nerozdělitelný organismus, oživovaný Duchem Božím. Jed-
nota věřících pro něj znamenala záruku rozvoje říše. Tato idea mu 
přinášela naději na pokojnou budoucnost.

Uprostřed Kristovy vinice, avšak ještě před tím než císař Kon-
stantin dal církvi svobodu a skončilo pronásledování, nastal rozkol 
způsobený Ariovou herezí. Obzvlášť na východě rozdělení a nepřá-
telství mezi věřícími dosáhlo takové míry, že se jim proto pohané 
vysmívali.

Císař byl takovým stavem věcí velmi zarmoucen a rozhodl se 
obnovit jednotu. Z jeho iniciativy byl proto svolán Všeobecný koncil 
do Niceje a zahájen v červnu roku 325 za účasti 318 biskupů. Na 
počátku se Konstantin obrátil na biskupy těmito slovy: „Bůh mi 
pomohl zbavit moci zločinné pronásledovatele, ale je pro mě 

1 Při křtu dostal jméno Cyriak, později se stal jeruzalémským patriarchou a 
zemřel mučednickou smrtí za Juliána Odpadlíka. Jeho památku slavíme 
28. října.

2 Církev si připomíná tuto událost 14. září jako Svátek povýšení svatého 
kříže.

3 nazýván bazilika Božího hrobu či chrám Vzkříšení
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nesrovnatelně smutnější vidět vnitřní vzájemné pře a hádky v 
Boží církvi.“ Ariáni vystupovali na sněmu sebejistě, protože spo-
léhali na své významné stoupence, mezi nimiž byl hlavní Eusebius, 
biskup Nikomédie. Doufali, že i když pravověrní nebudou souhlasit 
s jejich falešným učením, neodsoudí je. Arius použil veškerou sílu 
své výmluvnosti, ale svatí otci dobře pochopili podstatu jeho hereze, 
že popírá samu podstatu křesťanství. Odpadlíci rouhavě nazývali 
Pána Ježíše stvořením a tvrdili, že byla doba, kdy neexistoval. Za-
kusili však totální porážku. Na Aria byla uvalena anathema a byl za 
svůj blud odsouzen do vyhnanství. Rovněž bylo přijato všeobecné 
vyznání víry a prohlášeno dogma, že Syn Boží je jedné podstaty 
s Otcem.

Když už Konstantin cítil, že ztrácí fyzické síly, začal se horlivě 
připravovat na smrt. Přišel do Nikomédie, svolal biskupy a poprosil 
o křest. Bílý oděv, který tehdy dostal, už nesundal, a plný radosti 
završil svůj život slovy: „Teď se cítím vpravdě blaženým, neboť mám 
jistou víru, že jsem se stal účastníkem Božského světla a byl jsem 
učiněn dědicem věčného života.“

Tento velký vládce zemřel v den Seslání Ducha svatého v roce 337. 
Jeho svaté ostatky byly slavnostně přeneseny do Konstantinopole 
a uloženy v chrámu svatých apoštolů, v hrobě, který si připravil.
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SVATÝ MUČEDNÍK BASILISK

Svatí Eutropius a Kleonik,1 kteří 
byli zajati společně s Basiliskem, byli 
umučeni roku 290. Svatý Basilisk zů-
stal živý. Nechali ho ve vězení ještě 
sedmnáct let. Když zemřel místodržící 
Pontu Asklepiodotus, na jeho místo 
byl dosazen nový místodržící, Agrippa. 
Byl poslán císařem Galeriem, aby zde 
pronásledoval křesťany.

Než vešel do města Amasya, sv. Ba-
silisk se v temnici modlil: „Vzpomeň 
si, Pane Ježíši Kriste, a nezapomeň 
na mě, pomoz mi naplnit mé povolání 
k mučednictví, abych nebyl odloučen 
od těch svatých mužů, kteří byli se 
mnou zajati, přede mnou mučednicky 
zemřeli a přijali odměnu.“

Když se tak modlil, zjevil se mu Ježíš Kristus a řekl: „Pamatuji 
na tebe a nezapomenu tě, tvé jméno je od počátku zapsáno v knize 
života spolu s těmi, kteří byli zajati spolu s tebou. Nebuď proto smut-
ný, že jsi poslední, protože předejdeš mnohé. Dnes jdi, rozluč se se 
svou matkou, bratry a příbuznými. Až se vrátíš, hned přijmeš věnec 
mučednictví a spočineš v Komaně.2 Neboj se těch muk, která máš 
podstoupit, protože jsem s tebou.“

Basilisk se zaradoval a následujícího dne zrána začal prosit vo-
jáky, kteří ho hlídali: „Dejte mi svobodu na čtyři dny, abych se mohl 
rozloučit se svou matkou a bratry, kteří žijí ve vesnici Choumiala. 

1 Viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 3. března, str. 368
2 Comana Pontica; zaniklé město v dnešním Turecku
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Až se vrátím zpět, půjdu ke svému skutečnému Otci, Ježíši Kris-
tu.“ Správce věznice mu řekl: „Jakože živ je tvůj Pán a Bůh, jemuž 
ustavičně sloužíš, kdybych se nebál místodržitele, jehož rychlý pří-
jezd čekáme, propustil bych tě úplně.“ Svatý řekl: „Nechci být zcela 
propuštěn, chtěl bych jen pozdravit svou matku, bratry a příbuzné, 
protože tak mi to přikázal Pán.“ Pak poprosil, aby ho propustili spolu 
s vojáky. Strážce souhlasil a propustil ho domů.

Když Basilisk přišel do vesnice, bratři i matka ho uvítali s velkou 
radostí. Následujícího dne svolali příbuzné a svatý mnoho vyprávěl 
o křesťanské víře. Nakonec jim řekl: „Drazí bratři, otci i děti v Kristu, 
zůstávejte ve víře našeho Pána Ježíše Krista a za žádnou cenu se od 
Něj neodvracejte. Tento svět je ničím i to, co je v něm. Vše pomine 
jako stín, ale Pán zůstává navěky. Prosím vás, pomodlete se za 
mě k našemu Vládci, aby mi dal jako sv. Teodoru Tirovi a Eutropiovi 
a Kleonikovi, které zajali spolu se mnou, završit mučednictví. Spaste 
své duše, bratři a sestry! Teď od vás odcházím a v tomto dočasném 
životě už mě neuvidíte.“

Pak se Basilisk chtěl spolu s vojáky vydat na cestu a vrátit se do 
věznice. Tehdy do Amasye dorazil nový místodržící Agrippa, který 
hned následujícího dne usedl na soudní stolici a vyslýchal křesťany, 
kteří byli uvězněni.

Nejprve se ptal na Basiliska, protože o něm mnoho slyšel, a na-
řídil, aby ho přivedli. Vojáci šli do věznice a chtěli Basiliska přivést, 
ale nenašli ho tam. Svázali proto strážce a přivedli ho k soudu. Mís-
todržící ho začal vyslýchat, kam se Basilisk poděl, a on mu pověděl, 
že vězeň šel spolu s vojáky do své vesnice a má se brzy vrátit. Tehdy 
Agrippa poslal jednoho svého sluhu, velmi divokého a krutého, aby 
šel spolu s vojáky a přivedl Basiliska do Komany, kam sám zrovna 
jel. Sluha šel, připravil obuv z mědi, která měla uvnitř mnoho os-
trých a dlouhých hřebů, vzal stráže i vojáky a vydal se do Basiliskovy 
vesnice. Měděnou obuv a těžké železné okovy naložili na osla.

Když přišli do vesnice, našli Basiliska, jak vychází z domu, svázali 
ho, nasadili mu na šíji velké a těžké okovy a obuli ho do měděných 
bot. Hřeby hned probodly nohy svatého až do kostí a ze zraněných 
nohou tekla krev. I po cestě vojáci silně mučedníka bili. Basiliska 
doprovázela matka, bratři a příbuzní, a když viděli, jak trpí, velmi 
nad ním plakali. Pak se matka vrátila domů a modlila se za svého 
syna, aby mu Ježíš Kristus pomohl přenést všechna utrpení.

Když vedli svatého, mužně nesl břemeno okovů, trpěl bolest od 
ostrých hřebů, ale zpíval a modlil se. Pán mu pomáhal a ulehčoval 
bolest. Když vojáci spolu s mučedníkem přišli do vesnice Dakozara, 
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chtěli si odpočinout, protože slunce velmi pálilo. Vesnici spravovala 
vdova jménem Trojana, a když uviděla vojáky, pozvala je do svého 
domu. Zašli k ní, jedli, pili, veselili se a svatého mučedníka nechali 
svázaného na dvoře. Přivázali ho k suchému dubu, který stál za 
vraty. Kolem něj se shromáždilo mnoho lidí, kteří byli pohnuti sou-
citem, když viděli jeho rány.

Basilisk se modlil: „Pane, navštiv mě, jako jsi navštívil Josefa ve 
vězení, Jeremiáše v blátě, Daniela v jámě lvové. Prosím Tě, zjev svou 
milost a své zázraky k slávě Tvého přesvatého jména!“ Když se tak 
pomodlil, najednou nastalo zemětřesení a uslyšel z nebe hlas: „Neboj 
se, Já jsem s tebou.“ Obuv z mědi se na jeho nohách roztavila jako 
vosk, okovy z něj spadly a suchý dub se zazelenal. Vypučelo na něm 
listí a vytvořilo velký stín. Na místě, kde stály nohy svatého, zem 
zrudla krví a vytryskl pramen vody.

Když to Basilisk uviděl, zaradoval se a začal Pánu děkovat. Slu-
hu místodržícího i vojáky vyděsilo zemětřesení, vyběhli z domu a 
uviděli zázraky, které se staly. Jedni říkali, že jsou to přízraky, jiní 
mysleli, že je to čarování, a mnoho z nich uvěřilo v Ježíše Krista. 
Volali: „Hle, muž Boží, jehož nám poslal Bůh, aby posvětil naše mís-
to!“ Pak k mučedníkovi přinesli na nosítkách ochrnutého. Když se 
ho Basilisk dotkl, ochrnutý byl ihned uzdraven. Vzal své lože, šel 
do svého domu a děkoval Bohu. Také k němu přivedli malomocné 
a jiné nemocné, které jménem Pána Ježíše uzdravil. Když to všichni 
viděli, oslavovali pravého Boha a mnoho z nich v Něj uvěřilo.

Obrátila se i Trojana se svým synem Trojanem a prosili o křest 
svatý. K večeru šlo tou cestou, kde byl mučedník, stádo volů, kteří 
se vraceli z pastvy. Když se zvířata přiblížila k Basiliskovi, stanula 
před ním na kolena a poklonila se mu, přitom chválila Boha svými 
hlasy. Tehdy sluha Agrippy i vojáci začali mučedníka odprošovat, 
že se vůči němu dopouštěli tak těžkých křivd, protože na ně padl 
velký strach z toho, co viděli. Následujícího dne Agrippův služebník 
mučedníkovi řekl: „Jestli souhlasíš, Basilisku, vydáme se na cestu, 
abychom se kvůli tobě nedostali do těžkostí, protože místodržící tě 
bude hledat.“ Svatý řekl: „Pojďme, protože chci zemřít za mého Pána.“

Tehdy se všichni vydali na cestu. Než došli do Komany, Basilisk 
se často zastavoval na mnoha místech, klekal a modlil se. Když 
přišli do vesnice Saon, vojáci si sedli, aby se najedli a nabízeli Ba-
siliskovi, aby i on s nimi pojedl. Svatý se ale vymluvil a řekl: „Vás 
živí pozemský chléb, mě slovo Boží. Vás posiluje moc, mě láska 
Ježíše Krista. Vy milujete vašeho dočasného, smrtelného a po-
rušitelného císaře a dodržujete jeho zákon, a já miluji mého 
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nebeského Boha a Krále a plním Jeho přikázání. Vy čekáte čest 
na zemi, já na nebi. Vy hledáte slávu od lidí, a já doufám, že 
obdržím slávu při vzkříšení spravedlivých na posledním soudu, 
kde Ježíš Kristus řekne: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce, ujmě-
te se království, které je vám připraveno od založení světa.‘ 
(Mt 25,34)“ Tehdy mu služebník místodržícího nabídl, aby jel na 
oslovi, ale svatý znovu odmítl a všichni šli dále cestou.

Když už se blížili k městu Komana, doslechli se, že místodržitel 
usmrcuje všechny, kdo se odmítají klanět modlám. Pán se Basi-
liskovi zjevil a řekl: „Neboj se hrozeb a muk, Já jsem s tebou.“ Pak 
vešli do města a sluha šel za Agrippou, který právě přinášel oběť 
v modlářském chrámu. Oznámil mu, že přivedl Basiliska. Místodržící 
se velmi zaradoval a rozkázal přivést mučedníka k němu. Sluha mu 
vyprávěl i o zázracích, které se po cestě staly, ale on mu neuvěřil 
a řekl: „To všechno je křesťanské čarování.“ Když Agrippa uviděl 
svatého, zeptal se: „Ty jsi Basilisk?“ Mučedník mu odpověděl: „Ano, 
já.“ „Pověz,“ pokračoval Agrippa, „přineseš oběti bohům?“ Svatý 
odpověděl: „Kdo ti o mně vyprávěl, že já nepřináším oběti Bohu? 
Já stále mému Bohu přináším oběť chvály.“ Agrippa nepochopil, co 
říká, zaradoval se a řekl: „Budiž za to dík bohům! Přines proto oběť 
kterémukoli z našich bohů, kterého si vybereš!“

Basilisk přistoupil k modle a zeptal se těch, co tam stáli: „Jak 
se jmenuje tento váš bůh?“ Odpověděli mu: „Apollón.“ Svatý řekl: 
„Dobře jste řekli, že se jmenuje Apollón, neboť Apollón znamená 
zhoubce a skutečně do smrti táhne ty, kdo v něho věří a klaní se 
mu jako bohu, přestože bohem není.“ Místodržící se zeptal: „Jaké 
je jméno toho boha, kterému chceš přinést oběť?“ Mučedník odpo-
věděl: „Můj Bůh je nevýslovně svatý, nepostižitelný, neviditelný a 
rozumem nedosažitelný. Jmenuje se Otec Všemohoucí, Pán Zástupů, 
Král všech, milostivý, milosrdný a shovívavý Spasitel. Jemu přinesu 
oběť chvály.“ Agrippa řekl: „Přines oběť, kterému bohu chceš, jen ji 
hlavně přines. Byl jsi sem povolán ne jen mluvit, ale přinést oběť.“ 
Basilisk odpověděl: „Pohleď, jaká je má oběť!“ Pozvedl ruce k nebi a 
začal se modlit: „Věčný Bože, Stvořiteli nebe i země, vyslyš mě, svého 
služebníka, a rozdrť v tuto chvíli tuto hluchou, slepou a bezduchou 
modlu! Ať pohané uvidí, jakého Boha ctím! Ať jsou zahanbeni a ať 
všichni pochopí, že Ty jediný jsi všemohoucím Bohem!“

Když se tak pomodlil, hned se zatřásla země i chrám a modla 
padla na zem a rozbila se na prach. Místodržitel i lidé, co byli v obě-
tišti, ze strachu utekli. Jen Basilisk zůstal uvnitř a zpíval: „Povstane 
Bůh, a rozprchnou se jeho nepřátelé, na útěk se před ním dají, kdo 
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ho nenávidí. Odvaneš je jako dým. Tak jako taje vosk před žárem 
ohně, tak zhynou před Bohem svévolníci.“ (Ž 68,2–3)

Pak místodržitel přikázal, aby svatého vyvedli z chrámu a rozlí-
ceně na něj začal křičet: „Nepříteli našich bohů, proč jsi něco jiného 
slíbil a něco jiného udělal?! Slíbil jsi přinést oběť bohu a svými čárami 
jsi učinil, že náš bůh Apollón spadl a rozbil se!“ Basilisk mu klidně 
odpověděl: „Ten, který rozbil vašeho boha, spálí i jeho chrám!“ Než 
domluvil, na obětiště padl z nebe oheň a spálil ho do základů. Agri-
ppa a všichni, co stáli před obětištěm, ze strachu poutíkali.

Poté místodržící zavolal mučedníka a řekl mu: „Ó, jak velké je tvé 
čarování! Boha jsi rozbil a jeho chrám spálil!“ Svatý řekl: „Když je tvůj 
bůh doopravdy bohem, jak říkáš, ať se mi pomstí.“ Agrippa odpově-
děl: „Naši bohové jsou dobří a nikdy nedělají zlo svým protivníkům.“ 
Basilisk řekl: „Slepoto lidská! Jak mohou být běsi dobří? Anebo 
jak by mohli něco dobrého dělat, když jsou zlí a vás, své ctitele, 
kteří se jim klaníte, táhnou za sebou do pekla?“ Agrippa vykři-
kl: „Přines oběti bohům, abych tě nevydal kruté smrti!“ Svatý opět 
radikálně odmítl a začal ukazovat jeho blud, takže se Agrippa rozlítil 
a rozkázal setnout mučedníka mečem a jeho tělo hodit do řeky.

Když Basiliskovi sťali hlavu, křesťané uviděli mnoho andělů, kteří 
vzali duši svatého a zanesli ji do nebe. Také uviděli Ježíše, který stál 
na nebesích a říkal: „Pojď, blahoslavený a věrný služebníku, Basilis-
ku, vejdi do království nebeského, do zástupu spravedlivých, kde jsou 
mí služebníci, kteří spolu s tebou za Mě podstoupili muka.“ Všichni, 
kteří to viděli, poklonili se Pánu a děkovali Mu. Stalo se to v roce 308.

Křesťané tajně vykoupili mučedníkovo tělo a schovali ho, aby se 
o tom místodržitel nedozvěděl. V noci ho zanesli na jedno zorané 
pole, tam ho pochovali a zaseli na něm obilí, aby přikrylo hrob. Ještě 
když muži kopali hrob, někteří z nich měli velkou žízeň. Pomodlili 
se k Pánu na přímluvu sv. Basiliska a blízko vytrysklo zřídlo vody. 
Mnoho lidí, kteří se pak vody s vírou napili, byli uzdravováni.

Místodržitele Agrippu napadl nečistý duch, a hledal proto mu-
čedníkovo tělo, neboť si pomyslel: „Kdybych se dotkl těla Basiliska, 
byl bych od tohoto soužení vysvobozen.“ Nikdo však neměl odvahu 
mu říct, že tělo mučedníka je pochováno v zemi. Kdosi mu řekl: 
„Ty sám jsi přikázal hodit jeho tělo do řeky, tak proč ho teď hledáš?“ 
Agrippa šel na místo, kde byl mučedník sťat, našel tam trochu jeho 
krve, sebral ji rukama a skryl do svého pásu. Když to udělal, hned 
byl osvobozen od démona a uvěřil v Pána Ježíše Krista. Za nějaký 
čas jeden z obyvatel Komany, křesťan Marinus, vybudoval chrám 
k poctě sv. Basiliska a přenesli do něj jeho svaté ostatky. Pán skrze 
ně dával mnoha lidem uzdravení.
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SVATÁ EUFROSINA POLOCKÁ, IGUMENIE1

V městě Polocku2 vládl kníže Vse-
slav.3 Měl syna Georgije (Jiřího)4, kte-
rý byl otcem sv. Eufrosiny. Ve světě 
se jmenovala Předislava. Už od útlé-
ho věku se pilně učila Božímu slovu 
a četla svaté knihy. Přestože byla 
obklopena hmotným blahobytem, 
nepřitahoval ji ani svět, ani světské 
zábavy. Z duchovního čtení Předisla-
va poznala, jak velkým, moudrým, 
všemohoucím a dobrotivým je Bůh, 
její Stvořitel. Celým srdcem zahoře-
la láskou k Ježíši Kristu a zatoužila 
zasvětit Mu celý svůj život.

Mnoho slavných bojarských a 
knížecích synů se ucházelo o její 
ruku, ale nadarmo. Ctnostnou dívku nezajímal žádný pozemský 
velmož. Nerozděleně celým srdcem i duší milovala nebeského Krále. 
Otec však, přestože dívka nechtěla, ji zasnoubil jednomu knížecímu 
synu. Tehdy Předislava tajně utekla z otcovského domu do ženského 
monastýru, jehož igumenií — představenou — byla bývalá kněžna 
Romana, teta Předislavy.

1 představená kláštera ve východní církvi
2 město se nachází v severním Bělorusku
3 Kníže Vseslav Polocký byl pravnukem sv. Vladimíra Velikého, který rozdělil 

Kyjevskou Rus mezi své syny. Polocké knížectví dostal Izjaslav, pak jeho 
syn Vyšeslav, potom Brjačislav a poté Vseslav (1044–1101).

4 jméno, jaké při křtu obdržel Svjatoslav Vseslavič, kníže vitebský (1101–
1129)
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Představená dlouho váhala, zda mladou šlechtičnu přijmout do mo-
nastýru, protože se bála hněvu jejího otce. Radila dívce, aby se vrátila 
do světského života, ale když poznala její velkou lásku k Ježíši Kristu a 
nezměnitelnou touhu zachovat své panenství pro nebeské království, 
požádala tamějšího kněze, aby provedl obřad mnišských postřižin. 
Dívka při něm přijala mnišský hábit a dostala jméno Eufrosina.

Když se o tom rodiče dozvěděli, naplnil je smutek a stesk po dceři. 
Spěchali do monastýru, kde uviděli Eufrosinu v mnišském hábitu, a 
se slzami ji začali prosit, aby zanechala přísného mnišského života a 
vrátila se domů. Svatá dívka však slzám rodičů nevěnovala pozornost 
a řekla: „Pamatuji na slova Ježíše Krista, který řekl: ‚Kdo miluje 
otce nebo matku, bratry nebo sestry více nežli mne, není mne 
hoden.‘ (Mt 10,37) Proto vás prosím, uklidněte se a neplačte. 
Ujišťuji vás, že jsem teď šťastná, protože mám Ježíše, kterému 
jsem se cele zasvětila a vše Mu odevzdala. Vy byste měli mít 
místo smutku radost, neboť vaše dcera je zasnoubena ne něja-
kému mladému knížeti, ale samotnému nebeskému Ženichovi!“

Těmito slovy trochu utišila bolest otce a matky a zůstala v mo-
nastýru. Zřekla se pomíjivého, pozemského štěstí a rozhodla se 
pro pravé štěstí v odřeknutí se sebe samé v monastýru, kde svou 
modlitbou a horlivostí oddaně sloužila Ježíši Kristu.

Za rok, vedená Duchem svatým, Eufrosina poprosila polockého 
biskupa Eliáše, aby jí dovolil žít o samotě v chýšce vedle katedrál-
ního chrámu sv. Sofi e. Tímto způsobem toužila následovat dávné 
panny v Jeruzalémě, které žily u svatyně v oddělených chýškách. 
Biskup viděl její andělský život a vroucí lásku k Bohu, a proto jí to 
dovolil. Eufrosina vedla v této chýšce život naplněný modlitbou, ve 
dne i v noci se modlila a oslavovala Pána. V čase mimo modlitbu 
přepisovala knihy a dávala je k prodeji. To, co za ně dostala, měla 
od představené dovoleno rozdávat chudobným. Na samotě Eufrosina 
přebývala několik let.

Jedné noci se jí zjevil Boží anděl, který ji přivedl na místo za 
městem, které se nazývalo Sielco, a byl tam malý dřevěný chrám. 
Anděl jí řekl: „Zde bys měla přebývat, neboť Bůh chce na tomto místě 
skrze tebe přivést mnoho duší ke spáse.“ Toto zjevení se Eufrosině 
zopakovalo třikrát. Velmi se tomu divila a přemýšlela nad ním. 
Děkovala Bohu a podrobila se Jeho vůli se slovy: „Moje srdce je 
připraveno, Bože, moje srdce je připraveno.“

Anděl se zjevil i biskupu Eliášovi a řekl: „Zaveď Boží služebnici 
Eufrosinu do chrámu Spasitele v Sielci, ať se usídlí u tohoto chrámu, 
protože tam bude monastýr Bohu zasvěcených panen. Pán je chce 
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spasit skrze tuto svou služebnici.“ Biskup hned šel za ctihodnou 
řeholnicí a oznámil jí Boží vůli. Ona mu pověděla i o svém vidění a 
oslavila Pána.

Biskup Eliáš povolal knížete Borise, strýce svaté, knížete Jiřího 
a bojary, pověděl jim o Boží vůli a řekl: „Ve vaší přítomnosti a za 
vaší vlády dávám Eufrosině místo Svatého Spasitele v Sielci, neboť 
tam bude ženský monastýr. Nikdo z vás ať už do toho nezasahuje.“ 
Všichni s tím souhlasili a spolu s biskupem tam odvedli Eufrosinu 
a nechali ji v malé chýšce u chrámu svatého Spasitele. Pak vybudo-
vali monastýr pro panny, které chtěly žít v čistotě pro Ježíše Krista.

Pán požehnal tento monastýr svatými a četnými povoláními zbož-
ných panen, které zasvětily svůj život službě Bohu. Jejich vůdkyní 
a igumenií byla Eufrosina. Pod jejím vedením mladé stádo rostlo a 
sílilo, protože Boží požehnání bylo s ním. Modlitební život Eufrosiny 
byl vzorem pro jiné řeholnice. Svým příkladem je povzbuzovala k stá-
le horlivější službě Ježíši. Sestry monastýru Spasitele dbaly nejen o 
vlastní duchovní prospěch, ale také pomáhaly světským děvčatům. 
Učily je Božím přikázáním i Písmu a dávaly jim užitečná poučení.

Za nějaký čas ctihodná Eufrosina poslala svému otci vzkaz: „Pusť 
za mnou mou mladší sestru Gradislavu, abych ji naučila číst a ro-
zumět svatým knihám.“ Otec souhlasil a pustil ji. Když Gradislava 
přišla do monastýru, Eufrosina ji naučila čtení knih a přesvědčila 
ji, aby zachovala panenství a plně se zasvětila Ježíši Kristu. Řekla jí: 
„Poznej, sestro, marnost tohoto světa, který rychle pomíjí. Na věčnost 
si z něj nic nevezmeme, neboť sám Ježíš říká: ‚Neukládejte si poklady 
na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. 
Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději 
nevykopávají a nekradou.‘ (Mt 6,19–20) Pán také řekl: ‚Amen, pra-
vím vám, není nikoho, kdo opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo 
matku nebo otce nebo děti nebo pole pro mne a pro evangelium, aby 
nyní, v tomto čase, nedostal spolu s pronásledováním stokrát více 
domů, bratří, sester, matek, dětí i polí a v přicházejícím věku život 
věčný.‘ (Mk 10,29–30) Jestli i ty toužíš po dokonalosti, neváhej, ale 
zasvěť se Ježíši, neboť jen tak můžeš být šťastná. Snaž se pochopit 
blaženost a výsadu, která je ti nabízena, že můžeš být nevěstou 
nebeského Ženicha a věčného Krále. Když se zasvětíš Bohu, 
budeš tím následovat přečistou Pannu Marii, která Bohu řekla: 
Hle, jsem otrokyně Pána.“

Když svatá tak mluvila, v srdci Gradislavy vzplanul oheň lásky 
k Ježíši a zatoužila se Mu cele zasvětit. Dívka pak přijala mnišský 
postřih i hábit a dostala nové jméno Eudokie.
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Za nějaký čas otec poslal Eufrosině vzkaz: „Pošli již svou sestru 
domů!“ Svatá mu odpověděla: „Ať ještě zůstane se mnou, protože se 
ještě dobře nenaučila Písmu.“ Brzy se však rodiče dozvěděli o postřiži-
nách i druhé dcery a byli proto velmi smutní. Přišli do monastýru 
a s hněvem to Eufrosině vyčítali. Ctihodná Eufrosina je potěšila a 
poučila z Písma svatého a tak se vrátili domů.

Pak za Eufrosinou přišla dcera jejího strýce Borise, její sestře-
nice kněžna Dzvenislava. Přinesla všechny své drahocenné oděvy 
a šperky připravené na svatbu a sv. Eufrosině řekla: „Má paní a 
sestro, všechna krása tohoto světa je pro mě ničím. Tyto svatební 
ozdoby dám do chrámu Spasitele. Sama se chci plně zasvětit Ježí-
ši a sklonit svou hlavu pod Jeho sladké a lehké břímě.“ Ctihodná 
Eufrosina ji s velkou radostí přijala a při postřižinách jí dala nové 
jméno Eupraxie. Sestry v monastýru svatého Spasitele setrvávaly 
společně na modlitbách a dokonale sloužily Bohu.

Za nějaký čas Eufrosina uviděla, že sester den ze dne přibývá, a 
proto chtěla vybudovat větší, kamenný chrám. S Boží pomocí dílo 
započala a za rok vybudovala nádherný zděný chrám. Když se už 
stavba blížila ke konci, chybělo ještě trochu cihel. Svatá Eufrosina 
se pomodlila slovy: „Sláva Tobě, Pane, který miluješ lidi, žes nám 
daroval věci velké. Prosím Tě, rač nám dát ještě i malé, abychom 
završili stavbu Tvého chrámu ke cti a chvále Tvého přesvatého jmé-
na.“ Následujícího dne Boží všemohoucností dělníci našli pec plnou 
vypálených cihel. Byly už vychladlé a velmi pevné. Když se o tom 
Eufrosina dozvěděla, spolu se sestrami srdečně děkovala Bohu. 
Chrám se tak podařilo brzy dokončit.

K posvěcení nového chrámu svatého Spasitele v Sielci přijel bis-
kup s duchovenstvem a knížaty a sešlo se i mnoho lidí z města a 
okolí. Tato událost proběhla s velkou slávou a všichni ji prožívali 
radostně. Eufrosina pak poklekla v chrámu a se slzami prosila 
Ježíše Krista, aby chránil její sestry před ďáblem a vedl je do ne-
beského království. Pak se vrátila do monastýru a pokračovala ve 
službě Pánu. Jejími modlitbami a poučeními rostly všechny sestry 
ve svatosti a staly se vyvolenými nádobami Ducha svatého.

Svatá Eufrosina vybudovala i druhý kamenný chrám ke cti Pře-
svaté Bohorodičky a dala jej mnichům. Postavila tam i monastýr.

Po smrti rodičů a po mnoha letech strávených v monastýru, chtěla 
Eufrosina navštívit svatá místa v Jeruzalémě a poklonit se Kristovu 
hrobu. Myslela, že tam završí svůj život a často se za to modlila k Bohu.

Když se o jejím úmyslu dozvěděli příbuzní a církevní i světská 
vláda, všichni za ní přicházeli a prosili ji, aby svou vlast neopouštěla. 
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Přišel za ní i její bratr, kníže Vjačeslav, s manželkou a dětmi. Řekl jí: 
„Sestro a matko má, proč mě chceš opustit?“ Svatá odpověděla: „Ne 
opustit, ale pomodlit se chci za sebe i za vás na svatých místech.“ 
Pak mu řekla ještě mnoho užitečných slov a nakonec dodala, aby 
nechal v monastýru své dcery Kiriniji a Olgu. Měla od Boha dar, 
že hned poznávala, jestli má někdo povolání do monastýru či ne.

Poté co Vjačeslav odešel, řekla dívkám: „Chci vás zasnoubit ne-
smrtelnému Ženichovi a uvést do příbytků Jeho království.“ Ony jí 
odpověděly: „Ať se s námi stane Boží vůle a ať nás vede tvá modlitba.“ 
Svatá Eufrosina to oznámila bratrovi, a i když to spolu s manželkou 
nechtěli, nepříčili se její vůli. Eufrosina proto pozvala tamějšího bis-
kupa Dionýsia, aby v chrámu udělil jejím neteřím mnišský postřih. 
Kiriniji dal jméno Agáta a Olze Eutymie.

Za nějaký čas Eufrosina předala vedení monastýru své sestře 
Eudokii, se všemi se rozloučila a po modlitbě se vydala na cestu. 
Vzala s sebou svého druhého bratra Davida a sestřenici Eupraxii. 
Nejprve zavítali do Konstantinopole, kde navštívili mnoho chrámů 
a poklonili se svatým ostatkům. Odtud se vydali do Jeruzaléma.

Tam se Eufrosina poklonila Kristovu hrobu a postavila v něm 
zlatou lampu. Pak navštívila všechna svatá místa, horlivě se na nich 
modlila k Bohu a za všechno Mu děkovala. Poté co ctihodná Eufro-
sina navštívila jeden z chrámů, silně onemocněla a byla nucena 
ulehnout. V nemoci se nepřestávala modlit k Pánu, aby ji neopustil 
a přijal do svého nebeského království.

Ježíš vyslyšel svou věrnou služebnici a v nemoci ji potěšil vidě-
ním. Ctihodné Eufrosině se zjevil anděl, který jí řekl: „Blahoslavená 
jsi, protože jsou pro tebe už otevřeny rajské dveře a andělé Boží tě 
čekají. Co poprosíš od Boha, to ti dá.“ Eufrosina se zaradovala a dě-
kovala Pánu za všechna Jeho velká dobrodiní, která jí prokázal. Byla 
nemocná 24 dní, pak přijala svaté svátosti a odevzdala svou duši do 
Božích rukou. Stalo se to roku 1173. Její tělo pochovali v monas-
týru ctihodného Teodosia, v předsíni chrámu Přesvaté Bohorodičky. 
David a Eupraxie se šťastně vrátili do své rodné země a všem vy-
právěli o blažené smrti sv. Eufrosiny i o místě, kde byla pohřbena.

Tělo světice však nespočívalo v Jeruzalémě dlouho. Když Svatou 
zem roku 1187 obsadili Turci, sultán křesťanům nařídil opustit 
svaté město a vzít s sebou všechny své svátostiny. Mniši monastýru 
sv. Theodosia se vraceli do rodných zemí a vzali s sebou i neporušené 
tělo sv. Eufrosiny. Přivezli ho do Kyjeva a uložili v Kyjevo-pečerské 
lávře. Později bylo převezeno do Polocka.
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SVATÝ SIMEON STYLITA MLADŠÍ

Ctihodný Simeon (Šimon) se naro-
dil v roce 521 v Antiochii. Jeho mat-
ka, sv. Marta,1 od mládí toužila žít pro 
Pána. Rodiče ji ale nutili, aby se vdala 
za mladíka Jana. Dívka během roz-
hovoru s Bohem v modlitbě obdržela 
světlo, že se má podřídit vůli rodičů. 
Marta poslechla a stala se pro manžela 
nejen dobrou pomocnicí, ale i vůdkyní 
ke spáse.

Často se přicházela modlit do 
chrámu sv. Jana Křtitele, aby na jeho 
přímluvu obdržela milost k naroze-
ní syna. Jednou se sv. Martě zjevil 
a oznámil jí, že se jí narodí chlapec, 
který bude od dětství velkým Božím 
služebníkem. Tak se i stalo, na svět 

přišel malý Simeon a byl pokřtěn. Pán si ho vybral, aby na něm 
ukázal svou všemohoucnost a nabádal skrze něho jiné k radikál-
nímu následování Spasitele.

Když bylo Simeonovi pět let, jeho otec tragicky zahynul během 
zemětřesení v Antiochii. Nedlouho poté chlapec uviděl ve vidění 
Boží soud. Ježíš Kristus seděl na trůnu a před ním bylo nespočetné 
množství spravedlivých. Na východní straně bylo vidět ráj, na západě 
ohnivé jezero. Duch svatý Simeonovi řekl: „Poslouchej a pochop, co 
vidíš. Snaž se zalíbit Nejvyššímu, abys byl hoden cti spolu se svatými 
a dosáhl nevýslovné blaženosti, připravené pro ty, kteří milují Boha.“

Za několik dní uviděl muže oblečeného do bílého roucha, který se 
k němu obrátil a řekl: „Pojď za mnou.“ Přivedl ho na místo zvané Pila 

1 Památka 4. a 5. července.
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v kraji, který hraničil se Seleukií. Simeon se tam usadil na poušti. 
Živil ho a vedl ten muž, který se mu často zjevoval.

Po nějakém čase se Simeon na radu svého nebeského učitele 
vydal na vrch nedaleké hory, kde se nacházel monastýr. Igumen 
Jan byl horlivým mnichem, přebýval na sloupu. Přijal chlapce, ne-
boť Pán mu příchod tohoto svého služebníka oznámil už dříve. Za 
příkladem představeného Simeon také začal přebývat na sloupu1 a 
ve všem následoval duchovního otce, i když mu bylo teprve šest let.

Na počátku svého hrdinného skutku uviděl Ježíše v podobě dítěte, 
zářícího nevýslovnou krásou. V tu chvíli se srdce malého mnicha tak 
zapálilo nevýslovnou láskou k Spasiteli, že chlapec zvolal: „Pane, jak 
Tě židé ukřižovali?“ Boží Syn rozpřáhl ruce do tvaru kříže a odpověděl: 
„Tak mě ukřižovali, ale Já sám jsem to chtěl. Ty buď statečný a 
posilni se a každého dne vcházej do spoluukřižování se mnou.“

Od té doby Simeon začal radikálně bojovat s hříchem v sobě. 
Umíral svému egoismu a žádostem. Jeho hrdinné sebeodříkání by 
nebylo možné bez mimořádné Boží milosti. V průběhu deseti dní 
opakovaně nic nejedl. Spal velmi málo, většinu noci trávil v modlit-
bách. Stávalo se i to, že si třicet dní a nocí vůbec ani nezdříml. Kromě 
toho byl převázán provazem, který se mu zařezával hluboko do těla.

Jednou uviděl Spasitele s bezpočtem andělů. Drželi překrásnou 
zlatou korunu, třpytící se jako blesk. Andělé se obrátili ke ctihod-
nému Simeonovi: „Pro své bohumilé skutky máš připravenou korunu 
v Kristově království. Oděj se milostí Ducha svatého a budeš kralovat 
se spravedlivými v nebi.“ Simeon Pánu Ježíši řekl: „Ježíši, Stvořiteli 
všeho, protože jsi mě nehodného vybral, abych se stal hodným slávy 
Tvých svatých, dej, abych už více nemusel požívat pozemský pokrm.“ 
Po tomto vidění ctihodný otec už nejedl vůbec žádnou stravu a až 
do své smrti byl živen andělem.

Jeho život však nebyl bez boje. Nepřítel lidské spásy ho pokou-
šel nečistými myšlenkami i sny, zjevoval se mu v podobě strašných, 
dravých šelem, hadů a všelijakých potvor a tak ho chtěl zastrašit. 
Milosrdný Spasitel to dopouštěl, aby chránil svého služebníka před 
pýchou, jak je napsáno: „... aby se tak žádný člověk nemohl vychlou-
bat před Bohem.“ (1Kor 1,29) Simeon bojoval ze všech sil, se slzami 
prosil o pomoc shůry, vzýval Ježíšovo jméno, pokořoval se a unikal 
spánku. Uviděl pak ctnostného starce, který k němu přicházel se 
svatým přijímáním, podal mu ho a řekl: „Buď odvážný, ať se vzchopí 

1 Označení „stylita“ vychází z řeckého slova „stylites“, což v překladu zna-
mená „ten, kdo přebývá na sloupu“.
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tvé srdce. Od této chvíle tě už nebudou trápit nečisté sny, jen pilně 
bdi nad svými myšlenkami a spoléhej na Boha.“

Jindy ďábel spustil silný vítr a strhl strašnou bouři, takže celou 
noc bily do jeho sloupu blesky. Igumen Jan se bál, že chlapec zemřel. 
Zavolal proto bratry a poslal je, aby se šli za ním podívat. Mniši se 
ale báli, a protože je ovládla nenávist k svatému, říkali: „Kde jsou 
teď ty jeho výkony, které převyšují lidské síly? Kde jsou zázraky? 
Ať pomůže sám sobě!“

Když mniši ráno našli Simeona zdravého, uvědomili si svou vinu a 
zahanbili se. Chlapec řekl představenému: „Nebuď kvůli mně smutný, 
otče, jsem přikryt Kristovou milostí, nic zlého se mi nestalo, ale zahan-
bil jsem ďábla.“ Igumen usvědčil bratry z hříchu a přikázal jim, aby 
činili pokání. Od té doby se už k Božímu vyvolenému stavěli s láskou.

Přišel svátek seslání Ducha svatého a svatý se obrátil na cti-
hodného Jana: „Kdo je hoden přijmout Ducha Božího tak, jak Ho 
přijali apoštolé v podobě ohnivých jazyků?“ Stařec odpověděl: „Ne-
vyhledávej věci, které jsou ti nepostihnutelné, ale mysli na to, co ti 
je přikázáno dělat.“ Simeon řekl: „Je napsáno: Vyplňuje přání těch, 
kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je. (Ž 145,19)“ 
Po těchto slovech pozvedl své oči k nebi a z celého srdce se pomod-
lil: „Nebeský Otče, který jsi seslal svého Ducha na Tvé učedníky a 
apoštoly, dej tento dar své milosti i mně a otevři můj rozum, abych se 
naučil Tvým přikázáním. Neboť Ty máš moc učinit si chválu z úst dětí 
(Ž 8,3), dej, ať říkám taková slova, která vedou do života věčného!“

Tehdy Duch Boží na něj sestoupil jako hořící svíce a naplnil jeho 
srdce moudrostí a rozumem, takže vysvětloval mnoho nesrozumitel-
ných částí Písma a všem dával užitečné rady nejen ústy, ale i perem. 
Staří mniši se divili, když slyšeli jeho slova o pokání, posledním 
soudu i o tajemství vykoupení lidského rodu.

Jednou Simeon uviděl Božího Syna, který byl v ohnivém plameni 
a žehnal mu. Na zemi Simeon viděl smečky běsů. Ježíš ho obdaroval 
mocí vyhánět démony, znakem toho byla datlová hůl, kterou mu 
dal do ruky. Ďábelské pluky hned mizely.

Pak začaly za Božím služebníkem přicházet davy lidí, kteří hledali 
pomoc. Skrze jeho modlitby byli nemocní uzdravováni, posedlí osvo-
bozováni, mrzáci se stavěli na nohy a mrtví byli kříšeni. Zázraků, 
které se děly na jeho víru, bylo nespočetné množství. Na Simeonovi 
se naplnilo Kristovo slovo: „Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, 
které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.“ (J 4,12)

Jeden muž, jemuž zemřel syn, přišel svatého prosit, aby u Všemo-
houcího vyprosil zázrak vzkříšení. Simeon zakončil modlitbu a řekl otci: 
„Jdi, tvůj syn žije.“ Otec uvěřil, a když přišel domů, nalezl chlapce živého.
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Když se přiblížil čas smrti igumena Jana, mniši se ho ptali, co by po-
věděl o Simeonovi. Řekl jim: „On je nádoba vyvolená Bohem. Chci, abys-
te všichni následovali Simeona v jeho srdečné a vroucí lásce k Ježíši.“

Pán odhaloval ctihodnému Simeonovi mnoho budoucích událostí. 
Tak například uviděl anděla, který kroužil nad Antiochií s mečem 
v ruce. Simeon pochopil, že to znamená Boží trest, který přichází na 
město. Jako druhý Mojžíš proto začal vroucně vzývat Boží milosrden-
ství, aby spravedlivý Boží hněv odvrátil od svého lidu. Nemohl však 
spravedlivého Vládce nebe a země uprosit, nebeský Otec mu řekl: 
„Vystoupil ke mně křik jejich hříchů. Rozhněvali mě svými ohavnost-
mi, proto je zahubím v jejich hříších a předám do zajetí cizímu národu.“

Brzy napadl na Antiochii perský král Chozroj a dobyl ji. Avšak mno-
ho z těch, kteří byli vzati do zajetí, později svědčili, že stačilo jen pozved-
nout svou mysl k Bohu se vzpomínkou jména ctihodného Simeona a 
padala jim z rukou pouta. Stávali se pro barbary neviditelnými a tak 
byli osvobozováni a vraceli se domů. Také nemálo raněných přichá-
zelo za sluhou Božím a on je svou přímluvou před Pánem uzdravoval.

Nepřátelé, kteří se blížili k hoře, na níž žil svatý, utekli ze stra-
chu, jako by je hnalo mohutné vojsko. Jindy Pán dopustil na lidi 
pro jejich hříchy těžkou nemoc a mnoho jich zemřelo. Svatý se za 
nešťastníky modlil a prosil o smilování. Tehdy uslyšel Boží hlas: 
„Proč se nad nimi v srdci trápíš? Copak je miluješ víc než Mě? Jejich 
nepravost se rozmnožila, proto jim byl potřebný trest. Abych tě však 
nezarmucoval, dám ti moc uzdravovat jejich neduhy.“

Když se o tom lidé dozvěděli, začali se modlit: „Kriste, Bože náš, 
smiluj se nad námi pro modlitby svého služebníka Simeona!“ a zá-
zračně byli uzdravováni. Někteří měli vidění, jak ctihodný Simeon 
vchází do jejich domu a žehná je křížem. Pak byli uzdravení.

Ctihodný stál na sloupu několik let a pak šel z Boží vůle na jinou, 
nedalekou horu nad řekou Orontes, kde žil na vysoké skále. Lidé se 
k němu dále hrnuli pro množství zázraků, které se tam děly. Začali 
to místo nazývat „Hora zázraků“. Po určitém čase zde byl vybudován 
monastýr a chrám.

Simeon prosil, aby mu postavili sloup, na kterém pak přebýval 
45 let. Roku 560 přijal, na příkaz Pána z rukou biskupa Seleukie, 
Dionýsia, kněžské svěcení. Ctihodný otec sloužil liturgii velmi sou-
středěně a důstojně, jako anděl.

Na zemi prožil více než 70 let v mimořádné svatosti. Svatý Simeon 
zemřel v roce 592 a bezpochyby je o něm možno říct: „Podivuhodný 
je Bůh ve svých svatých.“
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SVATÝ ONDŘEJ KRÉTSKÝ

Svatý Ondřej se narodil ro-
ku 660 v Damašku křesťanským, 
dobročinným rodičům. Byl sedm let 
němý, a když se svými rodiči přijal 
v chrámu svaté svátosti Těla a Krve 
Kristovy, hned se mu rozvázal jazyk 
a začal mluvit. Kristus, Syn Boží, 
skrytý pod způsobou chleba a vína, 
si z úst němého chlapce zjednal 
chválu a ukázal, jak velká je Jeho 
moc ve svatých svátostech. Svatého 
Ondřeje, který ze svatého přijímá-
ní dostal schopnost mluvit, poslali, 
aby se učil Písmu a svatým knihám.

Ve čtrnácti letech ho přivedli 
do svatého města Jeruzaléma, aby 

tam sloužil Bohu. Vstoupil do monastýru sv. Sávy Posvěceného. 
Jeruzalémský patriarcha ho přijal mezi kleriky a za nějaký čas ho 
ustanovil svým sekretářem — synklem — neboť viděl, že mládenec 
je velmi rozumný. Vedl natolik dobročinný život, v cudnosti, zdr-
ženlivosti a pokoře, že se tomu i sám patriarcha divil. Svatý Ondřej 
se líbil Bohu a lidé ho měli rádi.

Uplynulo několik let a do Cařihradu byl svolán VI. všeobecný 
koncil svatých otců (680–681). Bylo to za vlády Konstantina IV. 
Pogonata (Bradatého) kvůli herezi monotheletismu. O této herezi 
je více napsáno v životopisu sv. Maxima Vyznavače.1 Patriarcha 
jeruzalémský Teodor poslal na sněm sv. Ondřeje, který byl tehdy 
arcijáhnem. Sám patriarcha už nemohl jít, neboť Jeruzalém byl pod 
vládou Saracénů (muslimů).

1 Viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 21. ledna, str. 132
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Ondřej se stal na sněmu známý všem svatým otcům i císaři 
pro milost Ducha svatého, která ho naplňovala a osvětlovala ne-
jen knižní moudrostí a znalostí dogmat církve, ale hlavně svatostí 
bohumilého života. Proti heretikům se ukázal jako udatný voják 
Ježíše Krista. Horlivě se zasazoval o zbožnost, čímž svatým otcům 
na sněmu velmi pomohl.

Když se sněm rozešel, sv. Ondřej se vrátil do Jeruzaléma a po-
kračoval v boji za Boží království. Byla mu svěřena služba péče o 
sirotky, kterou vykonával s velkou láskou. Dbal také o pokrm pro 
poutníky a o službu nemocným. V tom všem byl velmi snaživý, jako 
by sloužil samotnému Kristu.

Později, za vlády Justiniána II. (685–695), byl určen za arcibisku-
pa na ostrově Kréta. Stal se světlem světa, které osvěcuje Kristovu 
církev božským učením a příkladem života, naplněného ctnostmi. 
Jako neporazitelný bojovník byl postrachem pro heretiky a báli se 
ho i běsi, neboť je odevšad vyháněl.

Nejen neviditelní, ale i viditelní nepřátelé před jeho modlitbou 
utíkali. Loďstvo saracénů zaútočilo na Krétu a začali dobývat město 
Drumeos, kde byli křesťané i se svým svatým pastýřem Ondřejem. 
Nepřátelé ničeho nedosáhli a s hanbou utekli. Nebyli zahnáni zbraní, 
ale modlitbami a slzami svatého, které před Bohem proléval, mod-
litbami silnějšími než jakákoliv zbraň.

Pro jeho modlitby v době sucha Pán napojil krétskou zem deštěm 
a dal, že přinesla bohatou úrodu.

Svatý Ondřej napsal i mnoho Bohem inspirovaných spisů a velký 
kánon, které se zpívají v době postní, a ozdobil církev zpěvem. Také 
Přečistou Pannu, Bohorodičku, uctil mnoha hymny.

Kvůli církevním záležitostem musel odejít do Cařihradu a mno-
hým tam byl k duchovnímu užitku. Už jen jeho vzezření a pak i slova 
přinášely každému duchovní prospěch a nápravu života, proto se 
k němu scházeli ti, co hledali obnovu svých duší. Když se měl vrátit 
z Cařihradu, předvídal svou smrt a řekl svým v Kristu milovaným přá-
telům, že už Krétu neuvidí. Rozloučil se s nimi, nasedl na loď a vydal 
se na cestu. Když dorazil na ostrov Lesbos, onemocněl a na místě, 
které se nazývá Eresos, odevzdal svou svatou duši do rukou Božích.

Dobře pásl svěřené stádo a byl začleněn do zástupu svatých bis-
kupů, kteří stojí před trůnem Otce i Syna i Ducha svatého, jediného 
Boha v Trojici. Jemu buď sláva na věky!

(Jeho svátek se slaví 4. července.)
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SVATÁ MARTA, MATKA SIMEONA STYLITY

Svatá spravedlivá Marta se narodila v Antiochii. Její rodiče byli 
zbožní křesťané. Naléhali na ni, aby se provdala, ale ona chtěla vést 
panenský život. Jednou, když se obzvlášť vroucně modlila v chrámu 
sv. Jana Křtitele, jehož uctívala nad ostatní svaté, ji Pán navštívil 
svou božskou vizí. Pochopila, že se má podrobit rodičům a svolit 
k uzavření sňatku.

Marta pak počala syna, sv. Simeona. Tento podivuhodný svě-
tec — sloupovník — se narodil v Antiochii roku 521, za vlády císaře 
Justina I. (518–527). Marta se svým manželem žila jen několik let, 
neboť brzy tragicky zahynul při zemětřesení.

Vdova Marta se starala o dítě se vší pečlivostí a přísně bděla nad 
jeho výchovou. Stále se za svého syna modlila k Bohu, aby ho přijal 
ke své službě tak, jako kdysi přijal Samuela od Anny.

Jednou, když Marta myslela na to, co asi bude s chlapcem, až 
vyroste, měla ve snu ohromující vidění. Připadalo jí, jako by měla 
křídla a vznášela se vysoko, vysoko... Držela dítě v náručí a obě-
tovala ho Pánu. V údivu řekla: „Toto tvé povznesení, mé dítě, jsem 
toužila vidět! Kéž mě můj Stvořitel propustí v pokoji, neboť mě učinil 
hodnou zasvětit Mu plod svého života. Ó, jak velkou milost jsem u 
Pána nalezla!“

Když vize skončila, požehnaná Marta poděkovala Bohu a stejně 
jako zjevení, kterého se jí dostalo před sňatkem, tak i toto tajemství 
uchovávala ve svém srdci.

Když bylo Simeonovi šest let, přijal ho k sobě na poušť duchovní 
otec jménem Jan. Pod jeho vedením se chlapec oddával velkému 
postnímu a modlitebnímu zápasu.

Marta od té doby trávila téměř všechen čas v chrámu Božím, 
vedle něhož žila. Vždy první přicházela na bohoslužby a poslední 
odcházela. S velkou pozorností a vroucím zápalem prožívala celo-
noční modlitební bdění. Nejednou prolévala slzy a často přistupo-
vala k přijímání svatých svátostí Těla a Krve Kristovy. Jak hluboce 
si uvědomovala vzácnost sjednocení s Pánem ve svatém přijímání, 
bylo zjevné i z toho, že po přijetí svátosti její tvář v božském spo-
lečenství, které prožívala, zářila úžasným světlem jako kdysi tvář 
Mojžíšova.

Marta doma každou noc o půlnoci s vřelou duší vstávala k mod-
litbě. Celá její mysl byla pohroužena v Bohu, kterého milovala vší 
silou své duše. Plodem její modlitby byla i obětavá láska k chu-
dým. Živila hladové a oblékala nahé. Často navštěvovala nemocné a 
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vlastníma rukama jim sloužila. Zemřelým přinášela oděv nezbytný 
k pohřbu, který sama tkala. Podobně opatřovala bílé šaty těm, kteří 
měli být pokřtěni.

Byla tak pokorná, že ji nikdy nebylo vidět rozzlobenou nebo že 
by se s někým hádala či byla smutná. Chránila svá ústa před mno-
homluvností a mluvila jen o nezbytných věcech. Z dobrého pokladu 
srdce vynášela svými ústy dobro. Měla velmi ráda ticho, protože 
vnímala, jak povznáší mysl k Bohu. Svatá Marta byla mírotvůr-
cem mezi rozhněvanými a nebála se napomenout ty, kteří žili zle. 
Všem byla vzorem cudného, uctivého a zbožného života. Dosta-
tečným důkazem jejího spravedlivého života byla velká svatost cti-
hodného Simeona. Bůh chtěl, aby taková žena byla matkou syna 
hrdinné svatosti.

Když už svatý mnich Simeon stál v modlitbě na sloupu,1 matka 
občas přicházela pod sloup. Viděla, jak se tam v naději na uzdravení 
shromažďuje mnoho postižených nejrůznějšími nemocemi. Pán činil 
skrze modlitby sv. Simeona mnoho zázraků.

Svatá Marta se však proto ve své mysli nevyvyšovala. Hleděla na 
to se zvláštním strachem. Bála se, aby nepřítel naší spásy nenastra-
žil osidla jejímu synovi a modlila se proto se slzami k Bohu. Simeona 
napomínala: „Mé dítě, kvůli tomuto všemu je třeba oslavovat 
Boha, který to činí skrze tebe. Ty však pamatuj na svou slabost 
a dávej si dobrý pozor na myšlení svého srdce!“ Mnich radostně 
poslouchal napomenutí matky a v duši za to vzdával díky Bohu.

Několik dní před smrtí, přišla Marta znovu k mnichu Simeonovi, 
aby mu dala poslední „sbohem“. Zároveň mu řekla o všech božských 
zjeveních, kterých se jí během jejího života dostalo, i o svých pracích 
a obětech, které přinášela tajně, aby oslavila Boží jméno. Strávila 
tam noc. Ve vidění byla vytržena do nebeských výšin a uviděla jas-
nou komnatu, nevýslovné krásy. Když do ní ohromeně vešla, spatřila 
Přesvatou Pannu Marii s dvěma zářivými anděly. Panna Maria se jí 
zeptala: „Proč jsi tak udivená?“

Ona se uctivě uklonila a se strachem a radostí Matce Boží od-
pověděla: „Jsem udivená, Paní, protože jsem nikdy na zemi neviděla 
tak nádhernou komnatu.“

„Pro koho myslíš,“ zeptala se Přečistá, „je tato komnata připravena?“
„Nevím, Paní,“ odpověděla Marta.

1 sloup se nacházel mezi Antiochií a Seleucií na hoře, která dostala název 
Mons Admirabilis (Hora zázraků), neboť zde na Simeonovu přímluvu 
docházelo k mnoha zázrakům
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Matka Boží jí řekla: „Nevíš, že toto místo pokoje, které připravil 
můj Syn, a ve kterém zůstaneš navždy, je připraveno pro tebe? Tato 
nebeská sláva, jejíž krásu lidská mysl nedokáže pochopit a vyjádřit 
jazyk, je dána tobě, protože jsi žila zbožně v bázni Boží. Tvůj syn 
Simeon, který přijal milost Boží a ve svém životě jí zůstal věrný, vy-
zdobil toto místo nebeskými poklady.“

Svatá Marta pověděla o tomto vidění svému synovi a naposledy se 
s ním rozloučila. Vrátila se do svého domu v Antiochii a naplněna ne-
ochvějnou nadějí na svou spásu odevzdala 5. července svou svatou 
duši do Božích rukou. Byla pochována poblíž sloupu sv. Simeona.

U hrobu sv. Marty se děly mnohé zázraky. Nevidomí prohlédli, 
démoni z lidí byli vyhnáni a nemocní byli uzdravováni skrze modlitby 
svaté, spravedlivé Marty, milostí našeho Pána Ježíše Krista, jemuž 
buď sláva s Otcem a Duchem svatým nyní i na věky věků. Amen.

(Její památka se slaví 4. července.)

Svatý Karpus
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SVATÝ KARPUS

Svatý apoštol Karpus, jeden ze sedmdesáti, byl následovníkem 
a spolupracovníkem svatého apoštola Pavla, kterému sloužil. Nosil 
jeho listy k apoštolům a mnoho s ním vytrpěl za hlásání Božího 
slova. Apoštol Pavel ho pak určil za biskupa v Beroji v Thrákii. 
Karpus také pracoval jako hlasatel evangelia na Krétě, Když byl 
biskupem v Beroji, mnoho pohanů obrátil od modlářství k Ježíši 
Kristu. Rovněž učil židy, že Ježíš, kterého oni ukřižovali, je pravým 
Bohem a Stvořitelem. Byl pak židy krutě zabit a tak odevzdal svou 
duši Bohu. Jeho tělo věřící pochovali v Beroji. U jeho hrobu se dělo 
mnoho zázraků uzdravení.

SVATÝ FILIP NERI

Svatý Filip Neri se naro-
dil ve Florencii 21. červen-
ce 1515. Jeho otec, Franti-
šek Neri, byl váženým ob-
čanem a čestným notářem. 
Jeho matka, Lukrecie Soldi, 
pocházela z šlechtického 
rodu z Florencie.

Filip byl Bohem obdaro-
vaným dítětem, byl velmi 
rozumný a měl milou po-
vahu. Obzvlášť ho Bůh obdařil schopností přitahovat k sobě lidi. 
Přestože malý Filip netrávil mnoho času nad knihami, dobře se 
naučil latinsky, takže mohl plynule číst. Byl obdařen bystrým ro-
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zumem a mimořádně dobrou pamětí, takže si brzy a bez těžkostí 
osvojil ty znalosti, nad kterými se jiní dlouho trápili. Měl velkou úctu 
k starším a mimořádnou náklonnost k Božím věcem.

Chlapec se přesně řídil matčinými příkazy. Když mu matka zabrá-
nila někam jít, ani se nehnul z místa, dokud od ní nedostal dovolení. 
Za nějaký čas však matka zemřela a otec si vzal jinou ženu. Ta se 
k Filipovi chovala pěkně a měla ho ráda jak svého syna. Dokud žil 
Filip ve Florencii, chodil do chrámu sv. Marka, kde čerpal užitek 
z duchovních poučení řeholních otců. Později o nich řekl, že všech-
no dobré dostal od těchto svých duchovních vůdců. Chlapce moc 
nebavilo hrát si s dětmi, raději věnoval čas modlitbě, čtení žalmů a 
horlivě poslouchal Boží slovo.

Filip dovršil osmnáct let a měl se rozhodnout, kterou životní ces-
tou se vydá. Nechtěl jít stopami svého otce a stát se notářem, ale od-
jel ke svému strýci Romolovi do San Germana, aby se tam vyučil na 
kupce a pak se stal jeho dědicem. Když byl Filip u strýce, rád zůstával 
o samotě v jedné kapli. Modlil se tam a rozjímal o Kristově utrpení. 
Začal pak být lhostejný k věcem tohoto světa a rozhodl se, že se ne-
bude zabývat obchodem, ale že se cele zasvětí Bohu a službě bližním.

Když to mladík strýci řekl, ten se ho snažil všemi způsoby odvrá-
tit od jeho rozhodnutí a prozradil mu svůj úmysl, že chce všechen 
majetek předat jemu jako jedinému dědici. Filip však už nedoufal 
v pozemské statky, opustil San Germano a jel do Říma.

Přijel tam v roce 1534 a zpočátku bydlel v domě svého krajana 
z Florencie. Přes den věnoval mnoho volného času dvěma synům 
hospodáře, u něhož bydlel. Pod jeho vedením se stali zbožnými a 
horlivými kněžími. Mimo studia trávil zbytek času o samotě a vy-
hýbal se rozhovorům s lidmi. Jen někdy šel mezi žebráky, kteří se 
shromažďovali kolem chrámů, a učil je křesťanské víře. Filipovým 
oblíbeným zaměstnáním bylo navštěvovat sedm hlavních římských 
chrámů, a to převážně v noci. Svou pouť začínal z baziliky sv. Petra a 
končil v chrámu Santa Maria Maggiore. V každém chrámu se dlouho 
modlil a takový modlitební pochod trval přibližně osm hodin. Filip 
se také rád modlil v katakombách sv. Šebestiána.

Za dva roky začal studovat fi losofi i a bohosloví, ne však proto, aby 
se připravoval ke kněžství, ale chtěl lépe rozumět Božím věcem. Ti, 
kteří studovali spolu s ním, svědčili, že Filip byl jedním z nejlepších 
studentů. On sám říkal, že se učí málo a že se ani nemůže hodně 
učit, protože je zaměstnán modlitbou a jinými duchovními cvičeními. 
Filip byl tak nadaný, že i když neseděl dlouho nad knihami, získal 
hluboké bohoslovecké vědomosti. Osvojil si je proto, aby pak mohl 



341

s větším užitkem rozjímat nad věčnými pravdami. Později proto už 
přestal na přenášky chodit.

Ještě rok strávil v modlitbě a oddělení od světa a pak začal chodit 
po náměstích, dílnách a školách, kde rozmlouval s lidmi o Bohu a 
duchovních věcech. Ke svým modlitbám tak začal přidávat apoštol-
skou práci pro spásu duší.

Přestože v tom čase Filip ani nepomyslel na to, že by se měl stát 
knězem, svým vlivem a modlitbami obrátil mnoho hříšníků k ctnost-
nému životu. Stal se skutečným apoštolem. Obzvláštní péčí zahrno-
val nemocné v nemocnicích. Filip jim přestýlal lůžka, zametal pokoje, 
roznášel jídlo, často přinášel potraviny z města. Dělat tuto práci 
pro něj bylo neobyčejně těžké, protože se štítil i té nejmenší špíny. 
Láska k Ježíši a lidským duším mu však pomohla překonat veškerý 
odpor. Svatý se staral hlavně o duše nemocných. Přiváděl k lůžkům 
umírajících kněze, aby jim posloužili posledním pomazáním, a když 
nemohl najít kněze, sám stál ve dne i v noci vedle umírajícího, aby 
v posledních chvílích jeho života obrátil jeho duši k Ježíši Kristu.

V roce 1548 Filip a kněz jménem Persiano Rosa začali kolem sebe 
shromažďovat muže, aby oživili jejich duchovní život. Především je 
povzbuzovali k častějšímu přijímání svatých svátostí. Z této sku-
pinky povstalo Bratrstvo Nejsvětější Trojice. Za nějaký čas začalo 
Bratrstvo dělat čtyřicetihodinovou pobožnost, během níž otec Per-
siano vystavoval Nejsvětější svátost a Filip pronášel duchovní slovo, 
přestože tehdy ještě nebyl knězem.

Jednoho dne přišlo na jejich bohoslužbu do chrámu třicet mla-
dých lidí, aby se svatému během jeho promluvy vysmívali. Jejich 
záměr však pro ně skončil velkým překvapením, neboť když vyslechli 
Filipova duchovní ponaučení, která uchvacovala srdce, všech třicet 
se obrátilo k Ježíši Kristu. Otec Persiano Rosa viděl, jak velký vliv 
mají na lidi duchovní promluvy Filipa a kolik dobra může dělat pro 
duše, a začal ho proto přesvědčovat, aby se stal knězem. Svatý ne-
chtěl takovou čest, ale otec Persiano mu jako jeho zpovědník a Boží 
zástupce přikázal ve jménu Božím stát se knězem.

Tehdy se Filip podřídil vůli svého duchovního vůdce a v roce 1551 
přijal kněžské svěcení, bylo mu necelých 36 let. Následně opustil 
pokoj v domě svého krajana a přešel do domu, v němž žil otec 
Persiano. Od té chvíle už pracoval jako otec Filip Neri. Začal ještě 
horlivěji usilovat o spásu nesmrtelných duší a hlavním prostřed-
kem mu byla zpověď. Každého svého známého se snažil naklonit k 
svátosti smíření. Každého dne byl připraven lidi zpovídat. Takovým 
způsobem je ovlivňoval duchovními radami a povzbuzeními, aby se 
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zcela rozešli s hříchem a vedli svatý život. Jen co na úsvitu otvírali 
chrám, svatý hned spěchal do zpovědnice a s velkou láskou sloužil 
každému, kdo chtěl očistit svou duši. Když nebyli lidé, kteří chtěli 
ke zpovědi, stál vedle zpovědnice a modlil se žalmy nebo růženec. 
Aby lidé věděli, že v chrámu je kněz a může je vyzpovídat, vycházel 
před chrám a tam se procházel. Celé ráno strávil ve zpovědnici a 
téměř v poledne sloužil mši svatou.

Když onemocněl, nepřestával zpovídat, dokonce ani když musel 
ležet v lůžku. Když ho přátelé prosili, aby se tak nevyčerpával, říká-
val: „Pro mě to ale vůbec není těžké, je to spíš odpočinek. Takovým 
způsobem chráním své duchovní děti, aby nezvlažněly.“

Zanedlouho začal sv. Filip, když všechny vyzpovídal, vyhlašovat 
společně pro všechny duchovní směrnice, které doplňovaly to, co ne-
řekl ve zpovědi. Pak začal vybízet chlapce, aby odpoledne, kdy je mlá-
dež více nakloněna k lehkovážným skutkům, přicházeli k němu na 
setkání. Tam jim Filip četl stránku či dvě z životopisu nějakého svaté-
ho a ptal se jich, co je z přečteného oslovilo. Nakonec se všichni spo-
lečně modlili. Také s nimi Filip někdy diskutoval na aktuální témata. 
Po ukončení setkání chlapci s knězem vycházeli s písní na procház-
ku. Šli do chrámu sv. Petra či do chrámu sv. Jana v Lateráně, a když 
se vraceli, zašli ještě do chrámu na kázání nebo na večerní modlitbu.

I když duchovní práce otce Filipa Neri s mladými chlapci a muži 
byla velmi užitečná, v domě, kde svatý žil, se našli takoví kněží, kterým 
se tato práce nelíbila. Odsuzovali časté zpovědi i časté přijímání Fili-
pových učedníků, halasná setkání se smíchem v jeho pokoji a pozdní 
mši svatou. Často svatému způsobovali různá příkoří, z kterých mu 
bylo těžko na srdci, ale z lásky k Ježíši mlčel a vroucně prosil Boha, aby 
vše vzal do svých rukou. Nakonec se tito kněží káli a Filipa odprosili.

Když počet duchovních synů sv. Filipa vzrostl, začali se setkávat 
ve větším pokoji ve vrchní části domu. Při duchovním čtení, kázání 
a diskuzích chlapci nedokázali udržet stálou pozornost, proto otec 
Filip dodal do programu zpěv písní a pěknou náboženskou hudbu, 
aby je tím víc přitáhl k Ježíši. Chtěl své duchovní syny zadržet od 
účasti na karnevalech, které by mohly skončit hříchem, proto za-
čal organizovat procházky s návštěvou sedmi hlavních římských 
chrámů. V chrámech sv. Petra a Pavla pronášel kázání a v chrámu 
sv. Šebestiána sloužil mši svatou a podával svaté přijímání. Pak 
všichni společně odcházeli navštívit zbytek chrámů. Ke společným 
procházkám otec Filip dodával i sportovní zábavy.

Zatímco hráči soutěžili, otec Filip odcházel stranou, vytáhl z kap-
sy evangelium, četl si o Kristově utrpení a přemýšlel nad tím, co 
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přečetl. Když k němu přiběhl nějaký mladík a prosil ho, aby si trochu 
pohrál spolu s nimi, ochotně souhlasil, protože byl přesvědčen, že 
i takovým způsobem slouží Bohu.

Otec Filip viděl, že započaté dílo přináší plody a že někteří z 
učedníků přicházejí každý den. Začal proto hledat místo, kde by 
bylo možné založit shromáždění. V roce 1575 papež Řehoř XIII. dal 
Filipovi chrám Panny Marie ve Vallicelli a Filip tam založil shromáž-
dění světských kněží, kterému dal název Oratoriáni. Tato kongregace 
měla být skupinou světských kněží, kteří žijí společně jako mniši, 
ale bez mnišských slibů, jen spojeni jedním duchovním vůdcem a 
vzájemnou láskou. Každý mohl opustit Oratorium, kdy chtěl, ale do-
kud byl tam, musel vykonávat všechna nařízení duchovního vůdce. 
Duchovní synové otce Filipa to vše vykonávali s láskou.

Jednoho dne přišel za sv. Filipem mladík František, student 
práv, a začal mu vyprávět své velkolepé plány do budoucna. Otec 
Filip s ním sdílel jeho pohled a nadšeně mu řekl: „Drahý Františku, 
jak jsi šťastný! Teď vystuduješ a jednoho dne se staneš advokátem. 
Potom se vypracuješ, budeš mít rodinu a možná jednou budeš mít 
dokonce vysoké postavení a už nebudeš mít, co víc si přát. Skutečně 
jsi šťastný!“ Student měl radost z nadšení kněze a dále před ním 
otvíral své plány do budoucnosti. Najednou sv. Filip chlapci řekl: 
„A co dál?“ František se zamyslel a jeho duši, jako by ozářilo jasné 
světlo. Najednou uviděl marnost těchto dočasných věcí, pro které byl 
tak nadšený, brzy nato opustil svět a vstoupil do Filipova oratoria.

Svatý Filip z velké lásky k Ježíši Kristu každý den sloužil mši 
svatou. Tato praxe nebyla v té době velmi rozšířená, ale svatý říkal, 
že lituje ty kněze, kteří se bez vážné příčiny rozhodují pro odpočinek 
místo každodenní ranní mše svaté. Říkal: „Nikdy nikde nenajde 
odpočinek ten, kdo ho hledá mimo Ježíše Krista. Ten, kdo hle-
dá útěchu ne v přítomnosti Útěchy samotné, vpravdě hledá své 
odsouzení. Kdo chce být moudrým bez pravé Moudrosti nebo 
spaseným bez Spasitele, ten není zdravý, ale je nemocný, není 
moudrý, ale hloupý!“

Otec Filip měl velkou úctu k Přesvaté Bohorodičce. Stále opa-
koval jméno Přesvaté Panny Marie a nazýval ji svou útěchou. Filip 
řekl: „Maria dává všechny milosti, které Boží dobrota uděluje svým 
dětem.“ K její cti často opakoval dvě krátké modlitby: „Panno Maria, 
Matko Boží, pros Ježíše za mě!“ a „Panno a Matko!“ Filip stále držel 
ve svých rukách růženec a často se na něm modlil. Všichni, kdo 
následovali jeho příklad, svědčili, že z modlitby růžence obdrželi 
ulehčení v pokušení.
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Jednu řeholnici, která se jmenovala Scholastika, mučila zoufalá 
myšlenka, že bude zavržena. Když o tom pověděla otci Filipovi, řekl 
jí: „Co to říkáš, Scholastiko? Co to říkáš? Ráj je tvůj!“ Sestra ale byla 
i dále neklidná a řekla: „Určitě půjdu do pekla.“ Tehdy svatý řekl: 
„Dobře, já ti dokážu, že to tak není. Pověz mi, za koho zemřel Ježíš 
Kristus?“ Sestra odpověděla: „Za hříšníky.“ Filip se jí zeptal: „A ty 
jsi kdo?“ Ona odpověděla: „Ubohá hříšnice.“ Otec řekl: „Tak vidíš. 
Za tebe Ježíš zemřel na kříži, a když jsi své hříchy omyla v Jeho krvi 
a z celého srdce je nenávidíš, budeš v ráji.“ Od té chvíle času byla 
sestra Scholastika vysvobozena ze svého zoufalství.

V roce 1592 otec Filip onemocněl a přiblížila se jeho smrt. Když 
přítomní kněží a lékaři mysleli, že už zemřel, zatáhli jeho lůžko 
závěsem. Vzápětí však uslyšeli, jak začal hlasitě opakovat: „Ó má 
přesvatá Vládkyně! Má požehnaná Vládkyně!“ Lékaři přiběhli k lůž-
ku, odtáhli závěs a uviděli, že svatý má ruce pozvednuté k nebi a 
sám visí v povětří nad lůžkem. Snažil se vztahovat ruce jakoby k 
někomu neviditelnému a přes slzy volal: „Já nejsem hoden! Kdo jsem 
já, má drahá Matko, že mě Ty navštěvuješ a zmírňuješ mou bolest? 
Nejkrásnější a Nejčistější Panno, nejsem hoden tak velké milosti!“

Když se ho lékaři ptali, co se stalo, odpověděl: „Copak nevidíte, 
že mě Matka Boží přišla navštívit a vzít mou bolest?“ Pak zůstal ležet 
na lůžku, přikryl se i s hlavou a zaléval se slzami. Pak se usmál 
a lékařům řekl: „Já vás teď nepotřebuji, Přesvatá Bohorodička mě 
uzdravila.“ Jeden z lékařů mu prověřil puls a potvrdil, že otec Filip 
je zcela zdráv, přestože ještě před chvílí umíral.

Poslední tři roky svého života svatý strávil téměř v samotné mod-
litbě, která byla často spojená s vnitřním nadšením. Byl mimořádně 
zbožný a učil tomu i jiné. Všechno dělal prostě a upřímně, z vřelé 
lásky k Ježíši a bližním.

V roce 1595, na svátek Božího Těla, otec Filip sloužil bohoslužbu 
ve své kapli a podal svaté přijímání několika přátelům. Pak celý den 
seděl ve svém pokoji, přijímal hosty a zpovídal je. Po půlnoci se mu 
přitížilo a zavolali mu lékaře. On jim však řekl: „Tady vy už nemů-
žete nic udělat. Já umírám.“ Pak otec Filip požehnal své duchovní 
syny, kteří se kolem něj shromáždili, a pokojně odevzdal svou duši 
do rukou nebeského Otce, kterého vroucně miloval. Do posledního 
dechu neúnavně opakoval: „Moje dítky, dítky, milujte Bohorodičku, 
milujte Marii!“ Svatý Filip Neri zemřel 26. května v roce 1595 ve dvě 
hodiny v noci ve svých 80 letech.

Ofi ciálně byl kanonizován v roce 1622, ale římský lid ho jako 
svatého ctil ode dne jeho smrti.
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SVATÝ MUČEDNÍK TERAPONT, BISKUP

Svatý Terapont byl biskupem města Sardy v Malé Asii. Obrá-
til mnoho pohanů od modloslužby ke Kristu Spasiteli. Za časů 
zločinného císaře Valeriana (253–260) mučitel Julius rozkázal 
uvěznit Teraponta a dlouho ho mořit hladem a žízní. Pak ho mučili 
různým mukami.

Julius ho odvedl do města Sinaon ve Frýgii a pak do galatské 
Ancyry. Po cestě mučedník snášel další nevýslovná muka. Když ho 
přivedli k řece Astala, vrazili do země čtyři kůly, k nimž svatého 
přivázali a bili ho, dokud mu nebylo vidět kosti.

Nakonec přišli do Lyddy blízko řeky Hermus1 a tam mučitel roz-
kázal Teraponta setnout mečem. Stalo se to v roce 258.

SVATÁ MUČEDNICE HELIKONIS

Helikonis, Kristova mučednice, byla narozena a vychována v Solu-
ni za vlády císaře Gordiana III. (238–244) a Philippa Araba (244–249).

Když modláři rozpoutali kruté pronásledování křesťanů, přišla 
do Korintu a viděla, že lidé všude přinášejí oběti běsům. Postavila 
se na vyvýšeném místě a začala volat: „Ó nerozumní korintští 
muži tvrdého srdce! Nemohu se ani dívat na vaši ohavnost. 
Opustili jste věčného a neporušitelného Boha a vrátili jste se 
k vražedným modlám! Pohleďte na výšiny nebes i na šíři země 
a sami uvažte: Kdo stvořil člověka z hlíny a vdechl mu ducha 
života? Ten, který drží v dlani všechno stvoření! On jediný je 

1 řeka Gediz na západě Turecka
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pravý a živý Bůh na nebesích! Bo-
hové pohanů jsou běsi, němí a bez-
duší, ať jsou jim podobni všichni, 
kdo se jim klanějí!“

Když tak svatá svobodně a hlasitě 
promlouvala, pohané ji zajali a ved-
li k prefektovi Peruniovi. Pohlédl na 
ni a viděl, že je ušlechtilého vzhledu, 
proto k ní začal laskavě promlouvat: 
„Přeji ti jen dobro, dcero, myslím, že 
věříš v naše bohy, kteří jsou věční, a 
mám z tebe radost.“ Svatá mu řekla: 
„Jakou radost mohou mít ničemové? 
Tvá radost se změní v pláč. Já věřím 
v Boha, který je nade vším.“ Prefekt jí 
řekl: „Krátce odpověz: Přineseš oběti 
bohům, nebo ne? Přísahám při mém 
bohu Asklépiovi, lékaři, že tě neušet-
řím, neuposlechneš-li císařské naří-

zení a nepokloníš se našim bohům!“ Svatá mu odpověděla: „Slyšíš, 
že svobodně říkám: Jsem Kristova služebnice! A Asklépius je kdo? 
Neznám ho. Ty dělej, co chceš, já se modlám nepokloním!“

Prefekt se rozhněval a začal svatou mučit. Nejprve ji nechal roz-
táhnout na zemi, bít ji a řezat chodidla. Pak ji nechal hodit do kotle 
naplněného vroucí pryskyřicí. Anděl Páně se však zjevil, ochladil 
kotel a pryskyřici přetvořil v chladnou rosu. Z kotle začala vychá-
zet velmi libá vůně. Když to prefekt viděl, podivil se: „Ó, jak velký 
je Kristus, že může oheň změnit ve vodu!“ Svatá mu řekla: „Za jak 
velké teď pokládáš své bohy, Dia a Asklépia, když je zahanbila jedna 
žena, služebnice Kristova?“

Tato slova kata však ještě více rozzuřila, nazval mučednici čaro-
dějkou, rozkázal strhnout jí vlasy i s kůží a pálit ji sedřenou hlavu 
hořícími svíčkami. Všechna ta muka mučednice statečně snášela, 
jako by žádnou bolest necítila. Prefekt změnil svou zuřivost v las-
kavost a začal ji přemlouvat: „Milovaná dcero, pojď a přines oběti 
nepřemožitelným bohům, nejlépe Venuši a Minervě. Udělám z tebe 
kněžku velké Diany a budeš rovna ženám senátorů. Ke cti tvého 
jména postavím uprostřed města zlatý sloup a napíši o tobě císařům. 
Budeš celému městu jako matka.“ Svatá Helikonis řekla: „Zaveď mě 
do chrámu svých bohů, abych jim přinesla oběť.“
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Když to prefekt uslyšel, naplnila ho radost a hned rozkázal tru-
bačům, aby začali troubit, aby se shromáždilo celé město. S velkou 
slávou vedl svatou do modlářského chrámu. Když vcházela do obě-
tiště, řekla žrecům: „Chci vejít sama a o samotě přinést čisté oběti. 
Všem rozkažte, aby z chrámu vyšli. I vy sami vyjděte a zamkněte 
dveře.“ Žreci ji poslechli a zamkli ji v obětišti. Sami byli venku, stáli 
před dveřmi, jásali, troubili na trubky a bušili do tympánů. Kristo-
va nevěsta byla uvnitř sama. Uchopila modlu Venuše, rozbila ji na 
tři části, pak shodila modlu Minervy, takže se celá rozsypala. Poté 
popadla Asklépia, shodila ho z jeho oltáře, odlámala mu ruce, nohy 
i hlavu a to samé udělala s Diem. Nebylo slyšet, jak bůžky rozbíjí, 
protože žreci i lidé hlasitě troubili a tloukli do tympánů. Stáli před 
obětištěm a čekali, dokud dívka neukončí své modlitby a oběti.

Zdálo se jim to ale už dlouho, proto žreci nahlédli do obětiště a 
uviděli na zemi rozbité své bohy a svatou, jak uprostřed chrámu 
chválí Krista svého Boha. Vběhli dovnitř, roztrhli si oděv, s velkou 
zlostí chytili mučednici a křičeli na prefekta: „Poprav tu čaroděj-
ku!“ Prefekt nařídil rozžhavit pec. Rozpalovali ji tři dny a pak do ní 
uvrhli svatou. Ona však, jako kdysi mládenci v Babylóně, uvnitř 
pece zpívala a velebila Pána, neboť oheň jí byl jako rosa a ohnivé 
plameny jako chladný vítr. Z pece vyšlehl plamen a popálil ty, co 
stáli kolem — do sedmdesáti mužů. Svatá za delší čas vyšla z ohně 
nezraněná.

Potom ji uvrhli do věznice, a když nastal den, vyvedli ji znovu 
před soud. Odsoudili ji k předhození dravé zvěři. Vypustili na ni dva 
hladové lvy, které mořili hladem tři dny. Ti přišli ke svaté, poklonili 
se jí a lízali jí nohy. Když to lidé viděli, začali křičet: „Vpravdě je 
tato ničemná žena čarodějka! I šelmy začarovala, že se jí nemohou 
dotknout! Poprav ji, vznešený, rychle ji poprav!“ Když tak lidé křičeli, 
Boží silou se vrata arény rozlámaly a lvi se s velkou zuřivostí vrhli 
mezi lidi. Ti začali před lvy utíkat a také prefekt ze strachu utekl. 
Lvi se za nimi hnali a chytali je. Zabili tak 120 osob.

Prefekt nevěděl, co dále dělat s mučednicí, proto rozkázal za-
bít ji mečem. Tak svatá mučednice Helikonis přijala mučednickou 
korunu.

(Její památka se slaví 28. května.)
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SVATÝ MUČEDNÍK JIŘÍ NOVÝ

Svatý Jiří byl synem zbožných 
rodičů. Jeho otec Jan byl jedním 
z prvních velmožů města Sreděc.1 
Jeho matka se jmenovala Marie. 
Rodiče zestárli a jako kdysi Abra-
hám a Sára neměli děti. Proto se 
s vírou ustavičně za dítě modlili 
k Pánu Ježíši a Jeho Přečisté Mat-
ce i k svatému mučedníkovi Jiřímu. 
Bůh vyslyšel jejich prosby a dal jim 
chlapečka, kterého při křtu nazvali 
Jiří. Rodiče ho vychovávali v bázni 
Boží i zdravých životních princi-
pech a postarali se o to, aby měl 

nejen světské vzdělání, ale aby na prvním místě znal Písmo svaté. 
Díky tomu, když Jiří dospěl, byl svou spravedlností a cudností po-
doben starozákonnímu Josefovi.

V té době vládli nad Bulharskem Turci. Když Jiří dosáhl 18 let, 
muslimové ho začali přesvědčovat, aby přijal jejich falešnou víru. 
Říkali: „Jiří, opusť křesťanskou víru a přijmi naši. Poslouchej našeho 
proroka a přijmi náš zákon.“ A začali mu na hlavu nasazovat po-
krývku hlavy, v níž chodili do své modlitebny. Jiří to však rozhodně 
odmítal: „Není správné, abychom my, křesťané, přijímali zvyky 
pohanů, nosili na hlavách jejich čepice, zapírali křest svatý a 
odvraceli se od pravého Boha, Ježíše Krista, Stvořitele všeho 
viditelného i neviditelného! Váš prorok není poslem Božím ani 
nenáleží k jeho prorokům a apoštolům. Vy sami nevíte, komu 
věříte; sami jste se odchýlili od pravé cesty.“

Těmito slovy je sv. Jiří odhalil i odsoudil a začal otevřeně a hla-
sitě oslavovat našeho Spasitele. Nakonec hodil čepici, kterou se mu 
snažili nasadit na hlavu, na zem, pošlapal ji a je nazval bezbožníky.

Muslimy naplnila zuřivost, vzali svatého, přivedli ho před svého 
kádího (soudce) a začali na něho žalovat: „Uráží a hanobí naši víru 
i zákon!“ Kádí začal vyznavači laskavě domlouvat: „Když se odvrá-
tíš od Ježíše Krista, kterého nazýváte Synem Božím, a uposlechneš 
příkazu našeho sultána Selima a vykonáš jeho vůli, přijmeš od něj 
dary a pocty a staneš se správcem tohoto velkého města.“ Mučedník 

1 dnešní hlavní město Bulharska, Sofi e



349

však před množstvím lidí pohrdl falešnou vírou a výrazně vyznal 
svého Pána a Boha, Ježíše Krista.

Tehdy soudce vzplanul hněvem a rozkázal svatého nemilosrdně 
bít železem. Pochopové mučili Jiřího tak krutě, že mu kousky sval-
stva odpadávaly od těla a krev z ran tekla potoky. Mučedník však 
svého Spasitele nezradil. Soudce nařídil pořezat ho noži po celém 
těle, od hlavy k patě, a přikládat k ranám hořící pochodně. Mučedník 
všechno mužně snášel a ustavičně vzýval jméno Pána Ježíše Krista.

Pak tyran rozkázal vláčet Jiřího s pohrdáním po městě. Svatý 
se na každém kroku hlasitě modlil k Ježíši Kristu. Pohané zapá-
lili uprostřed města oheň a chtěli v něm Jiřího spálit. Po cestě na 
místo popravy byl mučedník už tak zesláblý z ran, že zůstal ležet 
na zemi a jen ústy tiše vzýval Pána. Pohané ho hodili do ohně a 
tak sv. Jiří ukončil své hrdinné vyznání Pána Ježíše Krista. Stalo 
se to 11. února v roce 1515. Turci hodili do ohně i mnoho psů, aby 
křesťané nemohli najít jeho ostatky.

Bůh však oslavil svého milého mučedníka, najednou přišel černý 
mrak a spustil se silný déšť, který oheň uhasil. Na muslimy padl 
strach a rozutekli se. V noci se objevilo nad ostatky mučedníka velké 
světlo a ozářilo celé to místo. Tehdy věřící vzali tělo svatého, které 
zůstalo neporušené, a důstojně ho pochovali.

(Jeho památka se slaví 11. února a 26. května.)
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SVATÝ NIKITA CHALCEDONSKÝ, BISKUP A VYZNAVAČ

Svatý Nikita si od mládí zamiloval 
Ježíše Krista, odřekl se světa a zalíbil 
se Bohu modlitbou, půstem a dobrými 
skutky. Za tento ctnostný život byl usta-
noven biskupem ve městě Chalcedon. 
Starostlivě dbal o své ovce, obzvlášť o 
chudé, hladové a ty, kteří neměli kde hla-
vu složit. Našli v něm skutečného otce.

Nejvíc však sv. Nikita usiloval o čis-
totu víry. Když zločinný císař Lev V. Ar-
ménský (813–820) obnovil herezi iko-
noborectví, ctihodný otec proti ní začal 
horlivě bojovat. Všechny přesvědčoval, 
aby se drželi tradice otců a za to vytrpěl 
mnoho křivd od bezbožníků, vyhnanství 
a hlad. Po mnoha letech prožitých v tom-
to utrpení přešel do věčného odpočinku. 
Pán oslavil svého věrného služebníka a 
na jeho hrobě se děly mnohé zázraky.

SVATÝ LUDVÍK MARIA GRIGNION

Svatý Ludvík Maria Grignion de Montfort se narodil 31. led-
na 1673 v nevelkém městečku Montfort-sur-Meu1 v rodině zbož-
ného advokáta jako druhé z osmnácti dětí. Dva jeho bratři se stali 
kněžími a dvě sestry vstoupily do kláštera. Rodiče pokřtili svého 

1 městečko leží v Bretani na severozápadě Francie



351

syna hned následujícího dne po naroze-
ní a dali mu jméno Ludvík. U biřmová-
ní přijal jméno Maria, které vyjadřovalo 
jeho velkou lásku k Panně Marii.

Jeho zvláštní zbožnost k Přesvaté 
Bohorodičce se projevila už v dětství. 
Když mu bylo pět let, začal se modlit 
už celý růženec, tedy 150krát Zdrávas 
Maria. Své vrstevníky naléhavě vybízel 
slovem i příkladem k ctnostnému živo-
tu, k vřelé lásce k Matce Boží a k ná-
sledování jejich ctností. Za své heslo si 
zvolil obrácení se na Marii slovy: „Do-
kážu, že Tě miluji!“ Každý ho mohl vel-
mi často vidět u oltáře Přečisté Panny.

Po ukončení místní školy ve 12 letech 
Ludvík začal studia v Kolegiu sv. Tomáše Becketa v Rennes. Tady 
se chlapec poprvé setkal s chudými a potřebnými lidmi. Byl tím tak 
zasažen, že začal navštěvovat bezdomovce, kteří bydleli v útulcích, 
a pomáhal jim. Jeden z chlapců ustavičně chodil ve starém, prodře-
ném oděvu, a stal se proto předmětem výsměchu spolužáků. Ludvík 
Maria se rozhodl udělat pro chlapce sbírku. Děti vysbíraly málo 
peněz, ale Ludvík přece jen šel s chudákem ke krejčímu a začal ho 
prosit: „Vidíte, to je můj bratr, i Pánův, udělali jsme ve třídě sbírku, 
abychom ho náležitě oblékli. Škoda, že se nám nepodařilo vybrat 
celou potřebnou částku. Můžete od sebe doplnit to, co nám chybí?“ 
Krejčího se to tak dotklo, že bez váhání souhlasil.

Jednoho dne, když Ludvík zůstával ve vnitřní modlitbě, dostal 
světlo, že má svůj život zasvětit službě Bohu a bližnímu jako kněz.

V roce 1693 se mladý Ludvík rozhodl jít do Paříže s úmyslem 
pokračovat ve studiu v tamějším duchovním semináři sv. Sulpicia. 
Opustil rodné město a pěšky ušel téměř 300 kilometrů. Po cestě 
tento mladý ctitel Panny Marie potkal dva chudáky. Jednomu z nich 
dal všechny své peníze s vědomím, že to činí samotnému Ježíši. 
Když za chvíli potkal ještě druhého žebráka, sundal svůj nový oděv 
a vyměnil ho za jeho. V těchto hadrech přišel do hlavního města 
Francie, kde začala nová etapa jeho života. V Paříži na radu svých 
vychovatelů vstoupil do kongregace Blahoslavené Panny Marie, aby 
ještě více prohloubil svou úctu k Panně Marii. Tuto duchovní cestu 
sv. Ludvík už nikdy neopustil. Stoupal po ní s hlubokou vírou a 
apoštolským zápalem, až do své smrti.
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Za dva roky zemřel Ludvíkův dobrodinec, který ho materiálně 
podporoval. Mladík mohl dále zůstat na studiích pouze pod pod-
mínkou, že se bude starat o těžce nemocné. Tento úkol vykonával 
velmi starostlivě. Už v semináři si Ludvík uvědomil podstatu křes-
ťanství a svou budoucí duchovnost. Pochopil, že dědičným hříchem 
se všichni lidé stali otroky hříchu, a proto je třeba stát se otrokem 
Ježíše v Marii. Toto poznání mu Pán odhalil na modlitbě.

Lidé však nechtěli takovou tvrdou pravdu slyšet. Ludvík proto 
musel snášet nemalé těžkosti a ponižování. Mnozí ho pokládali za 
podivína a fanatika. Tak tomu bylo po celý jeho život. Přečistá Panna 
nelitovala křížů pro svého otroka. Čím víc jí byl vydaný, tím více se 
ho snažila otužovat a čistit jeho duši utrpeními. Jeho vůli posilovala 
překážkami a odtrhávala mu srdce od všeho pozemského, aby ho 
mohla přetvořit k podobě svého Neposkvrněného Srdce.

Z vlastní zkušenosti si svatý zapsal v sešitu tato slova: „Je prav-
dou, že nejvěrnější služebníci svaté Panny, protože jsou jejími 
nejoblíbenějšími, dostávají největší nebeské milosti i laskavos-
ti, a to jsou kříže. Mýlí se ti, kteří si myslí, že kdo našel Marii 
pravou pobožností, bude osvobozen od kříže a bolestí. To by byl 
velký omyl. Naopak, musí trpět více než jiní, protože Maria, 
matka živých, všem svým dětem dává kousky ze stromu života, 
kterým je Ježíšův kříž. Přesvatá Bohorodička nás neoddaluje 
od kříže, který Bůh určil pro každou duši, ale dává nám milost, 
abychom jej nesly trpělivě, ba až radostně. Takže kříže, které 
ona dává svým, jsou spíše sladké, než trpké.“ Svatý Ludvík pak 
napsal práci „List přátelům kříže“, v jaké detailně vysvětluje podstatu 
utrpení, jeho velikost a nutnost pro křesťany.

Během studií měl Ludvík příležitost pracovat v knihovně. Díky 
tomu se mohl ponořit do děl otců církve a zkoumat práce svatých 
o Matce Boží. Tato duchovní formace pro něj byla velmi užitečná a 
zvětšila jeho vědomosti spojené s úctou k Panně Marii.

Dne 5. června 1700 byl sv. Ludvík vysvěcen na kněze. Tehdy mu 
bylo 27 let. Jako mladý kněz si vzal za úkol učit chudobné vesničany 
katechismu a vybízet hříšníky k úctě k Panně Marii. V listopadu 
téhož roku Ludvík vstoupil do třetího řádu sv. Dominika a požádal 
o dovolení učit o důležitosti modlitby růžence a zakládat bratrstva 
Mariiných modlitebníků. Hned potom se odebral do Nantes, kde 
toužil začít svou pastoraci. I v kněžském stavu musel snášet další 
utrpení: pomluvy, závist, úskočnost, zuřivou nenávist a nepochopení 
ze strany církevních kleriků a skrytých nepřátel Spasitele. Zakusil 
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mnohé překážky jak ze strany jansenistů1 a bezbožníků, tak i ze 
strany kléru.

Už v únoru 1701 byl nucen opustit Nantes a vydat se do Paříže. 
Když tam přišel, navštívil duchovní seminář v naději, že aspoň tam 
bude moci přenocovat u známého rektora. Čekalo ho ale velké rozča-
rování. Rektor mu přede všemi ukázal dveře a brutálně ho vyhnal.

V Paříži sv. Ludvíka ale čekaly ještě těžší zkoušky. Jako knězi 
mu dali práci ve špitálu v Poitiers, který byl zároveň chudobin-
cem, sirotčincem a domovem pro lidi bez přístřeší. Žil v nesnesi-
telných podmínkách a nocoval pod schody. Žádná síla na světě 
však nemohla zmenšit jeho lásku k Ježíši a Marii. Svatý říkal: „Ne-
umím Ti vypovědět, ó Matko, jak Tě miluji, ale dokáži Ti, že 
Tě miluji.“

Vedení nemocnice mu závidělo jeho ctnosti a popularitu mezi 
nemocnými, proto ho rychle uvolnili. Bez základních prostředků 
k životu byl Ludvík nucen žebrat. Jednou za den dostával od sester 
benediktinek trochu teplého jídla. Boží prozřetelnost však bděla 
nad svým služebníkem. Na počátku roku 1703 svatý, na prosby 
nemocných, dostal od biskupa dovolení vrátit se na původní místo 
své služby v nemocnici. Tam vykonával nejčernější práce. Zametal 
místnosti, převazoval rány, vynášel nečistoty, umýval nádobí.

Z dívek, které přisluhovaly v nemocnici, Ludvík založil nábožen-
ský spolek „Dcery moudrosti“. První sestrou a spoluzakladatelkou 
nového shromáždění se stala Marie Louise Trichet, která se pod 
vlivem charismat svého zpovědníka a duchovního otce rozhodla 
opustit svět a obléci řeholní hábit. Jeho činnost však znovu vyvolala 
odpor a musel opět z donucení nemocnici opustit.

S dovolením místního biskupa Ludvík začal v roce 1704 misii 
v Montbernage, v chudé diecézi v Poitiers. V bývalé stáji udělal 
kapli, kde se modlil, evangelizoval, kázal, organizoval rekolekce 
a shromažďoval děti, aby je zachránil od zkaženosti. To vše bylo 
příčinou mnohých obrácení. Lidé v zástupech přicházeli na jeho 
kázání. Každá misie trvala týden: pro muže (otce a mládence), pro 
ženy (matky a děvčata), pro děti a pro chudobné. Také horlivě vy-
stupoval proti jansenismu. Kvůli tomu heretici začali úporný boj se 
svatým, až nakonec dosáhli svého. Církevní vláda zakázala misie a 

1 Heretické hnutí, uprostřed katolické církve, blízké k protestantismu. Jeho 
stoupenci vystupovali proti uctívání Marie jako Matky Boží i proti Nejsvětěj-
ší eucharistii. Tato hereze byla rozšířena především v 18. století ve Francii.
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přinutila Ludvíka opustit město. Bídný misionář se vydal do Říma 
s cílem jet na zahraniční misie.

V roce 1706 Ludvíka Grigniona přijal papež Klement XI., který 
s velkým zaujetím vyslechl podstatu jeho učení o dokonalé zbožnos-
ti k přečisté Panně Marii. Svatý otec mu udělil titul apoštolského 
misionáře a poslal zpět do vlasti se slovy: „Pro tebe je velké pole 
činnosti ve Francii, vrať se tam.“ Ludvík během dalších deseti let 
prošel tisíce kilometrů pěšky, navštěvoval vesnici za vesnicí, dával 
rekolekce a věnoval se misiím. Čím více se k němu hrnuli věřící, 
tím silněji narůstal odpor jeho nepřátel. Jen co se svatý objevil 
v okolí Poitiers, místní biskup mu okamžitě rozkázal opustit město. 
Tak tomu bylo až do smrti ctihodného otce: pronásledování, zloba, 
pohrdání, pomluvy a opuštěnost se staly jeho věrnými průvodci na 
životní cestě. Vyhnaný z jedné diecéze šel do druhé, jen aby mohl 
pracovat pro spásu duší a k větší slávě Boží. Dokonce ani rodná 
matka nepřijala Ludvíka na nocleh.

Příkoří však nezlomila Ludví-
kovu víru, naopak, rozpalova-
la v jeho duši stále větší oheň 
Kristovy lásky. Matka Boží, jako 
odpověď na jeho tak velkou hor-
livost a lásku, obdarovala svého 
věrného služebníka mimořádný-
mi milostmi. Svatý nejenže byl 
divotvůrcem, ale bylo mu dáno 
už zde na zemi okusit nebeské 
štěstí v těsném spolužití s Ježí-
šem a Marií. Ludvík učil, že Je-
žíš Kristus je konečným cílem 
života každého křesťana1 a Bo-
horodička je nejkratší cesta 
k Němu. Řekl: „Proč tak málo 

známe Spasitele? Protože jsme nedostatečně poznali Marii. 
Na cestě svatosti je zpočátku Maria, potom Ježíš Kristus, dále 
Bůh Otec.“ Jeho oblíbené výroky zněly: „Jenom Bůh!“ a „Skrze 
Marii k Ježíši!“

Svatý Ludvík žil v neustálém sebeodříkání. Vstával ve čtyři hodiny 
ráno, uléhal v jedenáct v noci. Za lůžko mu sloužila hrstka slámy. 
Každého dne se modlil 10–15 plných růženců. U Bohorodičky si 

1 Viz jeho práce „Láska věčné moudrosti“
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vyprosil milost modlit se růženec dokonce i ve spánku. Když spal, 
anděl neustále přebíral v jeho rukách zrníčka a ústa svatého se 
pohybovala a promlouvala modlitbu Zdrávas Maria. Právě toto usta-
vičné spojení svatého se Spasitelem a Jeho Matkou bylo příčinou 
úspěchu jeho misionářské činnosti.

Služebník Boží navštěvoval domy dokonce i zatvrzelých hříšní-
ků, kde po modlitbě Andělského pozdravení začínal svou promluvu 
v takové síle Ducha a s takovým nadšením, že ti, k nimž přišel, 
nevěděli, jak se chovat.

Jednou sv. Ludvík se svatou horlivostí vešel do nevěstince. Je-
den muž, který tam zrovna byl, se na něho vrhl s nožem v ruce a 
vyhrožoval mu, že jestli okamžitě neodejde, zabije ho. Svatý pokojně 
odpověděl: „Dobře, můžete to udělat, ale s jednou podmínkou: po mé 
smrti se obrátíte k Bohu. Vaše obrácení je mi dražší než můj život.“ 
Tato slova útočníka zasáhla jako blesk. Pustil nůž, začal vzlykat, 
celý se roztřásl a utekl pryč. Jedna z žen pod dojmem toho, co se 
stalo, poklekla a činila pokání. Pak se stala vzorem kajícího života.

Ve městě La Rochelle sv. Ludvík masovými obráceními vyvo-
lal takovou zlobu kalvinistů, že se ho pokusili otrávit. Pán však 
prostřednictvím lékaře svého služebníka zachránil. Jeho zdraví už 
tím ale bylo podlomeno. Věrný otrok Přečisté Panny Marie zemřel 
28. dubna roku 1716 se slovy: „Všechno skončilo. Už více nebudu 
hřešit.“ Bylo mu jen 43 let. Ostatky sv. Ludvíka de Montfort spočívají 
v Basilice v Saint-Laurent-sur-Sévre.

Osmnáct měsíců po pohřbu sv. Ludvíka Maria Grigniona dala 
církevní vláda povolení otevřít jeho hrob. Tělo mrtvého bylo neporu-
šené a vydávalo zvláště libou vůni, jako z květů. Matka Boží oslavila 
svého otroka zázračnými znameními, která se děla na jeho přímluvu. 
Papež Pius XII. ho v roce 1947 prohlásil za svatého.

Sám velký misionář prorokoval, že rukopisy jeho knih „O pravé 
mariánské úctě“ a „Tajemství Mariino“ satan skryje ve skříni na 
mnoho let (126). Když je najdou a vytisknou, rozběhnou se po celém 
světě a povedou k vytvoření armády rytířů Přečisté Bohorodičky, 
která směle vytáhne do boje proti satanovi a jeho stoupencům. Tak 
se i stalo. V roce 1842, čistě náhodně, byla tato díla nalezena ve 
staré skříni v domě otců montfortánů.1 K dnešnímu dni byl traktát 
„O pravé mariánské úctě“ vydaný 350krát v třiceti jazycích.

1 Následovníci duchovnosti otce Ludvíka z kongregace Misionářů Tovaryš-
stva Mariina, které sv. Ludvík založil.
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SVATÁ PANNA A MUČEDNICE TEODOSIE

Svatá Teodosie se narodila v Cařihradu zámožným křesťanským 
rodičům. Ti zpočátku neměli děti, a byli z toho velmi smutní. Často 
přicházeli do chrámu a modlili se k Bohu, aby jim dal děti. Jednou, 
když byli v chrámu sv. Anastázie a matka se modlila za dítě, zjevila 
se jí sv. Anastázie a řekla: „Nebuď smutná, ženo, počneš a porodíš.“ 
Ona vyprávěla o zjevení svému manželovi a on řekl: „Jakože živ je 
Hospodin, jestliže se nám narodí dítě, přineseme ho jako dar Ježíšo-
vi.“ Za nějaký čas žena porodila děvčátko a nazvali ji Teodosie neboli 
daná Bohem. Čtyřicet dní po narození matka přinesla děvčátko do 
chrámu a zasvětila je Bohu. Pak se s ní vrátila domů a vychovávala 
ji v bázni Boží a křesťanských ctnostech.

Když bylo děvčátku sedm let, zemřel jí otec a matka ji zavedla do 
monastýru sv. Anastázie. Tam Teodosii nechala, aby sloužila Pánu. 
Za tři roky zemřela i matka a všechen majetek odkázala své dceři. 
Teodosie však nechtěla rodičovský majetek, přikázala rozdat ho 
chudobným a sama se zasvětila Bohu. Navždy zůstala v monastýru.

Za vlády císaře Lva III. Isaurského (717–741) začali heretici ničit 
ikony. Svatá Teodosie spolu s jinými řeholnicemi byly svědky, jak 
na příkaz císaře chtěli z brány shodit měděný obraz Spasitele, který 
tam byl už z časů Konstantina Velikého. Svaté panny se postavily na 
obranu ikony a shodily ikonoborcům žebřík, s jehož pomocí chtěli 
ikonu strhnout a hodit na zem. Jako trest za to císař Lev nařídil, 
aby všechny řeholnice, které při tom byly, sťali mečem.

Teodosii, která směle vyznávala pravou víru, císař nařídil hodit do 
věznice a každý den jí zasadit sto ran. Tak byla mučena sedm dní. Os-
mého dne ji mučitel rozkázal vést po celém městě. Když svatou přivedli 
na místo, kde prodávali dobytek, jeden krutý voják si tam probodl nohu 
kozím rohem. Rozhněval se kvůli tomu, vzal ten roh a bil jím svatou po 
krku. Vrazil ho Teodosii do hrdla tak silně, že hned odešla k Pánu. Křes-
ťané pochovali její svaté tělo. Pán u jejich ostatků uzdravoval nemocné.
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SVATÁ RITA

Ve vesnici Roccaporena na úpatí 
Apenin žili mladí manželé, zeměděl-
ci, Antonio a Amata Lotti. Neměli 
velký majetek, ale chleba stačilo 
pro ně i pro chudé, kteří je prosili o 
almužnu. Manželé žili spokojeně a 
šťastně, hříšníky přiváděli k pokání 
a nepřátele k usmíření. Lidé je proto 
nazývali „mírotvůrci Ježíše Krista“. 
Neměli však děti a z toho byli smut-
ní. Trápilo je to a často se modlili 
k Pánu, aby je obdařil potomstvem, 
děti však přesto neměli.

Až po dlouhých letech horlivé a 
ustavičné modlitby, když už začali 
pomalu stárnout, je Bůh roku 1381 
naplnil radostí z narození dcery. Nesmírně šťastni a vděční Bohu za 
takový dar, zanesli čtvrtého dne po narození dítě do farního chrámu 
v sousedním městě Cascia. Při křtu dostalo děvčátko jméno Mar-
gherita (zkráceně Rita).

Rodiče nad ní mimořádně bděli a obraceli její srdce k Ježíši Kristu. 
Rita se už v dětství stala malou Boží služebnicí. Sledovala nevinné 
zábavy sousedských dětí, ale nespěchala, aby se jich účastnila. Když 
ji matka chtěla pěkně obléci a vzít s sebou na procházku, schovávala 
se v koutku a modlila se. Tímto chováním Rity chtěl Bůh uchránit 
její matku, aby se neprovinila, kdyby rozkošným oděvem probouzela 
v srdci dítěte pocit nezdravé a pro duši škodlivé marnivosti.

Zato s velkou radostí děvčátko spěchalo s rodiči do chrámu. Dí-
venka si našla v Božím domě tiché místo a zbožně se modlila mod-
litbu Zdrávas Maria, kterou uměla zpaměti. Přestože bylo děvčátko 
ještě malé, dobře rozumělo, co to znamená, že má Pána Ježíše Krista 
milovat celým srdcem. Velmi se bála zarmoutit Ho nějakým provi-
něním. Ve dne i v noci zůstávala v tiché části domu, která se jí stala 
kapličkou, a dlouho se tam modlívala. Tento tichý a bohumilý život 
by Rita nikdy nepřerušovala, kdyby to nevyžadovalo stáří jejích rodi-
čů. S velkou láskou jim pomáhala v každé práci v domě i na zahradě. 
Bůh jí dal tolik síly a šikovnosti, že si uměla poradit s jakoukoliv prací.

Když bylo děvčeti dvanáct let, podle tehdejšího zvyku měla určit 
svůj další životní stav. Rita se proto po modlitbě rozhodla vstoupit 
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do kláštera a zasvětit se službě Bohu. Úmysl Rity rodiče zasmušil. 
Začali plakat a prosit ji, aby se smilovala nad jejich stářím a ne-
opouštěla je, když nejvíce potřebují její pomoc. Přání rodičů Ritu 
zarmoutilo, ale zůstala s nimi. Současně slíbila Ježíši, že i když 
nemůže vstoupit do kláštera, z lásky k Němu zůstane žít v čistotě.

Rodiče viděli, že se dcera podřídila jejich vůli, a začali myslet 
na to, že pro ni najdou dobrého manžela a vdají ji. Pro děvče bylo 
takové přání rodičů nečekané a velmi zraňující. Když jí oznámili 
svoje rozhodnutí, Ritu zalily slzy a nemohla promluvit ani slovo. Pak 
řekla rodičům, že zasvětila svou duši i tělo Ježíši a nechce žádné-
ho jiného ženicha. Rodiče ji však nechtěli poslouchat, nechápali, 
že nemají právo nutit dceru k manželství, a proto dále vyžadovali, 
aby se vdala. Když Rita viděla, že její odpor k ničemu nevede, za-
rmoucená šla do svého pokoje a tam na kolenou pod křížem dlouho 
prosila Boha, aby jí ukázal, co má teď dělat. Po modlitbě pokojně a 
pokorně řekla rodičům, že podle jejich přání je připravena vstoupit 
do manželství.

Rodiče chtěli pro svou dceru co možná nejlepšího ženicha. Vy-
brali proto Paola Manciniho, syna bohatých a vlivných rodičů. Sama 
Rita by však nikdy svou ruku Paolovi nedala. Byl mladíkem hrdého 
charakteru, prudkým, svárlivým a zcela bezbožným. Rita se ale ve 
své bezútěšné situaci už bez jakéhokoliv odporu podrobila všemu a 
přijímala to jako Boží vůli. Za nějaký čas došlo ve farním chrámě k 
sňatku. Paolo byl velmi spokojen, ale Rita byla smutná. Její manžel 
byl natolik příkrý a krutý, že se brzy její život s ním stal utrpením. 
Jeho hrubá slova a každodenní výbuchy hněvu ztěžovaly Ritě život 
a činily ho velmi nešťastným.

Nezlomila se však. Přijímala tyto těžké kříže každodenního živo-
ta jako seslané od Boha a nesla je s velkou trpělivostí a pokorou. 
Rozhodla se změnit charakter Paola. Rita ve všem pomáhala svému 
domácímu služebnictvu a zároveň se snažila svému manželovi do-
mov zpříjemnit. Když se hněval a trápil ji různými výtkami a nespo-
kojeností, mlčela a pokorně dělala všechno, co si jen přál. Mluvila 
k němu jen mírnými a laskavými slovy. Svou pokorou a trpělivostí 
si však Rita ještě ztížila život, protože Paola takové chování hněvalo 
a začal ji trápit ještě víc. Často jí lál, a dokonce i bil. Ona se ale stále 
modlila a nic ji nerozrušilo. I nadále vykonávala všechna přání svého 
manžela a kromě toho se o něj velmi dobře starala. Obzvláštní po-
zornost věnovala tomu, aby měl Paolo vždy čistý oděv. Sama nikdy 
z domu nevycházela, jen do chrámu a k rodičům. Když šla, bylo to 
vždy s vědomím a souhlasem manžela.
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Takový svatý život Rity a její ustavičná modlitba za obrácení 
manžela přinesly plody. Paolo nad sebou začal přemýšlet. Když se 
Ritě podařilo několikrát mu vysvětlit, jak jeho chování těžce uráží 
Boha a zároveň ponižuje jeho lidskou důstojnost, začal se za své 
nadávání a výbuchy hněvu stydět. Jestli se ještě někdy ze zvyku 
k Ritě zachoval hrubě, hned odešel z domu a vracel se až tehdy, když 
už byl úplně pokojný. S Boží pomocí pak Paolo uviděl své hříchy, 
vyznal svou velkou vinu před Ježíšem a manželkou, upřímně činil 
pokání a stal se dobrým manželem a zbožným křesťanem. Pro Ritu 
nastaly dny tichého štěstí. S vděčným srdcem oslavovala Boha za 
vyslyšené modlitby a obrácení manžela.

Brzy Bůh naplnil dům Rity a Paola velkou radostí — narodili se 
jim dva synové Giovanni a Paolo. Rita vychovávala své děti velmi 
pečlivě, především se snažila obracet jejich srdce k Ježíši Kristu a 
učila je modlit se. Její manžel Paolo, z něhož se stal už jiný člověk, 
měl ze svých synů velkou radost a pomáhal své manželce děti vy-
chovávat svým dobrým příkladem.

Rita dokonale vykonávala povinnosti manželky i matky a zároveň 
se i modlila. Usilovala o co nejhlubší spojení s Ježíšem a všechny své 
záležitosti se snažila dělat k Jeho větší slávě. Jestliže někdo před ní 
začal pomlouvat sousedy, Rita ospravedlňovala nepřítomného, zdů-
razňovala jeho dobré rysy charakteru, anebo převedla rozhovor na 
jiné téma. Když si některé ženy stěžovaly na krutost svých manželů, 
radila jim, aby obviňovaly nejprve samy sebe a své jazyky. Svatá také 
navštěvovala nemocné a chudobné, těšila je, vybízela k trpělivosti 
a často jedním Zdrávas vracela nemocným zdraví.

Přestože domácí povinnosti zabíraly Ritě mnoho času, uměla si 
i tak najít čas na každodenní rozjímání o Kristových mukách a na 
modlitby. To v ní rozněcovalo oheň lásky k Ježíši a posilovalo duši.

Pokojný život Rity přetrhla nečekaná smrt manžela. Zahynul při 
sváru se svými dřívějšími nepřáteli. Svatá spoléhala jen na Boha, 
pro manžela se už netrápila, jen prosila o milosrdenství pro jeho 
duši. Vrahům odpustila a modlila se, aby činili pokání. Když zůstala 
vdovou, všechnu svou pozornost věnovala výchově synů. Díky její 
starostlivosti byli chlapci poslušní, modlili se a přistupovali spolu 
s matkou ke svatému přijímání.

Pak se však začali měnit vlivem přátelství s jinými mladíky a 
začali být nadšeni jejich názory. Rozhodli se, že se vrahům svého 
otce pomstí. Když se o tom Rita dozvěděla, začala je prosit, aby 
na nic takového ani nepomysleli. Giovanni a Paolo však tentokrát 
nechtěli svou matku poslechnout. Když viděla, že sama je nemůže 
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nijak ovlivnit, s velkou bolestí v srdci poklekla pod křížem a začala 
prosit Pána, aby její syny ochránil, aby se nedopustili zločinu. Bůh 
vyslyšel její modlitbu a do roku oba dva těžce onemocněli. Během 
nemoci se upřímně káli za svůj hříšný úmysl, přijali svaté svátosti a 
pokojně přešli do věčnosti. Pro matku bylo těžké ukládat své mladé 
syny do hrobu, ale utěšovala ji myšlenka, že Bůh je tímto způsobem 
odvrátil od velkého zločinu pomsty.

Po pohřbu synů se život Rity stal ustavičnou modlitbou a půstem. 
Bylo ji možné vidět jen v chrámě, kolem nemocných anebo mezi 
chudobnými. V té době se rozhodla vstoupit do kláštera, protože už 
neměla žádné překážky k uskutečnění své touhy.

V sousedním městě Cascia byly dva ženské kláštery. Rita tam šla 
a prosila, aby ji přijali do kláštera sv. Magdalény. Tam ji však ne-
chtěli přijmout, neboť byla vdova. Rita se třikrát obracela k předsta-
vené kláštera se svou vřelou prosbou, ale pokaždé ji odmítly. Jedné 
noci, když se svatá modlila a prosila Ježíše, aby jí pomohl vstoupit 
do kláštera, zjevil se jí anděl, který ji zavedl do klášterní kaple, kde 
v modlitbě pokračovala. Když ji představená a sestry zrána uviděly 
v kapli, velmi se podivily, protože dveře kláštera byly zamčeny, takže 
nikdo zvenčí sem nemohl přijít. Tehdy jim všechno pověděla. Sestry 
v tom uviděly Boží vůli a do kláštera ji přijaly.

Svůj život v klášteře Rita začala s velkou radostí a vděčností 
Bohu, že jí dovolil stát se Kristovou nevěstou. Všechna řeholní pra-
vidla vykonávala mimořádně svědomitě. Pokládala se za poslední ze 
všech řeholnic a nehodnou otrokyní věrných Ježíšových služebnic. 
Snažila se zříkat své vlastní vůle a ve všem se řídila jen vůlí Ježíše 
Krista skrze klášterní představené, které jí zastupovaly samotného 
Boha. Když s Boží pomocí Rita šťastně ukončila čas zkoušky, ses-
try ji uznaly za hodnou zasvětit se doživotní službě Bohu v kláš-
teře sliby chudoby, čistoty a poslušnosti. Během mše svaté složila 
v přítomnosti sester sliby, že bude vždy, až do samé smrti, žít podle 
pravidel řehole.

V klášteře byl jejím nejdražším bohatstvím Ježíš a láska k Němu. 
Jednou řekla sestrám: „Řeholnice, která touží zcela náležet Bohu, 
musí být úplně odloučená od pozemských věcí.“ Rita nerada vychá-
zela z kláštera, aby se nevystavovala pokušení, a také velmi bděla 
nad svými pohledy a myšlenkami. Sestrám říkala: „Dávejte pozor, 
kam se díváte, kam jdete a s kým se setkáváte. V tom, na co se 
díváme, je vždy nebezpečí provinit se proti Bohu a našim slibům.“

Rita se ve své cele i před Nejsvětější svátostí v kapli mnoho mod-
lila k Pánu Ježíši, Matce Boží a svatým. Jednou ve své cele padla na 
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zem s rukama rozpřaženýma do tvaru kříže u nohou ukřižovaného 
Ježíše a vnímala, jak bolestné utrpení na sebe Pán vzal. Prosila Ho 
o milost, aby i ona mohla za své hříchy pociťovat aspoň část Jeho 
bolesti. Ježíš vyslyšel její prosbu; obdaroval ji viděním, při němž 
jeden trn z Jeho koruny zasáhl její čelo a probodl je. Rita z bolesti 
upadla až do bezvědomí. Pak se jí na čele udělala hluboká rána, 
která jí způsobovala nevýslovnou bolest. Další svůj život Rita trávila 
ve své cele. Byly to roky velkého utrpení a lásky, nejlepší příprava 
na smrt a šťastnou věčnost.

Několik dní před smrtí se Ritě zjevil Ježíš Kristus s Přesvatou 
Bohorodičkou a oznámil jí, že brzy zemře. Když se o tom sestry do-
zvěděly, přišly do její cely. Rita jim řekla: „Přišel čas odejít k mému 
Snoubenci. Možná jsem vás dostatečně nectila, možná jsem vás nemi-
lovala tak, jak bych měla, anebo jsem někdy nebyla poslušná. Proto 
prosím o odpuštění za všech-
na má provinění proti lásce a 
poslušnosti. Vím, že jsem vám 
byla na obtíž svou dlouhou ne-
mocí, a především tou ranou, 
kterou jsem tak dlouho měla 
na čele. Prosím, smilujte se 
nade mnou, a jestli jsem vás 
nějak ponížila, byť nevědomě, 
odpusťte mi a modlete se za 
mě k Bohu.“ Pak dodala: „Ses-
try, já se nebojím smrti, já 
už vím, co znamená zemřít. 
Je to zavřít oči pro svět a 
otevřít je pro Boha.“

Pak se Rita vyzpovídala, přijala svaté přijímání a svátost poma-
zání nemocných a začala se modlit. Poté pohlédla na kříž a v pokoji 
odevzdala svou duši do rukou Ježíše Krista. Stalo se to 22. května 
roku 1457 v jejích 76 letech. Ode dne své smrti byla sv. Rita vždy 
ctěna jako světice. Bůh skrze ni učinil mnoho zázraků.

(Její památka se slaví 22. května.)
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SVATÍ BASIL A EMMELIE

Jedná se o rodiče sv. Basila Velikého. Tito svatí rodiče měli 
10 dětí, z nichž jsou čtyři světci. I matka jednoho z rodičů, Mak-
rina starší, byla ctěna jako svatá. Basil a Emmelie učili své děti 
napodobovat Boží lásku svým příkladem a to lze označit za základní 
tajemství jejich výchovy i vlastní sebevýchovy. V rodině byl stanoven 
žebříček hodnot podle Božího řádu a rodiče děti milovali hodně, ale 
Boha více než je. Netřeba se proto divit, že jejich děti: Řehoř z Nyssy, 
Basil Veliký, Makrina Mladší i nejmladší Petr, který byl biskupem 
v Sebaste v Arménii, se stali také svatými.

SVATÝ ATHANASIOS ATHOSKÝ

Otec Athanasia zemřel, ještě před 
narozením syna. Matka chlapce hned 
po narození dala pokřtít a pak odešla za 
svým manželem k Pánu. Při křtu dítě do-
stalo jméno Abraham, a protože se sta-
lo sirotkem už v plenkách, jedna řehol-
nice ho velkodušně přijala a vychovala.

Již během dospívání se u Abraha-
ma projevovaly náznaky toho, jaký ži-
vot bude vést v budoucnu, až dospěje. 
Malý chlapec byl ve všem rozumný a 
prozrazoval dobré rysy charakteru. Už 
od dětství přivykal k mnišskému živo-
tu, neboť viděl, jak řeholnice, která ho 
vychovávala, setrvává na modlitbách a 
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v půstech, a snažil se ji následovat, nakolik to bylo pro tak malého 
chlapce možné. Byl pak poslán do školy a vynikal nad všechny své 
vrstevníky. Rostl nejen tělem, ale i rozumem, až do junáckého věku. 
Tehdy řeholnice, která mu byla za matku, odešla k Pánu. Abraham 
velmi truchlil nad její smrtí, protože ji měl skutečně za matku a její 
smrtí vpravdě osiřel.

Chtěl navštívit Cařihrad, aby tam získal další vzdělání. Bůh, 
který pečuje o sirotky, jeho přání splnil následujícím způsobem: 
V Byzanci tehdy vládl Roman II. (959–963). Poslal do Trapezuntu,1 
kde mládenec žil, jednoho z dvorních eunuchů, aby na tržišti vybíral 
pro císaře daň z obchodu. Všiml si, že Abraham je schopný, proto 
ho vzal s sebou do Cařihradu a odevzdal ho jednomu z učitelů, 
významnému muži jménem Atanáš, aby ho učil fi losofi i. A brzy se 
učedník stal jako učitel.

Všemožně se zapíral, umrtvoval své tělo a podroboval je duchu. 
Pro jeho ctnostný život a také bystrý rozum si ho všichni zamilovali. 
I sám císař se o něm dozvěděl a jmenoval ho učitelem na svém dvoře 
spolu s jeho učitelem Atanášem. Vyučování Abrahamovo však více 
chválili než Atanášovo a více učedníků přicházelo k Abrahamovi 
než k Atanášovi. Atanáš, jeho dřívější učitel, mu proto začal závidět 
a nenávidět ho. Když Abraham pochopil příčinu, opustil postavení 
učitele, protože nechtěl, aby byl kvůli němu jeho učitel smutný.

Do Cařihradu z Boží prozřetelnosti přišel ctihodný Michael, zvaný 
Maleinos, z monastýru na hoře Kyminas v Bithýnii. Abraham se do-
zvěděl o jeho bohumilém životě a navštívil ho. Rozmlouval se starcem 
a z jeho slov, plných Ducha, měl velký duchovní užitek. Ještě více 
v něm vzplála touha odříci se světa a sloužit Bohu jako mnich. Svěřil 
se s touto myšlenkou a touhou ctihodnému Michaelovi. Vyprávěl 
mu, odkud pochází, kdo byli jeho rodiče a jak byl vychován. Zatímco 
vedli duchovní rozhovor, přišel ctihodného Michaela navštívit jeho 
synovec Nikeforos, vrchní velitel východní armády, který se později 
stal řeckým císařem.2 Když Nikeforos rozmlouval se svým ctihodným 
strýcem, všiml si Abrahama a zeptal se starce, kdo je ten mladík. 
Svatý stařec mu vyprávěl o Abrahamovi a zmínil i to, že se chce stát 
mnichem. Od toho času tedy byl Abraham Nikeforovi znám.

Za několik dní se ctihodný Michael vrátil z Cařihradu do svého mo-
nastýru. Abraham již nemohl déle prodlévat uprostřed každodenního 
shonu a marnosti, pohrdl veškerou světskostí a hnán láskou k Bohu 

1 nynější Trabzon v Turecku
2 Nikeforos II. Fokas (963–969)
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šel za ctihodným starcem, aby se stal mnichem. Stařec Michael ho 
s radostí přijal. Při mnišském postřihu mu dal jméno Athanasios.

Athanasios žil v přísném půstu a modlitbách. Chtěl jíst jen jed-
nou týdně, ale Michael mu nařídil požívat pokrm jedenkrát za tři 
dny. Také mu přikázal, aby spal na rohožce, a ne na holé zemi. Tím 
vychovával Athanasia k poslušnosti. Po čtyřech letech, když stařec 
viděl horlivý duchovní život svého učedníka, dovolil mu, aby žil na 
jednom místě nedaleko monastýru v samotě a mlčenlivosti. V neděli 
a svátky se Athanasios zúčastňoval bohoslužeb v monastýru.

Igumen Maleinos již velmi zestárl a označil Athanasia za svého 
nástupce. Když se to Athanasius dozvěděl, ačkoli se nechtěl rozloučit 
se svým milovaným otcem, přesto horu Kyminas roku 960 opustil, 
protože se bál břemene vedení a považoval se za nehodného pastýřské 
důstojnosti. Také velmi toužil po poustevnickém životě, a proto se ode-
bral na Athos. Přinesl si sebou jen dvě malé knihy a kápi svého mistra.

Za nějaký čas začali mniši na úpatí Svaté hory stavět chrám 
Přesvaté Bohorodičce. Závistivý nepřítel však hned na počátku začal 
klást stavbě překážky: Dělníkům, kteří budovali, nejednou trnuly 
ruce, až byly zcela nehybné, takže si nemohli dát ani pokrm do 
úst. Ctihodný Athanasios pochopil, že je to běsovské působení, 
vroucně se pomodlil k Bohu a ruce dělníků se najednou uvolnily. 
Tak zahnal úskoky zlého. To byl počátek zázraků velkého otce. Po 
ukončení stavby chrámu Přesvaté Bohorodičky začali kolem něj bu-
dovat mnišské cely a monastýr. Vybudovali také společnou jídelnu, 
nemocnici, útulek pro poutníky, místo k umývání pro nemocné a 
poutníky i jiné potřebné budovy.

Ctihodný otec shromáždil mnoho bratří a sebral všechna pravidla 
mnišského soužití podle vzoru dávných palestinských monastýrů. 
Stal se igumenem — představeným — a pastýřem shromážděného 
stáda milého Bohu.

Ctihodný Atanáš se doslechl, že po smrti císaře Romana se stal 
jeho nástupcem vojevůdce Nikeforos za jeho slavná vítězství nad 
Saracény. Velmi zesmutněl, protože dříve, když Nikeforos několikrát 
pobýval na Athonské hoře, slíbil, že se stane mnichem.

Po určitém čase vyvstala potřeba, aby sám ctihodný otec šel 
k císaři do Cařihradu kvůli monastýrským záležitostem. Když se 
císař dozvěděl o jeho příchodu, velmi se zaradoval, ale současně se 
i zastyděl. Radoval se, protože ho chtěl vidět, a styděl se, protože 
se před ním měl ukázat v postavení císaře. Vyšel proto k němu ne 
jako císař, ale jako jeden z prostých lidí. Vzal otce za pravici a políbil 
ji. Zavedl ho do svých vnitřních komnat a o samotě s radostnými 
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slzami jeden s druhým mile rozmlouvali. Císař řekl: „Vím, otče, že 
jsem příčinou všech tvých námah a utrpení, nedržel jsem se bázně 
Boží a nevykonal svůj slib. Prosím tě ale o velkou trpělivost se mnou, 
počkej na mé pokání, až mi Bůh dá dostát mému slibu.“

Ctihodný otec mu připomínal, aby miloval Boha, byl zbožným a 
pokorným, ne sebevědomým, ale milosrdným, štědrým k lidu a aby 
činil všechny dobré skutky, které by měl křesťanský vladař vykoná-
vat. Tak ho učil a obracel jeho mysl k budoucí odměně ve věčném 
životě. Athanasios přebýval v Cařihradě více dní a často se s císařem 
setkával k duchovnímu a zároveň družnému rozhovoru. Když ho císař 
propouštěl, dal mu s sebou pro monastýr všechno, co bylo potřebné.

Ctihodný otec vedl dobrý boj a mnoho bratří přiváděl na cestu 
spásy. Nenávistník dobra, ďábel, se proto proti chrabrému Kristovu 
bojovníkovi vyzbrojil s celou svou silou a vytáhl do boje. Bylo to zjeve-
no jednomu ze starců, asketů, když byl ve vytržení. Viděl démonickou 
legii, jak přichází na horu Athos. Vedl ji jeden hlavní běs, který byl 
pokládán za tisícníka, strašný a hrozný, a ukazoval jak velkou má 
moc. Rozdělil své vojsko: sto běsů poslal obcházet celou horu a chy-
tat mnichy a sám s devíti sty šel s velkou drzostí do lávry Athanasia.

Ještě než bylo toto vidění oznámeno ctihodnému otci Athanasiovi, 
měl těžký úraz. Když pracoval jako obvykle s dělníky v mořském 
přístavu, spadl mu na nohy velký trám a rozdrtil mu chodidla i ho-
leně. Svatý byl s tímto zraněním tři roky upoután na lůžko. V čase 
nemoci však nezůstal nečinný a psal knihy. Paterik1 dokončil za 
čtyřicet dní. Ač připoután k lůžku, ozbrojil se k boji proti neviditel-
nému nepříteli. Dosáhl vítězství a odrazil jeho útok.

Když nepřítel v lávře ničeho nedosáhl, šel navádět staré prosté 
mnichy do jiného svatohorského monastýru, i ty, kteří přebývali o 
samotě. Vkládal jim do mysli proti ctihodnému otci takovéto my-
šlenky: „Proč Athanasios násilně mění Svatou horu a ruinuje naše 
dávné zákony? Postavil drahé stavby, nové přístavy, vykopal nové 
prameny, koupil páry volů, zasel nivy, vysadil vinici a udělal z hory 
světskou osadu!“ Avšak Athanasios s Božím požehnáním zavedl na 
Athonské hoře cenobitský život2 podle Božího slova: „Lépe dvěma 
než jednomu; upadne-li jeden, druhý jej pozvedne.“ Do té doby totiž 
bratři vedli mnišský život spíše v samotě, takže tento nový způsob 
života byl pro ně neobvyklý.

1 vyprávění o mniších a poustevnících
2 cenobitství charakterizuje život ve společenství; mniši žijí společně v 

klášteře a podřizují se představenému (opak poustevnictví)
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Takovíto starci se mezi sebou poradili a šli do Cařihradu k císaři 
Janovi I. (969–976), který vládl po smrti Nikefora. Stěžovali si na 
Athanasia a žádali císaře, aby ho vyhnal z Athonské hory. Císař 
k sobě zavolal Athanasia, který se už uzdravil, a když ho uviděl 
a poznal, jak velká milost Boží na něm spočívá, místo hněvu mu 
prokazoval velkou laskavost.

Stařec Tomáš měl vidění, jak se démoni vrhli na Svatou horu, ale 
Athanasios vzal hůl a vyhnal je. Když o tom vidění stařec vyprávěl, 
ctihodný otec se ihned začal modlit a se slzami prosil Boha, aby 
zachránil své stádo před zuby nepřítele. A skutečně, jako železnou 
holí zastavil svou modlitbou boj, který byl úskočně rozpoután.

Jednomu z mnichů běsi vložili do duše takovou nenávist vůči 
ctihodnému otci, že na něj nechtěl ani pohledět. Démonickým pů-
sobením v něm zlost tak vzrostla, že se dokonce odvážil k vraždě. 
Připravil si meč, naostřil ho a čekal na vhodnou příležitost, aby 
ctihodného otce zabil.

Jedné noci, když všichni spali, a ctihodný Athanasios bděl ve 
své cele na modlitbě, přišel vrah k cele svatého, pod záminkou, že 
mu má říci něco velmi důležitého. Pod pláštěm však skrýval tasený 
meč. Beze strachu zaklepal na dveře a řekl: „Požehnej, otče!“ Zevnitř 
cely se svatý zeptal: „Kdo jsi?“ a trochu pootevřel dveře. Vrah se 
hlasu otce tak polekal, že padl na zem a celý se třásl. Bůh, protože 
chránil svého věrného služebníka, zasáhl vraha náhlým strachem. 
Jeho ruce ochably a meč mu vypadl. Ležel tváří k zemi před noha-
ma otce jako mrtvý. „Dítě,“ řekl otec, „jak na lotra jsi na mě vyšel 
s mečem? Přestaň ale plakat, schovej tuhle věc a nikomu neříkej, co 
se stalo. Teď vstaň, já ti požehnám a Bůh ať ti odpustí tvé provinění!“ 
Tak velká byla dobrotivost ctihodného otce! Od toho času proka-
zoval tomuto bratru velkou lásku. Bratr měl stále před sebou svůj 
hřích, a když viděl dobrotivost a lásku ctihodného otce vůči sobě, 
neustále plakal a nemohl udržet v tajnosti, co se stalo. Odhalil svůj 
hřích a oslavoval ctihodného dobrodince. Umřel v nejupřímnějším 
pokáním a ctihodný otec pro něj tak plakal, jak pro nikoho jiného.

Avšak i jakýsi jiný bratr, podobný prvnímu, nenáviděl otce a hle-
dal příležitost, aby ho připravil o život. Nevěděl jak to udělat, a proto 
se dal na běsovskou magii a čarování. Magií a smrtonosnými čárami 
bojoval proti otci, ale ničeho nedosáhl. Velmi se tomu divil. Zeptal se 
jednoho bratra, zda čáry mohou umořit člověka. Bratr mu odpově-
děl, že člověku, který žije s Bohem, žádná magie ani čáry nemohou 
uškodit. Když to mnich, mág, uslyšel, začal činit pokání, protože 
dostal výčitky svědomí. Dozvěděl se, že otec odpustil tomu bratrovi, 
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který ho chtěl zabít, a podivil se jeho dobrotivosti. V nitru se roze-
chvěl a přišla na něj bázeň Boží. Běžel za otcem, padl mu k nohám 
a s velkým pláčem vyznal svůj hřích. Prosil ho za odpuštění a dobro-
tivý otec mu hned odpustil. Takový byl ctihodný Athanasios k těm, 
kteří vůči němu zhřešili, a proto ho Bůh všude chránil a oslavoval.

Jednou ctihodný otec viděl jako nutné kvůli monastýrským zá-
ležitostem odplout s některými z bratří na lodi k ostrovu. Z dopuš-
tění Božího neviditelný nepřítel chtěl utopit otce i s bratry a zvedl 
strašný vítr s bouří a vlnobitím. Loď se uprostřed mořských hlubin 
převrátila a všechny rychle pohltila voda. Pravice Boží však spěšně 
zachránila svého služebníka z neštěstí a ve stejnou chvíli uvedla loď 
do původní polohy, zkrotila bouři a svatý se octl za kormidlem. Volal 
k sobě bratry a voda je přinášela k lodi jako na rukou. Ctihodný 
otec je vytahoval po jednom z vody a všechny tak shromáždil živé. 
Nebyl tam jen jeden, Petr Kypranos. Když ho otec nikde neviděl, jeho 
srdce se zachvělo a hlasitě zvolal: „Dítě Petře, kde jsi?“ Zároveň se 
zvoláním otce se Petr vynořil z hlubin a voda ho dopravila k lodi, 
kde byl rukama ctihodného otce vytažen.

Takovým způsobem sám ctihodný otec i jeho bratři byli zachrá-
něni před utonutím. Zlý nepřítel nejenže se nad nimi neradoval, ale 
byl ještě více zahanben. Ctihodný otec všude zahanboval nepřítele, 
získával nad ním vítězství a vyháněl ho.

Jeden bratr, jehož otec poslal do vesnice, se nechal oklamat a 
svést pokušením nepřítele k tělesnému hříchu a dopustil se smil-
stva. Když si uvědomil, jak těžký hřích spáchal, propadl zoufalství, 
vrátil se do monastýru, padl k nohám svatého a se slzami a hořkým 
naříkáním se mu vyzpovídal z hříchu i ze zoufalství. Ctihodný otec 
ho napravoval mnohými užitečnými poučeními, a aby se neotvíral 
zoufalství, ujistil ho o velké Boží lásce. Přikázal mu, aby zůstával 
mezi bratry ve své prvotní poslušnosti.1

Jeden ze starců jménem Pavel, když se dozvěděl o pádu bratra 
a soucitném milosrdenství otce, reptal i na bratra i na otce. Bratra 
napomínal za to, že se odvážil udělat tak velmi poskvrňující skutek 
a narušit slib čistoty, a otci řekl přímo do očí, že je nespravedlivé 
odpustit takovému hříšníkovi, protože bezpodmínečně musí nést 
mnohé a těžké tresty. Pokorný otec se přísně podíval na reptajícího 

1 Pokud by bratr svůj hřích zlehčoval a pravdivě z něho nečinil pokání, bylo 
by třeba, aby byl úměrně tomu potrestán a tímto způsobem zároveň i 
osvobozen od nečistého ducha. Když se však hned přiznal, činil pokání a 
hřích si uvědomoval tak hluboce, že ho to vedlo až k zoufalství, pak by bylo 
nemoudré nepřijmout ho jako marnotratného syna, ale dále ho trestat.
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starce a řekl: „Pavle, dávej pozor na to, co děláš ty. Nad sebou 
bdi a hříchy bratří nesuď, protože je psáno: ‚Kdo myslí, že stojí, 
ať si dá dobrý pozor, aby nepadl.‘“(1Kor 10,12)

Od té doby začal z dopuštění Božího neviditelný pokušitel zraňovat 
srdce Pavla střelami nečistých myšlenek a zažehl v něm nečistý oheň, 
takže Pavel neměl pokoje po tři dny a tři noci. Celý hořel tělesnou 
žádostivostí, takže začal téměř zoufat, zda vůbec může být spasen. A 
co bylo ze všeho nejhorší, styděl se odhalit otci, jaký boj prožívá. Cti-
hodný Athanasios ale duchem poznal, co se s Pavlem děje. Zavolal ho 
k sobě a o samotě s ním mluvil o některých monastýrských věcech. 
V rozhovoru pomalu vedl Pavla k vyznání jeho tělesné žádostivosti. 
Tehdy Pavel padl otci k nohám, vypověděl mu své trápení a prosil ho 
o úlevu. Ctihodný otec Pavla poučil, aby neodsuzoval bratra, který 
hřešil, a poslal ho, aby v poslušnosti pokračoval ve své práci. Staral 
se o cely. Sám otec stanul k modlitbě a horlivě se se slzami modlil 
za Pavla k Bohu. Tehdy byl Pavel zcela osvobozen od nečisté vášně.

Ke ctihodnému otci ze všech stran přicházelo mnoho bratrů, a 
proto vyvstala potřeba rozšířit chrám. Když ještě stavba nebyla u 
konce, bylo nutné, aby sám otec přišel na místo a na práce dohlédl. 
Ten den však nejdřív svolal všechny bratry, vyučoval je slovy sv. Te-
odora Studity a přidal k nim i vlastní poučení. Pak se zavřel ve své 
cele a dlouho se modlil. Když vyšel z cely, měl na sobě mantii1 a 
mnišskou kápi svého duchovního otce, starce Michaela, kterou nosil 
jen ve velké svátky a v čase přijímání svatých svátostí. V tento den 
vpravdě slavil svátek a měl jasnou tvář jako anděl Boží.

Spolu se šesti bratry šel ke chrámu a vystoupili nahoru na jeho ne-
dokončené stěny. V tom se však stavba propadla a zasypalo všechny 
kamením a hlínou. Pět bratrů hned zahynulo a ctihodný otec byl za-
sypán s jedním z dělníků, ale zůstal naživu. Všichni bratři se seběhli a 
spěšně tři hodiny odhazovali sutiny, aby vyprostili svého otce. Po celý 
ten čas bylo slyšet jeho hlasité volání: „Pane Ježíši Kriste, pomoz mi! 
Sláva Tobě, Bože!“ Když ho vyhrabali, otec už odevzdal svou svatou 
duši Pánu. Jeho tělo nebylo porušeno, měl zraněnou jen pravou nohu.

Po své smrti ležel ctihodný otec tři dny nepochován, dokud se ze 
všech svatohorských monastýrů neshromáždili otcové, aby ho důstoj-
ně pochovali. Jeho svaté tělo se nezměnilo, neoteklo ani neztmavlo a 
jeho tvář byla jako tvář člověka, který je živý a spí. Všichni nad ním 
plakali. U hrobu svatého se dělo mnoho zázraků, nečistí duchovné byli 
vyháněni a každý, kdo přicházel s vírou, byl uzdraven ze své nemoci.

(Jeho svátek se slaví 5. července.)

1 dlouhý splývavý mnišský plášť bez rukávů
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SVATÝ MUČEDNÍK HERMIAS KOMANSKÝ

Za vlády zločinného římského císaře Antonina Pia (138–161) byli 
křesťané velmi pronásledováni. Císař poslal do Kappadokie místo-
držitele jménem Sebastianus, aby křesťany mučil. V kappadocké 
Komaně potkal vojáka jménem Hermias. Byl už staršího věku a jako 
křesťan věřil v jediného pravého Boha a jednal spravedlivě.

Místodržitel mu řekl: „Byl mi doručen výnos římského císaře An-
tonina, v němž přikazuje, aby všichni křesťané přinesli oběti římským 
bohům. Odmítnou-li, mají být vydáni mnoha krutým mukám. Proto i 
ty, Hermie, přines oběti bohům a staneš se císařovým přítelem. Budeš 
odměněn velkými poctami. Poslechni mě, jinak budu mučit tvou duši i 
tvé tělo.“ Kristův hrdina Hermias odpověděl: „Jsem vojákem nebeské-
ho a nesmrtelného Krále, Krista, jehož království nebude konce, proto 
se nepodřídím smrtelnému a zločinnému císaři, jehož císařství je jen 
dočasné. Království našeho Pána Ježíše Krista zůstane neporušené 
navěky a ti, kdo v Něho věří, zdědí život věčný. Já v Něho věřím, Jemu 
jsem nejprve sloužil tajně, ale teď Mu sloužím zjevně. Nepřemůže mě 
ďábel. Ty máš vládu nad mým tělem, a to jen z dopuštění mého 
Boha, nad mou duší však nemá vládu nikdo, jenom Bůh, který 
mi může dát milost trpět a zachovat mě navěky.“

Místodržitel Sebastianus Hermiovi odpověděl: „Přines oběť bo-
hům, aby sis mohl užívat radosti tohoto života.“ Svatý odpověděl: 
„Jakou bych měl mít radost a co bych si měl užívat? Jaký by 
to byl život, kdybych se odvrátil od mého Stvořitele a poklonil 
se běsům? Vždyť to není radost, ale smutek. Není to sladkost, 
ale hořkost. Není to život, ale věčná smrt.“

Místodržitel řekl: „Vidím, že jsi velmi moudrý.“ Svatý odpověděl: 
„Moudrý jsem v Pánu, mém Bohu, protože v Něj věřím a pro Něj pracuji 
ze všech svých sil. Toužím za Něj radostně trpět a zemřít.“ Místodr-
žitel pokračoval: „Když se dívám na tvé šediny a na tvůj rozum, je 
mi tě líto.“ Svatý odvětil: „Nepotřebuji tvou lítost, hledám milost Boží, 
která mě přivede k Tomu, který činí Duchem svatým moudrými své 
služebníky.“ Místodržitel se zeptal: „Copak si volíš raději smrt než 
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život?“ Svatý odpověděl: „Tato smrt není smrtí, ale věčným životem, 
když budu od tebe trpělivě snášet muka.“

Tehdy místodržitel nařídil rozbít mučedníkovi kameny čelist, vybít 
mu zuby a sedřít z tváře kůži. Svatý řekl: „Děkuji Bohu, že milost mého 
Pána Ježíše Krista byla se mnou.“ Místodržitel se ho zeptal: „Proč nepři-
jímáš svůj žold jako jiní vojáci?“ Mučedník odpověděl: „Protože nespra-
vedlivě okrádáte chudé, proto nepřijímám váš žold a nejím z něho. Mám 
od Ducha svatého duchovní pokrm, proto nebudu hladovět navěky.“

Sebastianus rozkázal silně rozpálit pec a hodit do ní Kristova 
mučedníka. Po třech dnech pec otevřel a uviděl, že Hermias v ní živý 
a zdravý zpívá a chválí Boha. Oheň se ho ani nedotkl. Místodržitel 
proto přivolal čaroděje a přikázal mu, aby otrávil Hermia jedem. 
Svatý se pomodlil k Bohu, přijal jed a ten mu nijak neuškodil podle 
slov Krista Pána, který řekl: „Jestli i něco smrtícího vypijete, nijak 
vám to neublíží!“ Čaroděj připravil ještě silnější jed a dal ho mučed-
níkovi se slovy: „Jestli tě ani tento jed nezabije, opustím své čarování 
a uvěřím v ukřižovaného Boha, kterému sloužíš.“

Svatý Hermias i tento silnější jed ochutnal a pak všechen vypil, 
ale nic zlého se mu nestalo. Zůstal živý a zdravý. Čaroděj zvolal: 
„Zvítězil jsi, Hermie! Přemohl jsi mě a posílil ses, služebníku Kristův! 
Zachránil jsi před peklem mou ztracenou duši! Tys učinil, abych ožil 
pro Boha! Tak jako se obnovuje stará železná socha, která je znovu 
vykována, tak se také já, zestárlý v hříších a v bezbožnosti, obnovuji 
na duši. Obracím se k živému Bohu, který byl, je a bude vždy a navě-
ky. Ó Bože nebeský, jediný a pravý! Tys mě osvobodil z běsovského 
klamu a špíny modlářství skrze svého služebníka Hermia. Skrze něho 
jsem Tě poznal. Přijmi mě hříšného, který se k Tobě obrací, a smiluj 
se nade mnou, který Tě vzývá!“ Když tak volal k Pánu, místodržitel 
se rozzuřil a rozkázal ho hned setnout. Tak byl popraven bývalý 
čaroděj a pokřtěn svou vlastní krví; a nový křesťan a mučedník 
Kristův odešel ke Kristu, svému Bohu, za Něhož položil svůj život.

Svatého Hermia rozkázal místodržitel mučit a vyřezávat mu šla-
chy z celého těla. Když byl svatý tak krutě mučen, řekl tyranovi: 
„Necítím ve svém těle bolest z tvého mučení, neboť stejně jako pouštějí 
žilou, aby uvolnili nezdravou krev a dali tělu zdraví, tak i já, když 
trpím vyřezáváním šlach, stávám se zdravějším v Kristově víře.“ Mís-
todržitel pak nechal hodit mučedníka do kotle s vroucím olejem. Ko-
tel však hned vychladl a vroucí olej byl jak chladná rosa. Mučedník 
volal: „Necítím žádnou bolest, a tvou vůli, mučiteli, nevykonám! Plním 
pouze vůli nebeského Otce a Jemu, mému Stvořiteli, přináším sebe 
samého jako oběť neposkvrněnou, neboť On je Pánem mé duše i těla.“

Zatímco svatý mluvil, Sebastianus přikázal, aby mu násilím vlili 
do krku hořký ocet smíchaný se žlučí. Mučedník řekl: „Tato hořkost 
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je pro mě jako med, když trpím pro mého Boha.“ Sebastianus poručil 
vypíchnout mu oči. Když to svatý uslyšel, řekl: „Jestli potřebuješ mé 
tělesné oči, které se dívají na marnost tohoto světa, vezmi si je. Já 
mám oči srdce a těmi jasně vidím pravé Světlo.“ Pak svatému vypíchli 
oči. Pověsili mučedníka hlavou dolů a tak visel tři dny. Vyteklo z 
něho mnoho krve.

Za tři dny místodržitel poslal své služebníky, aby se na něj šli 
podívat, protože myslel, že už zemřel. Když uviděli, že je živý a 
oslavuje Boha, byli ohromeni. Avšak pro jejich nevěru byly jejich 
oči pokryty temnotou; oslepli a začali volat: „Smiluj se nad námi, 
služebníku pravého Boha, jsme stiženi slepotou!“ Svatý jim řekl: „Při-
stupte ke mně.“ Když přistoupili, položil na ně ruce a řekl: „Ve jménu 
mého Pána Ježíše Krista, prohlédněte!“ a hned prohlédli. Vrátili se 
a vyprávěli Sebastianovi, co se s nimi stalo. Ten rozpálen hněvem 
rozkázal sedřít z celého mučedníkova těla kůži. Když to udělali, 
svatý se místodržiteli vysmíval a hanobil nečisté bohy. Tím tohoto 
tyrana tak rozhněval, že zaryčel jako lev a nožem mu odřezal jeho 
svatou hlavu. Tak zemřel Kristův mučedník, sv. Hermias. Poté přišli 
tajní křesťané, vzali jeho svaté tělo i hlavu a důstojně ho pochovali.

U jeho svatých ostatků se začaly dít zázraky ke slávě Ježíše 
Krista, našeho Boha, Jemuž s Otcem i svatým Duchem náleží čest 
a sláva, nyní i vždycky a na věky věků! Amen.

SVATÝ SISOJ VELIKÝ

Ctihodný Sisoj žil na přelomu 3. a 4. století. Od mládí si zamilo-
val Boha, vzal na sebe jařmo kříže a horlivě šel za Kristem. Sváděl 
duchovní zápas na egyptské poušti jako poustevník. V andělském 
životě přemáhal útoky neviditelných nepřátel modlitbou a pokorou. 
Přebýval na pouštní hoře, kde bojoval svůj duchovní zápas ctihodný 
Antonín Veliký. Ctihodný Sisoj byl následovníkem Antonínova života.

Za svou pokoru přijal od Boha takovou milost, že i mrtvé kří-
sil. V Pateriku1 je o něm napsáno: Jeden muž, obyčejný věřící, šel 
k starci Sisojovi na Antonínovu horu pro požehnání. Měl s sebou 
nemocného syna, malého chlapce. Stalo se, že chlapec po cestě 
zemřel. Jeho otec proto nezesmutněl, ale s vírou nesl mrtvého za 
starcem. Když vešel do jeho cely, padl mu k nohám spolu s mrtvým 
synem a prosil o požehnání a modlitbu. Stařec se pomodlil a udělil 

1 sbírka výroků a příběhů pouštních otců
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mu požehnání. Otec vyšel a nechal 
ležet mrtvého chlapce u nohou sva-
tého. Stařec nepochopil, že chlapec 
je mrtvý, myslel, že se vleže modlí. 
Řekl mu: „Vstaň, dítě, a jdi odsud!“ 
Mrtvý hned vstal a šel za svým ot-
cem. Když muž uviděl syna živého a 
zdravého, vrátil se s ním za starcem 
a velmi mu děkoval. Tehdy stařec 
poznal, že mrtvý byl vzkříšen a velmi 
se zarmoutil. Nikdy nechtěl být di-
votvůrcem. Zakázal otci dítěte o tom 
komukoliv povědět, až do jeho smrti.

Bratři se duchovního otce Sisoje 
ptali: „Když bratr upadne do hříchu, stačí mu rok na pokání?“ Stařec 
odpověděl: „To je tvrdé slovo.“ Bratři proto řekli: „Anebo šest měsíců 
se má kát ten, kdo zhřešil?“ Stařec odpověděl: „To je mnoho.“ Bratři 
znovu řekli: „Tak čtyřicet dní potřebuje k pokání?“ Stařec znovu od-
pověděl: „To je mnoho!“ a pak dodal: „Věřím v milosrdenství Boha, 
který miluje člověka, že když se člověk kaje z celé své duše, za tři 
dny Bůh přijme jeho pokání.“

Jeden bratr se pak znovu starce zeptal: „Co mám dělat, otče, 
když jsem padl do hříchu?“ Stařec odpověděl: „Vstaň, dítě, a budeš 
spasen!“ Bratr řekl: „Ale po tom, co jsem vstal, jsem znovu padl!“ 
Stařec odvětil: „Znovu vstaň!“ Bratr řekl: „A dokdy budou trvat mé 
pády a vstávání?“ Stařec odpověděl: „Dokud nepřijde tvůj konec a 
nezastihne tě buď v dobrém, nebo ve zlém. Proto je třeba v úsilí o 
nápravu neustávat, aby tě v něm zastihl konec.“

Tento ctihodný otec měl učedníka Apolla. Nepřítelovou úskočností 
se v něm spolu s jinými pokušeními a žádostmi vzbudila i touha po 
kněžském stavu. Ve snu měl vidění běsů, kteří ho v podobě biskupů 
světili na biskupa. Když se ze snu probudil, prosil starce, aby mu 
přikázal jít do města za biskupem, aby od něj přijal kněžské svěcení. 
Stařec mu to zakázal a učil ho, aby nehledal vyšší duchovní stav, 
než má. Učedník už byl unaven mnoha poučeními starce, tajně od 
něj utekl a šel do Alexandrie ke svým příbuzným, aby s jejich pomocí 
obdržel kněžské svěcení.

Když tak šel, vyšel mu naproti běs v podobě člověka vysoké-
ho růstu, byl nahý a černý, s odporným obličejem, tlustými rty a 
železnými drápy, takže se jeho vzezření Apollos štítil. Měl zvířecí 
podobu a zároveň vypadal jako muž i žena. Šířil kolem sebe straš-
livý zápach a před očima Apolla ukázal takovou nestydatost, že se 
to nedá ani popsat. Padl Apollovi kolem krku, objímal ho a líbal. 
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Apollos se přežehnal znamením kříže a vyrval se z jeho rukou. Běs 
mu řekl: „Proč ode mě utíkáš? Chci, abys věděl, že jsi můj a že jsi 
mi milý, protože plníš, co chci. Proto jsem k tobě přišel, abych šel 
s tebou, dokud nesplním všechna tvá přání.“ Apollos nemohl snést 
jeho zápach a nestydatost, zvedl oči k nebi a ze všech sil vykřikl: 
„Bože, pro modlitby mého otce Sisoje mi pomoz a vysvoboď mě z těchto 
nesnází!“ Běs od něho ihned trochu odstoupil a změnil se v pěknou 
ženu. Apollovi řekl: „Velmi si mě potěšil tvými myšlenkami, které máš 
v srdci.“ A dodal: „Nasyť své touhy!“ a dodal: „Chtěl jsem tě učinit 
knězem a biskupem, ale modlitby Sisoje, toho lakomého starce, mě 
od tebe odhánějí.“ Když to běs řekl, stal se neviditelným.

Apollos byl zachvácen velkým strachem, rychle se vrátil k starci, 
padl mu k nohám a pověděl mu všechno, co se stalo. Z celého srdce 
prosil za odpuštění. Vyprávěl i bratřím, jak ho nepřítel pokoušel a 
jak mu pomohly jedině modlitby ctihodného otce Sisoje.

Starcova modlitba byla vpravdě silná a vyháněla běsy. I od jiného 
svého učedníka jménem Abraham odehnal nečistého ducha, který ho 
trýznil. Všichni duchové svůdci před ním utíkali a nemohli se k němu, 
chrabrému a nepřemožitelnému Kristovu bojovníkovi, ani přiblížit.

Ctihodný Sisoj žil na poušti 60 let a přiblížila se jeho smrt. Když 
už měl odejít z tohoto života, jeho tvář se rozzářila jako světlo a řekl 
mnichům, kteří byli u něho: „Podívejte, otec Antonín přišel!“ Pak se 
trochu pomodlil a znovu řekl: „Podívejte, i zástup proroků přišel!“ 
Pak se jeho tvář rozzářila ještě více a řekl: „Podívejte, zástup apoštolů 
přišel!“ Jeho tvář se dvojnásobně rozzářila a rozmlouval s neviditel-
nými. Bratři ho prosili: „Pověz nám, otče, s kým rozmlouváš!“ Řekl 
jim: „Andělé mě přišli vzít, prosím je, aby mě ještě trochu nechali kát 
se.“ Bratři mu řekli: „Tobě není třeba se kát, otče.“ Stařec odpověděl: 
„Ve skutečnosti neznám sám sebe a nevím, zda jsem vůbec s 
pokáním započal.“ Všichni bratři však věděli, že je dokonalý.

Pak se znovu ještě více rozzářil a jeho tvář byla jako slunce, až 
se všichni polekali. Stařec k nim promluvil: „Hle, Pán přichází, po-
hleďte všichni!“ Jakmile to ctihodný otec řekl, odevzdal svého ducha 
Pánu. Psal se rok 429.

(Jeho svátek se slaví 6. července.)
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DUCHOVNÍ POUČENÍ 6.

BOHU ZASVĚCENÉ VDOVY (1Tim 5)

Apoštol Pavel v listu Timoteovi stanovuje podmínky pro ženy, 
které už dovršily 60 let života, chtějí se cele zasvětit Bohu a slou-
žit modlitbou. Pokud mnohé ženy nesplňují podmínky stanovené 
Písmem, a přesto cítí, že mají dar modlitby, ať dle možností zbytek 
svého života jako kajícnice věnují Bohu. Ať berou na sebe starost 
o spásu nesmrtelných duší svých dětí či jiných lidí, které jim Bůh 
vloží na srdce. Je užitečné, aby se samy nejprve zapojily do mod-
litebních stráží a modlily se denně svatou hodinu od 20 do 21:00 
a svou stráž jedné hodiny denně každý čtvrtý týden. Horlivé ženy 
se ale jistě budou modlit daleko více. Kéž také usilují o rozšíření 
modlitebních stráží.

Modlitební stráže vytvářejí nepřetržitou modlitbu (viz Lk 18,1), 
která je nejdůležitějším prostředkem k misii a k záchraně duší.1

Žena, která se chce věnovat službě modlitbou, musí se co možná 
nejvíce oddělit od ducha tohoto světa a od jeho zhoubného systému, 
který nejvíc manipuluje duši skrze televizi. V této věci musí učinit ra-
dikální krok, ale nejen zde. Vzorem pro ženy vdovy ať je vdova Anna, 
která sloužila Bohu postem a modlitbou ve dne i v noci (Lk 2,36n).

Některé ženy ať zpočátku čerpají inspiraci k horlivosti četbou 
životopisů svatých, Písma či jiných duchovních knih. Ne všechny 
náboženské knihy však vedou k praktickému následování Krista 
a ke zdůrazňování podstaty, kterou je modlitba. Po určité době je 
třeba četbu duchovních knih omezit na minimum a nejvíce času 
věnovat samotné modlitbě.

Přijetím testamentu z kříže, tedy přijetím Ježíšovy matky za svou 
matku, ať se každá tato žena stane důstojnou dcerou své nebeské 
Matky. Ať ji duchovně přijme do svého nitra (řecky eis ta idia) jako 
učedník pod křížem (J 19,25–27). Pod jejím ochranným pláštěm 
ať se zapojí do boje proti pekelnému hadu, který táhne duše do 
věčné záhuby.

Mladší vdovy a opuštěné ženy ať se scházejí v malých skupinkách 
na modlitby a vzájemně se povzbuzují. Ať získávají i další bojovnice 
do tohoto duchovního zápasu za záchranu nesmrtelných duší. Kéž 
krev našeho Pána a Spasitele prolitá na kříži za spásu duší, nebyla 

1 viz Mučedníci a jiní svatí, IV. díl, Duchovní poučení 12., str. 312
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vylita nadarmo! Přijmi Ježíšovu Matku do svého nitra a staň se její 
horlivou dcerou! Spolu s ní volej k Bohu za záchranu duší, spolu s ní 
se sjednocuj s Ježíšem ukřižovaným, spolu s ní duchovně vcházej 
do Kristovy smrti, v níž je vítězství nad hříchem i ďáblem.

Vdovy či opuštěné ženy, které se zasvětí Bohu a modlitbě, ať na 
sebe vezmou „pracovní“ — misijní závazek aspoň pět hodin modlitby 
denně. Plně může být Bohu zasvěcena žena až po 60. roce života, 
splní-li dané podmínky. Ta žena, která všechny podmínky nesplňuje, 
skládá slib na určitou dobu, například rok se věnovat apoštolátu 
modlitby a s ním spojených obětí.

Obzvlášť v době pronásledování je třeba modlitby, mnohé se 
stanou nekrvavými či dokonce krvavými mučednicemi.

Zasvěcené ženy ať se jedenkrát za měsíc (fatimská sobota, novo-
luní) sejdou alespoň tři, modlí se spolu a povzbuzují se svědectvími 
víry.

Příkladem vytrvalosti v modlitbě jsou mnohé svaté ženy jako 
například sv. Monika. Modlila se mnoho let i po celé noci za obrá-
cení svého syna. Modlete se vytrvale i vy, a Bůh vám dá světlo a 
sílu k boji za spásu duší. Základem misie je modlitba! Všichni svatí 
se stali svatými modlitbou. Proto začni a vytrvej! Čeká tě koruna 
věčné slávy a zachráněné duše ti budou po celou věčnost vděčny 
za svou záchranu.
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SVATÝ JUSTIN MUČEDNÍK A JINÍ

Justinovým rodištěm bylo 
město Flavia Neapolis v Jude-
ji.1 Rodiče ho poslali do Malé 
Asie, aby tam studoval fi losofi i. 
Nejprve se věnoval fi losofi i stoi-
ků. Ti hlásali, že pouze ctnost 
je nejvyšší dobro, učili pohrdat 
světem, ale sváděli k pýše. Tato 
fi losofi e Justina neuspokojila, 
obrátil se proto jinam.

Šel k učiteli, který ho chtěl 
seznámit s naukou filozofa 
Aristotela. Tento učitel byl 
však lakomec, jemuž šlo více 
o peníze než o pravdu, proto ho 

Justin opustil a přidal se k pythagorovcům. Pythagoras učil, že svět 
je souladný celek a že Bůh je pouhou přírodní silou, která všechno 
proniká a uspořádává. Justinovi se tato soustava zalíbila, ale za-
nedlouho mu řekli, že když nezná hudbu, hvězdářství a měřičství, 
není schopen vniknout do hlubin Pythagorovy fi losofi e.

Odmítnutý Justin se odebral do školy přívrženců Platónovy fi lo-
zofi e. Platón, jeden z nejslavnějších učenců starého světa, učil, že 
je jeden Bůh, bytost pouze duchovní, nejvýš moudrá, všemohoucí 
a spravedlivá, jemuž máme být podobni. Věřil v odměnu a trest po 
smrti a pokorně uznal, že člověk bude moci s bezpečnou jistotou 
poznat Boha teprve tehdy, až ho Bůh sám poučí. Toto učení se 
Justinovi nejvíc zamlouvalo, neboť doufal, že v něm najde odpověď 
na nejdůležitější otázky, které mu neustále tanuly na mysli: Co je 
má duše? Co bude se mnou po smrti?

1 toto město bylo kdysi biblický Sichem (Šekem), nyní je to Náblus v Samaří.
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Aby rychleji pokračoval v moudrosti, vyhledával samotu. Jednoho 
dne potkal ctihodného starce, který ho poučil, že bezpečné pravdy 
najde jen v Božím Zjevení a poučil ho: „Modli se především vroucně 
k Bohu, aby ti otevřel brány světla, neboť ty věci nemohou být 
pochopeny pouhým rozumem. Může je poznat jen ten, komu 
dá Bůh svou milost.“

Justin se seznámil s Písmem svatým a s křesťany, poznal úplnou 
pravdu, dal se pokřtít a zahořel touhou přivést také jiné ke Kristu. 
Konal proto daleké cesty, aby vědeckými rozhovory přivedl učené 
pohany ke křesťanství. Jednu takovou rozmluvu s židem Tryfónem 
nám zanechal písemně. Patří mezi nejznamenitější památky křes-
ťanského starověku.

Justin se nejvíce proslavil dvěma Apologiemi (Obranami), které 
napsal na obhajobu křesťanů proti pohanským pomluvám a poslal 
je římským císařům. První apologii adresoval císaři Antoninu Piovi. 
Tato Apologie měla za následek, že císař zakázal další pronásledo-
vání křesťanů.

Když pak římský prefekt Urbicus dal nespravedlivě zavraždit tři 
nevinné křesťany, Justin napsal a podal císaři a senátu svou Druhou 
apologii. V tomto spise opět dokazuje, že křesťané jsou pro pravdu a 
ctnost nevinně pomlouváni a stíháni. Na drzý dotaz pohanů, proč se 
křesťané sami neusmrcují, aby se dříve dostali k svému Bohu, a jak 
to, že je Bůh nechrání proti utiskovatelům, odpovídá, že křesťané 
jsou trpěliví, v dobrém vytrvalí a že touží po nehynoucích statcích. 
V tomto spise Justin vyslovuje tušení, že sám bude pro svou víru 
pronásledován, když říká: „Ani já nečekám nic jiného, než že budu... 
(od nepřítele Krescence) postižen úklady... Nic si však nežádám, než 
trpět za Ježíše Krista.“

Jeho tušení se záhy naplnilo. Zmíněný Krescenc, pohanský uče-
nec prostopášných mravů, jehož Justin několikrát v učených spo-
rech přemohl a zahanbil, se mu pomstil. Udal ho spolu s jinými pěti 
muži, Charitonem, Evelpostem, Hieraxem, Pæonem a Liberianem a 
jednou ženou, Charitou, že jsou křesťané. Vymohl si, aby byli zajati 
a postaveni před soud.

V Římě je předvedli před římského prefekta Junia Rustica a ten 
Justinovi řekl: „Podřiď se bohům a císařskému nařízení, abys nebyl 
odsouzen.“ Svatý Justin mu odpověděl: „Nikdo, kdo poslouchá přiká-
zání našeho Spasitele Ježíše Krista, nemůže být odsouzen.“ Prefekt 
se ho zeptal: „Jaké vyznáváš učení?“ Justin odpověděl: „Pokusil 
jsem se studovat všechny dostupné fi losofi e, což mne nakonec 
přesvědčilo, že jen jediné učení je pravé. To, které vyznávají 
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křesťané, že Bůh je Stvořitel a Pán veškerého tvorstva, že Ježíš 
Kristus podle proroctví přišel na svět, aby spasil člověka a 
naučil ho celé pravdě. To se však nelíbí těm, kteří bloudí v pla-
ném mudrování.“ Rusticus řekl: „Takže ty, ničemo, máš v lásce 
učení, které se příčí naší moudrosti?“ „Ano, mám,“ odpověděl Justin, 
„protože se držím spravedlivých křesťanských dogmat.“ Prefekt řekl: 
„Co to je za dogmata?“ Justin odpověděl: „Spravedlivá dogmata, 
která svou zbožností dodržujeme my křesťané, jsou tato: Zná-
me jen jediného Boha, Pána a Stvořitele všeho viditelného i 
neviditelného, a vyznáváme Pána Ježíše Krista, Syna Božího, 
jehož kdysi proroci zvěstovali a jenž má přijít soudit lidský 
rod. On je naše spása.“

Rusticus řekl: „Takže ty jsi křesťan?“ Justin odpověděl: „Ano, 
křesťan.“ Prefekt se obrátil na Charitona: „Snad nejsi i ty křesťan?“ 
Svatý Chariton odpověděl: „S pomocí Boží i já jsem křesťan.“ Pak se 
Rusticus otázal ženy Charity, jestli i ona patří k těm, co věří v Kris-
ta. I ona z Boží milosti vyznala, že je křesťanka. Junius Rusticus 
se potom zeptal Evelposta: „A ty jsi kdo?“ On odpověděl: „Císařský 
služebník, ale jako křesťanu mi sám Kristus daroval svobodu a Jeho 
milosrdenstvím a milostí jsem se stal účastníkem stejné naděje jako 
ti, které vidíš a s nimiž jsem vírou spojen“. Prefekt se pak otázal 
Hieraxe, jestli i on je křesťan. Hierax mu odpověděl: „Vpravdě jsem 
křesťan. Téhož Boha ctím a Jemu se klaním.“

Prefekt se dále ptal: „To Justin z vás udělal křesťany?“ Hierax 
odpověděl: „Já jsem byl a budu křesťanem.“ Stál tam i sv. Pæon a 
řekl: „I já jsem křesťan.“ Prefekt řekl: „A kdo tebe naučil křesťan-
ství?“ Odpověděl: „Přijal jsem toto dobré vyznání od rodičů.“ Pak 
Evelpostos promluvil: „I já jsem byl od svých rodičů vychován jako 
křesťan, ale když jsem slyšel Justinova slova, stal jsem se ještě sil-
nějším v křesťanské víře.“ Prefekt se zeptal: „Kde jsou tví rodiče?“ 
Evelpostos odpověděl: „V Kappadokii.“ Prefekt se otázal i Hieraxe: 
„A v jaké zemi žijí tví rodiče?“ Hierax mu odpověděl: „Naším pravým 
Otcem je Kristus a matkou víra, kterou v Něj věříme. Moji pozemští 
rodiče zesnuli a já jsem přišel sem z Ikonia ve Frýgii.“ Prefekt se ze-
ptal Liberiana, jestli je křesťanem a jestli ctí jejich bohy. Liberianus 
odpověděl: „I já jsem křesťan, klaním se jedinému pravému Bohu a 
vašimi bohy pohrdám.“

Prefekt se znovu obrátil na Justina: „Pověz ty, který jsi nazýván 
výmluvným a myslíš si, že se držíš pravdivého učení: Budeš-li od 
hlavy k patě po celém těle pokryt ranami, doufáš, že proto přijdeš do 
nebe?“ Justin odpověděl: „Doufám, že od svého Pána Ježíše Krista 



381

dostanu tu samou odměnu, jaká je připravena těm, kteří se drží 
Jeho učení, a za toto vyznání Ježíše Krista i vytrpím muka, o kterých 
mluvíš. I když celý svět pomíjí, vím, že je uchovávána Boží milost pro 
všechny, kteří zbožně žili a za svého Boha trpěli.“ Tehdy se prefekt 
Rusticus zeptal: „Takže myslíš, že vystoupíš na nebe a dostaneš 
jakousi odměnu od svého Boha?“ Justin odpověděl: „Nemyslím, ale 
vím to jistě a bez pochyby v to doufám.“

Junius Rusticus řekl: „Pojďme se však pustit do práce, která nás 
čeká: shromážděte se a všichni společně přineste oběť bohům.“ Na to 
Justin odpověděl: „Nikdo, kdo má zdravý rozum, nebude chtít opustit 
pravou zbožnost a upadnout do bludu a bezpráví.“ Prefekt Rusticus 
odtušil: „Pokud se našim příkazům nepodřídíte, budete trpět muka 
bez milosti.“ Justin odpověděl: „Vpravdě toužíme pro našeho Pána 
Ježíše Krista trpět muka a být spaseni, neboť tato muka nám 
zajistí spásu a odvahu stanout před Božím soudem, před nímž 
se na Boží rozkaz postaví celý svět.“ Stejně tak hovořili i jiní svatí 
mučedníci a dodávali: „Splň rychle své výhrůžky, protože my jsme 
křesťané a modlám oběti nepřineseme.“

Když to prefekt uslyšel, vyhlásil tento rozsudek: „Ty, kteří ne-
chtějí přinést bohům oběti a podřídit se císařskému nařízení, bijte 
holemi a odveďte k vykonání trestu smrti. Setněte jim hlavy tak, jak 
přikazují římské zákony.“ Svaté mučedníky vedli na popraviště a oni 
po cestě chválili Boha. Poté, co jim bylo zavdáno mnoho ran, byli 
sťati sekyrou. Tak ve vyznání Spasitele ukončili své utrpení. Někdo 
z věřících pak tajně vzal jejich důstojná těla a s úctou pochoval. 
Stalo se to roku 166.

Spisy sv. Justina jsou vzácným dokladem toho, že učení Kristovy 
církve je dodnes stejné, jak bylo hlásáno v době poapoštolské v první 
polovině 2. století po Kristu. Proti bludům reformátorů z 16. století, 
kteří popírali nauku o Nejsvětější svátosti oltářní, svědčí sv. Jus-
tin, že křesťané jeho doby věřili v přepodstatnění, to je v proměnu 
podstaty chleba a vína v Tělo a Krev Páně ve Svátosti oltářní. Říká: 
„Nepřijímáme totiž obyčejný chléb a obyčejný nápoj, nýbrž jako 
se Ježíš Kristus, náš Spasitel, vtělil skrze slovo Boží a přijal 
tělo a krev pro naši spásu, tak také pokrm, nad kterým se 
jeho slovy konalo díkůčinění s modlitbou a kterým po proměně 
živí naše tělo a krev, je Tělem a Krví vtěleného Syna Božího.“ 
(Apologie I. kap. 66.)
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SVATÝ MUČEDNÍK KVIRÍN

Za císaře Galeria (305–311) byl v Siscii1 v Horní Panonii bisku-
pem Kvirín (Quirinus). Legát Maxim chtěl Kvirína zajmout, a proto 
dal po něm pátrat.

Kvirín tajně odešel z města, ale pronásledovatelé ho dohonili, 
zajali a přivedli k Maximovi. Na otázku, proč uprchl z města, odpo-
věděl: „Odešel jsem z města proto, že náš Pán Ježíš Kristus pravil: 
Když vás budou pronásledovat v jednom městě, utečte do druhého.“ 
Maxim řekl: „Tady vidíš, že tě všude zastihnou zákony a že ten, kte-
rého nazýváš Bohem, tě neuchrání.“ Kvirín prohlásil: „Jsi na omylu. 
Bůh je všude s námi, byl se mnou, když jsem byl zajat, je se mnou i 
zde.“ Maxim začal vyhrožovat: „Mluvíš naprázdno, abys získal čas 
a aby sis jazykem pomohl z tísně. Za svůj dlouhý život ses naučil 
různým báchorkám, ale nyní slyš císařův rozkaz: Vezmi kadidlo a 
obětuj bohům! Neučiníš-li tak, čeká tě bolestný trest, dokonce i hrozná 
smrt.“ Kvirín rozhodně prohlásil: „Nikdy nebudu obětovat bohům. 
To, čím mi hrozíš, si pokládám za čest. Smrti, kterou mne strašíš, se 
nelekám.“ Maxim řekl: „Tvá šílenost tě usmrtí,“ a dal Kvirína nemi-
losrdně ztlouci holemi.

Při mučení mu domlouval: „Pochop přece! Kdybys obětoval, učinil 
bych tě knězem boha Joviše (Jupiter).“ Kvirín odpověděl: „Jsem kněz 
a chci obětovat svůj život pravému Bohu.“

Kvirína pak spoutali okovy a vlekli do Sabarie v Panonii2 k mís-
todržiteli Amanciovi. Ten byl právě v divadle, a když si přečetl Ma-
ximův list, otázal se Kvirína: „Je pravda všechno to, co je o tobě v 
listě psáno?“ Kvirín odpověděl: „Vyznal jsem víru a nic na světě mne 
nepřinutí, abych ji zradil.“ Amancius řekl: „Je mi tě líto vzhledem k 
tvému vysokému stáří a nerad bych tě vydal smrti. Poslechni tedy 
mou rozumnou radu, obětuj bohům a můžeš odejít v pokoji!“ Kvirín 
odvětil: „Tvá slova jsou lákavá a mohla by změnit úmysl mladíka, 
který touží po pozemském životě, já však toužím po životě věčném a 
rád za Krista položím život.“

Byl odsouzen k smrti utopením. Na krk mu zavěsili velký kámen 
a tak ho hodili do řeky Gunsy.3 Stalo se to roku 309.

(Jeho památka se slaví 4. června.)
(Obrázek je na straně 480.)

1 nynější Sisak v Chorvatsku; město leží na soutoku řek Kupy a Sávy
2 dnes Szombathely (či také dříve Kamenec) v Maďarsku
3 řeka Gyöngyös
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SVATÝ NIKEFOR, PATRIARCHA A VYZNAVAČ

Velký bojovník za pravověrnost, sv. Nikefor, 
se narodil v Cařihradě roku 758. Jeho rodiče, 
Teodor a Eudokie, žili zbožně v bázni Boží. 
Otec získal vyznavačskou korunu. Pro úctu 
ke svatým ikonám vytrpěl rány a vyhnanství.

Nejprve se Nikefor učil fi losofi i, když doros-
tl, za vlády Lva IV. Chazara (775–780), syna 
Konstantina V. Kopronyma, byl zařazen mezi 
císařské rádce. I mezi bludaři si zachoval pra-
vověrnost. Uctíval svaté ikony a jiné k tomu 
vedl moudrým přesvědčováním.

Když byl po smrti císaře Lva Chazara svolán 
VII. všeobecný koncil svatých otců do Niceje pro-
ti ikonoborecké1 herezi — stalo se tak za vlády 
Konstantina VI. (790–797), syna Lva Chazara, a 
jeho matky Ireny — ctihodný Nikefor jako svět-
ský úředník mnoho pomáhal svatým otcům.

Byl všemi ctěn jako moudrý a Písma svaté-
ho znalý člověk i jako muž velkých ctností. Na 
sněmu mu proto bylo dovoleno, aby představil 
císařovu vůli a tlumočil císařova slova. Tak se ještě dlouho před svým 
svěcením ukázal jako vyznavač a učitel pravověrnosti. Přemáhal 
bludaře a zahanboval je. I svatí otcové ho za to chválili a žehnali mu.

Po sněmu Nikefor ještě několik let zaujímal vysoké světské po-
stavení mezi císařovými poradci. Pak pochopil, že pro jeho duši 
není užitečné pracovat pro svět plný marnosti a hluku. Opustil 
proto své vysoké postavení a pohrdl vší pomíjivou slávou. Věděl, 
že v císařském paláci zavládly sváry mezi synem a matkou, odešel 
proto z města a zůstal na osamoceném místě u Bosporu v Thrákii. 

1 ikonoklastické či obrazoborecké herezi
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O samotě začal v modlitbách a půstu pracovat pro jediného Boha 
a dbal tak o svou spásu.

Za nějaký čas vystavěl chrám a shromáždil mnichy, zřídil mo-
nastýr a sám se namáhal jako mnich, ač jím ještě nebyl. Zkoušel 
sám sebe, zda bude schopen hrdinství zapíravého mnišského života.

Prožil tak deset let až do vlády císaře Nikefora I. Když patriarcha 
Cařihradu Tarasius odešel k Pánu, vybrali za patriarchu tohoto cti-
hodného Nikefora, přestože ještě ani nebyl vysvěcen, ale životem byl 
dokonalý. Nejprve přijal mnišské postřižiny, pak byl vysvěcen na kně-
ze, o potom, i když nechtěl, ale císař Nikeforos I. ho přesvědčil, byl vy-
svěcen na biskupa a na největší velikonoční svátek byl uveden na bis-
kupský a patriarchální stolec. Byl ozdobou církve svaté nejen pro svou 
způsobilost vyučovat slovem, ale i ctnostný život. Napravoval zkaže-
né, utvrzoval spravedlivé a vyháněl ze svého stáda heretiky jako vlky.

V těch letech válčila Byzanc s Bulhary. Císař Nikeforos vytáhl do 
války a byl zabit. Po něm nastoupil na trůn jeho syn Staurakios, ale 
vládl jen dva měsíce a zemřel. Po Staurakios přijal císařství zbožný 
muž Michael I. zvaný Rangabe. Za dva roky ho ale Lev V. Armén-
ský (813–820) vyhnal a uzurpoval vládu. Svatý Nikefor poslal k této 
dravé šelmě před jeho korunovací několik biskupů s vyznáním pra-
vověrné víry a žádal ho, aby podle vzoru předcházejících zbožných 
císařů vlastnoručně podepsal, že se bude vždy pevně držet dogmat 
svaté víry uvedených v tomto vyznání.

Úskočný císař ze sebe pokryteckými slovy dělal zbožnosti oddané-
ho muže a slíbil, že vyznání podepíše, ale ne před korunovací. Svůj 
slib nedodržel a nejen to, za nějaký čas začal otevřeně vystupovat 
proti svatým ikonám a ty, kteří je uctívali — pravověrné křesťany — 
začal pronásledovat.

Tehdy svatý patriarcha Nikefor po poradě s nejvýznamnějšími bis-
kupy a po bohoslužbě, během níž povzbudil pravověrný lid, si vložil 
na ramena omofor1 a spolu s biskupy a igumeny, kteří byli s ním, a 
s veškerým duchovenstvem šel na císařský dvůr. Šlo za nimi i mnoho 
lidí. Když přišli k bráně paláce, všechny zadrželi a dovnitř pustili jen 
samotného patriarchu. Císař mu neprokázal obvyklé pocty; bylo zvy-
kem, že řečtí králové přijímali požehnání od patriarchy a na znamení 
duchovní lásky si navzájem líbali pravici. Když patriarcha vcházel, 
zločinecký císař Lev Arménský na něj hrůzně pohleděl a o požehnání 
ho nepoprosil. Přikázal mu, aby si sedl, a začal ho s hněvem obviňo-

1 také omophorion (řec.), dlouhý pruh látky s vyšitými kříži, část liturgic-
kého oděvu biskupů ve východní církvi
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vat, že bouří lid, vede ho k rozkolu a zasévá neshody. Dále císař začal 
obviňovat pravověrné, že malují obrazy a ikony, a tak čest, která 
náleží samotnému Bohu, vzdávají vyrobeným a namalovaným obra-
zům a ikonám, přestože Bůh řekl Mojžíšovi: „Neuděláš si modlu, ani 
žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vo-
dách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit.“

Svatý patriarcha na to odpověděl: „Copak nevíš, proč Izraelitům, 
kteří vyšli z Egypta, Bůh dal přikázání, že si nesmí dělat modly a 
zobrazení různé podoby? Protože když Izraelité žili v Egyptě, zvykli si 
na pohanské mnohobožství a modlářství, takže považovali i některé 
bezbožné lidi, kteří dávno zemřeli, za bohy, i nebeské ptáky, zemskou 
zvěř, plazy, ryby a všelijaké krysy. Dělali si jejich vyobrazení, jako 
by to byl skutečný Bůh, a klaněli se jim. Proto chtěl Bůh z Izraelitů, 
kteří se v Egyptě naučili modlářství, tuto ohavnost vykořenit a dal 
jim přikázání, aby si nedělali modly ani žádná zobrazení. Nebránil 
jim však vytvářet důstojné obrazy a ikony, které jsou ne k ponížení, 
ale k rozmnožení cti Boží.

A copak ne na Boží příkaz Mojžíš udělal archu, okovanou ze všech 
stran zlatem, v níž se uchovávaly desky s Božími přikázáními, Áró-
nova hůl a mana? Nebyl to Bůh, kdo rozkázal udělat zlaté cheruby a 
postavit je nad archou? A copak i na závěsech a dveřích do svatyně 
nebyla vetkána vyobrazení tváří cherubů? Copak je všechny Izraelité 
nectili jako božské, a copak před tím vším se Izraelité neklaněli Bohu 
a nepřinášeli Mu oběti? A když se klaněli a přinášeli oběti před sva-
tyní, archou a cheruby, neklaněli se svatyni ani arše ani cherubům, 
ale samotnému Bohu, který přebývá v nebi. Archu i cheruby ctili jako 
božské předměty, ale nezbožšťovali je. Stejně tak činíme i my dnes, 
když se klaníme svatým ikonám a zapalujeme před nimi svíčky. Ne-
klaníme se desce a barvám a nezapalujeme jim lampy, ale klaníme 
se samotnému Kristu, vtělenému Bohu, zobrazenému na ikoně.

A na ikoně nemalujeme Kristovo božství, které je neviditelné a ne-
obsažitelné, a proto i nepopsatelné, ale malujeme lidství Krista, které 
kdysi viděly lidské oči a dotýkaly se Ho lidské ruce. Kristovu ikonu 
nenazýváme Bohem, ale vyobrazením Krista Boha. Jemu, Bohu, se 
před Jeho svatou ikonou klaníme a Kristovu ikonu ctíme jako bož-
ský předmět, ale nezbožšťujeme ji, podobně ani ikonu Bohorodičky 
a jiných svatých, v nichž je sám Bůh zvláštním způsobem přítomen.

I ve Starém zákoně přikázal Bůh Mojžíšovi na poušti vyrobit mědě-
ného hada a vyzvednout ho, aby lidé zasažení hadím uštknutím při-
cházeli a dívali se na něj. Copak nebyl ten měděný had divotvorným 
obrazem, skrze který byli zázračně uzdravováni ti, které uštkli živí 
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hadi? A měděný had měl uzdravující sílu ne sám od sebe, ale od Toho, 
jehož předobrazem byl. Byl předobrazem Krista, našeho Spasitele, 
který měl být vyvýšen na dřevě kříže. On sám v evangeliu řekl: ‚Jako 
pozvedl Mojžíš hada na poušti, tak má být vyvýšen i Syn člověka.‘

Ježíš, náš Spasitel, byl pověšen na dřevě kříže, na něm trpěl a 
zemřel. Nezemřel však sám. S ním byl spoluukřižován náš starý 
člověk (Ř 6,3–6), tedy kořen zla v nás, dědičný hřích. Toto semeno 
pekelného hada, dědičný hřích, který vešel do naší lidské přirozenosti 
skrze prarodiče Adama a Evu, byl na kříži přemožen. Ježíš přemohl 
ďábla i jeho semeno v nás. V Kristu je absolutní vítězství, jedině 
v Něm! Vírou máme vcházet do této jednoty s Kristem ukřižovaným 
(Gal 2,20), pak působí moc Kristova kříže i Jeho smrti.

Kříž je znakem spásy. Na něm byl spolu s Kristem ukřižován náš 
starý člověk, mající v sobě duchovní jed ďábla, hada. Kdo s vírou hledí 
na Kristův kříž, bude spasen! Obraz přemoženého hada na poušti je 
obrazem vítězství Krista nad ďáblem a jeho semenem v nás!

Ve Starém zákoně byl divotvorný měděný had, co je potom divného 
na tom, že dnes bývají divotvorné svaté ikony? Ne had sám, ale síla 
Toho, koho byl předobrazem, dělala tyto zázraky. Tak i svaté ikony 
bývají divotvorné silou těch, kdo jsou na nich zobrazeni.

A vzpomenu ještě Šalamounův chrám. Copak měl Bůh Šalamou-
novi za hřích, že v chrámu udělal kromě těch cherubů, které udělal 
Mojžíš, i jiné, větší, zlaté cheruby, a jejich podobu zobrazil na stě-
nách, sloupech i na dveřích a udělal měděné moře, které spočívalo 
na dvanácti vytesaných býcích? Nejenže to Bůh neměl Šalamounovi 
za hřích, ale požehnal to dílo, když sám navštívil chrám i to, co bylo 
v něm, neboť je psáno: ‚I naplnil Hospodinův dům oblak, takže kně-
ží kvůli tomu oblaku nemohli konat službu, neboť Hospodinův dům 
naplnila Hospodinova sláva.‘ (1Kr 8,11)

Proto zákon daný Mojžíšovi, o němž ses, císaři, předtím zmínil, 
který zakazoval vytváření všelijakých obrazů, se týká jen pohanského 
modlářství, a ne zbožného uctívání našich křesťanských ikon. Kdyby 
Bůh svým prvním přikázáním zakazoval všechno, i ohavné i důstojné 
obrazy, pak by protiřečil sám sobě. Vždyť poté, co Mojžíšovi zjevil 
první i ostatní svá přikázání, mu přikázal, aby udělal archu úmluvy 
i to, co bylo v ní, a ještě i pozvednout měděného hada. Taková slova 
se však nesluší říkat, protože Bůh sám sobě nikdy neprotiřečí, a jak 
je věrný ve všech svých slovech, tak je svatý ve všech svých skutcích. 
Svým slovem zakazuje vytvářet pohanské modly, avšak zobrazovat 
svaté ikony pro církevní výzdobu a ke slávě Boží, to učil skutkem a 
sám k tomu Mojžíše vybídl, když mu nařídil zobrazit cheruby.“
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Tak mluvil sv. Nikefor, vyznavač, k císaři Lvu Arménskému a 
snažil se ho přesvědčit. Vnitřně se však připravoval na mučednickou 
smrt. Zatvrzelé srdce císaře se nedalo přesvědčit, ale nenechal Nike-
fora popravit. Za nějaký čas císař vyhnal sv. Nikefora z patriarchál-
ního stolce a už nemocného ho poslal do monastýru v Chrisopoli, 
kde byl devět let. Pak byl poslán na ostrov Proconnis do monastýru 
svatého mučedníka Teodora, kde žil ještě třináct let v souženích a 
častých nemocech, až odešel na věčný odpočinek k Pánu v roce 828.

SVATÝ MUČEDNÍK LUCILIÁN A SPOLUMUČEDNÍCI

Svatý mučedník Lucilián žil v Nikomédii za vlády římského cí-
saře Aureliana (270–275). Ke Kristu se obrátil až v starším věku, 
zpočátku byl pohanským, modlářským žrecem a sloužil u oltářů 
nečistým bohům. Milostí našeho Boha Ježíše Krista, který nechce, 
aby někdo z lidí zahynul, ale touží po spáse všech, byl i Lucilián 
osvícen Boží pravdou.

Když začal vidět běsovské pokušení a klam i veškeré řecké blu-
dařství v pravém světle, dospěl k poznání pravdy. Uvěřil v jediného 
pravého Boha, našeho Pána Ježíše Krista, zavrhl modly a pohrdl 
jimi. Přestože byl už starý, jeho mládí se obnovilo jako mládí orla, 
znovuzrodil se svatým křtem a celou svou myslí i duší se sjednotil 
s Kristovou láskou. Odhaloval i jiným Řekům marnost a zhoubu 
jejich pohanské ohavnosti a vedl je svým učením ke spáse. Přiváděl 
mnoho lidí ke Kristu a byl jim příkladem obrácení se k Bohu.

Židé, kteří tam žili, s nelibostí pozorovali Luciliánův přerod z mod-
lářství na křesťanskou víru, i to, že mnoho lidí podle jeho příkladu a 
díky jeho učení opouštělo modlářství a připojovalo se ke křesťanům, 
a vzplanuli hněvem a nenávistí. Ze závisti ho pomluvili a předali 
zločinnému soudu. Kristův služebník byl zajat a postaven před 
místodržitelem Silvánem, který byl tehdy v Nikomédii, k výslechu. 
Místodržitel dlouho nutil starce, aby se zřekl Krista a znovu se vrátil 
k modloslužbě. Nepodřídil se mu. Místodržitel se proto rozhněval 
a rozkázal ho všemožně mučit, zlomit mu čelist a holemi ho bez 
milosti bít, pověsit ho hlavou dolů a krutě a dlouho ho mučit. Pak 
ho uvrhl do temnice. Lucilián se v temnici setkal se čtyřmi mladíky, 
kteří byli rovněž uvězněni za víru v Krista, s Klaudiem, Hypatiem, 
Pavlem a Dionýsiem.
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Zaradoval se, rozmlouval s nimi o Kristu a posiloval je k mučed-
nickému hrdinství, aby se nebáli dočasných muk, ale mysleli na 
věčnou odměnu, která je čeká v nebi. Povzbuzoval je, že po smrti 
vejdou do věčného života, aby jim proto nebylo škoda obětovat své 
kvetoucí mládí pro Krista, který jim ve svém království připravuje 
neutuchající blaženost. Všichni společně se ve dne i v noci modlili 
k Bohu a utěšovali se nadějí na setkání s Kristem.

Po mnoha dnech sv. Luciliána znovu podrobili těžkým mukám, 
již společně se čtyřmi křesťany, a pak je hodili do ohnivé pece. Vše-
mohoucí Bůh však na nich zjevil svou zázračnou milost, jako kdysi 
na mládencích v babylonském zajetí. Oheň se proměnil v chlad a 
plameny v rosu. K tomu se ještě spustil silný déšť a pec zcela vyha-
sla. Svatý Lucilián i s mladíky vyšel z pece bez jakékoliv ujmy. Tak 
slavný Boží zázrak však pohané oslepení nevěrou a zlobou přičítali 
ne Boží moci, ale čárám.

Nespravedlivý soudce odsoudil svaté mučedníky k smrti a odeslal 
je do Byzantionu, aby tam podstoupili trest. Když dorazili do města, 
čtyři svaté mládence, Klaudia, Hypatia, Pavla a Dionýsia, sťali me-
čem a sv. Luciliána pověsili na kříži a po celém těle ho přibili hřeby. 
Tak odevzdal svou duši Bohu.

(Jeho památka se slaví 3. června.)

Svatý mučedník Lucianus, biskup
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SVATÝ MUČEDNÍK LUCIANUS, BISKUP

Lucianus byl Říman z urozeného rodu, ale ještě větší ušlechtilost 
získal znovuzrozením skrze svatý křest, jímž se stal synem věčného 
Krále. Uměl řecky a latinsky a oplýval světskou moudrostí. Když 
se však stal ještě moudřejším poznáním Božích pravd, setkal se se 
sv. Dionýsiem Areopagitou, který z Boží vůle přišel do Říma, protože 
chtěl navštívit uvězněné apoštoly Petra a Pavla. Nezastal je už ale 
mezi živými.

V té době byl papežem sv. Klement. Laskavě Dionýsia přijal a za 
krátký čas mu jako zkušenému Božímu muži navrhl, aby šel na misii 
do Galie. Svatý Dionýsios souhlasil z celého srdce a papež, sv. Kle-
ment, mu začal mezi moudrými křesťany hledat a shromažďovat 
přátele, pomocníky a spolupracovníky k dílu hlásání evangelia, kteří 
se vyznačovali svatostí života a apoštolskou horlivostí. Vybral mezi 
nimi i sv. Luciana, vysvětil ho na biskupa a poslal se sv. Dionýsiem, 
aby se stal jeho průvodcem a společníkem při hrdinném hlásání 
slova Božího, a ostatním aby byl otcem v Duchu svatém, učitelem 
a vůdcem. Tak sv. Klement vše připravil pro misii a laskavými slovy 
utvrzoval hlasatele: „Jděte, milí bratři, jděte, nepřemožitelní Kristovi 
bojovníci, a jako byl Pán se svatými otci, našimi apoštoly i s jejich 
hrdinnými pomocníky, tak ať bude i s vámi.“

S tímto požehnáním se vydali všichni společně hlásat Krista 
nejprve po celé Itálii. Marcelinus se pak vydal s několika bratry do 
Španělska, Saturnin do Galie, aby tam hlásal Kristovo evangelium 
a mezi národy rozmnožil církev Boží a došel až k Britskému moři. 
Dionýsios s Lucianem a dalšími šli do okolí Paříže. Zde se rozdělili 
a sv. Lucianus s presbyterem Maxianem a jáhnem Juliánem odešli 
hlásat evangelium do Belgické Galie, kde zvěstovali Pánovo jméno. 
Přemáhali moc nepřítele a utvrzovali Kristovu církev. Lucianus, 
plný milosti Ducha svatého, přiváděl lidi ke spáse nejen slovy, ale i 
příkladem ctnostného života. K tomu mu Bůh daroval moc v Jeho 
jménu činit zázraky a uzdravovat všemožné nemoci a neduhy mezi 
lidmi. Obdržel takovou vládu nad běsy, že když uslyšeli jen jeden 
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jeho příkaz, hned z lidí, které mučili, utíkali. Ve dne i v noci neustále 
hlásal Krista, modlil se, bděl a také se postil.

Zločinný císař Domitian (81–96) vydal nařízení, aby všichni vy-
soce postavení úředníci i vojenští velitelé přesvědčovali křesťany 
k modlářství a obětem a ty, kteří se nepodřídí, aby různými mukami 
usmrcovali. Poslal kruté pronásledovatele Kristova jména i do Galie, 
aby vyhledávali Kristovy věrné a hlavně ty, kteří sem přišli z Říma. 
Tak zajali po požehnané misii i Luciana a jeho druhy.

Mučitelé ho vyslýchali: „Pověz nám své jméno a jaký je tvůj pů-
vod.“ Vojín Kristův jim odpověděl: „Mí rodiče mi dali jméno Lucius. 
Při křtu svatém, kterým jsem se znovuzrodil pro věčný život v Kristu, 
jsem byl přejmenován na Luciana. Co se původu týče, jsem Říman. 
Nazývat se tak, je v celém světě pokládáno za čest, já se však nevy-
chloubám, že jsem Říman, chlubím se tím, že jsem služebníkem mého 
Pána Ježíše Krista. To i vy na mně můžete zřetelně vidět, protože pro 
mě není jiný život a sláva než můj Pán Ježíš Kristus a zemřít 
za Něj je mi ziskem.“ Mučitelé řekli: „Je to tak, jak jsme řekli. Jsi 
čaroděj a svůdce těch, kteří tě poslouchají. Jsi nanejvýš pyšný, pro-
tože nepřestáváš bezostyšně mluvit a nebereš ohled ani na své stáří. 
Jestliže jsi Říman, proč ses nerozumně odchýlil od uctívání římských 
bohů, které uctívá i císař s celým římským synklitem a klaní se jim 
celý svět?“ Svatý Lucianus odpověděl: „Z milosti Ježíše Krista, v ně-
hož jsem byl pokřtěn a jehož jsem poznal jako pravého Boha, jsem se 
odřekl nejen model a ďábla, ale i všech jeho skutků. To, co hlásám o 
Pánu Ježíši Kristu, vy nechcete ani slyšet, ani si to pamatovat. Vaše 
nevěra vás zaslepila i vašeho císaře spolu s celým synklitem. Vždyť 
od nich přinášíte nařízení, abychom my lidé, rozumná stvoření, při-
nášeli oběť ďáblům a skláněli se bezduchým modlám vytvořeným 
lidskýma rukama.“

Císařští vojenští legáti Latinus, Jarius a Antor nemohli snést 
hanobení svých a císařských bohů, vztáhli na svatého ruce, svá-
zali ho a předali vojákům, aby ho mučili. Ti roztáhli mučedníka a 
dlouho a bez milosti ho bili býkovci. Kristův věrný služebník však 
nebyl mukami přemožen ani hrozeb se nelekal, zůstal pevně stát 
v Kristově víře. Zraněné tělo zesláblé stářím posiloval svěžestí ducha 
natolik, že výraz jeho tváře zůstal nezměněn a nepřestával silným 
hlasem volat: „Ježíše Krista, Syna Božího, nikdy nepřestanu 
chválit ani srdcem, ani ústy!“

Císařské legáty to ještě více rozzuřilo a přikázali svatého mučed-
níka zabít mečem. Jeden z vojáků vytasil meč, udeřil svatého do 
krku a odťal mu hlavu. Když jeho svaté tělo leželo bez ducha a ještě 
se pohybovalo, všichni, i sami vrazi, viděli, jak nad ním zazářilo velké 
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světlo z nebe a bylo slyšet hlas: „Raduj se, dobrý služebníku Luciane, 
že ses nebál za mne prolít svou krev! Pojď a přijmi zaslíbenou korunu 
a přebývej v nebi se svatými. Přijmi v dědictví příbytek věčné slávy, 
který ti byl připraven!“ Tento hlas se neozval kvůli svatému, který 
vždy pamatoval na slib odměny, kterou má od Boha, ale kvůli lidem, 
kteří stáli kolem, aby se ještě více utvrdili ve víře v Pána našeho 
Ježíše Krista, jehož jim sv. Lucianus dlouho hlásal.

Stalo se to na hoře za městem Caesaromagus.1 Když to lidé — jak 
věřící, tak nevěřící — viděli a slyšeli, byli zasaženi velkým strachem. 
Jedni odtamtud utíkali, jiní se s radostí shledávali, že jsou osvobo-
zeni z ďábelských sítí, ale protože jim bylo těžké hledět na jasnou 
zář zjeveného světla, proto z toho místa trochu poodešli. Najednou 
mrtvé tělo svatého zázračně přijalo od Boha sílu k pohybu, zvedlo 
se ze země a postavilo se na nohy. Tehdy sv. Lucianus vzal do ru-
kou svou useknutou hlavu a jako by byl ještě živý šel bez překážek 
veden milostí Ducha svatého, který v něm žil, a také pomocí andě-
lů pevnými kroky a nesl v rukách svou hlavu, podobně jako jeho 
přítel sv. Dionýsios v Lutetii.2 Prošel celou vzdálenost od hory do 
města, přešel po vodě řeku Taru,3 až přišel k místu, které si vybral 
k pochování. Tam ulehl na zem a v pokoji spočinul v Pánu. Tímto 
zázrakem Pán oslavil svého věrného služebníka.

SVATÁ KLOTYLDA

Narodila se kolem roku 474 v Lyonu, v dnešní Francii, jako dcera 
burgundského krále Chilpericha II. Její rodiče i dva bratry zavraždil 
strýc Gundobad, aby se zmocnil vlády v Burgundsku. Starší sestru 
Klotyldy poslal do kláštera a Klotyldu nechal hlídat na svém dvoře 
v Ženevě. Na rozdíl od Klotyldy byl zarytým ariánem, ona zůstala 
věrná pravé Kristově víře, kterou jí vštípili rodiče.

Prostřednictvím svých poslů se francký král Chlodvík, tehdy ještě 
pohan, dozvěděl o ctnostné a moudré Klotyldě, kterou se rozhodl 
požádat o ruku. Klotylda se zpočátku rozpakovala vdát se za pohana. 
Brzy však se jí v duši vznítila naděje, že se jí s milostí Boží podaří 

1 dnes Beauvais
2 Paříž
3 řeka Thérain
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obrátit Chlodvíka na křesťanskou víru, a tak nakonec se sňatkem 
souhlasila. Když si získala důvěru a lásku svého muže, mladá krá-
lovna se snažila obrátit ho ke Kristu a také se na ten úmysl vroucně 
modlila. Často poukazovala na to, že pohanští bohové ze dřeva a z 
kovu nemají život ani moc. Chlodvík se však nedokázal zříci svých 
pohanských pohledů. Klotylda se potýkala s jeho názory, povzbu-
zovaná biskupem Remigiem.1 Trpělivě muži vysvětlovala základní 
pravdy křesťanství, líčila mu, jak Bůh svým všemohoucím slovem 
všechno stvořil z ničeho a celý svět moudře zachovává a řídí a že 
poslal na tuto zem svého jednorozeného Syna, který se z nesmírné 
lásky k nám nechal pro naši spásu ukřižovat. Tázala se ho, jak by se 
zachoval on, kdyby některý jeho dvořan pro záchranu jeho života a 
trůnu podstoupil krutou smrt na mučidlech, zda by ho proto nectil?

Královským manželům se narodil syn Ingomer, kterého král do-
volil pokřtít. Když však dítě brzy zemřelo, nahněvaný Chlodvík se 
mylně domníval, že se tak stalo proto, že dítě bylo pokřtěno. Klo-
tylda však věděla, že její dítě žije v nebi, a klidně mu řekla: „Bohu 
všemohoucímu, Stvořiteli všech věcí, vzdávám díky, že mne 
uznal za hodnou toho, aby mé dítě bylo přijato do nebeského 
království. Mé srdce nemůže truchlit, neboť vím, že syn, který 
zemřel v bílém rouchu křestní nevinnosti, žije před Boží tváří.“

Po narození druhého syna Chlodomera král nechtěl zpočátku 
křest povolit, ale nakonec manželce vyhověl. I toto dítě však vážně 
onemocnělo a matka vysílala na jeho záchranu mnoho vroucích 
modliteb i kvůli víře krále, k jehož obrácení by v případě smrti dítěte 
měla zase dál. Její modlitby i oběti byly vyslyšeny a syn se uzdravil.

Klotylda se dál modlila a vyzařovala pevnou víru v Krista. 
V roce 496 byl král Chlodvík požádán králem ripuarských Franků 
z dolního Rýna o válečnou pomoc proti Alemanům. Žena mu dopo-
ručila, aby o vítězství prosil Boha, kterému se klanějí křesťané. Při 
krvavé bitvě u Tolbiaka2 poblíž Kolína nad Rýnem Chlodvík marně 
vzýval nejprve své bohy Odina a Donara; jeho vojsko ustupovalo a 
bitva se zdála prohrána. V tísni si vzpomněl na manželku a začal 
se hlasitě modlit: „Ježíši Kriste, uctívaný Klotyldou jako Syn živého 
Boha, ty prý dáváš vítězství sklíčeným, kteří v tebe doufají, pomoz 
mi. Své bohy jsem vzýval marně, proto usuzuji, že nemají moc. Volám 
tedy k tobě a dáš-li mi vítězství, přijmu křest.“ Klotylda se zatím za 
obrácení krále vytrvale modlila a oba byli vyslyšeni. Situace v boji 

1 Jeho svátek se slaví 13. ledna a 1. října; viz Mučedníci a jiní svatí, IV. 
díl, str. 277

2 dnes Zülpich v Německu
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se obrátila, král Alemanů padl, jeho armáda se vzdala Chlodvíkovi, 
a ten jejich zemi připojil ke své říši.

S velkou slávou přijal o vánocích roku 496 v remešském chrámu 
Panny Marie křest z rukou biskupa Remigia po jeho slovech: „Skloň 
svou hlavu a spal to, čemu ses klaněl, a klaň se tomu, čím jsi pohrdal.“ 
S králem toho dne přijalo křest na tři tisíce Franků. V ten den byla 
pokřtěna i králova sestra Albofelda a jeho druhá ariánská sestra se 
odřekla bludů a byla přijata do katolické církve. Král, který pak po 
osm dní nosil bílé křestní roucho, obdaroval mnohé chrámy i kláštery.

O velké radosti Klotyldy netřeba mluvit. Za všechny milosti byla 
velmi vděčná Bohu a svého manžela pak povzbuzovala k šíření a 
utvrzování víry mezi Franky. Kristova církev se od té doby šířila v 
národě bez překážek a značně rychle. Díky Klotyldě Chlodvík založil 
tou dobou nejmocnější stát, který byl zároveň katolický.

Král Chlodvík zemřel roku 511 a byl pohřben v pařížském chrámu 
sv. Petra a Pavla, který před smrtí vystavěl.

Klotylda po ovdovění odložila královská roucha, zřekla se vší 
slávy i světských požitků a odešla ke hrobu sv. Martina do Toursu, 
aby zde žila asketicky v ústraní a na modlitbách. Vystavěla na tom 
místě i klášter, v němž pak žila. Na její náklady byly vybudovány 
chrámy a kláštery v Rouenu, Auxerru, Calaisu a Andelu. Mnohá 
dobrodiní také prokázala chudým a nešťastným lidem.

Další život jí velmi ztrpčovalo chování jejích tří synů. Chlodomer, 
Childebert a Chlotar si rozdělili říši a začali proti sobě válčit. Násled-
ně Chlodomer zahynul v bitvě s burgundským králem. Dcera Klotyl-
dy, provdaná za ariánského krále Vizigótů Amalaricha, byla pro svou 
víru od muže do krve bita a v útrapách roku 531 zemřela. Také Chil-
debert a Chlotar nepřestávali válčením proti sobě rozmnožovat boles-
ti matky. Klotylda se všemožně snažila syny smířit a polepšit. Když 
však viděla, že její snaha je marná, odevzdala se plně do vůle Boží, 
zemřela nadobro světu, rozjímala o věčnosti, postila se, konala skut-
ky milosrdenství a vroucně se modlila. Tak nakonec dosáhla toho, 
že synové s válčením proti sobě přestali a smířili se. Její vnuk Chlo-
doald (syn Chlodomera) se později stal svatým mnichem a knězem.1

Třicet dní před smrtí jí byl v modlitbě zjeven den přechodu do 
věčnosti. Povolala své syny, vážně je naposled napomenula, roz-
loučila se s nimi, přijala svátosti a v důvěře očekávala smrt. Její 
poslední slova byla: „K tobě, Hospodine, pozvedám duši svou. Bože 
můj, v tebe doufám, nechť nejsem zahanbena na věky.“

Zesnula v Pánu dne 3. června roku 545.

1 jeho památka se slaví 7. září
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SVATÝ MUČEDNÍK KONKORDIUS

Za vlády císařů Antonina Pia (138–161) a Marka Aurelia (161–
180) bylo ve městě Římě rozpoutáno tak velké pronásledování křes-
ťanů, že nikdo nemohl nic ani koupit, ani prodat, dokud nepřinesl 
oběti bohům. Tehdy žil ve městě Římě muž jménem Konkordius 
významného rodu. Jeho otec se jmenoval Gordian a byl knězem. 
Svého syna Konkordia vychoval ve víře v Krista a naučil ho rozumět 
Písmu svatému. Římský biskup Pius, který byl později mučen za 
Krista, vysvětil Konkordia na podjáhna. Svatý Konkordius se spolu 
se svým otcem ve dne i v noci horlivě modlil, také se hodně postili a 
rozdávali almužny. Za nějaký čas šel Konkordius za svým strýcem 
z matčiny strany, sv. Eutychiem, který žil poblíž města Trebula,1 
setrvával s ním na modlitbách a také se společně postili. Zvěst o 
jejich bohulibém životě se rychle rozšířila mezi lidmi.

Uslyšel o nich Torkvát, místodržitel Umbrie, který právě přebýval 
ve městě Spoleto. Nechal si předvést sv. Konkordia a zeptal se ho: 
„Jak se jmenuješ?“ Odpověděl: „Jsem křesťan.“ Místodržitel řekl: 
„Ptám se tě na tvé jméno, ne na tvého Krista.“ Svatý Konkordius 
odvětil: „Už jsem ti řekl, že jsem křesťan a vyznávám Krista.“ Torkvát 
ho začal úlisně přesvědčovat: „Přines oběť nesmrtelným bohům a staň 
se naším přítelem. Budu tě mít za otce a oznámím to mému pánu, 
císaři Antoninovi, a požádám ho, aby z tebe učinil žrece bohů.“ Svatý 
Konkordius odtušil: „Stačí, že ty jsi společníkem svým bohům.“ Mís-
todržitel na to: „Poslechni mne a přines oběť nesmrtelným bohům!“ 
Konkordius mu odpověděl: „Nejdřív poslechni ty mě a přines 
oběť Pánu Ježíši Kristu, abys unikl věčným mukám. Když to 
neuděláš, ty i tvoji bohové budete potrestáni věčným ohněm.“ 
Tehdy Torkvát nařídil bít Konkordia holemi a uvrhnout ho do měst-
ské věznice. Byl z ní ale zakrátko osvobozen, protože tamější biskup 
Antimus byl místodržitelův známý. Za nějaký čas však Torkvát znovu 
nechal předvolat sv. Konkordia a zeptal se ho na to samé, co předtím, 

1 starobylé město ve střední Itálii
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a svatý mu rovněž odpověděl to samé. Torkvát se rozhněval, přikázal 
zavřít ho do nejhorší temnice a vsadit do okovů. Zakázal k němu ko-
hokoliv pouštět. Chtěl ho umořit hladem. Svatý Konkordius v tomto 
utrpení děkoval všemohoucímu Bohu a volal: „Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“ O půlnoci se mu zjevil 
Pánův anděl a řekl: „Neboj se! Buď statečný, protože jsem s tebou.“

Po třech dnech k němu místodržící o půlnoci poslal dva své zbroj-
noše a řekl jim: „Jděte, řekněte vězni, aby buď přinesl oběť našim 
bohům, anebo mu setnete hlavu.“ Zbrojnoši k němu přišli s modlou 
boha Dia a řekli: „Slyšel jsi, co nařídil místodržitel?“ Svatý mučedník 
odpověděl: „Vy víte.“ Oni řekli: „Buď přineseš oběť bohu Diovi, nebo 
budeš sťat.“ Svatý Konkordius poděkoval Bohu a zvolal: „Sláva Tobě, 
Pane Ježíši Kriste!“ a plivnul na Dia. Tehdy jeden z vojáků vytasil meč 
a sťal mu hlavu. Tak sv. Konkordius ve vyznání Pána odevzdal ducha.

Dva klerici a ještě několik zbožných mužů vzali jeho tělo a po-
chovali nedaleko města Spoleto, na místě zavlažovaném vydatnými 
prameny. Na místě, kde pochovali svatého mučedníka Konkordia, 
Pán činil mnoho zázraků, slepí začínali vidět, nemocní byli uzdra-
vováni a démoni vyháněni.

SVATÝ ZOSIMA, BISKUP BABYLONU V EGYPTĚ

Svatý Zosima žil v 6. století. Pocházel z Kilikie v Malé Asii. Od 
mládí miloval Boha a odřekl se světa. Šel na Sinajskou horu, kde 
přijal mnišský stav a snažil se ve všem líbit Bohu. Toužil však po 
poustevnickém životě v naprostém mlčení, a proto odtamtud za 
nějaký čas odešel do Libye, kde se usadil na poušti na jednom 
odlehlém místě zvaném Ammonion a žil tam v samotě, v podřízení 
se jedinému Bohu. Když procházel pouští, potkal jednoho starce, 
poustevníka, který ho oslovil jménem a z Božího vnuknutí mu řekl, 
aby se vrátil na Sinaj, protože mu Pán chce svěřit církev v Babylonu 
v Egyptě.1 Zosima se velice podivil, ale poslechl, společně se starcem 
se pomodlil a pak se vrátil na Sinaj.

V době, kdy přebýval v monastýru na Sinaji, přišel za ním jeden 
lupič s prosbou: „Smiluj se nade mnou, otče, a přijmi mě jako mnicha, 
abych v mlčení plakal nad svými hříchy, neboť jsem se dopustil mno-

1 na území Babylonu v Egyptě se dnes nachází čtvrť Káhiry nazvaná Kopt-
ská (Stará) Káhira
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ha vražd. Teď se chci odvrátit od všech zlých skutků a činit pokání 
po všechny dny mého života.“ Ctihodný Zosima ho náležitě poučil 
a pak ho přijal do mnišského stavu a dal mu hábit. Za nějaký čas 
mu řekl: „Věř mi, dítě, ale není možné, abys tu zůstal. Pokud by se 
o tobě dozvěděl někdo z hodnostářů, zajme tě a také tví nepřátelé tě 
mohou zabít. Poslechni mě proto, zavedu tě do vzdálenějšího monas-
týru.“ Vzal ho a odvedl do monastýru otce Dorotea poblíž Gazy, tam 
ho nechal a sám se znovu vrátil zpět. Ten bratr prožil v monastýru 
devět let, naučil se žaltář, osvojil si mnišský řád a pak se opět vrátil 
za ctihodným Zosimou. Řekl mu: „Smiluj se nade mnou, otče, dej 
mi můj světský oděv a mnišský ode mě vezmi.“ Ctihodný otec se 
zhrozil a zeptal se: „Proč, dítě?“ Bratr mu řekl: „Devět let, jak sám 
víš, otče, jsem přebýval v monastýru, a nakolik jsem mohl, postil jsem 
se, zdrženlivě žil se všelikou pokorou, v mlčení a bázni Boží jsem se 
podřizoval všem. Doufám v nekonečnou Boží dobrotu a v Jeho ne-
výslovné milosrdenství, že mi odpustil bezpočet mých hříchů. Stále 
však před sebou vidím dítě, které mi říká: ‚Proč jsi mě zabil?‘ Vidím je 
nejen ve snu, ale i zjevně. I v chrámu při bohoslužbě, i když přistupuji 
k svatým svátostem i při jídle, když s bratry jím, a ani jednu hodinu 
mi nedá pokoje. Kam jdu, tam před sebou vidím to dítě, které mi říká 
stále to samé: ‚Proč jsi mě zabil?‘ Proto chci jít, otče, tam, kde jsem se 
dopustil tohoto přepadu, aby mě zajali a dali k soudu, ať zemřu za 
to dítě, které jsem zabil pro svůj nerozum.“ Vzal od ctihodného otce 
světský oděv, oblékl si ho a šel do světa. Přišel do města Diospolis,1 
tam ho zajali a následujícího dne mu sťali hlavu. Odešel k Bohu a 
svou krví vynahradil Bohu zlo, které spáchal.

Ctihodný Zosima měl ustavičnou touhu žít v poustevnickém ml-
čení a být zcela vzdálen od lidí, proto se znovu rozhodl opustit Sinaj-
skou horu. Vstal, vzal svého učedníka Jana a šel do Porfyrionu, tak 
se nazývala tamější poušť. Když jí procházel, potkal dva poustevníky. 
Jeden byl z Galacie a jmenoval se Pavel, druhý se jmenoval Teodor, 
pocházel z meliténského kraje2 a postřih přijal v monastýru otce 
Eutymia Velikého. Oba měli oděv z buvolí kůže. Zosima se se svým 
učedníkem usadil poblíž těchto poustevníků a prožil tam dva roky.

Jednoho dne Zosimova učedníka Jana uštkl had. Celé Janovo 
tělo bylo zasaženo hadím jedem a mnoho krve vyšlo ze všech jeho 
dutin a zemřel. Ctihodný Zosima se velmi zarmoutil a vydal se za 
těmi poustevníky. Když viděli, že k nim přichází znepokojen a velmi 
smutný, ještě než k nim Zosima stihl promluvit, předběhli ho: „Co se 

1 biblická Lydda, dnes Lod
2 okolí města Meliténé, dnešní Malatyež
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stalo, otče Zosimo, zemřel tvůj bratr?“ Podivil se jejich předvídavosti a 
oznámil jim, přestože to již sami věděli, že bratr zemřel. Oba vstali, 
šli se Zosimou k bratrovi, a když ho viděli, jak leží na zemi mrtvý, 
řekli: „Nebuď smutný, otče Zosimo, Bůh ti pomůže,“ a obrátili se k 
mrtvému: „Bratře Jane, vstaň, neboť stařec tě potřebuje!“ Bratr hned 
ožil a vstal ze země. Hledali pak ještě hada, našli ho a roztrhli vedví. 
Pak řekli Zosimovi: „Vpravdě, otče Zosimo, říkáme ti, běž na Sinaj, 
neboť Bůh ti chce svěřit biskupství v Babylonu v Egyptě.“ Ctihodný 
Zosima přijal od těchto svatých poustevníků požehnání, vzal svého 
učedníka a vrátili se na Sinaj.

Zosima pak přijal biskupský stolec, pásl Kristovo stádo a dobře ří-
dil církev svatou. Byl příkladem svému stádu slovem i životem. V hlu-
bokém stáří opustil svůj biskupský stolec a vrátil se na horu Sinaj ke 
svému dřívějšímu způsobu života. Zanedlouho pak zemřel v Pánu.

SVATÝ METROFANÉS, PATRIARCHA

Svatý Metrofanés žil za vlády Konstantina 
Velikého. Byl synem Římana Dometia, který 
pocházel z císařského rodu, neboť byl brat-
rem Proba,1 který byl dříve římským císařem. 
Dometius byl moudrý muž, a když viděl svo-
dy a klam modlářství, a naproti tomu poznal 
spravedlivou a pravou víru křesťanů, zřekl se 
falešných pohanských bohů a uvěřil v pravého 
Boha, našeho Pána Ježíše Krista. V té době se 
v Římě rozhojnila modlářská ohavnost a každý 
den byl zabíjen bezpočet nevinných křesťanů. 
Dometius proto opustil Řím a odešel se svými 
dvěma syny, Probem, který nosil jméno po Do-
metiovu bratrovi, a Metrofanem do Byzantionu.

Tenkrát byl v Byzantionu biskupem Titus, 
muž bohumilý a svatý. Dometius žil u něj spo-
lu se svými syny a učil se víře v Krista i Božímu 
zákonu. Když biskup viděl, že se celým srdcem 
a celou duší připojil ke Kristu, že hoří duchem 

1 Marcus Aurelius Probus (276–282)
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a ve všem se Pánu podřizuje, vysvětil ho na presbytera. Po smrti 
biskupa Tita Dometius převzal jeho biskupský stolec a po jeho smrti 
jeho syn Probus. Když i Probus zesnul, byl na stolec byzantského 
biskupa dosazen Metrofanés.

Císař Konstantin Veliký přišel do Thrákie a pobýval i v Byzan-
tionu. Setkal se se sv. Metrofanem, rozmlouval s ním a poznal, že 
je velkým Božím služebníkem. Žasl nad jeho ctnostným životem i 
moudrostí a velmi si ho oblíbil. Toužil naslouchat jeho duchovním 
ponaučením, a přivedl ho proto s sebou do Říma. Po nějakém čase 
chtěl přenést svůj císařský trůn z Říma do Byzantionu. Založil proto 
na tom místě velké město a pojmenoval ho Nový Řím. Avšak podle 
jména svého zakladatele se město častěji nazývalo Konstantinopol 
a jako sídlo císařů se nazývalo také Cařihrad. I sv. Metrofana při-
vedl ze Starého Říma do nového a nazýval ho svým otcem. Požádal 
318 svatých otců, kteří na jeho pokyn přijeli na I. všeobecný koncil 
do Niceje, aby Metrofanovi udělili titul patriarchy. Tak se Metrofanés 
stal prvním konstantinopolským patriarchou. Svatý Metrofanés, 
první patriarcha Konstantinopole, Nového Říma, nemohl však pro 
své stáří a tělesnou nemohoucnost přijít na koncil osobně. Poslal 
místo sebe svého biskupa Alexandra, čestného a svatého muže, už 
starého, který vykonal velmi mnoho práce ve prospěch církevního 
míru v Thrákii a Ilýrii. Na koncilu zaujímal místo svého patriarchy 
Metrofana a bojoval proti Ariovi. Když všeobecný sněm skončil, zbož-
ný císař Konstantin Veliký požádal všechny přítomné biskupy, aby 
s ním šli navštívit svatého patriarchu Metrofana, který už ležel na 
smrtelné posteli. Když za ním všichni s císařem v neděli přišli a hovo-
řili s ním, císař svatému řekl: „Vidím, důstojný otče, že jsi již zeslábl 
stářím a nemocí, proto tě prosím, řekni a ukaž nám, kdo se má stát 
po tobě důstojným pastýřem Kristova stáda.“ Svatý Metrofanés císaři 
s radostnou tváří odpověděl: „Vskutku Duch svatý mluví tvými ústy, 
neboť už nad tím sedm dní přemýšlím. Pán mi ukázal, že za deset 
dní odsud odejdu. Po mně má přijmout patriarchální stolec můj spo-
luslužebník Alexandr, který je vpravdě hoden vyvolení i daru Ducha 
svatého. Po něm má pak stolec zdědit Pavel, který je nyní lektorem.“

Pohlédl na Alexandra, alexandrijského patriarchu, a řekl mu: „I 
ty, bratře, po sobě zanecháš nejlepšího dědice.“ Vzal za ruku jeho 
arcijáhna Atanáše a dodal: „To je chrabrý Kristův bojovník, on bude 
tvým nástupcem, a nejenže s mým bratrem Alexandrem neoblomně 
vystoupí proti ariánskému bludu, ale také oslaví Boha mnoha velkými 
hrdinnými skutky. Spolu se statečným Pavlem ho čekají velká utrpe-
ní.“ Tak svatý předpověděl budoucnost a za deset dní tak, jak mu 
to zjevil Pán, zemřel v pokoji 4. června v roku 325. Dožil se 117 let.
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SVATÝ TEODOR, POUSTEVNÍK

Ctihodný stařec Teodor žil v 6. století. Od 
mládí byl eunuchem. Později opustil svět, stal 
se mnichem a šel na Jordánskou poušť. Tam 
žil horlivým, bohumilým životem v odříkání a 
dostal pak od Boha dar divů činění.

Jednou musel jít kvůli nějaké záležitosti do 
Konstantinopole. Přišel k moři, našel loď, která 
tam plula, a nasedl na ni. Když vypluli, stalo 
se, že loď na otevřeném moři zabloudila, došla 
pitná voda a mnoho námořníků i cestujících 
padalo duchem a nevěděli, co dělat. Ctihodný 
Teodor vstal, pozvedl ruce k nebi, vroucně se 
pomodlil k Bohu, který zachraňuje lidské duše 
před smrtí, pak s modlitbou přežehnal mořskou 
vodu znamením kříže a řekl námořníkům: „Bůh 
požehnej! Naberte si vody, kolik potřebujete!“

Nabrali, ochutnali a poznali, že se slaná moř-
ská voda proměnila na sladkou. Naplnili nádoby 
sladkou vodou z moře a všichni chválili Boha. 
Velmi si pak Teodora vážili. On jim však řekl: 
„Odpusťte mi, pánové moji, ne kvůli mně se stal 
tento zázrak Všemohoucího Boha, ale kvůli vám, neboť jste se trápili 
pro nedostatek vody. Bůh viděl vaši touhu, a že už jste čekali smrt, 
smiloval se nad vámi a přetvořil mořskou slanou vodu v říční sladkou.“

Poté loď znovu našla svou cestu mořem pro modlitby svatého 
starce a brzy připlula do přístavu, kam měl namířeno. I jiné zázraky 
Pán učinil skrze ctihodného starce Teodora, který pak odešel k Pánu 
a oslavuje Ho navěky.
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SVATÝ ANUBIUS, VYZNAVAČ

Anubius žil ve 4. století a pocházel z Egypta. Měl velkou víru a 
lásku k Ježíši Kristu. V době, kdy modláři pronásledovali křesťany, 
směle vyznával Krista před pohany a byl za to mučen. Z Boží pro-
zřetelnosti se stalo, že byl propuštěn a šel pak na poušť, kde potom 
žil. V poustevnickém životě bojoval dobrý boj a zalíbil se Bohu. Dožil 
se hlubokého stáří.

Konec jeho života byl takový:
U břehu řeky Nil, která zavlažuje Egypt, se v jednom čase na 

jednom místě sešli tři otcové pouště vedeni Božím Duchem: stařec 
Surus, Izaiáš a Pavel. Když se jeden druhého ptali, kdo kam jde, 
ukázalo se, že všichni tři mají stejný úmysl, neboť každý z nich šel 
za starcem Anubiem. Z toho místa, na kterém se setkali, trvala ces-
ta do monastýru Anubia po vodě tři dny. Navíc museli plout proti 
proudu. Sedli si proto na břeh a čekali, jestli se objeví nějaká loď, 
která tam popluje, aby na ni mohli nastoupit a dostat se na místo, 
kde přebývá ctihodný Anubius.

Dlouho se žádná loď neobjevovala, že už si začínali dělat starosti, 
a řekli si: „Pomodleme se k Pánu, aby se nad námi smiloval, aby 
náš úmysl nebyl zmařen a neměli jsme na započaté cestě překážky, 
abychom se nemuseli vrátit zpět s prázdnou.“ Tehdy Izaiáš a Pavel 
řekli starci Surovi: „Ty, otče, se hlavně pomodli, protože víme, že 
Bůh tě vždycky slyší a i teď ti dá to, oč Ho prosíš.“ On jim řekl, 
aby sklonili kolena k modlitbě a sám padl tváří k zemi s rukama 
rozprostřenýma do tvaru kříže a tak ležel v modlitbě před Pánem. 
Po ukončení modlitby vstali ze země a uviděli, že u břehu stojí loď. 
Znovu se pomodlili a nasedli na ni. Loď se dala do pohybu a plula 
nahoru proti proudu hnána větrem a zároveň i neviditelnou Boží 
silou. Pluli tak rychle, že za hodinu ujeli cestu, kterou bylo třeba 
plout s velkou námahou tři dny.

Loď přistála u břehu naproti příbytku Anubia. Starci vystoupili 
a stařec Izaiáš řekl: „Pán mi zjevil muže, za kterým jdeme. Setká 
se s námi a poví nám tajemství srdce každého z nás.“ Otec Pavel 
řekl: „Mně Pán zjevil, že za tři dny povolá ctihodného Anubia z to-
hoto světa.“ Když se vydali od břehu do monastýru, jen co trochu 
poodešli od řeky, vyšel jim naproti ctihodný Anubius a přivítal je: 
„Požehnaný Pán, který mi vás nyní v těle a dříve v duchu ukázal.“ 
Zavedl je laskavě do své cely a začal každému z nich vyprávět o 
jeho dobrých skutcích, které nebyly známy nikomu, jen jedinému 
Bohu, jak kdo osobně hrdinně bojuje o vpravdě dobré skutky, čímž 



401

se líbí svému Vládci, Pánu Ježíši Kristu, a jakou kdo má od Pána 
milost. Stařec Izaiáš mu řekl: „I nám Pán zjevil o tobě, ó otče, že za 
tři dny tě chce vzít z tohoto dočasného života k sobě. Prosíme tě, abys 
nám i ty vyprávěl o svém životě zde na poušti v půstu a modlitbách, 
o svých námahách a dobrých skutcích, jimiž ses zalíbil Bohu. Neboj 
se hříchu marné slávy, neboť odcházíš z tohoto světa a zanecháš 
nám příklad svého bohumilého života, aby se z něho zrodili ti, kteří 
tě budou následovat.“

Stařec začal vyprávět: „Nepamatuji si, zda jsem udělal něco vel-
kého nebo významného. Jen jedno jsem z milosti mého Boha dodržel, 
a sice že od té doby, kdy bylo pronásledování a vyznal jsem před 
mučiteli jméno našeho Spasitele, nevyšlo z mých úst slovo nepravdy. 
Když jsem totiž jednou vyznal pravdu, nechtěl jsem pak říkat něco 
nespravedlivého a lživého. Když jsem si jednou zamiloval nebes-
ké, nechtěl jsem více milovat něco pozemského. Pomáhala mi 
v tom i Pánova milost, takže jsem nikdy nehledal žádné pozem-
ské potřeby. Všechnu potravu, kterou jsem potřeboval, mi přinesli 
svatí andělé. Můj Pán přede mnou neutajil nic z toho, co se děje na 
zemi, ale mé srdce nikdy nepřestávalo toužit po společenství s Ním. 
Nespočinul jsem ani ve dne, ani v noci a hledal jsem Toho, jehož si 
zamilovala má duše, Pána Ježíše Krista, abych na Něj vždy patřil 
svýma duševníma očima a sytil se pohledem na Něho. Vždy vidím i 
Boží anděly, kteří jsou se mnou a všechno mi ukazují. Světlo mé mysli 
nikdy nehasne. Všechno, co jsem od Pána prosil, jsem hned dostal. 
Mnohokrát jsem viděl pluky andělů, jak stojí před Bohem, viděl jsem 
zástupy svatých mučedníků a vyznavačů, mnichů a všech svatých, 
nejvíce těch, kteří na zemi neusilovali o nic jiného než vždy oslavovat 
a velebit Pána v prostotě srdce a víry. Viděl jsem i satana i jeho an-
děly, vydané věčnému ohni, a proti nim jsem viděl spravedlivé, které 
naplňovala věčná radost.“

To i mnoho jiného ctihodný Anubius tři dny vyprávěl otcům, kteří 
ho přišli navštívit, ne však pro marnou slávu, ale k užitku těm, kteří 
poslouchají a na jejich prosbu. Říkal to s čistým svědomím, pros-
tým srdcem a velkou ponížeností. Když nadešel třetí den, odevzdal 
svého ducha v pokoji a radosti. Hned bylo vidět svaté anděly, kteří 
vzali jeho duši a vystoupili s ní na nebesa. Z ovzduší bylo slyšet 
jejich přesladké andělské zpěvy. Tak sv. Anubius, který vyznával 
Kristovo jméno před pohany a vytrpěl za to muka, přešel ze země 
do nebeských příbytků.
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SVATÝ MUČEDNÍK DOROTEUS, BISKUP TÝRSKÝ

Svatý Doroteus byl biskupem města Týru za vlády Diokleciá-
na (284–305), zločinného římského císaře. Tehdy na křesťany do-
lehlo kruté pronásledování a sv. Doroteus opustil svůj biskupský 
stolec a skrýval se na neznámých místech.

Když se ujal vlády císař Konstantin (306–337) a pronásledování 
Kristovy církve utichlo, sv. Doroteus se znovu vrátil na svůj stolec 
v Týru. Dobře pásl stádo, které mu bylo svěřeno, a mnoho z mod-
lářů přiváděl k Bohu. Svatý Doroteus žil ještě i za časů Juliána 
Odpadlíka (360–363). Ten uzurpoval vládu a zpočátku nepronásle-
doval církev otevřeně, ale jen skrytě. Přikázal svým stoupencům, 
místodržícím a jiným vysokým státním a vojenským činitelům, aby 
mučili a zabíjeli křesťany. Svatý Doroteus znovu opustil stolec týr-
ské církve. Unikal rukám mučitelů podle Pánova slova: „Budou-li 
vás pronásledovat v jednom městě, utečte do druhého.“ (Mt 10,23)

Odešel proto z Týru a přišel do Thrákie, ale ani tam se modlářů 
nezbavil. Bůh ho povolal k mučednické koruně. Ve městě Diospolis 
ho zajali vojáci Juliána Odpadlíka. Utrpěl od nich mnoho ran a vel-
ká muka, při kterých odevzdal svou svatou duši do rukou Božích. 
Stalo se to roku 362. Svatému biskupu Doroteovi bylo tehdy 107 let.

Zanechal po sobě různé pro církev potřebné spisy, psané řecky 
a latinsky, neboť oba jazyky znal velmi dobře. Byl dokonalý v du-
chovní i vnější moudrosti. Napsal životopisy proroků a apoštolů a 
jiná užitečná slova. A teď je sám zapsán v knize života a přebývá 
s těmi svatými, o nichž psal.

SVATÝ MUČEDNÍK FRONTASIUS
A SPOLUMUČEDNÍCI

Ctihodný Fronton, první petragorský1 biskup, poslal sv. Fron-
tasia, Severina, Severiana a Silana hlásat Boží slovo do jižní Galie. 
Bylo to za vlády římského císaře Claudia (41–54).

Zasévali Boží slovo všude, až je místodržitel jménem Squiridonus 
zajal a začal vyslýchat: „Povězte mi, odkud jste a jak se jmenujete. 
Proč nejenže sami nepřinášíte oběti bohům, ale i ty, kteří je chtějí při-

1 Petragorium = Périgueux
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nášet, od toho odvracíte a chrámy bohů ničíte? Jakou mocí to děláte?“ 
Frontasius odpověděl: „Ó Squiridone, zbavený božské ctnosti, proč se 
nás ptáš, když stejně usiluješ o zničení veškeré pravdy? Ale rozsuzuj 
vše před tváří Toho, který stvořil tvou duši i tělo, a pochopíš 
pravdu. Pohanské modly jsou dílem lidských rukou, nemohou 
pomoci, ani sobě, ani jiným, ani nikomu jakkoli prospět.“ Squi-
ridonus na to: „Vidím, že jste smělí a velmi výřeční.“ Severinus a 
Severian odpověděli: „Naše slova jsou plná pravdy. Ty uctíváš modly: 
kamení postavené démonům, hluché, němé a marné.“ Squiridonus 
řekl: „Získáte život, když přinesete oběti bohům.“ Svatý Frontasius 
odpověděl: „Naším ziskem je žít i zemřít v Kristu.“ Místodržitel 
se obrátil na Silana, který uměl hrát na hudební nástroje, citeru a 
loutnu i na cymbály: „A ty, mladíku, proč nepřinášíš oběti?“ Svatý 
Silanus odpověděl: „Já přináším oběť mému Pánu Ježíši Kristu. On 
mocí křtu očistil svět od poskvrny.“ Místodržitel řekl: „Jak očistil?“ 
Silanus odpověděl: „Můj Pán Ježíš Kristus řekl svým učedníkům: 
Jděte do celého světa, hlásejte a křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha 
svatého. Kdo uvěří a pokřtěn bude, bude spasen, kdo neuvěří, bude 
zavržen. Tak i ty místodržiteli, jestliže uvěříš v Krista a dáš se pokřtít, 
budeš spasen. Když neuvěříš, budeš zavržen.“

Místodržitel se rozhněval, rozkázal je vyvést za město na popra-
viště a tam je mučit krutými mukami. Jako i náš Spasitel, Ježíš 
Kristus, byl korunován trnovou korunu, tak i jim na podobu trnové 
koruny zatloukli do hlav železné hřeby a tak je přibili ke sloupu. 
V hlavě každého z nich bylo devět hřebů. Tento zlý hněv tyrana 
však nijak nemohl odvrátit od Krista jeho věrné bojovníky. Když je 
nemohl těmito mukami přemoci, vyřkl na ně rozsudek, aby jim sťali 
hlavy. Svatí mučedníci sklonili kolena k zemi, svěřili Bohu své duše 
a před katem položili své šíje. Tak přijali smrt za Krista.

Když jim sťali hlavy, zločinní vojáci s pohrdáním pohodili těla 
mučedníků na zem. Tehdy božská síla, která se svatými byla, uči-
nila zázrak. Duch svatý sestoupil a jejich těla najednou ožila. Každý 
vzal do svých rukou svou hlavu, která ležela nedaleko, bez lidské 
pomoci vstali a šli až k řece, která se nazývala Ill. Vstoupili na vodu 
suchýma nohama a tak po ní šli, jako by šli po suché zemi. Když 
přešli řeku, vystoupili na vysoký kopec a všichni se na ně s hrůzou 
dívali. Došli do chrámu, kde se modlil svatý biskup Fronton, vešli 
dovnitř, sehnuli kolena, své hlavy položili před jeho nohy a svá těla 
rozprostřeli na zemi s rukama do tvaru kříže. Tak zůstali ležet mrtví.

Po tomto velkém zázraku se mnoho pohanů obrátilo ke Kristu, 
našemu Pánu.

(Jejich památka se v západní církvi slaví 2. června.)
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SVATÝ BESARION

Velký otec Besarion se narodil a byl vychován v Egyptě. Od mládí 
si zamiloval Boha a v jeho srdci zazářilo světlo Boží milosti. Když 
dozrál čas, majetek, který mu zůstal po rodičích, rozdal chudým 
a monastýrům, zřekl se světa a stal se mnichem. Pak šel na jedno 
místo v poušti, kde žil v mlčení, horlivě se postil a své tělo vyčerpával 
četnými pracemi. Proto se Bohu zalíbilo udělit mu dar činění divů, 
takže se na jeho modlitby stalo mnoho zázraků.

Jedním z nich bylo, že ctihodný Besarion osladil hořké mořské 
vody modlitbou a znamením svatého kříže, aby dal napít svému 
učedníkovi, již vysílenému žízní, když s ním šel pouští podél moře. 
Učedník se tehdy velmi podivil a začal si vodu nabírat do zásoby, aby 
si jí vzal s sebou. Když to stařec uviděl, zeptal se ho, proč to dělá. On 
odpověděl, že chce vzít vodu s sebou na cestu, aby měli co pít, když 
je zase přemůže žízeň. Stařec řekl: „Bůh, který je na tomto místě, je 
přítomen všude, a proto zde i jinde může dát sladkou vodu žíznivým.“

Další zázrak se stal, když šel s učedníkem za jiným starcem. 
Slunce už začalo zapadat a ještě je čekala dlouhá cesta. Stařec se 
pomodlil k Bohu: „Prosím Tě, Pane, přikaž slunci, aby se zastavilo, 
dokud nepřijdeme k Tvému služebníkovi!“ A stalo se tak. Slunce 
nezašlo, dokud ctihodný otec nepřišel k starci.

Jiným ze známých zázraků bylo, že sv. Besarion v čase sucha 
svou modlitbou přivolal z nebe na zem hojný déšť. To bylo ne jednou, 
ne dvakrát, ale mnohokrát. Kromě toho, kde by mu nebyla v cestě 
řeka, přecházel ji, aniž by si namočil nohy. Také měl od Pána moc 
vyhánět z posedlých démony, ale snažil se to nedělat veřejně, aby 
si tím nezískával slávu mezi lidmi. Unikal lidské pochvale a sám 
sebe pokládal za hříšného.

Stařec Besarion byl natolik pokorný, že jednoho dne, když je-
den bratr ve skytu1 zhřešil, a presbyter mu nařídil, aby vyšel ven 

1 Malá mnišská osada s centrálním chrámem, kde mniši poustevníci žili 
každý sám a jednou za týden se shromažďovali ke společným bohosluž-
bám a modlitbám.
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z chrámu jako nehodný, ctihodný Besarion vstal a vyšel spolu s tím 
bratrem, neboť, jak řekl, on je stejně hříšný. Spal málo a nepohodlně. 
Své učedníky nabádal k bdění a říkal jim: „Když někdo zůstává 
v pokoji, bez vnitřních bojů, ať nad sebou ještě více bdí a poni-
žuje se před Bohem, aby v domnění, že stojí, nepadl nejprudším 
pádem. Kvůli sebevědomí a pýše byly mnohé duše vystaveny 
boji a pokušením. Často pro naši slabost Bůh nedovoluje, aby 
na nás přicházela pokušení, abychom úplně nezahynuli.“

Tento svatý otec byl celý život podoben ptákům v povětří. Nic 
pozemského si nikdy nepřivlastnil, neměl svou celu ani pro sebe 
nějaký zvláštní přístřešek, ale přecházel z místa na místo jako tulák 
pustinami, roklinami, křovím, a vůbec nedbal o tělesné potřeby, ani 
o jídlo, ani o oděv. Měl na sobě jen jeden zalátaný, nejhorší oděv, aby 
nebyl zcela nahý. Slunce ho ve dne pálilo svým žárem, v noci mrzl. 
Málokdy zacházel někam pod střechu. Procházel po horách jako 
pták, zamiloval si samotu a jen k jedinému Bohu povznášel svou 
mysl a nořil se v Něm. Zemřel v hlubokém stáří a v pokoji odevzdal 
svou duši Pánu v druhé polovině 5. století.

SVATÝ HILARION NOVÝ

Hilarion se narodil v roce 775 a odmalička se učil svatým knihám 
a Písmu. Když mu bylo dvacet let, opustil podle slov evangelia otce i 
matku i dům i bohatství a stal se mnichem v monastýru sv. Hesychia 
blízko Cařihradu. Svým životem se snažil následovat ctihodného 
starce Hilariona Velikého. Pak přišel do Dalmatského monastýru1 
a přijal tam velkou schimu andělského obrazu.2 Stal se učedníkem 
sv. Řehoře Dekapolity, který tam tehdy žil. Setrvával v poslušnosti, 
mlčení a ve velké pokoře. Za to ho Pán odměnil tím, že mu dal moc 
nad nečistými duchy, které z lidí vyháněl.

Po smrti igumena Dalmatského monastýru mniši chtěli, aby se 
igumenem stal otec Hilarion. On však nechtěl, a proto se před bratry 
skryl a odešel na horu Olymp v Bithýnii do monastýru Přesvaté Bo-
horodičky. Nějaký čas bratři nevěděli, kde mají otce hledat, ale jak-

1 monastýr byl nazván podle sv. Dalmata, nacházel se v Konstantinopoli
2 tzv. plnost mnišství; uděluje se starším mnichům ve východních církvích, 

obdoba věčných slibů
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mile se o něm dozvěděli, poslali k sva-
tému patriarchovi Nikeforovi prosbu, 
aby jim určil Hilariona za igumena, i 
když nechce. Patriarcha to oznámil 
císaři. Poslali pro Hilariona, přivedli 
ho a přesvědčovali, aby přijal službu 
igumena Dalmatského monastýru. 
Nemohl se protivit vůli císaře a patri-
archy, proto se podrobil jejich příkazu 
a službu představeného přijal.

Později, poněvadž se nepodřizoval 
novému císaři, který aktivně vystu-
poval proti křesťanům, utrpěl od něj 
mnoho křivd. Lev V. Arménský (813–
820) sužoval Kristovu církev ikonobo-
reckou herezí. Otce Hilariona zajal a 
posílal ho z jedné věznice do druhé. 

Mnoho dní ho mořil hladem a žízní. Pak zločinný císař, který mnoho 
nevinných popravil, sám zle zahynul. Jeho vojáci ho zabili přímo 
v chrámu, na tom místě, kde poprvé potupil svatou Kristovu ikonu. 
Tak bídně vypustil svou duši.

Následující císař Michael II. Psellos (820–829) všechny pravověrné 
osvobodil a mezi nimi i otce Hilariona a ctihodného Teodora Studitu, 
který se vrátil z vyhnanství a pak odešel k Pánu. Když jeho svatou duši 
andělé nesli do nebe, ctihodný Hilarion to viděl tak, jak je v životopise 
sv. Teodora zapsáno. Když byl ctihodný Hilarion hoden tohoto uchva-
cujícího vidění, naplnila ho hluboká útěcha a duchovní radost; po 
mnoho dní se v duši radoval a jeho tvář zářila radostí jako tvář anděla.

Když po Michaelovi Psellovi začal vládnout jeho syn Teofi l, znovu 
začalo pronásledování a ctihodného Hilariona předvedli před nového 
císaře. Nutili ho, aby se podrobil císařskému nařízení, ale on ho 
místo toho odhalil jako zločince a porušovatele zákona, který ničí 
dogmata svaté víry. Za to mu bylo zasazeno 170 ran a byl vyvezen 
na ostrov Afi sia. Po smrti Teofi la císařovna Teodora II. osvobodila 
z vyhnanství všechny vyznavače a shromáždila je v císařském městě, 
posílila pravověrnost a vnesla do Božích chrámů svaté ikony.

Tehdy byl propuštěn i ctihodný Hilarion, vrátil se do Dalmatského 
monastýru, kde Pán skrze něj činil velké zázraky. Prožil tam ještě tři roky, 
bohumile poučoval své učedníky a pak odešel k Pánu 6. června 845.
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SVATÉ MUČEDNICE ARCHELAIA, TEKLA A ZUZANA

Sestry v Kristu, Archelaia, Tekla a Zuzana, přebývaly v malém 
neznámém klášteře v městečku nedaleko Říma. Když začalo pro-
následování za vlády císaře Diokleciána (284–305), Archelaia se 
spolu se svými sestrami převlekla do mužského oděvu a utekly do 
Kampánie. Usídlily se vedle města Nola, kde se modlily a bohumile 
žily. Obrátily ke Kristu mnoho pohanů a za čistotu svého života ob-
držely dar uzdravování nejen nemocných těl, ale i nemocných duší.

Zpráva o nich se tak rozšířila, že došla až k místodržiteli Kam-
pánie Leontiovi, který přikázal panny zajmout a přivést k němu. 
Panny byly naplněny velkou důvěrou k Bohu. Byly si vědomy, že 
jejich nebeský, nesmrtelný Ženich, Kristus Pán, je volá k mučed-
nické koruně, aby je tak ozdobilo nejen panenství, ale i mučednická 
krev jako královský purpur, a tak aby byly vzaty do Jeho nebeského 
příbytku. Před mučitelem stanuly směle, beze strachu a svobodným 
hlasem o sobě řekly celou pravdu, kdo jsou a odkud. Netajily víru a 
svůj způsob života, že jsou křesťanky a panny zasnoubené Kristu, 
jemuž slíbily, že zachovají neposkvrněnou čistotu až do smrti.

Místodržícímu se to nelíbilo, rozhněval se a předhodil Archelaiu 
hladovým lvům, protože myslel, že ji hned roztrhají. Šelmy však 
ležely svaté u nohou jako jehňata. Když Leontius viděl, že jí šelmy 
neublížily, naplnila ho ještě větší zlost, přikázal vojákům pozabíjet 
lvy a svatou mučednici s jejími družkami hodit svázané do temnice. 
Tam se jim zjevil Pánův anděl, zářil nevýslovným světlem a řekl: 
„Nebojte se, Kristovy panny, vaše modlitby vystoupily před Boha a už 
jsou pro vás na nebi připraveny koruny.“ Jasné světlo, které zazářilo 
v temnici, viděla i stráž a naplnila ji hrůza. Vojáci zvolali: „Vpravdě 
jeden je pravý Bůh, kterého tyto panny vyznávají!“

Pak Archelaiu postavili před soud, kde odvážně před místodr-
žitelem hájila víru a vybízela ho, aby se obrátil ke Kristu. On však 
nařídil železnými hřebeny drásat její čisté tělo a krutě ji bít. Rány 
jí polévali vroucím olejem a smolou. Tělo měla spálené a rozedřené 
až do kostí a všichni, kteří to viděli, velmi se divili, jak od přiroze-
nosti slabá dívka, mohla vytrpět tak krutá muka a zůstat naživu. 
Archelaia pozvedla své oči k nebi, ruce překřížila na hrudi a řekla: 
„Shlédni, Pane, z nebe, ze svého svatého trůnu, na svou věrnou slu-
žebnici. Uhas oheň rosou své milosti, a dej mému tělu odpočinout od 
bolesti z ran, které mi způsobil tento katan.“ Jen co to řekla, hned 
nad její hlavou zazářilo krásné světlo a ozval se hlas: „Neboj se, já 
jsem s tebou.“
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Lidé, kteří to viděli, volali: „Pravý je křesťanský Bůh, kterého ona 
hlásá!“ Místodržitel řekl těm, co stáli blízko něho: „Co to udělala tato 
čarodějka? Všechna muka přemáhá. Vezměte ji, vyveďte za město i 
ty dvě její následovnice, vezměte je všechny tři a mečem je zabijte.“ 
Vojáci vzali svaté mučednice. Vedli je za město a tam jim usekli 
hlavy. V ten den se všechny tři setkaly se svým nebeským Ženichem 
a přebývají s Ním navěky. Stalo se to v roce 293.

SVATÝ MUČEDNÍK ARISTOKLEOS, PRESBYTER
A SPOLUMUČEDNÍCI

Svatý mučedník Aristokleos pocházel z Kypru, z města Tamassos, 
kde byl presbyterem v hlavním chrámu. Za vlády císaře Diokleciána, 
kdy na křesťany dolehlo velké pronásledování, se polekal, šel na 
poustevnickou horu a tam se schoval v jakési jeskyni. Když se tam 
modlil, ozářilo ho světlo jasnější než slunce a ozval se hlas z nebe, 
který mu přikazoval jít do metropole Salamis na ostrově Kypr a tam 
za Kristovo jméno podstoupit hrdinné mučednictví. Světlem a tímto 
božským hlasem byl tak posílen, že hned odložil strach z muk, vstal 
a šel, kam mu bylo přikázáno.

Šel lesem, až došel k chrámu svatého apoštola Barnabáše. Tam 
se setkal s jáhnem Demetriánem a lektorem Atanášem. Ti ho laskavě 
přijali. Hovořil s nimi a vyprávěl jim o příčině své cesty do města 
Salamis a o svém vidění. Když vyslechli jeho slova, zahořeli touhou 
jít s ním, aby také zemřeli za Krista. Šli proto společně.

Když přišli do Salaminy, stoupli si na vyvýšené místo, aby byli 
odevšad dobře vidět, a začali hlasitě oslavovat Ježíše Krista a hlá-
sat Jeho svaté jméno. Řecké bohy nazvali bezduchými modlami. 
Pohané je hned zajali a zavedli je k místodržiteli k výslechu. Když 
se dozvěděl, že jsou křesťané a viděl jejich nezlomnou stálost ve 
svaté víře a rozkázal kněze Aristoklea setnout mečem a Demetriána 
a Atanáše po mnoha mukách vydal ohni. Svatí však zůstali v ohni 
živí, ba ani neutrpěli žádnou újmu, a proto je odsoudil k popravě 
mečem. Tak v roce 306 zemřeli tito Kristovi mučedníci a ozdobili se 
mučednickou korunou.

(Jejich památka se slaví 20. června.)
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SVATÝ PAPEŽ A MUČEDNÍK MARCEL I. A JINÍ

Svatý Marcel byl rodem Říman. Po svatém mučedníku Marceli-
novi usedl na stolec římské církve na dva roky1 ve dnech zločinných 
římských císařů Diokleciána (284–305) a Maximiána (286–305), 
Galeria (305–311) a Maxentia (306–312).

Císař Maximián, zvaný také Maximianus Herculius, jehož Diokle-
cián přijal jako spoluvládce, se vrátil z afrických provincií do Říma. 
Chtěl se zalíbit císaři Diokleciánovi, který se zdržel na východě, a 
začal proto v Římě stavět na jeho počest tzv. thermy neboli kamenné 
teplé lázně kvůli jejich nečisté zkaženosti.2 Zjistil, že v římských legi-
ích je mnoho vojáků, kteří věří v Krista, zbavil je vojenské hodnosti 
a odsoudil je k práci, jako kdysi faraón Izraelity v Egyptě, aby jedni 
vyráběli cihly, jiní aby míchali vápno a ještě jiní, aby vykopávali 
zem a kamení pro stavbu těchto lázní. To vše dělal, aby zastrašil 
křesťany, kteří byli v Římě, neboť věděl, že mnoho Římanů, nejen z 
řad prostého lidu, ale i z řad urozených lidí, vyznávalo křesťanskou 
víru, i když ne otevřeně.

Jeden bohatý a ctnostný křesťan jménem Trason viděl, jak jsou 
křesťané z této těžké práce vyčerpáni a strádají hladem, a začal 
jim pomáhat jídlem, oděvem i vším potřebným, ale tajně. Vše pře-
dával prostřednictvím čtyř bohabojných mužů: Sisinia, Cyriaka, 
Smaragda a Larga. Když se o tom svatý papež Marcel dozvěděl, měl 
velkou radost z milodarů, které byly svatým dávány, a zavolal tyto 
čtyři muže k sobě. Dozvěděl se tak o štědrosti Trasona a velmi mu 
děkoval. Sisinia a Cyriaka určil za jáhny římské církve. Jednou 
je však zajali a přivedli před tribuna, který nařídil uvrhnout je do 
temnice. Následujícího dne je připojili k těm, kteří nosili písek na 

1 Po smrti papeže Marcelina 24. října 304 zůstával Petrův stolec neobsazen. 
Ke zvolení Marcela za papeže došlo až v květnu roku 308.

2 Je třeba poznamenat, že v tzv. thermách u starých Římanů nebyly jen 
lázně, ale také nevěstince.
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stavbu. Pomáhali v práci i slabému starci a nenosili jen své břímě, 
ale i jiných. Při tom všem ještě zpívali žalmy.

Strážci o tom všem pověděli tribunovi a tribun císaři. Císař roz-
kázal předvést Sisinia. Když ho uviděl, zeptal se ho: „Jak se jme-
nuješ?“ Svatý odpověděl: „Jsem hříšník a jmenuji se Sisinius, sluha 
služebníků Pána našeho Ježíše Krista.“ Maximián řekl: „Co to zpíváte 
za verše?“ Jáhen odpověděl: „Kdybys znal sílu těch veršů, které 
zpívám, poznal bys i svého Stvořitele.“ Císař řekl: „A kdo je Stvořitel, 
ne-li nepřemožitelný Herkules?“ Jáhen odtušil: „Pro nás je ohav-
ností nejen ho zmiňovat, ale také o něm slyšet.“ Císař na to: „Vyber 
si: buď přineseš bohu Herkulovi oběť, nebo tvé tělo spálím v ohni.“ 
Svatý Sisinius řekl: „Dávno už po tom toužím, abych byl hoden 
trpět pro Krista, mého Boha, a mohl tak přijmout vytouženou 
korunu mučednictví.“

Císař se rozhněval a předal ho prokonzulovi Laodiciovi na muka. 
Ten ho uvrhl do Mamertinské věznice a mučedník v ní byl držen 
17 dní. Po jejich uplynutí chtěl prokonzul předvést Kristova vězně, 
svatého jáhna Sisinia, k výslechu. Nejprve ho přivedli k Apronianovi, 
správci vězení. Ten se však po rozhovoru se svatým obrátil ke Kristu 
a nechal se pokřtít. Pak Sisinius zavedl Aproniana k papeži Mar-
celovi, který nově pokřtěného pomazal svatým olejem a pak sloužil 
svatou liturgii. Všichni přítomní přistoupili k svatému přijímání 
přečistého Těla a Krve našeho Pána Ježíše Krista.

Když se o tom prokonzul dozvěděl, nechal nově obráceného po-
pravit. Sisinia i starce Saturnina, jemuž s bratry pomáhal v práci, 
znovu uvrhl do temnice a hrozil jim, že je popraví, jestli nepřinesou 
oběti bohům.

Seděli oba v žaláři a přicházelo za nimi mnoho nevěřících. Nechali 
se od nich beze strachu křtít. Když uplynulo čtrnáct dní, uslyšel o 
tom Laodicius a rozkázal připravit soudní tribunál v chrámu bohyně 
Tellus. Usedl na soudní stolici a rozkázal přivést starce Saturnina 
a jáhna Sisinia. Když před něj předvedli Kristovy vězně v železných 
okovech, Laodicius jim řekl: „Co to má znamenat? Copak jste ještě 
neodložili marné křesťanské svody a nechcete se poklonit bohům, 
kterým se i císaři klanějí?“ Svatý jáhen Sisinius odpověděl: „My 
hříšní se klaníme našemu Pánu Ježíši Kristu, Synu Božímu. 
Před ďáblem a bezduchým kamením své hlavy nikdy nesklo-
níme.“ Laodicius rozkázal: „Ať sem přinesou měděné tripusy,1 na 
nichž je obětováno bohům kadidlo.“ Hned je přinesli i s řeřavým 

1 antický stojan nebo obětní nádoba se třemi nožkami
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uhlím. Prokonzul nutil svaté, aby obětovali kadidlo bohům. Stařec 
Saturnin řekl: „Ať Pán obrátí pohanské modly v prach!“ a ihned se 
měděné trojnožky roztopily a rozlily se jak voda.

Když to viděli dva vojáci, Papias a Maurus, zvolali: „Vpravdě pravý 
Bůh je Pán Ježíš Kristus, kterého ctí Sisinius a Saturnin!“ Prokonzul 
vzplál hněvem a nařídil svaté mučedníky Saturnina a Sisinia přivá-
zat na mučidla a krutě je bít volskými žílami a sukovitým železem. 
Oni volali: „Děkujeme Ti, Pane Ježíši Kriste, že jsi nás učinil hodnými 
být přáteli Tvých služebníků, kteří pro Tebe trpěli!“ Vojáci Papias 
a Maurus, kteří se dívali na utrpení svatých, znovu zvolali k pro-
konzulovi: „Proč tě ďábel podněcuje proti Božím služebníkům, že je, 
nevinné, tak nemilosrdně mučíš?!“ Laodicius se na vojáky rozhněval 
a rozkázal je bít kamením po ústech, rozbít jim tvář a uvrhnout je 
do vězení. Zároveň nařídil svým služebníkům, aby hořícími svíce-
mi pálili boky mučedníků, kteří viseli na mučidlech. Oni všechno 
utrpení snášeli s jasnou tváří a děkovali Bohu. Téhož dne vynesl 
mučitel nad svatými rozsudek smrti. Sňali je proto z mučidel, vyvedli 
za město po Nomentánské silnici a sťali jim hlavy. Zmíněný zbožný 
muž Trason s presbyterem Janem vzali jejich těla a pochovali je na 
svém poli u Salarijské cesty.

Vojáci Papias a Maurus, kteří byli uvrženi do temnice, toužili po 
křtu svatém a modlili se za to ke Kristu. Zázrakem vyšli z temnice 
otevřenými dveřmi a nikdo je nezadržoval. Přišli k svatému papeži 
Marcelovi a přijali od něj křest svatý. Po křtu šli znovu k prokon-
zulovi a vzdali se vojákům, kteří je hledali. Když je prokonzul uviděl, 
řekl: „Teď jsem se dozvěděl, že jste křesťané!“ Svatý Papias řekl: 
„Ano, jsme křesťané!“ Laodicius na to: „Odvraťte se od marných 
křesťanských svodů a pokloňte se bohům, kterým se klanějí císaři!“ 
Svatý Maurus odpověděl: „Ať se jim pokloní všichni, kdo chtějí zahubit 
své duše navěky.“ Laodicius řekl: „Nyní ztratíte své duše vy, jestli 
nepřinesete oběti nesmrtelným bohům. Poslechněte mě a udělejte, co 
vám říkám, abyste zůstali naživu.“ Svatý Papias odvětil: „Sám jim 
přines oběť, abys žil ve věčných mukách!“

Prokonzul rozkázal roztáhnout je na zemi a bít silně holemi. Bili 
je bez milosti, a oni nic jiného nevolali, jen: „Ježíši Kriste, pomoz 
svým služebníkům!“ Když byli biti dlouho, odevzdali své duše do 
rukou Božích. Jejich těla v noci vzal presbyter Jan a důstojně je na 
příkaz svatého papeže Marcela pochoval u hrobu svatých mučední-
ků Sisinia a Saturnina, kteří byli umučeni před nimi. Tehdy přišel 
do Říma císař Dioklecián. Laodicius císařům oznámil vše ohledně 
svatých mučedníků, jak je krutě mučil a pak popravil.
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Císař Dioklecián měl dceru jménem Valeria. Z dopuštění Božího 
ji posedl nečistý duch a trápil ji. Když se to Dioklecián dozvěděl, 
velmi ho to zarmoutilo a ze smutku ten den vůbec nejedl. Šel do 
komnaty své dcery, kde jí zmítal běs, a v tu chvíli dívčími ústy vy-
křikl: „Nevyjdu odsud, ani mě nemůže nikdo vyhnat, kromě diákona 
Cyriaka.“ Dioklecián dal hned Cyriaka hledat. Našli ho ve vězení i 
s oběma přáteli, Smaragdem a Largem a vedli ho k císaři. Dioklecián 
ho začal prosit, aby vešel do pokoje jeho dcery a pomohl jí, neboť 
velmi trpí. Svatý Cyriak k ní přišel a nečistému duchu, který ji trýz-
nil, rozkázal: „Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista ti přikazuji: Vyjdi 
z tohoto děvčete!“ Běs jejími ústy odpověděl: „A kam půjdu? Do tebe 
vejít nemůžu, protože jsi ze všech stran uzamčen a zapečetěn...“ Svatý 
Cyriak mu řekl: „Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista ukřižovaného, 
vyjdi z ní, ať se stane čistou nádobou ke službě Duchu svatému!“ 
Tehdy nečistý duch vykřikl: „Ó Cyriaku, když mě odsud vyháníš, 
zařídím, abys musel jít až do Persie.“ S těmito slovy z děvčete vyšel.

Valeria byla osvobozena od démonické tyranie a řekla svatému: 
„Ve jménu Boha, kterého hlásáš, tě prosím, abys mě pokřtil. Zdale-
ka vidím Pána, jehož zvěstuješ.“ Blízko stála její matka, císařovna 
Priscilla, a naplnila ji dvojí radost — z uzdravení své dcery i z toho, 
že se ukázala Kristova moc, neboť byla tajnou křesťankou. Svatý 
připravil vodu a následujícího dne Valerii pokřtil ve jménu Otce 
i Syna i Ducha svatého. Udělal to tajně, aby se o tom Dioklecián 
nedozvěděl.

Od té chvíle byl Cyriak znám císaři a císař dal jemu i jeho přáte-
lům, Smaragdovi a Largovi, svobodu. Také mu daroval dům v Římě 
blízko svých lázní a řekl, aby tam žil beze strachu. Císařovna Priscilla 
poučovala svou dceru, aby celým srdcem milovala Krista a věrně 
zachovávala Jeho zákon.

Za krátký čas přišel Diokleciánovi list od perského krále, v němž 
ho prosil, aby k němu poslal diákona Cyriaka, neboť jeho dcera 
má běsa a ten jejími ústy křičí: „Nikdo mne nemůže vyhnat kromě 
Cyriaka, římského jáhna.“ Císař řekl císařovně Priscille, aby k sobě 
zavolala Cyriaka a poprosila ho, aby šel do Persie k posedlé prin-
cezně. Zavolali tedy Cyriaka k císařovně, a když se dozvěděl, že je 
poslán do Persie, řekl: „Ve jménu mého Pána Ježíše Krista jdu bez 
váhání.“ Císařovna mu dala na cestu vše potřebné a on se spolu se 
svými přáteli Smaragdem a Largem vydal do Persie.

Když přišli do Persie a zavedli ho k posedlé, běs jejími ústy vy-
křikl: „Tak co, Cyriaku? Nezpůsobil jsem ti tuto námahu tak, jak 
jsem ti slíbil?“ Svatý odpověděl: „S pomocí mého Pána Ježíše Krista 
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jsem sem přišel, abych tě i odsud vyhnal. Přikazuji ti jménem Ježíše 
Krista, nečistý duchu, vyjdi z tohoto děvčete a více se do ní nevracej!“ 
Běs řekl: „Ale ty ses unavil, Cyriaku, nejdříve si odpočiň po cestě!“ 
Svatý řekl: „S pomocí Boha, který všechno řídí, jsem se neunavil.“ 
Běs pokračoval: „Já však, co jsem si usmyslel, to jsem i udělal. Slíbil 
jsem, že tě přinutím jít do Persie a přinutil jsem tě!“ Svatý mu odpo-
věděl: „Ty, který jsi bezmocný a prokletý, nemůžeš dělat, co chceš; 
můžeš dělat jen to, co ti náš Stvořitel dovolí!“ Běs začal děvče mučit. 
Svatý jáhen padl na zem a se slzami se začal modlit k Bohu. Běs na 
svatého křičel: „Jestli mě vyženeš, ukaž mi nádobu, do které bych 
mohl vstoupit!“ Svatý mu řekl: „Nikde v Božím stvoření nemáš podíl, 
ó zločinče! Odevšad tě vyžene nepřemožitelná a všemohoucí síla mého 
Pána Ježíše Krista!“ Ďábel hned vyšel z děvčete a ještě v povětří 
křičel: „Ó jak strašné je jméno Toho, který mě odsud vyhání!“

Od té doby bylo děvče zdravé. Jmenovalo se Jobia. Uvěřila v Kris-
ta a přijala křest svatý. I mnoho mužů a žen z královského paláce 
uvěřilo a dalo se pokřtít. Bylo jich téměř čtyři sta. Perský král dá-
val Cyriakovi mnoho darů. On však nic nepřijal a spokojil se jen 
s chlebem a vodou. Zůstal v Persii 45 dní a pak odešel. Vrátil se 
s děkovným listem od perského krále římskému císaři a Dioklecián 
ho s úctou přijal. Císařovna Priscilla i její dcera Valeria se radovaly 
z Cyriakova návratu.

Zanedlouho se vydal Dioklecián z Říma na východ a Maximián 
Herculius do Mediolanu, kde se pak jeden i druhý vzdali vlády. 
Pozdější císař Maxentius se snažil Cyriaka, Smaragda i Larga svést 
k ohavnému modlářství, ale bezúspěšně. Proto je přikázal setnout 
mečem. Papež Marcel také odmítl přinést bezduchým, falešným 
bohům — démonům — oběť a byl proto odsouzen do vyhnanství. 
Pro podlomené zdraví a vyčerpání, však nedlouho poté, co opustil 
Řím odevzdal svou duši Pánu.
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SVATÝ EFRÉM, PATRIARCHA ANTIOCHIJSKÝ

Svatý Efrém byl za vlády byzantského císaře Anastasia I. (491–
518) vojenským velitelem a posléze, za vlády císaře Justina (518–
527), se stal nejvyšším velitelem východní armády (comes Orientis). 
Později byl jmenován patriarchou v Antiochii. Byl mužem víry, zbož-
ného života, ctnostný a bohumilý. K chudým byl velmi štědrý, k těm, 
kteří byli v nesnázích, milosrdný a soucitný a ke všem laskavý. Jeho 
zvolení na patriarchální stolec bylo dílem Boží milosti, neboť jeden 
svatý biskup v čase, kdy město Antiochie bylo po svém zničení ze-
mětřesením znovu obnoveno, obdržel k jeho volbě zjevení od Pána. 
V Antiochii se tehdy rozmnožily různé hereze heretiků nestoriánů, 
eutychiánů a jiných. Uráželi božství Kristovo a ponižovali přečistou 
Matku Boží, a proto město stihl Boží hněv. Dne 29. května 526, 
v pátek o poledne, začalo velké zemětřesení. Vzňal se z toho i po-
žár, který zachvátil celé město. Zemětřesení bořilo hradby města, 
kamenné budovy padaly a vše ostatní požíral oheň. Silný Boží hněv 
proti hříšným lidem se projevil zjevně. Mnoho nechybělo, aby se 
Antiochie nestala jako Sodoma a Gomora. Větší část města byla 
zničena a nespočetné množství lidí zahynulo pod troskami domů. 
Jiní obyvatelé shořeli v ohni. Zemřel také antiochijský patriarcha 
Eufrasius, na něhož se zřítil sloup.

Lidé, kteří přežili, plakali a velmi naříkali. Na okolní města a 
kraje padl strach. Když hněv Boží dopadl na Antiochii, někteří ze 
svatých otců, kteří byli vzdáleni, jako ctihodný Teodosius Veliký 
v Palestině či ctihodný Zosima v Caesareji Palestinské, vše viděli 
v Božím zjevení. Modlili se a se slzami volali k Bohu, aby město, na 
které se spravedlivě rozhněval, zcela nezničil.

Po tomto strašném zemětřesení a velkém požáru císař Justin 
poslal do Antiochie správce Východní diecéze a vojevůdce Efréma, 
aby město obnovil výstavbou nových domů. Tento úkol vykonával 
snaživě. Mezi dělníky byl také nikomu neznámý biskup, který opustil 



415

své vysoké postavení a jako žebrák spolu s ostatními dělníky pra-
coval na stavbě.

Jednoho dne měl vojevůdce Efrém o tomto biskupovi zjevení. 
Biskup spal na zemi unavený těžkou prací a Efrém uviděl, jak nad 
ním stojí ohnivý sloup a sahá až do nebe. Toto vidění měl Efrém ne 
jednou ani dvakrát, ale mnohokrát, takže se toho hrozil. Vojevůdce 
neznal, že tento dělník je biskup. Ani to poznat nemohl, protože 
svým vzhledem byl tento muž prostý a chudobný, vychudlý, hlavu 
měl zaprášenou, zalátaný, roztrhaný oděv, a celý byl špinavý od 
hlíny. Tělo měl vyčerpané velkou zdrženlivostí a nadměrnou prací.

Efrém si tohoto zvláštního dělníka zavolal a o samotě se ho zeptal, 
kdo je, odkud pochází a jak se jmenuje. Odpověděl mu: „Jsem jeden 
z nejchudších obyvatel tohoto města. Protože nemám z čeho žít, pracuji 
za mzdu a Bůh mě živí.“ Avšak Efrém, zasažený božským viděním, 
mu řekl: „Věř mi, nenechám se odbýt, dokud mi neřekneš plnou 
pravdu, kdo jsi.“ Biskup takto přinucený už nemohl déle skrývat, 
kdo je, a řekl vojevůdci: „Dej mi před Bohem slovo, že o mně nikomu 
nepovíš, dokud budu živ.“ Efrém mu dal slovo. Biskup řekl: „Byl jsem 
biskupem, ale kvůli Bohu jsem biskupství opustil a přišel sem mezi 
neznámé lidi a získávám svou prací skromné živobytí. Své jméno a 
město, kde jsem byl biskupem, ti však nepovím. K almužnám, které 
dáváš, ještě přidej. V těchto dnech tě Bůh pozvedne na apoštolský 
stolec antiochijské církve, abys pásl tento lid, který Kristus, náš pravý 
Bůh, získal svou krví. Dávej tedy, jak jsem ti řekl, hojné almužny, 
veď dobrý boj a stavěj se proti heretikům na obranu pravověrnosti. 
Takové oběti jsou příjemné Bohu.“

Když to neznámý biskup řekl, odešel. Vojevůdce Efrém se velmi 
divil jeho slovům a řekl si: „Kolik má Bůh skrytých služebníků, které 
zná jen On sám.“ Biskup pak již nepracoval s dělníky, ale odešel 
jinam, protože unikal marné lidské slávě a nechtěl, aby byl poznán. 
Jeho proroctví se brzy naplnilo. Zanedlouho byl ctihodný Efrém 
Božím úradkem jmenován patriarchou velkého města Božího, An-
tiochie. Stalo se to roku 527.

Patriarcha Efrém horlil pro zbožnost a současně i pro svatost. 
Jednou mu pověděli o sloupovníkovi, který žil u Hierapole, že se 
připojil k heretikům severiánům.1 Sám biskup Boží šel osobně za 
ním, učil ho a zároveň prosil, aby se odvrátil od Severových herezí a 
připojil se ke svaté, všeobecné a apoštolské církvi. Stylita mu však 

1 forma monofyzitismu
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odpověděl: „Nikdy se k vám nepřipojím!“ Patriarcha mu řekl: „Jak 
ještě chceš, abych ti dokázal, že milostí našeho Pána Ježíše Krista 
je všeobecná, apoštolská církev prosta heretických učení?“ Slou-
povník chtěl patriarchu polekat a řekl: „Nařiďme, patriarcho, aby 
zapálili velký oheň, a vejdeme do něj, já i ty. Kdo z nás vyjde z ohně 
bez úhony, toho víra je pravá a jeho budeme všichni následovat.“ 
Svatý patriarcha mu odpověděl: „Měl bys mě poslouchat jako otce 
a ne podrobovat zkoušce v něčem, co převyšuje lidské síly. Chceš-li 
však vystavit zkoušce něco, co převyšuje síly mě ubohého, doufám 
v milosrdenství všemohoucího Božího Syna a spoléhám na Něj, že to 
učiní, aby zachránil tvou duši.“ Pak řekl patriarcha těm, kteří stáli 
vedle něho: „Požehnaný je Pán! Přineste sem dřevo!“

Když bylo přineseno mnoho dřeva, patriarcha nařídil zapálit před 
sloupem velký oheň. Sloupovníkovi řekl: „Sestup ze sloupu a podle 
tvého rozhodnutí vejdeme oba do ohně.“ Sloupovník byl ohromen 
velkou vírou patriarchy i jeho bezmeznou důvěrou v Boha, a ne-
chtěl ze sloupu sestoupit. Patriarcha mu řekl: „Máš pochybnosti o 
správnosti své víry a tento způsob sis vybral, abys pokoušel Boha? 
Proč teď nechceš vstoupit do ohně?“

Patriarcha si sundal omofor,1 postavil se blízko ohně, pozvedl oči 
k nebi a pomodlil se k Bohu: „Pane Ježíši Kriste, Bože náš, který 
ses pro naši spásu stal člověkem a narodil ses z naší přečisté 
vládkyně Bohorodičky a vždy Panny Marie, nyní nám ukaž 
pravou víru.“ A když zakončil modlitbu, hodil svůj omofor do ohně. 
Oheň hořel asi tři hodiny, dokud všechna dřeva zcela neshořela. 
Nakonec vzal patriarcha svůj omofor z ohně, omofor zůstal celý a 
nebyl ani trochu poškozený.

Když to sloupovník viděl, s jistotou poznal, že patriarchova víra je 
pravá a odřekl se svých herezí. Uvrhl na Severa anathemu a vrátil se 
do svaté, všeobecné, apoštolské církve. Z rukou svatého patriarcha 
Efréma přijal svaté svátosti a oslavoval Krista Boha.

I mnoho jiných znamení tento velký, bohumilý Boží služebník 
učinil. Pásl dobře Kristovo stádo a ve vysokém stáří, roku 545, 
odešel k Pánu.

1 také omophorion (řec.), dlouhý pruh látky s vyšitými kříži, část liturgického 
oděvu biskupů ve východní církvi
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SVATÝ MUČEDNÍK ZOSIMA, VOJÁK

Zosima podstoupil mučednickou smrt za vlády římského císaře 
Trajána (98–117). Tehdy bylo obyvatelstvo Římské říše z velké míry 
zachváceno bludem modlářství a velkou duchovní slepotou, a proto 
za jeho vlády došlo brzy k prudkému pronásledování církve Boží.

Do města Sozopolis1 v Pisidii přišel prefekt Antiochie Pisidské2 
Domicián. Tu k němu přistoupil jeden z pohanských žreců a řekl mu: 
„Je zde voják jménem Zosima, který pohrdá císařem i tvou autoritou. 
Opustil vojenský stav, do něhož ho přijal sám císař Traján, odhodil 
zbraň, nazývá se křesťanem a naše bohy má za nic. Navíc opovrhuje 
i císařskými zákony.“ Jak to prefekt uslyšel, hněvivě vykřikl: „Ihned 
sem přiveďte toho Zosimu! Bude souzen!“

Vojenská hlídka tedy podle rozkazu zajala Zosimu a přivedla ho 
před soud. Prefekt se Zosimy otázal: „To ty jsi Zosima?“ Kristův voják 
odpověděl: „Já jsem Zosima, služebník mého Pána Ježíše Krista.“ 
Prefekt ho začal vyslýchat: „Nejprve pověz, jakého jsi stavu, pak čí 
jsi služebník.“ Svatý řekl: „Stavem jsem byl vojákem vašeho římské-
ho císaře, ale odřekl jsem se vašich zhoubných bohů a stal jsem se 
vojákem nebeského Krále, Ježíše Krista, pravého Boha.“ Domicián 
zvolal: „Ó ty utrhači bohů, jméno Kristovo ti nepomůže! Přines oběť 
bohům, aby ti odpustili hřích! Zhřešil jsi proti našemu císaři Trajánovi, 
který tě poctil vojenským stavem!“ Svatý odpověděl: „Nikdy nepřinesu 
oběť vašim bohům!“

Domicián rozkázal uvrhnout Kristova bojovníka do věznice. Zrána 
znovu postavil svatého před soud a ihned rozkázal pověsit ho na 
mučidla. Pak mu řekl: „Přines oběť bohům, zlý Zosimo, než celé tvé 
tělo podrobím krutým mukám.“ Svatý mu odpověděl: „Nejen slovy, 
ale ani skutky mě nepřesvědčíš, abych přinesl oběť tvým bohům.“ 
Prefekt rozkázal silným vojákům, aby svatého bili. Zosimu bili bez 
milosti, ale on prefektovi řekl: „Zbytečně se tví sluhové namáhají, 
protože mně dává sílu Bůh a necítím rány, které mi způsobují.“

Bili mučedníka tak dlouho, až zem byla potřísněna jeho krví. 
Tehdy hlasitě zvolal k Bohu: „Pane Bože všemohoucí! Ty sedíš na 
trůnu své slávy! Ty jsi stvořil nebe, založil zemi a shromáždil vody 
na jedno místo, naděje naše a naděje Tvých služebníků, vyslyš mě, 
který se k Tobě modlím! Nedej, aby mě přemohly výhrůžky tyrana 

1 město se nacházelo na místě dnešního Uluborlu v Turecku
2 starověké město v Malé Asii; nacházelo se v blízkosti města Yalvaç v 

dnešním Turecku
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a jeho muka. Ať všichni, kteří neznají tvé jméno, skrze mě poznají 
Tebe, jediného pravého Boha!“

Když se tak svatý modlil, z nebe se ozval hlas: „Buď odvážný, 
Zosimo, já jsem s tebou a nic a nikdo tě nemůže přemoci!“ Ten hlas 
uslyšel i Domicián i ti, kteří s ním byli. Jedni říkali, že Zosima je 
velký čaroděj, jiní říkali: „Není čaroděj, ale služebník Krista, svého 
Boha. Vpravdě, velký je Bůh křesťanů! Od Něho byl tento hlas poslán 
k tomuto člověku.“

Prefekt rozkázal čtyřem vojínům roztáhnout vojáka Zosimu do 
čtyř stran. Roztažený mučedník pozvedl své oči k nebi a řekl: „Pane, 
Bože můj, který pronikáš lidské myšlenky, naděje křesťanů, 
útočiště a odpočinku těch, kteří jsou v nesnázích, vysvoboď 
mě před úskoky zhoubce Domiciána, služebníka běsů, aby 
všichni, kteří tu stojí, poznali, že Ty jsi Bůh živý, který byl od 
věků a bude navěky.“ V tu chvíli lidé, kteří stáli vepředu a viděli 
velké mučedníkovo utrpení, uvěřili v Krista.

Prefekt dostal strach, aby se všichni neobrátili ke křesťanské víře. 
Zároveň byl zahanben a naplněn zlostí, skřípal zuby a přemýšlel, ja-
kou smrtí dá Kristova služebníka popravit. Rozkázal přinést měděné 
lože a rozložit pod ním velký oheň. Tak chtěl mučedníka spálit. Když 
bylo lože silně rozžhavené, rozkázal na ně položit svatého. Mučedník 
se přežehnal svatým křížem a ulehl na lože. Všichni, co tam stáli, 
mysleli, že mučedník od síly ohně zemřel. Pán však hned proměnil 
oheň v rosu a poslal své anděly mučedníkovi na pomoc. Ti vzali 
svatého z lože, takže to všichni viděli, a postavili ho na zem živého 
a bez jakékoli stopy po popáleninách. Když lidé viděli takový zázrak, 
oslavovali pravého Boha, který poslal svaté anděly a vysvobodil 
svého služebníka z tak silného ohně. Mnoho z nich hned uvěřilo v 
Krista. Prefekt Domicián vstal ze soudní stolice a zahanben odešel. 
Mučedníka rozkázal držet ve vězení.

Prefekt pak pokračoval do města Ikonium a nařídil, aby za ním 
vedli i svázaného mučedníka, protože ho tam chtěl dál mučit. Když 
dorazil do města a Domicián usedl na soudní stolici, přikázal obout 
mučedníka do železných sandálů s ostrými hřeby a železnými okovy 
ho přivázat k divokým koním, aby za nimi běžel. Svatý, přivázaný ke 
koním a v železných sandálech s hřeby, za koňmi běžel tak rychle, 
že to vypadalo, jako by je dokonce předbíhal. Prefekt opět nařídil 
předvést mučedníka k výslechu. Svatý se před něj postavil s jasnou 
tváří, s myslí povznesenou k Bohu. Domicián se divil, když viděl, 
že po takových mukách se mučedníkova tvář nezměnila. Řekl mu: 
„Aspoň teď přijď, Zosimo, k rozumu a přines oběť bohům, abys ne-
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byl rozdrásán a nezemřel jsi krutou smrtí.“ Svatý odpověděl: „Jestli 
chceš, tak sám obětuj sobě podobným běsům, já, jak jsem už řekl 
dříve, sloužím mému Bohu, Ježíši Kristu!“

Prefekt rozkázal drásat mučedníkovo tělo železnými hřebeny. 
Pak řekl: „Proto teď přistup a přines oběti bohům!“ Svatý odpověděl: 
„Domiciáne, krutý kate, nelido naplněný vší nepravostí, boj se nebes-
kého Boha, opusť svůj blud a modly nenazývej bohy! Démoni jsou to, 
a ne bohové!“ Prefekt zrudl zlostí a vykřikl: „Jak se ty, nejohavnější 
člověče, odvažuješ nazývat naše bohy démony, když jim po celém 
světě byly zavedeny svátky?!“ Na to mučedník řekl: „Jaké svátky 
mají tví bohové v pekle, takové budeš mít i ty i tvůj císař i všichni, 
kdo v ně věří!“

Prefekt už nevěděl, co dělat. Odsoudil mučedníka na smrt, ke 
stětí hlavy sekyrou. Tak roku 110 odešel věrný Kristův voják k své-
mu Pánu, od Něhož přijal korunu slávy a raduje se s Ním navěky.

(Jeho památka se slaví 19. června)

SVATÝ ZOSIMA FÉNICKÝ

Ctihodný Zosima pocházel z Fénicie. Narodil se ve vesnici Synda,1 
která leží dvacet stadií od města Týru. Zdrženlivostí a půstem se 
naučil mnišskému životu a zazářil ctnostmi.

Jednou šel ctihodný Zosima do Caesareje Palestinské a měl s se-
bou osla. Naložil na něho potřebné věci a osel je vezl. Na cestě je 
však potkal lev, vrhl se na osla a odtáhl ho do pustiny. Svatý Zosima 
se vydal po stopách šelmy a viděl, že osla snědl. Když se lev nasytil, 
stařec k němu přistoupil a s úsměvem řekl: „No co, příteli, mám teď 
na cestě překážku. Stářím jsem vysílen a nemohu břímě, které bylo 
položeno na osla, nést na svých starých ramenou. Musíš proto nést 
toto břímě ty, i když je to proti tvé přirozenosti, jestli se chceš Zosimy 
zbavit. Pak se znovu vrátíš ke své dřívější zvířecí dravosti.“ Lev jako 
by zapomenul na svou přirozenou dravost, začal se k starci lísat a 
byl pokorný jak jehně. Dával tím najevo poslušnost. Svatý Zosima 
na něj naložil své věci, které před tím nesl osel, a tak je dopravil až 
k branám Caesareje. Tam ze lva náklad sundal a zvíře znovu pro-

1 poblíž Týru (území současného Libanonu)
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pustil do pustiny. I v tom se zjevila všemohoucí Pánova síla, která 
i dravé šelmy podřizuje svým služebníkům.

Svatý Zosima získal od Boha takovou milost, že nejenže byl osvo-
bozen od jakéhokoliv znepokojení svědomí, ale svýma prozíravýma 
očima viděl i budoucnost, i to, co se dělo ve velké vzdálenosti, jako 
by to měl před očima. Jeho monastýr byl blízko vesnice Synda, kde 
se narodil.

Jednou Zosima zase přebýval v Caesareji Palestinské. V té době 
tam byl biskupem ctihodný Jan, zvaný Chozevita z Chozevitského 
monastýru, který byl nedaleko Jeruzaléma, na cestě, která vede do 
Jericha. Jana dosadili na biskupský stolec proti jeho vůli pro jeho 
dobročinný život. V Caesareji Zosimu uctivě přijal do svého domu 
urozený patricij jménem Arkesilaos, zbožný a ctnostný muž. Právě 
v čase, když byla Antiochie zničena zemětřesením, 29. května 526, 
začal stařec Zosima sténat a těžce naříkat, vzdychal z hloubi srdce 
a smáčel zem slzami. Pak požádal o kadidelnici, naplnil ji řeřavým 
uhlím a tymiánem, a dýmem z kadidelnice okouřil všechny, kteří 
tam byli. Pak padl na tvář, rozepjal ruce do tvaru kříže a začal se 
slzami prosit Pána o smilování.

Arkesilaos se ho ptal, co je příčinou jeho tak velkého rozrušení. 
Stařec mu hlasitě odpověděl: „K mému sluchu dolehl hřmot straš-
livého zničení a pádu Antiochie a stále mi zní v uších!“ Arkesilaos 
a jiní, kteří tam byli, se zhrozili. Zapsali čas, kdy to ctihodný otec 
řekl a zanedlouho se s jistotou dozvěděli, že v témže čase, kdy sta-
řec zaplakal, a v modlitbě padl na tvář před Bohem, byla Antiochie 
zruinována.
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SVATÝ KIRILL BĚLOZERSKÝ, IGUMEN

Ctihodný otec Kirill (ve svě-
tě Kosma) se narodil roku 1337 
ve šlechtické rodině v Moskvě. 
Rodiče ho poslali už v mladém 
věku na studia svatých knih. 
Chlapec byl velmi rozumný, 
rychle se učil, byl zdrženlivý a 
vedl ctnostný život. Ještě než 
dospěl, zemřeli mu rodiče. Když 
umírali, svěřili svého syna, pří-
buznému Timofejovi, jednomu 
z bojarů knížete Dmitrije Don-
ského. Chlapec ve svém srdci 
toužil stát se mnichem, aby leh-
ce dosáhl spásy. Zjistil si proto, 
kde jsou místa a centra mnišského života. Nikdo se však neodvážil 
udělit mu mnišský postřih, neboť se báli bojara Timofeja. Přestože 
byl Kosma nucen dál žít ve světě, projevoval mnišského ducha. 
Denně chodil do chrámu, zachovával čistotu a cudnost, umrtvoval 
své tělo půstem a zdrženlivostí a konal dobročinné skutky.

Timofej měl Kosmu velmi rád a svěřil mu do správy celý svůj 
dům. Kosma však stále myslel na to, jak se stát mnichem. Božskou 
láskou byl jak ohněm stále v srdci rozpalován, ale nikomu o tomto 
tajemství neříkal, aby se to jeho pán Timofej nedozvěděl a nekladl 
už předem překážky jeho úmyslu. Kosma se trápil, že je stále obtě-
žován světskou marností a neví, jak uniknout. Usilovně se modlil 
k Bohu a prosil, aby ho Bůh nějakým způsobem vyvedl z životního 
shonu a přivedl k mnišskému životu.

Pán svou prozřetelností zařídil, že do Moskvy přijel igumen Ma-
chriščského monastýru, ctihodný Stepan. Když se Kosma dozvěděl 
o jeho příchodu, s radostí k němu spěchal, protože o něm už dávno 
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slyšel a chtěl ho vidět. Přišel tedy za ním a prosil ho, aby ho přijal 
do mnišského stavu. Když ctihodný Stepan viděl Kosmovy slzy a 
jeho velkou touhu, poznal, že Kosma náleží Kristu. Začal přemýšlet, 
jak moudře postupovat, protože věděl, že velmož Timofej v žádném 
případě nebude chtít dovolit, aby se stal mnichem. Oblékl ho proto 
do mnišského hábitu, ale bez postřižin a bez náležitých slibů a mod-
liteb. Dal mu jméno Kirill a nechal ho v tom domě, kde se setkali. 
Sám šel za velmožem Timofejem.

Timofejovi bylo oznámeno, že přišel igumen Stepan, a Timofej se 
velmi zaradoval. Cítil se poctěn, protože si ctihodného otce velmi 
vážil. Hned se mu uklonil a prosil o požehnání. Ctihodný Stepan 
mu požehnal a řekl: „Modlitebník Boží, váš Kirill, vám žehná!“ Ti-
mofej se zeptal: „Kdo je to Kirill?“ Igumen odpověděl: „Kosma, váš 
dřívější svěřenec, teď zatoužil být mnichem, sloužit Pánu a modlit 
se za vás k Bohu.“ Jak to Timofej uslyšel, vzplál hněvem a součas-
ně ho přemohla lítost, neovládl se a začal tvrdými slovy igumena 
Stepana urážet. Ctihodný otec řekl: „Náš Spasitel Ježíš Kristus 
přikazuje: kde vás přijímají a poslouchají, tam zůstávejte, a kde ne, 
odtamtud odejděte a i prach setřeste z vašich nohou na svědectví 
proti nim.“ Pak odešel.

Timofejova manželka Irina byla velmi zbožná a naplněná bázní 
Boží. Vyčítala svému muži, že ctihodného Stepana urazil. Připo-
mínala mu, že za slovy evangelia, která Stepan pronesl, následu-
je, že lehčeji bude Sodomě a Gomoře v den soudný než tomuto 
městu, a vinila Timofeja za trest Boží, který na ně proto dopadne. 
Timofej začal činit pokání ze svého hříchu, rychle poslal za sv. Stepa-
nem a prosil ho, aby se vrátil. Když se Stepan vrátil, padl mu k no-
hám a prosil ho za odpuštění a usmíření. Bůh dal, že pak vyplnil 
prosbu ctihodného otce a dovolil Kosmovi, nazvanému Kirill, aby 
se stal mnichem.

Ctihodný igumen Stepan viděl pro Kosmu jako pro začátečníka 
užitečné, aby byl uveden do Simonova monastýru a odevzdán k ob-
řadu postřižení archimandritu1 Fjodorovi, který byl příbuzným otce 
Sergeje Radoněžského a zároveň jeho učedníkem.

V tom monastýru byl i mnich jménem Michael, který se později 
stal biskupem města Smolenska. Ten vedl hluboký duchovní život 
v Bohu. Setrvával v modlitbách a půstech s bděními a všemožnou 

1 Termín ve východním křesťanství označující představeného nad několika 
kláštery a jejich představenými (igumeny), anebo označující představe-
ného významného kláštera.
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zdrženlivostí. Archimandrita Fjodor mu svěřil novice Kirilla, aby ho 
vedl jako sebe cestou do nebeského království. Kirill viděl postní 
hrdinství starce a začal následovat jeho dobrý život. Celým srdcem 
se mu podřizoval a snažil se všechno dělat stejně jako stařec. Tak 
své tělo podřizoval duchu.

Z rozkazu archimandrity šel pak v poslušnosti pracovat do mo-
nastýrské pekárny, kde s horlivostí vykonával svěřené povinnosti. 
Ještě více se učil zdrženlivosti a v pokoře pracoval stále usilovněji. 
Sám sloužil více než jiní v tom díle, které vykonával. Nevynechával 
celonoční modlitby tak, jak se to od starce naučil. Mnoho nocí tak 
trávil v bdění a na ranní zpěvy do chrámu přicházel dříve než ostatní 
a rovněž později než ostatní odcházel. Jídla přijímal jen tolik, aby 
z hladu nezeslábl tělem a nepadl vysílením. Někdy jedl jen proto, 
aby se bratři nedozvěděli o jeho zdrženlivosti. Bratři viděli jeho ži-
vot a měli ho ne za člověka, ale za Božího anděla. Když viděl, že ho 
bratři ctí a chválí, chtěl utajit své ctnosti a začal ze sebe dělat bláz-
na. Aby ho nectili a nechválili, udělal vždy něco, co vyvolalo smích 
či výsměch. Chtěl, aby ho znevažovali a pohrdali jím. Miloval více 
pohrdání než čest, více výsměch než chválu, to pro Kristovu lásku, 
protože kvůli Kristu měl to všechno za hnůj.

Když bratři viděli jeho pošetilé chování, začali o něm pochybovat. 
Jedni mysleli, že opravdu přišel o rozum, a jiní, že se takto zkazil. 
On se však pod rouškou nespoutanosti snažil utajit velkou duchov-
ní moudrost, která přebývala v jeho srdci. Archimandrita mu jako 
línému a zkaženému ukládal pokání — půst a zdrženlivost — aby 
tak zůstával jen o chlebě a vodě čtrnáct dní i více. On to celým sr-
cem přijímal a vykonával, protože tak to i chtěl, aby svůj dobrovolný 
půst, na který si už zvykl, mohl zachovávat pod rouškou epitemie 
(pokání), aby to nedělal ze své vůle, ale na rozkaz archimandrity.

Když uplynuly dny určené k postu, Kirill znovu udělal nějaký 
bláznovský skutek, aby od archimandrity dostal ještě větší omezení 
a další epitemii. Tak se stávalo, že na příkaz otce žil šest měsíců na 
suchém chlebě s vodou a chleba přijímal jen obden nebo jednou za 
dva dny. Z takových omezení a zákazů, ještě doprovázených uráž-
kami, se duchem velmi radoval. Tak, jak se pyšní radují ze své cti 
a slávy, tak se pokorný Kirill veselil z pohrdání a ponížení.

Archimandrita chtěl napsat knihu a věděl, že ctihodný Kirill umí 
dobře psát. Přikázal mu proto, aby přestal vykonávat svou službu 
v kuchyni a psal s ním v jeho cele knihu. Kirill poznal, že přečistá 
Matka Boží tím vyslyšela Jeho modlitbu a vzdával jí díky. S rados-
tí přijal mlčení, které takto v cele dodržoval. Za nějaký čas však, 
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když se podíval na svůj život, viděl, že nemá ve svém srdci takovou 
vnímavost vůči Bohu, jako tehdy, když byl v pekárně a v kuchyni. 
Znovu se začal modlit k Přesvaté Bohorodičce, aby mu darovala tuto 
vnímavost tak jako dříve. Za nějaký čas ho znovu archimandrita 
poslal pracovat do kuchyně, aby sloužil bratřím. V této službě zů-
stával devět let v mnoha námahách a strádáních. Ve dne ho pálil 
oheň, v noci mrzl chladem.

Když uplynuly tři roky, archimandrita ho opět vzal z kuchyně 
a přivedl k biskupovi. Biskup Kirilla vysvětil na kněze, ač ten ne-
chtěl. I když pak vykonával službu kněze podle stanoveného řádu, 
neopouštěl těžkou práci v monastýru. Pokud měl volný čas, šel do 
kuchyně nebo do pekárny a pracoval tam. Pokořoval se více než 
před svým svěcením, podle Pánova slova: „Kdo chce být mezi vámi 
první, buď vaším otrokem.“ (Mt 20,27)

Archimandritu Simonova monastýru, ctihodného Fjodora, muže 
hodného cti, z Boží vůle ustanovili biskupem Rostovského arci-
biskupství. Na jeho místo v Simonově monastýru dosadili Kirilla a 
neposlouchali množství jeho výmluv, ani nebrali ohled na jeho slzy. 
Tak ho přesvědčili přijmout místo archimandrity. Po čase ctihodného 
Kirilla znovu hluboce zarmucovalo, že v této službě uháší Ducha 
a zatoužil po životě v mlčení. Složil proto úřad archimandrity, a i 
když ho bratři prosili, nechtěl se do tohoto postavení vrátit. Zvolili 
proto mnicha Sergeje.

Lidé už však věděli, že ctihodný Kirill je muž Boží, a proto za ním 
stále přicházeli. To naplňovalo nového archimandritu velkou závis-
tí. Když se to ctihodný Kirill dozvěděl, hned odešel do monastýru 
Narození Panny Marie. Kirill prosil Boha, hlavně skrze přečistou 
Pannu Marii, o východisko z této situace.

Jednu noc se modlil akafi st1 a v srdci měl velkou touhu po pous-
tevnickém životě. Když došel do místa „Vzdalme se od světa a myš-
lenkami se přenesme na nebe…“ velmi se ho to dotklo a přestal číst. 
Myslel na to, jak Pán Ježíš Kristus v celé velebnosti svého božství 
se tak hluboce ponížil, že se stal člověkem. Chtěl se vzdálit od světa 
kvůli Jeho lásce, aby ho On sám pak pozvedl do výšin k vidění Boha. 
Vyvstala v něm vroucí touha za každou cenu se vzdálit od světa a 
jít do pustiny kvůli lásce Boží a začal se horlivě se slzami modlit 
k Pánu a k Bohorodičce Panně Marii, aby ho vedla, jak má spasit 
svou duši. Najednou uslyšel v cele zvláštní hlas, který promlouval 
jakoby z výšky: „Kirille, odejdi odsud a běž k Bílému jezeru, tam na-

1 liturgický hymnus, v západní církvi jsou mu blízké litanie
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jdeš pokoj, tam jsem ti připravil místo, kde spasíš svou duši.“ Jeho 
srdce naplnila radost a pokoj. Pochopil, že přečistá Bohorodička ho 
vyslyšela a s velkou vděčností se modlil dále s povzneseným duchem.

Brzy na to odešel 
s mnichem Ferapon-
tem s požehnáním k 
Bílému jezeru. Každý 
zvlášť si tam udělal 
poustevnu. Postupně 
za ním začali přichá-
zet bratři, protože jeho 
srdce bylo zorané mi-
lostí Ducha svatého a 
vydávalo sladké plody učení vedoucího k životu věčnému. Chtěli žít 
spolu s ním a prosili, aby jim byl otcem, neboť viděli, že jeho život 
je zcela obrácen k Bohu a jeho slova jsou plná Ducha. On se však 
vymlouval a nechtěl být jejich představeným, nazýval se nehodným 
a hříšným, ale přemožen láskou k bratřím a touhou spasit nesmr-
telné duše, začal bratry přijímat. Vybudovali si malé cely a žili při 
něm v Bohu.

Jeden muž, jménem Andrej, který žil nedaleko jezera, začal 
ctihodného Kirilla a jeho mnichy nenávidět. Přišel v noci a chtěl 
poustevnu svatého podpálit. Když se k ní však přiblížil, padla na 
něj taková hrůza, že ze strachu utekl. Následující noc znovu přišel, 
přiložil oheň ke stěně a utekl, aby ho nikdo nepoznal. Stál pak opo-
dál a díval se, kdy začne poustevna s otcem Kirillem hořet. Oheň, 
který přiložil k dřevěné stěně, však hned uhasl. Ondřej dělal to 
samé mnohokrát. V různý čas za hluboké noci přicházel, ale ničeho 
nedosáhl. Buď na něj padl strach a hrůza, anebo oheň sám zhasl. 
Muž se nakonec vzpamatoval, uvědomil si svůj hřích a začal se bát, 
aby na něj znenadání nepřišel Boží trest.

Přišel s pokáním za ctihodným otcem a podrobně mu vyznal 
svůj hřích. Svatý mu odpustil a propustil ho v pokoji. Za krátký čas 
Andrej za sv. Kirillem přišel znovu. Prosil ho, aby ho přijal k sobě a 
udělil mu mnišský postřih. Svatý Kirill ho přijal. Andrej z vděčnosti, 
že se stal hodným mnišského života, přebýval v poslušnosti, vždy 
se kál ze svých dřívějších hříchů a všem bratřím kajícně vyprávěl, 
že chtěl podpálit mnišské cely.

Lidé, kteří žili v okolí, uslyšeli, že v Bělozerské pustině se shro-
mažďují mniši a budují monastýr a že už vystavěli i chrám. Velmi 
se tomu divili. Domnívali se, že Kirill s sebou přinesl mnoho peněz, 
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a obzvlášť, když se dozvěděli, že byl archimandritou v Simonově 
monastýru, mysleli, že když tam byl v tak vysokém úřadu, získal 
velké bohatství.

Bojar jménem Fjodor poslal lupiče, aby v noci přepadli mnišskou 
osadu, nadělali tam mnoho škody, dopustili se křivdy vůči Kirillovi a 
okradli ho. Lupiči šli a kvečeru už byli nedaleko monastýru. Čekali, 
až nastane noc, aby mohli spící mnichy přepadnout neočekávaně. 
Najednou však uviděli kolem monastýru mnoho lidí, jedni stříleli 
z luků, jiní měli meče, každý dělal něco jiného. Lupiči proto stáli 
v lesním houští, zdaleka se dívali na ty lidi a čekali, kdy od monas-
týru odejdou. Tak lupiči čekali do půlnoci i déle, ale lidé, které viděli, 
ani neodcházeli, ani nešli spát, jen jako by stále hlídali monastýr. 
Lupiči se proto vrátili s nepořízenou.

Následující noci se opakovalo to samé. Oznámili to svému bo-
jarovi a ten si pomyslel, že někdo z velmožů s mnoha sluhy přišel 
ke ctihodnému otci pro požehnání a modlitbu a zdržel se té noci 
přenocovat u něho. Fjodor proto poslal do monastýru neznámého 
muže, aby se přesně dozvěděl, kdo tam byl včera a předevčírem. 
Posel se dozvěděl, že tam nikdo už víc jak týden nebyl a oznámil to 
bojarovi. Když to bojar uslyšel, podivil se a zároveň i lekl, protože 
z toho poznal, že Bůh chrání svého služebníka. Fjodor se bál, aby 
na něho nepřišel Boží soud za to, že chtěl ukřivdit Bohu milému 
mnichovi. Šel rychle za svatým a v slzách se kál. Pověděl mu o svém 
hříchu i o tom, co lupiči, které poslal, viděli. Ctihodný Kirill ho 
poučil slovy z Písma svatého, odpustil mu a řekl: „Věř mi, Fjodore, 
že nic jiného nemám na tomto světě, jen tento zalátaný hábit, který 
vidíš a trochu knih.“ Fjodor se podivil chudobě otce i jeho dobrým 
zvykům. Vrátil se domů vděčný Bohu, že nedopustil, aby ukřivdil 
Jeho věrnému služebníkovi a neupadl tak do těžkého hříchu a do 
rukou nepřítele, zhoubce duší.

Kirillovi bratři žili velmi zdrženlivě. Když se někomu naskytla 
příležitost zajít do cely jakéhokoliv bratra, nic jiného tam neviděl 
kromě ikon a knih a nádoby s vodou na mytí rukou. Tak byli mniši 
svobodní od jakékoliv žádostivosti a měli jen jednu starost — líbit 
se Bohu, mít bratrskou lásku k sobě navzájem, žít v pokoře a pra-
covat pro společné potřeby. Kirill měl víru v Boha naplněnou velkou 
důvěrou. Když někdy měli bratři nedostatek něčeho potřebného a 
řekli mu proto, aby je poslal k někomu z dobrodinců prosit, nijak 
s tím nesouhlasil. Říkával: „Jestliže Bůh a přečistá Matka Boží na 
nás na tomto místě zapomenou, marně přebýváme v tomto životě.“
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Ctihodný Kirill měl od Ducha svatého i dar proroctví. Bratr jmé-
nem Teodot, který v té pustině kdysi žil, uslyšel o svatém, přišel 
do monastýru, upřímně si zamiloval otce i monastýr a prosil, aby 
byl přijat mezi bratry. Ctihodný otec vyhověl jeho prosbě a Teodot 
zůstal v monastýru. Za nějaký čas mu však ďábel vložil do srdce 
nenávist k sv. Kirillovi. Teodot trpěl těmito útoky a jednou se s tím 
svěřil starci Ignatiovi. Rozhodl se rok počkat, ale za hodinu ho znovu 
znepokojily stejné myšlenky. Nepřítel v něm nepřestával rozněcovat 
nenávist k svatému. Bratr s těmito myšlenkami bojoval celý rok. 
Nenacházel pokoj, proto se rozhodl, že půjde za samým otcem a 
vyzná před ním nepokoj svých myšlenek.

Vešel k otci do cely, podíval se na jeho úctyhodnou tvář, zastyděl 
se před jeho úctyhodnými šedinami a pro hanbu nemohl nic říct. 
Když už chtěl odejít, stařec ho zadržel a řekl mu: „Bratře Teodote, 
protože sám přede mnou nechceš vyznat své myšlenky, povím ti je 
já.“ A svatý mu začal vyprávět všechno, co měl bratr skryté ve svém 
srdci jako tajemství. Jak to Teodot uslyšel, jala ho hrůza. Divil se 
Božímu daru proroctví sv. Kirilla, padl mu k nohám a prosil za od-
puštění. Svatý ho utěšoval: „Nebuď smutný, bratře Teodote, neboť 
všichni padli do pokušení a prohřešili se kvůli mně, neboť mě 
pokládali za dobrého. Ty jediný jsi byl pravdivý a poznal jsi, 
že jsem špatný a hříšný. Neboť kdo jsem já, hříšný a ničemný?“

Ctihodný otec svým jasným okem viděl nejen myšlenky Teodota, 
ale i mnohých, kteří přicházeli do monastýru. Zdaleka poznával, 
kdo s jakým úmyslem přicházel. I bratrům o příchozím říkal: „Tento 
bratr chce s námi žít“ anebo „tento si usmyslel od nás odejít.“ I jiná 
tajemství lidských srdcí mu Bůh odhaloval.

Svatý Kirill přišel do Bělozerské pustiny ve svých šedesáti letech. 
Na místě, kde založil monastýr, prožil třicet let. Ve svém životě mi-
lostí Boží a s pomocí přečisté Panny Marie učinil mnoho zázraků a 
ani po jeho smrti zázraky nepřestaly. Mocí Boží vyháněl běsy z lidí 
a uzdravoval nejrůznější choroby těch, kteří s vírou přicházeli.
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SVATÝ BASSIANUS, BISKUP LODSKÝ

Svatý Bassianus byl synem prefekta města Syrakusy na Sicílii 
jménem Sergius, který byl pohan. Sergius poslal syna do Říma, 
aby se naučil světské fi losofi i a mohl se stát jeho nástupcem, který 
bude dobře řídit svěřené území. Bassianus snaživě studoval a měl 
bystrý rozum, proto dělal v učení velké pokroky. Potom však usly-
šel o Kristově jménu a křesťanském životě a to ho tak uchvátilo, že 
odhodil pohanské fi losofi e a zatoužil poznat božskou, křesťanskou 
moudrost. Hledal, komu z těch, které mu otec určil za pomocníky a 
sluhy, by se mohl tajně svěřit. Chtěl odhalit tajemství svého srdce 
tak, aby se to otec nedozvěděl.

Pán nechtěl držet toho, který se měl stát bojovníkem za Boží 
pravdu a Jeho zákony, dlouho v nevědomosti. Třikrát ve vidění — ve 
snu — oznámil presbyterovi svatého života jménem Giordano, jakou 
touhu a úmysl má mladík Bassianus. Presbyter pak chodil po celém 
Římě, obcházel všechny školy a hledal mladíka, kterého mu Pán 
ve snu ukázal. Tak dlouho ho hledal a nemohl najít, až to málem 
vzdal. S pomocí Boží však Bassiana nakonec přece jen našel. Oba se 
z toho velmi radovali a Bassianus se celým srdcem obrátil ke Kristu.

Poté, co byl přijat mezi katechumeny, začal Bassianus vést přísný 
život. Postil se, často se modlil, málo spal a noci trávil v modlitbě ane-
bo čtením Písma svatého. Když jedl, bral si jen třetinu z pokrmu, kte-
rý mu předložili. Rozdělil jej a dvě části rozdával hladovým žebrákům.

Po delším čase nastal den jeho křtu. Bassianus se svým věrným 
otrokem přišel do domu presbytera, a když po obvyklém křestním 
obřadu vstoupil do svaté koupele, uviděl mladíka neobyčejné krásy, 
který zářil jako slunce. Přisluhoval při křtu a držel bílý oděv, do něhož 
se měl novopokřtěný obléct. Bassianus se osmělil a otázal se mladíka, 
kdo je a odkud. Odpověděl mu: „Dávno jsem k tobě z nebe poslán řídit 
tvůj svatý úmysl a odhánět od tebe vše, co by bylo v rozporu s ním.“ 
Když to řekl, stal se neviditelným. Zvláštní vůně naplnila dům. Cítili 
ji všichni, kteří tam byli. Zdálo se jim, že jsou ne na zemi, ale v nebi.
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Bassianus po přijetí Krista začal vést ještě přísnější způsob života. 
Dále však žil v domě, který patřil jeho otci a víru skrýval. Sluhové 
si všimli jeho neobvyklé zdrženlivosti a za nějaký čas si začali do-
mýšlet, proč tomu tak je.

Jednoho dne byl svatý mladík po celonočním bdění a práci tak 
unavený, že tvrdě usnul. Když spal, ústy promlouval slova modlitby 
a vzýval jméno Trojjediného Boha a žádal ho, aby ho vedl na cestě k 
věčné slávě zaslíbené všem, kteří Ho milují. Shůry bylo slyšet hlas, 
který říkal: „Raduj se a vesel, nejvěrnější bojovníku Kristův, Bassi-
ane, neboť tvá modlitba je Pánu milá a v nebi je pro tebe připraveno 
to nejlepší místo.“ Služebníci, kteří byli u něj, to slyšeli a začali po 
jednom tajně utíkat z Říma do Syrakus ke svému pánu, prefektu 
Sergiovi, aby mu přinesli nepotěšující zprávu, že jeho syn Bassianus 
přijal Kristovu víru. Otce, který byl modlář, naplnil velký smutek a 
přemýšlel, jak by syna od křesťanství odvrátil. Všichni sluhové od 
Bassiana tajně utekli a zůstal s ním jen jeden nejstarší, který mu 
byl věrný a také věřil v Krista.

V Římě sv. Bassianus vešel o třetí noční stráži do chrámu svatého 
evangelisty Jana a podle svého zvyku se tam modlil. Uviděl důstojné-
ho muže ozdobeného šedinami, a ten mu řekl: „Věrný Pánův vyznava-
či, je nutné, abys odsud odešel do Ravenny i s tvým věrným otrokem, 
protože ti, kteří tě tělesně zrodili, vymýšlejí, jaké překážky by učinili 
tvé spáse a jak by tě odvrátili od spravedlivé cesty, přestože to ne-
chceš. Dobrotivý Bůh, který neopouští své služebníky, mě, svého apoš-
tola, k tobě poslal, aby tě zde nenašli poslové tvého otce a nezabránili 
ti odsud uniknout.“ Když to sv. Jan evangelista řekl, odešel od něj.

Bassianus se ve svém srdci velmi radoval ze zjevení apoštola. Uči-
nil v modlitbě k Bohu mnoho poklon a prosil, aby ho Bůh neopouš-
těl. Po modlitbě oznámil svému služebníkovi, co viděl a slyšel. Když 
nastal den, rozdali všechny věci, co měli, potřebným, přijali požehná-
ní od svého duchovního otce Giordana a odešli z Říma do Ravenny. 
Šli několik dní a tu Bassianus uviděl laň s dvěma koloušky. Lovci 
ji honili a ona před nimi utíkala. Byla už tak uhnaná a vysílená, že 
jí bylo Bassianovi líto, a řekl: „Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista 
ti přikazuji, pojď ke mně beze strachu.“ Laň jako by byla rozumná 
a ochočená, hned se v rychlém běhu zastavila a bez strachu přišla 
k svatému i s dvěma koloušky. Pohladil ji a ona mu lízala nohy, 
jako by si na něj už dávno zvykla. Když lovci, kteří se za ní hnali, 
uviděli, jak se pokorně zastavila u putujícího člověka a on ji hladí, 
velmi se podivili, jak se takové divoké zvíře najednou změnilo. Je-
den z nich, zlomyslný a krutý, řekl svým druhům: „Vy hlupáci, proč 
otálíte? Berte svůj úlovek!“ Když to řekl, začal k sobě táhnout laň.
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Svatý Bassianus mu řekl: „Ne já, ale nejvyšší Bůh ti přikazuje, 
abys neubližoval tomuto divokému zvířeti ani jeho mláďatům.“ Lovec 
však s pohrdáním a zlobou odstrčil Božího služebníka a hned ho za 
takovou drzost opanoval běs a začal ho krutě mučit. Padl na zem a 
strašným hlasem kvílel, pěna mu vytékala z úst a pak ztuhl a zůstal 
ležet jako mrtvý. Ostatní lovci se tak polekali, že se strachem třásli, 
padli k nohám svatého a se slzami ho prosili za odpuštění, neboť 
se báli, aby je nepotkal ten samý trest. Svatý řekl, ať z toho místa 
odejdou, sám padl na zem, rozprostřel ruce do tvaru kříže a celou 
svou myslí se upnul k Bohu. Modlil se: „Bože všech, předivný Stvoři-
teli, milosrdný Bože, Spasiteli padlého lidského pokolení, Ty, který se 
neraduješ ze záhuby mrtvých, ale raduješ se ze spásy živých, odpusť 
tomuto bídnému člověku, který zde leží, neboť z nevědomosti zhřešil 
a rozhněval Tvou dobrotivost.“ Pak se svatý ještě dále modlil, nako-
nec vstal, přistoupil k ležícímu muži, vzal ho za pravici a přikázal 
běsu, který v něm byl: „Ďáble, ten, který tě svrhl z nebeské výsosti 
do propasti, ti přikazuje, abys okamžitě opustil obraz Boží — tohoto 
člověka — a padl do hlubin propasti, která je pro tebe připravena a 
v níž se máš mučit věčně.“

Nestihl to ani dopovědět, když nepřítel lidského rodu vyšel z 
muže, kterého ještě před chvílí tak krutě mučil, že byl téměř mrtev. 
Ležel na zemi bez hnutí, sotva se v něm jeho duch držel a nic ne-
viděl. Svatý se znovu pomodlil k Bohu a nejprve přežehnal svatým 
křížem jeho nevidomé oči, které se hned otevřely, a muž zase viděl. 
Pak ho celého požehnal křížem a přikázal mu vstát. Lovec vstal 
zdravý, jako by mu nic nebylo. Když to viděli jeho druhové, kteří 
stáli nedaleko a s třesením se na to vše dívali, přišli k svatému a 
v bázni mu projevovali úctu.

Když Bassianus se svým sluhou přišli do Ravenny, vyhledali 
biskupa města, Ursa, který byl Basiánovým příbuzným. Velmi ho 
potěšilo, že Bassianus uvěřil v Krista a hoří touhou Ho následovat. 
Daroval mu osamocené místo při chrámu svatého mučedníka Apo-
lináře za městem, aby tam přebýval. Bassianus tam žil v půstech, 
modlitbách a nad Božím slovem. Pán jej po čase obdařil darem 
uzdravování těl i moudrostí k uzdravování duší užitečnými radami. 
Lidé si jej proto velice oblíbili a ctili.

Za nějaký čas císař Valentinián II. (383–392) nařídil městskému 
prefektovi i všem obyvatelům Ravenny, aby městského soudce jmé-
nem Bitynius potrestali smrtí za jakési velké provinění, jehož se vůči 
císaři dopustil — ve skutečnosti to bylo dílo nepřátelské pomluvy. 
Svázali proto Bitynia a vedli na popraviště, kde mu měli setnout 
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hlavu. Bitynius si vzpomněl na sv. Bassiana a řekl ve svém srdci: 
„Služebníku Boží, Bassiane, z milosti, kterou ti Bůh udělil, buď mi 
teď pomocníkem!“ pak sklonil svou hlavu k popravě. Kat už pozve-
dl tasený meč, aby jím udeřil do šíje, když tu najednou mu meč z 
rukou vypadl a spadl opodál, jako by ho někdo odhodil. Kat znovu 
vzal meč, držel ho tentokrát v rukách silněji než dříve, zvedl ho vy-
soko, aby mohl silně udeřit po šíji, a když se ze všech sil rozmáchl, 
stalo se to samé. Naplnil ho hněv, znovu uchopil meč a znovu se to 
opakovalo. Všichni se divili takovému zázraku.

Prefekt myslel, že kat lituje odsouzence a že vzal od něho něja-
kou odměnu, proto ho poslal pryč a místo něho určil jiného kata, 
aby Bityniovi sťal hlavu. Všechno se ale znovu zopakovalo. Prefekta 
naplnila hrůza a rozkázal odsouzence z místa popravy odvést. Lid 
začal křičet, aby Bitynia propustili, neboť se za něj postavila Boží síla 
a chrání ho před smrtí. Zavřeli proto Bitynia do temnice a spěšně 
poslali císaři zprávu, že odsouzence na smrt nemohli ani dva kati 
popravit. Bez prodlení přišla od císaře milost pro odsouzeného: Byti-
nius byl osvobozen od trestu smrti i od provinění. Bitynius nezatajil 
svého orodovníka před Bohem, sv. Bassiana, kterého v modlitbě 
volal na pomoc, a všem o tom vyprávěl. Když dostal svobodu, spěchal 
za svatým, líbal mu nohy a vzdával mu díky. Svatý Boží služebník 
mu řekl, aby děkoval jen jednomu Bohu, který zachraňuje od smrti.

Lidé pak prosili biskupa, aby přesvědčil Bassiana, aby se nechal 
vysvětit na kněze. Jako kněz žil Bassianus v Ravenně ještě mnoho 
let. Když ve městě Lodi v Ligurii zemřel biskup, kněží s věřícími se 
tři dny postili za to, aby jim Bůh zjevil, koho jim vybral za nového 
biskupa. Pán ve zjevení jednomu ctnostnému muži oznámil, že jejich 
biskupem má být kněz Bassianus z Ravenny. Vyslali tedy své posly 
za ním s prosbou, aby k nim přišel. Bassianus na jejich prosbu od-
pověděl: „Bůh stvořil člověka jako nesmrtelného, aby se vždy 
podřizoval vůli a přikázáním svého Stvořitele. Když člověk 
v ráji přestoupil Boží příkaz, přivodil sobě i svému potomstvu 
smrt. Není proto správné, aby se člověk vzpíral vůli svého 
Boha, ani aby přestupoval Jeho přikázání, ale je třeba se ze 
všech sil snažit vždy činit to, co Bůh chce a přikazuje. Proto i 
když netoužím po cti, pro potřeby svých pravověrných bratří 
neodmítám přijmout jho, které je mi z Božího příkazu uloženo.“

Celé město s velkou radostí vítalo sv. Bassiana a všichni chtěli polí-
bit svému biskupovi ruku. Jeden z nich, významný měšťan, který byl 
po úrazu němý a částečně ochrnutý, se s velkými těžkostmi prodral 
zástupem k svatému. Jen co se dotkl Bassianovy ruky, byl uzdraven. 
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Tento zázrak naplnil lid ještě větší radostí a oslavovali Boha za Jeho 
služebníka, kterého jim poslal. Na biskupa světil Bassiana jeho pří-
buzný, biskup Ursus z Ravenny, a sv. Ambrož z Milána, se kterým se 
hluboce spřátelil. Jeden druhému pak psávali povzbuzující dopisy.

Za nějaký čas Kristův biskup Bassianus vybudoval na východním 
předměstí nádherný chrám k poctě svatých apoštolů. Svatý Ambrož 
byl pozván k jeho posvěcení.

Nastaly žně a jednoho chlapce, který mezi ženci sbíral snopy, 
uštkl had a zemřel. Rodiče nad ním neutěšitelně plakali. Přinesli ho 
k pochování do chrámu svatých apoštolů, který Bassianus vysta-
věl, v čase, kdy tam zrovna Bassianus byl. Často do toho chrámu 
přicházel a sloužil v něm bohoslužby. Právě zpívali každodenní 
liturgické zpěvy, ale pláč rodičů nad zemřelým synem zpěv velmi 
přehlušoval. Boží biskup Bassianus se nad plačícími slitoval a řekl, 
aby všichni z chrámu vyšli. Zůstal uvnitř sám. Padl na zem před 
Bohem a se slzami se modlil, aby Pán přikázal duši chlapce vrátit 
se do těla. Když se za to s velkou odevzdaností modlil, tělo mrtvého 
chlapce se začalo trochu pohybovat, pak více a Bassianus viděl, že 
duše chlapce se do těla vrátila.

Vstal od modlitby, řekl i chlapci, aby vstal a vzal ho za ruku. 
Chlapec, jako by se vzbudil ze spánku, otevřel oči, začal volat mat-
ku a vstal. Rodiče i lidé, kteří byli před chrámem, jakmile uslyšeli 
chlapcův hlas, nemohli se z radosti udržet, otevřeli dveře a rychle 
se natlačili dovnitř. Uviděli vzkříšeného chlapce a uchvátil je údiv. 
Hrnuli se ke svatému a s radostí mu líbali ruce i roucha. Svatý vzdal 
díky všemohoucímu Bohu, pronesl k lidem slovo poučení, a když je 
dostatečně poučil, propustil je v pokoji.

Když po letech sv. Ambrož smrtelně onemocněl, sv. Bassianus 
spěchal do Milána a dlouhé dny seděl u lože svatého, sloužil mu a 
plakal, že ztrácí svého dobrého přítele. Povzbuzovali se však nadějí 
na setkání v nebeské slávě. Svatý Ambrož zesnul a po jeho pohřbu se 
biskup Bassianus opět vrátil do svého města. Bůh skrze něj ve městě 
Lodi vykonal množství divů, uzdravení, osvobození od nečistých du-
chů a skrze něj odhaloval ďáblovu úskočnost a jeho nečisté skutky.

Svatý biskup Bassianus jako dobrý pastýř a otec svěřených duší 
zaujímal biskupský stolec třicet pět let a pak odešel k Pánu, které-
mu vírou spravedlivě sloužil. Dožil se devadesáti let. Zesnul v Pánu 
8. února roku 409.
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SVATÍ MUČEDNÍCI ALEXANDR A ANTONIE

V čase pronásledování křesťanů zajal krutý místodržitel Festus 
křesťanku jménem Antonie z města Krodamos v Malé Asii. Začal 
zbožnou pannu navádět, aby obětovala pohanským bůžkům. Sva-
tá Antonie radikálně odmítla a naopak mu zvěstovala Pána Ježíše 
Krista. Nazývala pohanské bůžky běsy, čímž Festa velmi rozzuřila 
a on ji nechal uvrhnout do temnice.

Svatá Antonie tam sklonila svá kolena k zemi, ve dne i v noci se 
modlila k Pánu a zůstávala bez jídla. Když uplynuly tři dny, udeřil 
velký blesk a zahřměl hrom tak strašný, že se i zámky vězení rozbily 
a dveře se samy od sebe otevřely. Velké světlo ozářilo vězení a z nebe 
se ozval hlas: „Vstaň, Antonie, a posilni se, vezmi si chléb a vodu a 
buď odvážná. Neboj se zločinného Festa, já jsem s tebou.“

Ráno Festus rozkázal přivést Antonii, neboť chtěl vědět, jestli 
změnila svůj postoj. Když poznal, že ne, rozkázal, aby ji odevzdali ke 
zneuctění. Vojáci ji odvedli do jakési chýše a Antonie se v ní horlivě 
modlila k Bohu. Pánův anděl se zjevil jednomu z vojáků, jmenoval 
se Alexandr a bylo mu 23 let. Anděl mu řekl: „Jdi, řekni místodr-
žiteli, aby tě pustil, že vejdeš k Antonii. Když za ní přijdeš, obleč ji 
do svého pláště, aby když bude vycházet, ji místodržitel nepoznal.“ 
Dobrý Kristův voják šel za Festem a řekl: „Přikaž mi vejít k Antonii, 
a když ji přesvědčím, bude dobře, když ne, uděláš s ní, co chceš.“ 
Místodržitel mu dovolil, aby za ní šel.

Alexandr vešel do chýše, kde byla svatá panna, padl jí k nohám a 
řekl: „Služebnice Boží, Antonie, Pán mě k tobě poslal, abych ti ozná-
mil, co mi řekl, jak se má zachránit tvá čistota. Neboj se, ten, který tě 
povolal k tomuto hrdinnému činu, je štědrý a milostivý a mě též volá 
k mučednické koruně. Obleč se do tohoto vojenského pláště, skloň 
hlavu a vyjdi odsud. Tak tě místodržitel nepozná. Pán tě ochrání, 
aby tě nepoznal.“

Svatá dívka vzala Alexandrův plášť, oblékla se do něj, pokryla si 
hlavu a vyšla. Festus myslel, že to Alexandr vyšel a poslal za Anto-
nií do chýše čtyři vojáky. Vojáci šli poskvrnit pannu, ale nenašli ji. 
Uviděli tam jen Alexandra. Vzali ho, přivedli k místodržiteli a řekli: 
„Jen jeho jsme v chýši našli, dívka tam není.“ Festus se podivil, 
rozkázal zavřít Alexandra do vězení a dal Antonii hledat. Ta však 
přišla k Festovi sama. Spolu s Alexandrem oba svědčili o Kristu, byli 
mučeni a nakonec odevzdali své duše Pánu. Přijali mučednickou 
korunu v roce 313.



434

SVATÝ APOŠTOL BARNABÁŠ

Svatý apoštol Barnabáš byl jed-
ním ze sedmdesáti apoštolů. Předtím 
než přijal apoštolství, bylo jeho jmé-
no Josef. Narodil se na ostrově Kypr, 
jeho rodiče byli židovského původu 
z pokolení Lévi, z něhož byli i dávní 
velcí Boží proroci — Mojžíš i Áron a 
Samuel. Rodiče ho poslali za vzdě-
láním do Jeruzaléma, kde studoval 
v Gamalielově škole. Josef každého 
rána i večera přicházel do chrámu 
a horlivě se modlil k Bohu. Často 
se postil a svá mladá léta prožil ve 
velké zdrženlivosti. Bděl nad svou 
čistotou, vyhýbal se společnosti za-
hálčivých mladíků a nechtěl ani po-
slouchat, čím si tak lehce zvykli ka-

zit svou mysl. Dodržoval Pánův zákon a učil se z něj ve dne i v noci.
V té době se náš Pán Ježíš Kristus, poté, co dosáhl 30 let, začal 

zjevovat světu. Přišel z Galileje do Jeruzaléma, učil v chrámě a činil 
přeslavné zázraky. Všichni se divili a scházeli se, aby mohli pohléd-
nout na jeho svatou tvář a naslouchat Jeho božským slovům, které 
byly sladší než med. Viděl ho i mladík Josef a poslouchal poučení, 
která vycházela z Kristových přesvatých úst. Dotýkala se jeho srdce 
a divil se zázrakům, které Pán konal.

Viděl, jak uzdravil paralyzovaného u rybníku zvaného Bethesda 
u Ovčí brány a byl také svědkem jiných zázračných Pánových skut-
ků. Zapálený upřímnou láskou a vírou, padl k nohám Spasitele a 
prosil, aby ho požehnal a přijal mezi své učedníky. Pán, který vidí 
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tajemství lidského nitra, v něm poznal vřelé srdce otevřené božské 
lásce. Požehnal ho a nebránil mu, aby Ho následoval.

Když se Ježíš vracel z Jeruzaléma do Galileje, Josef šel i s jinými 
učedníky za Ním. Pán chtěl svých dvanáct apoštolů poslat hlásat 
Boží království k zahynulým ovcím izraelského domu. Viděl, že je 
učedníků málo, tak jako už dříve řekl: „Žeň je velká, ale dělníků 
málo,“ proto ustanovil jiných sedmdesát učedníků a posílal je po 
dvou před svou tváří do každého města a na každé místo, kam chtěl 
sám přijít. Mezi těmi sedmdesáti byl i sv. Josef, kterého pak apo-
štolové přejmenovali na Barnabáše, tedy na „Syna útěchy“, neboť 
svým kázáním o Mesiáši, který přišel na svět, utěšoval lidi, kteří 
dychtivě očekávali příchod Mesiáše.

Po nanebevstoupení Páně žili svatí apoštolové v Jeruzalémě spo-
lečně, jak je napsáno ve Skutcích apoštolů: „Ti, kteří uvěřili, měli 
jedno srdce a jednu duši, a nikdo nic ze svého majetku nenazýval 
svým, ale všechno měli společné.“ (Sk 4,32) Kdo měl pole či dům, 
vše prodával, přinášel peníze a kladl je apoštolům k nohám. Tehdy 
i sv. Barnabáš prodal pole blízko Jeruzaléma, které mu zůstalo jako 
dědictví po rodičích, přinesl peníze a položil je apoštolům k nohám. 
Nic si nenechal. Chtěl být bohatý v Bohu. A skutečně v Něm zbohatl, 
jak o něm Písmo svědčí: „Byl muž dobrý, plný Ducha svatého a víry.“ 
(Sk 11,24) Často měl příležitost vidět se se Saulem a přel se s ním 
o Písmu a Kristu Pánu. Toužil ho přivést k svaté víře. Avšak Saul 
byl nadmíru oddaný otcovské tradici a sv. Barnabášovi se vysmíval 
a tvrdil mu, že byl oklamán. O Kristu mluvil urážlivě, nazýval Ho 
prostým a nevzdělaným synem tesaře, který byl zabit násilnou smrtí.

Když židé ukamenovali svatého mučedníka Štěpána, Saul začal 
pronásledovat církev. Vtrhával do domů věřících, odvlékal muže i 
ženy a zavíral je do vězení. Svatý Barnabáš nad ním plakal a modlil 
se k Bohu. Pozvedal k Němu své čisté ruce a prosil, aby osvítil Sau-
lovy duševní oči a on poznal pravdu. Toužil, aby se mu jeho spolužák 
z Gamalielovy školy stal druhem v křesťanské víře.

Modlitby a slzy sv. Barnabáše nebyly marné. Přišel čas Božího 
milosrdenství a Saul se obrátil ke Kristu. Byl povolán Pánovým 
hlasem shůry na cestě do Damašku. Vlk se změnil v ovci. Ten, 
který haněl Krista, začal velebit Ježíšovo svaté jméno. Z pronásle-
dovatele se stal ochránce církve. Když se Saul už jako křesťan vrátil 
z Damašku do Jeruzaléma, chtěl se setkat s apoštoly, ale nikdo mu 
nedůvěřoval, všichni se ho báli. Tehdy se ho ujal Barnabáš a uvedl 
ho do společenství věřících. Pavel neohroženě hlásal Krista a židé 
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ho za to chtěli zabít. Na čas proto odešel na poušť. Za několik let ho 
Barnabáš vyhledal a pak spolu hlásali Krista v Antiochii.

Když přišli svatí apoštolové Barnabáš a Saul, přejmenovaný na 
Pavla, do Jeruzaléma, velmi potěšili církev. Vyprávěli jim o věřících, 
kterých bylo v Antiochii mnoho a donesli od nich i almužny. Tehdy 
však nečekaně začaly velké nepokoje v jeruzalémské církvi. Král 
Herodes si předsevzal, že bude pronásledovat církev a zabil mečem 
Jakuba, bratra Jana Zebedeova. Když viděl, že se to líbí židům, zajal 
i Petra a zavřel ho do temnice. Z ní však Petra vyvedl Boží anděl. 
Dokud v Jeruzalémě neutichlo pronásledování církve, Barnabáš a 
Pavel se skrývali v domě Marie, Barnabášovy sestry.

Do jejího domu přišel i sv. Petr po svém zázračném osvobození 
z vězení. Potom Barnabáš a Pavel ukončili svou službu v Jeruzalémě 
a vrátili se znovu do Antiochie. Vzali s sebou i Mariina syna Jana, 
později nazvaného Markem. Nějaký čas zůstávali v Antiochii. Postili 
se, modlili, sloužili svatou liturgii a hlásali Boží slovo. Duch svatý 
je pak povolal k misii v Malé Asii. Marek se však od nich odloučil.

Mezi židy a Řeky, kteří uvěřili, povstala hádka o obřízce. Jedni, 
co se obrátili z židů, učili bratry, že když se podle Mojžíšova zvyku 
neobřežou, nemohou být spaseni. Obrácení Řekové se ale stavěli 
židům na odpor. Barnabáš s Pavlem Řeky před obřízkou bránili a 
jasně hlásali, že spása je jedině v Kristu.

Barnabáš a Pavel se pak vydali z antiošské církve znovu do Jeru-
zaléma k apoštolům, aby jim oznámili, že Bůh otevřel dveře víry po-
hanům. Po cestě do Jeruzaléma prošli Fénicií a Samařskem a všech-
ny bratry velmi povzbudili, když jim vyprávěli o obrácení pohanů. Po 
příchodu do Jeruzaléma byli církví laskavě přijati. Svatí apoštolové 
s potěšením poslouchali Barnabáše, společně se radili o obřízce a 
potvrdili, že je třeba ji pro křesťany v čase nové milosti zrušit jako 
nepotřebnou. Chtěli poslat s Barnabášem a Pavlem do Antiochie 
k Řekům, kteří uvěřili, ještě někoho z Jeruzaléma. Vybrali k tomu 
Judu, zvaného Barsabáš, a Silase, významné muže mezi bratřími.

Napsali list: „My, apoštolové a starší, vaši bratří, posíláme po-
zdrav vám, svým bratřím v Antiochii, Sýrii a Kilikii, kteří jste dříve 
byli pohany. Dověděli jsme se, že vás někteří lidé od nás zneklidnili 
a zmátli svými slovy, ačkoliv jsme jim k tomu nedali žádný pokyn. 
Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že zvolíme dva muže a pošleme je 
k vám s našimi milými bratry Barnabášem a Pavlem, kteří ve službě 
našeho Pána Ježíše Krista nasadili svůj život. Posíláme k vám tedy 
Judu a Silase, kteří vám to vše sami potvrdí. Toto jest rozhodnutí Du-
cha svatého i naše: Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než 
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těmi, které jsou naprosto nutné: Zdržujte se všeho, co bylo obětováno 
modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a 
konečně smilstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat 
správně. Buďte zdrávi.“ (Sk 15,23–29)

S takovýmto poselstvím se svatí apoštolové Barnabáš a Pavel, a 
s nimi i Juda a Silas, vydali z Jeruzaléma do Antiochie. Tehdy se 
Jan, zvaný Marek, neosměloval obrátit na sv. Pavla, šel proto za 
svým strýcem Barnabášem s pokáním a slzami. Litoval, že se od 
nich odloučil, když byli mezi pohany hlásat evangelium, a prosil 
sv. Barnabáše, aby ho znovu vzal s sebou. Sliboval, že bude beze 
strachu snášet všechna utrpení a pak i smrt za Pána. Barnabáš ho 
proto vzal s nimi a všichni společně šli do Antiochie. Shromáždili 
věřící, odevzdali jim list, a když ho pročetli, velmi se zaradovali. Juda 
i Silas mnoha slovy utěšovali a utvrzovali bratry.

Za nějaký čas se Juda vrátil do Jeruzaléma, Silas však chtěl zů-
stat. Pavel a Barnabáš žili v Antiochii a s mnoha jinými bratry zde 
učili a hlásali Pánovo slovo. Za několik dní řekl Pavel Barnabášovi: 
„Bylo by dobré navštívit naše bratry ve všech městech, kde jsme zvěs-
tovali Pánovo slovo, a podívat se, jak se jim daří.“ Barnabáš souhlasil, 
chtěl však s sebou vzít i svého synovce Jana, zvaného Marek. Pavel 
nechtěl a řekl: „Jak máme brát s sebou bázlivého chlapce, který nás 
už dříve opustil v Pamfylii a nechtěl s námi pokračovat v díle, na něž 
jsme byli posláni. Odloučil se od nás a vrátil se domů.“

Nastal proto mezi nimi spor. Barnabáš chtěl vzít Jana, Pavel 
nechtěl. Rozdělili se proto a vydal se na cestu každý odděleně. Stalo 
se to z Boží prozřetelnosti, neboť když šli dva zkušení apoštolové 
každý zvlášť, ještě více duší přivedli ke spáse.

Po příchodu na Kypr, do Barnabášovy vlasti, Barnabáš s Markem 
usilovně pracovali, aby přivedli co nejvíce lidí ke Kristu. Když rozmno-
žili na Kypru svatou víru, Barnabáš se vydal do Říma. V Miláně zalo-
žil a utvrdil biskupský stolec a znovu se vrátil na Kypr. Učil o Kristu 
ve městě Salamině. Ze Sýrie tam však přišli někteří židé a postavili se 
proti Barnabášovi. Podnítili lid a říkali, že všechno, co Barnabáš hlásá, 
je v rozporu s Bohem a Mojžíšovým zákonem. Zlořečili Barnabášovi, 
uráželi ho a snažili se ho usmrtit. Poštvali proti němu množství lidu.

Svatý apoštol, který duchovním zrakem viděl svou mučednickou 
smrt, svolal všechny věřící, kteří byli v tom městě, poučil je, aby byli 
silní ve víře a v dobrých skutcích, odsloužil svatou liturgii a všichni 
přijali svaté svátosti. Pak vzal Barnabáš svého spolupracovníka 
Marka stranou a řekl mu: „Tento den přijmu z rukou nevěřících židů 
smrt tak, jak mi ukázal Pán. Najdeš mé tělo za městem na západní 
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straně. Pochovej ho a jdi za mým přítelem a bratrem Pavlem a všechno 
mu o mně povyprávěj.“ Svatý Barnabáš měl s sebou vlastnoručně 
přepsané evangelium sv. Matouše. Zavázal Marka, aby ho s ním 
pochoval. Potom Marka objal a sám šel na židovské shromáždění, 
aby jim z prorockých knih hlásal Krista.

Židé ze Sýrie se vzbouřili a vztáhli na něj ruce. Vyvedli ho za 
město ze západní strany a ukamenovali ho. Zapálili oheň a hodili 
do něj jeho mrtvé tělo, aby shořelo. Svatý Marek s některými bratry 
tajně přišli na to místo a našli apoštolovo tělo. Oheň ho ani trochu 
nepoškodil. Vzali ho a pochovali v jeskyni pět stadií od města a také 
mu na hruď položili evangelium, jak si to apoštol přál.

O mnoho let později Bůh oslavil to místo, kde v zemi ležely apo-
štolovy ostatky. Začaly se tam dít zázraky. Zpočátku na tom místě 
náhodně nocoval jeden nemocný a byl uzdraven. Totéž se stalo i 
s druhými. I jiní se o tom dozvěděli a úmyslně sem přicházeli pře-
nocovat, aby byli uzdraveni ze svých nemocí. Pověst o tom místu se 
všude rozšířila, přinášeli mnoho nemocných a ochrnutých, a oni se 
vraceli domů zdraví. Přiváděli sem i posedlé lidi a nečistí duchové 
hned s velkým křikem utíkali. Chromí začínali chodit, slepí prohlédli 
a kdo byl sužován jakýmkoli neduhem, byl na tom místě uzdravován. 
Tak náš Pán Ježíš Kristus oslavil svého apoštola Barnabáše, který 
Ho upřímně miloval a následoval.

Za vlády císaře Zenona (474–491) jeden zlostný heretik Petr Gna-
pheus (Fullo), zvaný Valchař, protivník IV. všeobecného koncilu 
v Chalcedonu, obránce Eutychiovy hereze a šiřitel Apolinářových 
bludů, úskočně uzurpoval patriarchální stolec antiošské církve. 
Svým falešným učením způsobil velkou škodu Kristově církvi. 
Pronásledoval pravověrné a krutě je mučil. Nespokojil se však jen 
s antiošskou eparchií, chtěl získat pod svou vládu i Kypr, který byl 
odnepaměti svobodný, a zasévat hereze i tam.

Arcibiskup Kypru Antemius byl ve velkém zármutku. Věděl, že 
tento Petr je oblíbencem císaře a lehce může dosáhnout toho, co chce 
a jednat podle své vůle. A skutečně, brzy na Kypr přišel rozkaz od cí-
saře, kterým přikazoval kyperskému arcibiskupovi, aby přišel do Ca-
řihradu a zodpovídal se na sněmu před antiochijským patriarchou, 
který požadoval podřízení Kypru antiošské eparchii. Arcibiskup 
nevěděl, co má dělat, neboť neměl odvahu neuposlechnout nařízení 
císařova, ale také se tam bál jít. Přestože arcibiskup vedl svatý život, 
nebyl schopen se tvrdě postavit a už předem věděl, že ho ve sporu 
jeho protivníci přemohou. Začal se proto postit a horlivě modlit a u 
samého Boha se slzami hledal pomoc, ochranu i užitečnou radu.
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Jedné noci, když ho po usilovném modlitebním boji na chvíli 
přemohl spánek, stanul před ním jakýsi muž Boží. Oblečen byl do 
světlých kněžských rouch a ozařovaly ho nebeské paprsky, Řekl 
Antemiovi: „Proč jsi tak velmi zarmoucen a trápíš se, arcibiskupe? 
Neboj se, neboť tví protivníci ti nezpůsobí nic zlého.“ Zjevil se mu 
zrovna tak i druhé noci, a třetí noci mu řekl: „Dokdy nebudeš věřit 
mým slovům, která se tyto dny naplní? Jdi do císařského města bez 
obav, neboť se odtamtud vrátíš se slávou a tví nepřátelé ti nezpůso-
bí žádnou křivdu. Sám Bůh bude tvým ochráncem.“ Arcibiskup se 
osmělil zeptat: „Prosím tě, pane můj, řekni mi, kdo jsi, který mi toto 
říkáš.“ On mu odpověděl: „Jsem Barnabáš, učedník našeho Pána 
Ježíše Krista. Abys měl jistotu o pravdivosti toho, co jsem ti řekl, dám 
ti znamení: Vyjdeš za město směrem na západ a ujdeš pět stadií. 
Tam, na místě, které se nazývá ‚místo zdraví‘, kopej pod rohovníkem 
a najdeš jeskyni i rakev, v níž budou uloženy mé ostatky a evangeli-
um napsané mou vlastní rukou. Přepsal jsem je od svatého apoštola 
a evangelisty Matouše. Když si tvoji nepřátelé budou chtít podřídit 
zdejší církev a začnou říkat, že Antiochie je apoštolským stolcem, ty 
to zamítni a řekni: ‚Mé město je apoštolským stolcem, neboť mám 
apoštola, který v mém městě spočívá.‘“

Když to arcibiskupovi sv. Barnabáš řekl, stal se neviditelným. 
Arcibiskup, naplněn velikou radostí, děkoval Bohu, svolal ducho-
venstvo, všechny představené města i lid a oznámil jim, že se mu 
třikrát zjevil apoštol Barnabáš, a pověděl jim, co řekl. Pak šel za 
zpěvů žalmů na to místo a před ním nesli velký kříž. Když tam do-
razili, začal kopat pod rohovníkem, jak mu řekl apoštol ve vidění. 
Odkopali trochu země a našli jeskyni zahrazenou kamením. Od-
stranili kamení a uviděli truhlu. Všude se rozlila libá vůně. Když 
arcibiskup truhlu otevřel, uviděl v ní neporušené ostatky svatého 
apoštola Barnabáše i evangeliem na jeho hrudi.

Arcibiskup Antemius šel pak sám do Cařihradu, stanul na sněmu 
a odpověděl protivníkům tak, jak ho svatý apoštol ve vidění naučil. 
Zvěstoval císaři i patriarchovi a celému sněmu, že byly nalezeny 
důstojné ostatky svatého apoštola Barnabáše. Císař Zenon se zara-
doval, že za dnů jeho vlády byl nalezen tak neocenitelný duchovní 
poklad. Hned potvrdil, aby Kypr nebyl podřízen antiošskému patri-
archovi, ale byl svobodný a měl svého arcibiskupa z počtu místních 
biskupů. Tato svoboda byla Kypru darováno díky ostatkům svatého 
apoštola a kyperský stolec se začal nazývat stolcem apoštolským 
stejně jako jiné patriarchální stolce.



440

SVATÝ ONUFRIUS VELIKÝ

Perský král Narsé žil v době, kdy 
v Římské říši vládl Dioklecián (284–
305). Narsé neměl syna a velmi si přál 
ho mít, proto se za to modlil k Bohu. 
Po letech jeho manželka počala ctihod-
ného Onufria. Když se narodil, Bůh 
králi zjevil, aby svého syna dal do mo-
nastýru. Král proto šel do egyptského 
monastýru poblíž města Hermopolis 
v Thebaidě. Mniši se velmi divili, že 
k nim přišel král z Persie a přijali ho 
s velkou úctou. Král odevzdal Bohu 
svého syna, svěřil ho igumenovi mo-
nastýru a vrátil se do své říše.

Když bylo Onufriovi sedm let, 
často přicházel do monastýrské pe-
kárny a prosil o chléb. Nesl ho pak 
do chrámu, kde byla ikona Přečis-

té Bohorodičky, která držela na rukách nemluvňátko, našeho 
Pána Ježíše Krista. Onufrius, ještě malý a nerozumný chlapec, 
přicházel k ikoně a mluvil k nemluvňátku, které Panna držela 
na rukou, jako by bylo živé: „I ty jsi malý jako já, ale já chodím 
do pekárny, poprosím o chleba a sním ho. A ty nikdy nejíš. Proč? 
Vezmi si můj podíl a sněz ho.“ Zobrazené nemluvňátko Kristus 
natáhl jako živý ručku, vzal si z ruky Onufria chleba a bylo vidět, 
jako by ho jedl. Tento zázrak se stal ne jednou nebo dvakrát, ale 
mnohokrát.

Stařec z pekárny viděl, že chlapec často prosí o chléb, a začal 
sledovat, kam ho nosí. Všiml si, že jde s chlebem do chrámu. Zpo-
vzdálí ho sledoval a uviděl, jaký se tam děje zázrak. Velmi se polekal 
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a oznámil to igumenovi i jiným zkušeným starcům. Ti rovněž užasli, 
když to slyšeli. Igumen řekl pekaři: „Když tě malý Onufrius poprosí 
o chleba, řekni mu: ‚Jdi a popros toho, komu jsi sám už tolikrát dal.‘ 
Pekař udělal, jak mu igumen řekl. Když Onufrius zrána poprosil o 
chléb, odpověděl mu: „Jdi a popros toho, komu jsi sám už tolikrát 
dal.“ Chlapec už byl hladový, začal plakat, šel k ikoně přečisté Bo-
horodičky a řekl zobrazenému nemluvňátku, Kristu: „Pekař říká, 
že ty mi dáš svůj chleba, protože on mi svůj dát nechce.“ A hned 
mu zobrazené nemluvňátko Kristus podalo chléb, čistý, bílý jako 
sníh a teplý. Ten chléb byl tak velký, že ho sedmiletý chlapec jen 
s námahou mohl nést.

S chlebem přijatým z Kristovy ruky přišel Onfrius za igumenem 
a dětsky se chlubil: „Podívej, to mi dalo děťátko Kristus.“ Igumen 
se tomuto zázraku velmi divil. Svolal všechny mnichy a ukazoval 
jim tento zvláštní chléb. Řekl pekaři, aby přede všemi vyprávěl, co 
viděl. Pak ještě prosili malého Onufria, aby jim vyprávěl, jak přijal 
z Kristovy ruky chléb. Všichni začali velkým hlasem velebit Boha. 
Chléb rozdělili mezi všechny s požehnáním a i ti, kteří byli nemocní, 
když ochutnali Kristův chléb, se uzdravovali.

Když bylo Onufriovi deset let, šel na poušť, jak o tom napsal Paf-
nucius, který navštívil poušť, a od samého Onufria slyšel tato slova:

„Když jsem vcházel na poušť, zjevil se mi anděl a řekl mi: ‚Neboj 
se, já jsem anděl, který tě provází od tvého narození. Poslal mě Bůh, 
abych tě chránil. On mi řekl, abych tě zavedl na tuto poušť. Proto buď 
dokonalý a pokorný srdcem před Pánem a s radostí pro něj pracuj, 
já tě neopustím, dokud mi Stvořitel nepřikáže vzít tvou duši.“ To 
řekl anděl ze zářivého paprsku, který šel přede mnou, a já jsem šel 
s radostí za ním. Šli jsme dlouho a pak jsem uviděl jeskyni. Vtom 
zářivý paprsek zmizel. Přišel jsem ke dveřím pečery — jeskyně — a 
podle mnišského zvyku jsem řekl: ‚Požehnej!‘ Uviděl jsem starého, 
ctihodného muže, jehož vzhled vyzařoval Boží milost a duchovní 
radost, která byla v něm. Řekl mi: ‚Ty jsi můj bratr v Pánu Onufrius? 
Vejdi, dítě, do mého příbytku, Bůh ať je tvým pomocníkem, zůstávej 
ve svém povolání a konej dobré skutky v bázni Boží.‘

Vešel jsem dovnitř, zůstal jsem tam mnoho dní a učil jsem se jeho 
ctnostem. Naučil mě pravidlům poustevnického života. Stařec viděl, 
že můj duch je natolik osvícen, abych se mohl učit skutkům milým 
našemu Pánu Ježíši Kristu i nebojácnému odporu vůči tajemným 
nepřátelským útokům a postrachům, které v poušti přicházejí, a řekl 
mi: ‚Vstaň dítě, zavedu tě do jiné jeskyně, která se nachází hlouběji 
v poušti, abys v ní přebýval sám a vedl duchovní zápas v Pánu, neboť 
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kvůli tomu tě sem Pán svou prozřetelností poslal, abys žil v hluboké 
poušti.‘ Tak rozhodl, vzal mě a vedl do nitra pouště. Šli jsme čtyři 
dny a čtyři noci a pátý den jsem uviděl malou jeskyni. Svatý muž 
mi řekl: ‚Tu je místo, které ti Bůh připravil, abys v něm přebýval.‘ 
Stařec se mnou zůstal třicet dní a znovu mě učil dobrým skutkům. 
Po třiceti dnech mě svěřil Bohu a vrátil se do své jeskyně. Od té 
doby za mnou přicházel jednou za rok a tak mě navštěvoval až do 
dne svého odchodu k Bohu. K Pánu se odebral v minulém roce, když 
mne podle svého zvyku navštívil. Velice jsem plakal a pochoval jeho 
tělo nedaleko od své jeskyně.“

Pafnucius dále napsal: Pak jsem se starce Onufria, já, ponížený 
Pafnucius zeptal: „Ctihodný otče, přestál jsi mnohé obtíže v počátcích, 
když jsi přišel na poušť?“

Ctihodný stařec mi odvětil: „Věř mi, milý bratře, že jsem zakusil 
tak těžkou námahu, že jsem už mnohokrát ztratil naději na život. 
Zdálo se mi, že už jsem blízko smrti. Byl jsem vyčerpán hladem a 
žízní a od samého počátku jsem neměl vůbec co jíst a pít. Přes den 
mě spaloval sluneční žár a v noci jsem trpěl mrazem. Když to dobrý 
Bůh viděl, přikázal svému svatému andělu, aby se o mě staral a 
přinášel mi každodenně trochu chleba a vody na posilněnou. Tak 
mě anděl živil třicet let.

Po uplynutí té doby mi dal Bůh vydatnější pokrm. Blízko jeskyně 
vyrostl datlovník. Kromě toho z Božího příkazu poblíž vytryskl i malý 
pramen. Nejvíce se však živím a napájím sladkostí slov Božích, jak je 
psáno: ‚Nejen chlebem žije člověk, ale každým slovem, vycházejícím 
z úst Božích.‘ Když se, bratře Pafnucie, budeš snažit plnit vůli Pána, 
svého Boha, obdržíš od Boha vše potřebné, neboť ve svém svatém 
evangeliu říká: ‚Nestarejte se, co budete jíst a co budete pít, váš ne-
beský Otec ví, co potřebujete. Ale hledejte nejprve Boží království a 
jeho spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.‘“

To vše hovořil ctihodný Onufrius a já Pafnucius jsem se velmi 
divil jeho neobyčejnému životu. Znovu jsem se ho zeptal: „Otče, a 
jak přijímáš svaté přijímání v sobotu a v neděli?“

Odpověděl mi: „Přichází ke mně anděl Páně, který mi přináší 
přečisté Kristovy svátosti a podává mi svaté přijímání. Avšak neje-
nom ke mně samotnému přichází anděl se svatým přijímáním, ale 
i k ostatním, kteří žijí kvůli Bohu na poušti a nevidí lidskou tvář. 
Když přijmou svaté přijímání, jejich srdce se naplňuje nevýslovnou 
radostí. Když někdo z těchto poustevníků zatouží vidět člověka, 
tehdy ho anděl bere a povznáší k nebesům, aby uviděl svaté a zara-
doval se. Jeho duše se prosvěcuje jako světlo a jeho duch se raduje, 
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protože mu bylo dáno vidět nebeská dobra a zapomíná na všechnu 
svou námahu, kterou vytrpěl na poušti. Když se znovu vrací na své 
místo, slouží ještě horlivěji Hospodinu s nadějí, že navěky dostane 
na nebesích to, co mu bylo dáno spatřit.“

Toto vše mi vyprávěl ctihodný Onufrius, když se mnou, Pafnu-
ciem, mluvil na úpatí té hory, kde jsme se setkali.

Tak žil tento bojovník Pánův na slávu Boží, zřekl se ducha tohoto 
světa a následoval Pána Ježíše úzkou cestou. Plnil Jeho vůli a tak se 
stal živou a svatou obětí, dokud neodevzdal svou duši do Pánových 
rukou. V monastýru prožil deset let a šedesát let na poušti.

SVATÝ PETR ATHOSKÝ

Ctihodný Petr byl rodem Řek, sloužil ve vojsku jako vyšší důstoj-
ník. Mnichem se stal takto: Roku 667 ho poslali s jinými vojáky do 
Sýrie do války, kde však řecké vojsko utrpělo porážku. Petra zajali a 
odvedli ho spolu s mnoha dalšími zajatci do arabského města, které 
se nazývalo Samarra a leželo nad řekou Tigris. Tam je uvrhli do vě-
zení a sevřeli do těžkých, železných okovů. Petr seděl spoután řetězy 
a při tom si zpytoval svědomí. Vzpomněl si, že mnohokrát myslel na 
to, že se odřekne světa, a slíbil, že se stane mnichem. Pochopil, že 
Bůh na něj dopustil zajetí a strádání, neboť se nesnažil v pravý čas 
splnit svůj dobrý úmysl. Petr plakal a litoval své nedbalosti. Kál se 
za svůj dřívější život a trpělivě snášel utrpení, o nichž si byl vědom, 
že si je plně zaslouží.

Dlouho již trpěl v žaláři a neměl žádnou naději na propuštění 
ze zajetí. Začal se vroucně modlit k všemohoucímu Bohu, jenž ho 
může způsobem, který zná jen On sám, vysvobodit z okovů tak, jako 
vyvedl z Herodova vězení apoštola Petra. Volal na pomoc velkého 
divotvůrce sv. Mikuláše a žádal ho o mocné přímluvy před Bohem, 
neboť on je pomocníkem těm, kteří se ocitli v nesnázích. Měl ke 
sv. Mikuláši odedávna velkou úctu a důvěru a často se na něj v mod-
litbě obracel s prosbou o pomoc. V modlitbě dal nezměnitelný slib, 
že bude-li z okovů osvobozen, už se do světa nevrátí, ani nepůjde 
do svého domu, ale půjde hned na místo, kam ho Bůh povede, aby 
tam vedl mnišský duchovní zápas. Myslel i na to, že kdyby ho Bůh 
osvobodil, šel by do Říma, a tam u hrobu svatého apoštola Petra by 
přijal mnišský postřih a odřekl by se světa.
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Vězeň Petr se za to modlil a své modlitby spojil s půstem, takže 
nejprve přijímal jen jednou za dva či tři dny trochu jídla a po čase už 
nejedl celý týden. Když se ten týden půstu chýlil ke konci, zjevil se 
mu ve snu Kristův služebník sv. Mikuláš a řekl: „Bratře Petře, Bůh 
vyslyšel tvou modlitbu i sténání tvého srdce. Prosil jsem za tebe dob-
rotivého a milujícího Boha, ale protože ty sám jsi otálel s naplněním 
Jeho přikázání, proto tě nechce příliš rychle osvobodit z pout, ale zařídí 
vše kvůli tvé spáse tak, jak je to nejlepší. Náš milosrdný Pán a Vládce 
dal všem ve svatém evangeliu naději, když řekl: ‚Proste a dostanete, 
tlučte a bude vám otevřeno.‘ Nepřestávej proto v modlitbách prosit 
a sténáním klepat na dveře Jeho dobroty, dokud se k tobě neskloní 
se svou milostí a nedá ti, oč prosíš — osvobození z pout, takže se i 
zamčené dveře věznice před tebou otevřou, abys odsud mohl vyjít. 
Buď v modlitbě trpělivý a čekej na Boží milost.“

To sv. Mikuláš oznámil vězni Petrovi a přikázal mu, aby pojedl. 
Pak se stal neviditelným. Za několik dní se mu sv. Mikuláš znovu 
zjevil a s trochu smutným výrazem ve tváři mu řekl, že Pán touží 
ještě po modlitbách jiných Božích služebníků, a poradil mu, aby 
poprosil o modlitbu za vysvobození ještě spravedlivého Simeona, 
který byl v chrámě, když po čtyřiceti dnech přinesli Krista Pána a 
vzal Ho na své ruce. Petr činil tak, jak mu Mikuláš poradil, a když 
pak dobrotivého Boha prosili oba jeho milí služebníci Simeon a 
Mikuláš, daroval trpiteli v okovech vysvobození. Nakonec se Petrovi 
sv. Mikuláš zjevil i se sv. Simeonem a řekl mu: „Buď dobré mysli, 
bratře Petře, a odlož smutek. Přislib přímluvci a prosebníkovi, který se 
za tebe modlil se mnou, že splníš, co jsi slíbil, a po Bohu i jemu vzdej 
díky.“ Petr tak poslušně učinil a sv. Simeon ho vysvobodil z temnice. 
Petr s ním bez jakýchkoli překážek vyšel ven a šel do Říma.

Šel k papeži, který ho laskavě přijal a udělil mu mnišský postřih 
vedle hrobu apoštola Petra, jak se k tomu Petr zavázal. Zadržel ho 
u sebe nějaký čas, poučoval ho a vedl na cestu spásy. Pak podle 
Božího příkazu papež Petra propustil a řekl mu: „Jdi, dítě, kam tě 
Bůh vede. Jeho milost ať zůstává s tebou a chrání tě od ďábelských 
úskoků.“ Petr přijal od papeže požehnání, duchovní se s ním roz-
loučili a on odešel z Říma. Ve všem složil svou naději v Bohu. Chtěl 
se vrátit do Řecka, přišel k mořskému břehu a uviděl loď, která 
měla plout na východ. Nastoupil na ni a odplul. Vál příznivý vítr, 
plavba byla šťastná, dokud nedostatek chleba nedonutil loď přistát 
u jedné vesnice. Námořníci vyšli na břeh a šli hledat, kde by mohli 
upéci chleba.
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Vešli do domu jednoho z obyvatel vesnice a našli v něm nemoc-
ného hospodáře i jeho syna i všechny jeho domácí. Upekli v domě 
chléb a zasedli k jídlu. Jeden z nich řekl: „Vezmi teplý chléb a zanes 
ho na loď kormidelníkovi a otci.“ Když hospodář uslyšel o otci, zeptal 
se námořníků, který otec je s nimi. Řekli, že s nimi plul z Říma mnich 
Petr. Hospodář řekl námořníkům: „Prosím vás, pánové moji, poproste 
toho otce, aby přišel do mého domu, požehnal nám a pomodlil se za 
nás. Vidíte, že pro tuto těžkou nemoc se už blíží naše smrt.“ Mnich 
Petr přišel, s vírou se pomodlil, poprosil za ně Pána Ježíše Krista a 
On toho muže i celý jeho dům uzdravil. Petr mu přikázal, aby za to 
neprojevoval žádnou úctu jemu, ale aby děkoval Bohu.

Když dopluli do Řecka, Petr se usídlil v jeskyni na hoře Athos. 
Ve dne i v noci se vroucně modlil k Bohu, nic nejedl a tak tam žil 
dva týdny. Ďábel nemohl snést jeho postní trpělivost, shromáž-
dil své vojsko, vyzbrojil se jako do války střelami a luky, meči a 
kopími, vešel do jeskyně a strašným hlasem a s velkým křikem 
zuřivě, začal svatého vyhánět. Běsi napínali luky a pouštěli na něj 
šípy, jiní tasili meče a připravili kopí, aby ho probodli, a ještě jiní 
převraceli velké kameny, až se země i jeskyně třásla, jako by se měla 
zasypat. Ctihodný Petr myslel, že nezůstane naživu a řekl si: „Ať 
zemřu tady, jestli je to Boží vůle.“ Pozvedl oči vzhůru, zvedl i ruce 
a zvolal silným hlasem: „Přesvatá Bohorodičko, Panno Maria, 
pomoz mi, svému služebníkovi!“ Když běsi uslyšeli jméno Bo-
horodičky, pro ně tak strašné, ale pro nás sladké a žádoucí, hned 
s rachotem zmizeli.

Uplynulo padesát dní od prvního nepřátelského útoku, a ďábel 
na svatého nastražil hady a dravou zvěř. Ctihodný otec se však pře-
žehnal svatým křížem, vzýval Krista Boha i Přečistou Bohorodičku 
a znovu zničil ďábelskou sílu. Zahnal ji daleko od sebe. Přesvatá 
Panna bránila svatého před všemožnými útoky, až dokud roku 734 
neodevzdal svou duši Pánu. Tak žil Pánův bojovník k slávě Boží 
šedesát let.
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SVATÁ PANNA A MUČEDNICE AKVILINA

Ve fénické zemi ve městě Byblos1 žili za Diokleciánovy vlády (284–
305) křesťané. Jeden z nich, který žil v ctnostném manželství, se 
jmenoval Eutolmius. Pán ho zahrnul svým požehnáním a jeho žena 
porodila děvčátko, které nazvali Akvilina.

Když byly děvčátku čtyři měsíce, matka je přinesla k biskupovi 
Eudaliovi, aby je pokřtil. Když byl Akvilině rok, její otec Eutolmius 
opustil tento svět a odešel na nebesa a matka vychovávala děvčát-
ko sama. V sedmi letech se Akvilina naučila už všem křesťanským 
zvykům. Čím více děvčátko rostlo, tím více je naplňoval Duch svatý 
a Kristova milost. Natolik v ní rostla, že už v dětských letech a v ra-
ném mládí mužně pošlapala nařízení zločinných císařů a pohrdla 
modloslužbou. Už jako desetileté děvčátko Akvilina bez ustání volala 
k Bohu v modlitbách.

V sedmém roce Diokleciánovy vlády muž jménem Volusian, plémě 
více satanské než lidské, přijal vládu nad Fénicií. Sám neznal pravé-
ho Boha, Stvořitele všeho, a začal zlostně pronásledovat jeho zbožné 
ctitele. Mnoho Kristových mučedníků se tehdy za své hrdinství stalo 
hodnými nevadnoucích věnců nebeské slávy.

I svatá dívka Akvilina, která dobře znala Boha, často své vrstev-
nice přesvědčovala: „Jaký máte prospěch z uctívání němých a 
bezduchých model? Copak nevíte, že ti, kteří v ně věří a klanějí 
se jim, mají marnou, prázdnou, zhoubnou a démonskou nadě-
ji? Takoví bohové jsou sami mrtví a bezmocní, jak by mohli 
někomu udělat něco dobrého?“ Vrstevnice se jí ptaly: „A ty jakého 
Boha uctíváš?“ Akvilina odpověděla: „Jediného Boha, který stvořil 
nebe, zem i moře i všechno, co je v nich. Jeho ctím a Jeho důstojnosti 
se klaním. On od věků činí dobro všem, kteří v Něho věří a doufají. 
Je mocným Pomocníkem těm, kteří Ho volají.“

1 antické město na středomořském pobřeží ležící v dnešním Libanonu
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Děvčata jí namítla: „Slyšely jsme, že Boha, o kterém ty mluvíš, 
židé ukřižovali a on zemřel.“ Svatá odpověděla: „Smrt nad Ním nemá 
žádnou moc. Nejenže sám vstal z mrtvých, ale také ty, kteří zemřeli, 
vykoupil svou svatou krví a vzkřísil. Když viděl, že člověk zbloudil 
z cesty pravdy, rozhodl se vtělit a stát se člověkem, aby naše ponížené 
bytí povznesl a přivedl na cestu spásy. Zničil ďábelský klam a získal 
nám pravou milost.“ Děvčátka se tázala: „A kdo je ten, o němž říkají, 
že byl ukřižován?“ Akvilina odpověděla: „Spasitel všech. Miluje lidi a 
dobrovolně vytrpěl muka, abychom my mohli svléci starého člověka 
a skrze vodu a Ducha oblékli nového. On byl vyvýšen na kříži, pro-
tože chtěl spasit nejen ty, kteří žijí na zemi, ale i ty, kteří byli drženi 
v předpeklí. Vysvobodil je z pout smrti a třetího dne vstal z mrtvých. 
Ukázal se po svém zmrtvýchvstání apoštolům i mnoha jiným. Při Jeho 
druhém příchodu bude společné vzkříšení z mrtvých.“

Děvčata se znovu zeptala: „Jestli ten, o kterém mluvíš, udělal ve 
světě tolik dobra, proč ho židé, když navíc pocházel z jejich rodu, ne-
mají za Boha?“ Moudrá Akvilina odpověděla: „Vždy uhýbali z pravé 
cesty. Jsou tvrdošíjní a zloba jim zaslepila srdce. To, co je pravé a 
pravdivé, odmítají, proto toho, kdo jim učinil tak mnoho dobra, se 
zřekli a vydali ho Pilátovi, aby byl ukřižován.“

Tak svatá dívka často se svými vrstevnicemi rozmlouvala. Ni-
kodém, jeden ze služebníků prokonzula, slyšel jejich rozhovor. Šel 
proto ke prokonzulovi a oznámil mu, že ve městě žije dívka, která 
se nepodřizuje císařským rozkazům o uctívání bohů, ale pohrdá 
jimi, nazývá je běsy a jako Boha hlásá jakéhosi ukřižovaného a děti 
odvrací od dávného otcovského uctívání bohů.

Když se to Volusian dozvěděl, poslal své služebníky, aby svatou 
zajali. Akvilinu přivedli k soudu v druhém roce Volusianovi vlády, 
když jí bylo dvanáct let. Prokonzul na ni pohlédl a řekl: „Ty se proti-
víš císařským nařízením a jiné svádíš, aby neuctívali naše bohy, ale 
klaněli se ukřižovanému muži? Copak nevíš, že císaři přikázali, aby 
ti, kteří vyznávají Ježíše, byli podrobeni mučení a trestu smrti? Proto 
i ty opusť Ukřižovaného a vzdej nesmrtelným bohům čest, která jim 
náleží, a přines jim oběť, abys nás nepřesvědčila, že tě máme vydat 
mukám.“ Svatá Akvilina odpověděla: „Když mě podrobíš hořkým 
mukám, pomůžeš mi získat nevadnoucí věnec. Stanu se hodna 
přijmout ho od mého Spasitele, neboť Jeho vyznávám a nikdy, 
ani v těch nejkrutějších mukách, se Ho nezřeknu. Proto neo-
tálej, vymýšlej na mě všemožná muka, abys pochopil, že před 
tebou stojím vyzbrojena vírou a tvých muk se nebojím.“
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Volusian ji začal přesvědčovat laskavými slovy: „Vidím, že jsi 
ještě mladá a šlechetného vzhledu, proto se chci nad tebou smilovat. 
Když tě vydám mukám, hned tvé mladé tělo roztrhají. Kati nejsou 
milosrdní, po krutých, hořkých mukách tě usmrtí a ty přijdeš ještě tak 
mladá o život a nepomůže ti ten, kterého vyznáváš, Bůh křesťanů.“ 
Svatá odpověděla: „Nepotřebuji tvé milosrdenství. Ty myslíš, že se 
nade mnou smiluješ, a místo toho mi ještě více uškodíš, protože se 
mě snažíš oddělit od pravého Boha. Proto tě prosím, nesmilovávej se 
nade mnou a buď ke mně krutý, aby ses z mé trpělivosti dozvěděl, 
že ti, kteří upínají svou naději na Krista, jsou nepřemožitelní.“

Prokonzul viděl, že Kristovu služebnici nemůže ničím odvrátit od 
jejího vyznání a rozkázal, aby ji bili po tváři se slovy: „To je počátek 
muk. Jsou ti příjemná a sladká?“ Akvilina odpověděla: „Ó nelidský 
kate, protože ses odvážil bít tvář, která je stvořena k obrazu Božímu, 
pamatuj, že Ten, jehož obraz nosím, ti už v den svého soudu neod-
pustí.“ Volusian řekl: „Myslím, že naši velcí bohové, kteří nyní drží 
ve svých rukou spásu celého světa, budou mít v nadcházejícím věku 
ve své moci také spásu všech.“ Pak rozkázal dvěma vojákům roztáh-
nout mučednici na zemi a bez milosti bít. Řekl jí: „Kde je teď tvůj 
Bůh, Akvilino, o kterém jsi tvrdila, že mi na svém soudu neodpustí? 
Ať sem přijde a vysvobodí tě z mých rukou.“

Tu přikázal těm, co ji bili, aby se zastavili a Akvilině řekl: „Po-
slechni mě, neboť ti dobře radím, zanech svůj nerozum a odděl se od 
křesťanské hereze, jestli se chceš vysvobodit z těchto muk. Kdo se 
zachránil z mých rukou, když doufal v toho, který se sám nezachránil, 
když Ho křižovali? Koho z těch, kteří Ho uctívají, naši císaři nechali 
naživu?“ Svatá Akvilina mu odpověděla: „Copak si myslíš, ó nejkru-
tější mučiteli, že cítím muka, kterým mě podrobuješ? Věz, že kolik ti 
tvůj otec ďábel vnukne proti mně úskoků, tolik, ba více, mi můj Bůh 
dá síly a trpělivosti.“ Volusian, v údivu nad takovou odvahou svaté 
dívky, řekl: „Dám ti několik dní na rozmyšlenou, abys zmoudřela, 
poklonila se bohům a žila pak na zemi důstojně, poctěna i samotnými 
císaři.“ Svatá se zeptala: „Kolik dní mi na to dáš?“ Volusian odpově-
děl: „Kolik chceš.“ Akvilina odpověděla: „Prosím tě, abys mi nedával 
ani den, ani hodinu! Od dětství jsem se dobře naučila uctívat 
jediného Boha a utíkat se k Němu, jenž žije na nebesích, a 
nehledět na pozemské věci.“

Když Volusian viděl, že dívka je z lásky k pravému Bohu nepo-
hnutelná jako skála, řekl si: „Marné přesvědčování, marná moje 
snaha!“ A tak se rozhněval, že nařídil, aby mučednici provrtali přes 
uši hlavu rozžhavenými železnými pruty. Svatá dívka se pomodlila 
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k Bohu: „Pane můj, Ježíši Kriste, Tys mě vedl od dob mého dětství a 
paprsky své pravdy jsi osvětloval tajné myšlenky mého srdce. Svou 
mocnou a nepřemožitelnou silou jsi mne utvrdil, abych mohla obstát 
v boji proti nepříteli ďáblu. Ty, který jsi otevřel hlubinu pravé a velké 
moudrosti těm, kteří v Tebe věří, doveď můj boj do konce a zachovej 
nezhasnutou svíci mého panenství, abych spolu s moudrými pannami 
mohla vejít do Tvého neposkvrněného příbytku a byla hodna vzdávat 
slávu Tobě, Vykonavateli mých tužeb.“

Když kati vykonali rozkaz, ohnivý žár jí procházel přes mozek a 
ten spolu s krví vytékal nosními dírkami. Svatá mučednice Akvilina 
od kruté bolesti padla jako mrtvá. Prokonzul myslel, že je mrtvá a 
přikázal, aby ji vyvlekli za město a hodili psům jako nedůstojnou 
soudu a pohřbu, neboť potupila císařská nařízení a odřekla se řím-
ských bohů. Mučednice tak na cestě ležela celý den.

V noční hodinu sestoupil anděl Páně, dotkl se svaté a řekl: „Vstaň 
a buď zdráva! Nyní jdi a ukaž se Volusianovi, aby viděl, že jeho úmy-
sly jsou marné.“ Svatá Akvilina hned vstala zdravá a chválila Boha: 
„Děkuji Ti, Stvořiteli mého života, že mi dáváš zdraví a od ohavnosti 
vysvobozuješ své služebníky. Ty jsi, Pane, od věků a zůstáváš navěky 
a není jiného Boha kromě Tebe. Proto Tě pokorně prosím, abych se, 
až zakončím mučednický boj, stala hodnou přijmout od Tebe korunu 
slávy a abych se těšila z naplnění Tvých zaslíbení spolu se zástupem 
Tvých svatých, kteří za Tebe trpěli, a tak abych Tě stále opěvovala.“ 
Pán shůry odpověděl: „Jdi, stane se tak, jak prosíš.“ Když to svatá 
uslyšela, velmi se zaradovala a šla do města.

Zakrátko došla k městské bráně, a ta se jí sama otevřela. Tak 
přišla až do Volusianových komnat a anděl Páně jí byl průvodcem. 
Vešla dovnitř, nikdo jí v tom nebránil, stanula před prokonzulem, 
když spal. Probudil se, a když ji uviděl, jak před ním stojí, lekl se, 
zavolal své komorníky a zeptal se: „Kdo to tu stojí před mýma očima?“ 
Přinesli svíčky a řekli: „Vždyť to je Akvilina, která po tolika ranách 
byla mrtvá a za městem pohozená napospas psům na tvůj příkaz.“ 
Když to prokonzul uslyšel, ještě více se polekal a rozkázal, aby ji 
vzali a hlídali do rána.

Jakmile nastal nový den, znovu ji postavil před svým soudem a 
zeptal se: „Ty jsi Akvilina?“ Svatá odpověděla: „Ó muži plný bezpráví! 
Oči tvého srdce jsou zaslepeny ďáblem, a copak už ani tělesnýma 
očima nevidíš? Já jsem Akvilina, Pánova otrokyně. Stojím tu před 
tebou.“ Prokonzul si rukou protíral oči a nevěděl, co dělat. Sám pro 
sebe si řekl: „Jestliže jí hořela hlava, mozek jí vytekl a nezemřela, 
jaká muka jí pak mohou uškodit?“ Když si to řekl, vydal rozsudek 
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k takové popravě: „Akvilinu, obránkyni křesťanské hereze, mladou 
lety, ale velkou čarodějku, která nectí nesmrtelné bohy ani se nepod-
řizuje císařským příkazům, nařizujeme popravit stětím hlavy.“

Svatou dívku vedli na místo popravy. Poprosila tam ještě o jednu 
hodinu, aby se mohla pomodlit k Bohu. Pozvedla oči k nebi a řekla: 
„Pane Ježíši Kriste, můj všemohoucí Bože, děkuji Ti, že jsi mě přivedl 
k tomuto mučednickému konci. Oslavuji Tě, můj Bože, Stvořiteli všech, 
že jsem ne nadarmo ukončila tuto svou cestu. Velebím Tě, Učiteli můj, 
že jsi zahanbil tyrana a mě jsi učinil hodnou nehynoucí koruny věčné 
slávy. Přijmi v pokoji mého ducha, abych, když opouštím pozemské, 
získala nebeské.“ Když se tak svatá pomodlila, z nebe se ozval hlas: 
„Pojď, vyvolená panno! Přemohla jsi hněv kata a zničila ďábelskou 
zbroj svým hrdinstvím. Přijmi odměnu, která je ti připravena!“ Jakmile 
zazněl tento hlas shůry, ještě než kat zvedl meč nad její hlavu, svatá 
Kristova mučednice usnula spánkem smrti. Kat viděl, že mučed-
nice už odevzdala svého ducha, ale neměl odvahu neuposlechnout 
prokonzulova příkazu, a proto svaté, mrtvé dívce usekl hlavu. Stalo 
se to roku 293.

Akvilina z Boží milosti zůstala do konce svého života věrná Pánu 
Ježíši. Odpověděla na Jeho lásku, darovala Mu celé svoje srdce a 
On ji přijal k sobě do věčné radosti a štěstí bez konce. Křesťané, 
kteří tam tehdy byli, vzali její ostatky, dražší nad šperky, zahrnuli 
je do plátna s drahocennými aromaty a důstojně je pochovali do 
hrobu ve městě Biblos. U jejího hrobu se k slávě Kristově děla četná 
uzdravení nemocných.
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SVATÝ PROROK ELIZEUS

Svatý prorok Elizeus1 žil 
v 9. stol. před Kristem. Po-
cházel z města Ábel-mechóly 
a byl synem Šáfata z poko-
lení Rúbenova. Už od svého 
narození se ukázal jako vel-
ký divotvůrce, protože v ho-
dinu Elizeova příchodu na 
svět zlatý bezduchý býček 
v Bét-elu jižně od Šíla,2 je-
muž Izraelité, kteří byli mod-
láři, přinášeli oběti a klaněli se mu jako bohu, zařval tak silně, že jeho 
hlas bylo slyšet až v Jeruzalémě a všichni se tomu velmi divili. Jeden 
kněz naplněný Duchem svatým řekl: „Nyní se narodil velký Boží pro-
rok, který má zruinovat modly, dílo lidských rukou, a rozdrtit silné.“

Sám prorok Eliáš na Pánův příkaz pomazal Elizea na proroka 
místo sebe a byl jeho učitelem. Když nastal čas, aby Eliáš odešel 
z tohoto pozemského života, zeptal se Elizea, co by si přál, aby pro 
něj udělal. Elizeus po ničem dočasném netoužil, jen po daru pro-
roctví a daru divů činění od Ducha svatého, aby lid, který zbloudil 
od Boha a šel za Baalem, prorockým slovem naučil a divů činěním 
utvrdil, aby se znovu obrátil k jedinému pravému Bohu. Dostal, 
oč prosil, neboť Eliáš mu řekl: „Jestliže mě uvidíš, až budu od tebe 
brán, stane se ti tak.“ (2Kr 2,10) A tak se i stalo.

Svatý Elizeus přišel do Jericha a zůstal tam nějaký čas. Z Jericha 
šel do města Bét-elu a odtud se vydal na Karmelskou horu, z Karme-
lu se pak vrátil do Samaří. V té době Izraelité povstali k boji s Moábci. 
Tehdy Jóram, syn Achabův, který vládl nad Izraelem v Samaří a 

1 také nazýván Elíša
2 Bét-el se nachází 12 mil od Jeruzaléma
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držel se otcovské ohavnosti, shromáždil svou vojenskou sílu a zavolal 
si na pomoc i bohumilého judského krále Jóšafata z Jeruzaléma a 
ještě i krále edómského, kterého si podřídil, a šel proti Moábcům 
přes edómskou poušť. Z Boží prozřetelnosti se stalo, že v těchto 
vojenských šicích byl i svatý prorok Elizeus. Tři králové putovali 
se svými vojsky sedm dní. Neměli vodu ani pro lidi, ani pro koně a 
už všichni zeslábli žízní. Jóram, král izraelský, s povzdechem řekl: 
„Hospodin nás, tři krále, shromáždil, aby nás vydal v ruky Moábců.“

Judský král Jóšafat se zeptal: „Není zde nějaký Hospodinův 
prorok, abychom se skrze něj dotázali Hospodina?“ Jeden sluha 
izraelského krále odpověděl: „Je tady Elizeus, syn Šáfatův. On byl 
sluhou proroka Eliáše. Lil vodu na jeho ruce.“ Král Jóšafat o Elizeovi 
řekl: „V tom muži je Pánovo slovo.“ Všichni tři králové proto přišli 
k sv. Elizeovi a prosili ho, aby se pomodlil k Hospodinu, aby mu dal 
pro ně světlo. Svatý Elizeus řekl Jóramovi, králi izraelskému: „Co je 
mi do tvých věcí? Jdi si k prorokům svého otce Achaba a k prorokům 
své matky Jezábel. Jich se zeptej, ať ti poví, co se má s vámi stát!“ 
Izraelský král Jóram mu odvětil: „Nikdy! Hospodin povolal nás, tyto 
tři krále, aby nás vydal do rukou Moábcům!“

Elizeus jen kvůli bohumilému Jóšafatovi souhlasil, že bude pro-
rokovat, a když na něm spočinul Duch Hospodinův, řekl: „Udělejte 
v tomto úvalu prohlubeň vedle prohlubně. Neboť toto praví Hospodin: 
Nepocítíte vítr a neuvidíte déšť, a přesto se tento úval naplní vodou a 
budete pít vy i vaše stáda a váš dobytek. Ale to vše je v Hospodino-
vých očích málo. Vydá vám Moábce do rukou a přemůžete jejich sílu 
a rozboříte každé opevněné město. Vykácíte všechno dobré stromoví 
a zasypete všechny vodní prameny a každý dobrý díl půdy znehod-
notíte kamením.“ Tato prorocká slova se splnila.

Prorocký učedník Obadjáš zemřel. Ještě dříve zachoval při životě 
sto Božích proroků, když je ukryl před mečem královny Jezábel a na 
své náklady je živil v čase hladu. Utratil na to všechen svůj majetek 
a ještě měl i dluhy u věřitelů. Když umíral, zanechal ženu a děti Boží 
prozřetelnosti. Řekl jim, aby bez pochybností doufali v Hospodina. 
Přišel však věřitel, aby si vzal obě jeho děti za otroky. Tato vdova 
se na Elizea obrátila s prosbou o pomoc, neboť už jí nezůstalo nic, 
kromě trošky oleje v nádobce. Elizeus jí přikázal, aby si vypůjčila od 
sousedů prázdné nádoby, zavřela se v domě se svými syny a nalévala 
olej, který mají, do všech těch nádob, neboť se naplní olejem. Pak 
ať olej prodá a vyplatí dluhy svého manžela. To, co zůstane, bude 
pro ni a pro její syny na živobytí. Tak se i stalo.

Jednou šel svatý prorok Elizeus přes město Šúnem. Nějaká 
ctnostná žena ho zadržela, aby pojedl chleba v jejím domě. Srdeč-
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ně Božího muže pohostila. Mnohokrát pak ještě musel procházet 
přes toto město, když šel z Karmelu k Jordánu nebo do Gilgálu či 
do Jericha, anebo když se na Karmel vracel. Zacházel do domu 
této ženy, neboť byla zbožná a dobročinná, aby tam pojedl chléb. 
Ta žena řekla svému muži: „Poznala jsem, že ten muž, který často 
prochází přes naše město, je Boží a svatý. Udělejme mu malý pokojík, 
postavme tam lůžko, stůl, stoličku a svícen, aby když se u nás po 
cestě zastaví, mohl se tam uchýlit.“

Stalo se tak. Svatý prorok tam zacházel, když byl v tom městě. 
Elizeus přemýšlel, čím se té ženě může odvděčit. Zeptal se jí na to a 
ona odpověděla, že všechno má. Když od něj odešla, svatý se otázal 
svého služebníka Géchazího: „Čím se odvděčím za dobročinnost této 
ženy?“ Géchazí mu řekl: „Nemá děti a její muž je starý, pomodli se za 
ni k Bohu, ať jí dá dědice, syna.“ Boží služebník vznesl k Bohu vroucí 
modlitbu a Bůh ho vyslyšel, ženě se narodil syn. Uplynul nějaký čas 
a chlapec zemřel. Žena se hned vydala na Karmel za sv. Elizeem. 
Přišla za ním a naříkala, že její tak dlouho očekávané dítě zemřelo.

Svatý Elizeus se vydal do jejího domu, kde ležel její mrtvý syn. 
Zamknul dveře, pomodlil se k Pánu, naklonil se nad chlapcem, 
položil ústa na jeho ústa, oči na jeho oči, ruce na jeho ruce a své 
dlaně na jeho dlaně. Dýchnul na něj a tělo chlapce se zahřálo. Pro-
rok vstal, prošel se po domě, znovu přistoupil k chlapci a sklonil se 
nad ním. Chlapec sedmkrát kýchl a pak otevřel oči. Elizeus zavolal 
Géchazího: „Zavolej Šúnemanku.“ Géchazí ji zavolal a Elizeus jí řekl: 
„Vezmi svého syna.“ Žena padla k nohám Božího muže a vroucně 
mu děkovala. Vzala svého živého syna, radovala se a chválila Boha.

Vojevůdcem vší vojenské síly aramejského krále byl udatný bo-
hatýr jménem Naamán. Byl velký před svým pánem, aramejským 
králem, neboť byl chrabrý a v bojích vítězil. Stihlo ho však malo-
mocenství a nemohl najít lékaře, kteří by ho mohli vyléčit. Aramejci 
vzali z izraelské země do zajetí malé děvčátko, přivedli ji do Aramu 
a dali ženě vojevůdce Naamána. Děvčátko od svých rodičů slyšelo o 
svatém proroku Elizeovi a o velkých Božích zázracích, které se děly 
na jeho modlitbu. Dívenka řekla paní, které sloužila: „Kdyby se náš 
pán dostal k prorokovi, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocen-
ství zbavil.“ Naamánova manželka vzkázala tato slova svému muži.

Naamán šel za svým králem a požádal, aby ho propustil do Sa-
maří v izraelské zemi, aby požádal Božího proroka za uzdravení. Král 
nejenže mu nebránil, aby šel, ale předal od sebe i dopis izraelskému 
králi Jóramovi, synu Achabovu. Naamán vzal deset talentů stříbra, 
šest tisíc šekelů zlata a desatery sváteční šaty. To všechno jako dar 
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Božímu muži a ještě list, v němž aramejský král prosil krále Jórama, 
aby vyléčil jeho sluhu z malomocenství. Když si král izraelský Jóram 
přečetl list aramejského krále, velmi se zarmoutil, roztrhl svůj oděv 
a řekl: „Copak jsem Bůh, který může usmrcovat a oživovat, že ke mně 
poslal malomocného muže, abych ho zbavil malomocenství? Jen uvaž-
te a pohleďte, že hledá záminku, aby proti mně zahájil válečné tažení!“

Prorok Elizeus se dozvěděl, že si král roztrhl roucho a poslal 
k němu se vzkazem: „Proč jsi smutný a roztrhl jsi své roucho? Ať Naa-
mán přijde ke mně a pozná, že je Boží prorok v Izraeli.“ Naamán přišel 
k Elizeovi a svatý prorok mu přes sluhu vzkázal, aby šel k Jordánu 
a sedmkrát se do něj ponořil, pak že bude jeho tělo čisté. Naamán se 
urazil, že s ním prorok nemluvil osobně a že mu nařídil udělat jakýsi 
divný úkon. Poslechl však své sluhy, kteří mu radili, aby vykonal to, 
co říká Elizeus, neboť to nebylo tak těžké. Naamán se sedmkrát umyl 
v Jordánu a jeho tělo bylo jako tělo malého dítěte. Zcela se očistil 
od malomocenství. Vrátil se znovu za sv. Elizeem spolu se všemi, co 
ho doprovázeli, stanul před ním a řekl: „Nyní jsem poznal, že není 
Boha na celé zemi, jen v Izraeli. Přijmi proto od svého služebníka 
tyto dary, které jsem ti přinesl.“ Naamán dával Božímu muži zlato, 
stříbro a oděv. Svatý Elizeus ale řekl: „Jakože živ je Hospodin, před 
kterým stojím, nic nepřijmu.“ Jeho služebník Géchazí však šel tajně 
za Naamánem a lhal, že prý ho Elizeus žádá o část z darů. Za to 
na něj padlo malomocenství, které měl před uzdravením Naamán.

Proročtí žáci jednou řekli sv. Elizeovi: „Místo, kde žijeme, je pro 
nás těsné. Pojďme proto k Jordánu a vezmeme odtamtud každý jednu 
kládu a uděláme si příbytek, v němž bychom mohli přebývat.“ Svatý 
řekl: „Jděte!“ Jeden z nich mu řekl: „Pojď i ty sám, otče, se svými 
služebníky.“ Muž Boží vstal a šel s nimi. Přišli k Jordánu a začali 
kácet stromy. Při porážení stromu se jednomu z nich stalo, že mu 
železná sekera spadla do vody. On zvolal: „Ach, můj pane, tu sekyru 
jsem si půjčil!“ Muž Boží se ho zeptal: „Kam spadla?“ On mu ukázal 
to místo. Svatý zlomil dřevo, hodil ho do vody a sekera vyplavala. 
Svatý mu řekl: „Přitáhni si ji!“ On vztáhl ruku a sekeru si vzal. Ta-
kovou měl muž Boží sílu, že i přirozená váha železa se přetvořila 
v lehkost a železná sekyra plavala po vodě jako list.

Svatý prorok Elizeus viděl i to, co je daleko, jako by to měl před 
očima. Aramejský král se mnohokrát, když táhl proti Izraeli, radil se 
svými vojevůdci a říkal: „Půjdeme na toto místo a zde přepadneme 
vojsko izraelského krále.“ Svatý prorok Elizeus proto posílal k izra-
elskému králi se vzkazem: „Dávej pozor, nejdi na to místo, neboť tam 
Aramejci na tebe nachystali past.“ Král tam pak posílal vyzvědače, 
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aby se dozvěděl, jestli je to pravda. Dával potom na to místo pozor už 
zdaleka. Poslal své vojáky a ti nečekaně zaútočili na Aramejce a vítě-
zili nad nimi. To se stalo ne jednou, ani ne dvakrát. Král aramejský 
tím byl velmi znepokojen, zavolal své služebníky a řekl jim: „Proč mi 
neoznámíte, kdo prozrazuje má tajemství izraelskému králi a vydává 
mě do jeho rukou?“ Jeden z jeho služebníků mu řekl: „Nikdo z nás, 
králi, můj pane. Je to prorok Elizeus, který je v Izraeli. Ten oznamuje 
izraelskému králi i ta slova, která tajně vyslovíš ve svých pokojích.“

Kdy už uplynulo dosti času, Ben-hadad, aramejský král vytáhl 
proti izraelskému králi Jóramovi. Shromáždil své vojsko, přitáhl a 
obklíčil Samaří, hlavní město izraelského království, kde byl i svatý 
prorok Elizeus. V tom městě nastal tak velký hlad, že chudí lidé 
dokonce jedli své děti. Tehdy řekl král prorokovi: „Hle, jaké zlo od 
Hospodina na nás dopadlo. A co máme dále čekat? Vydám město 
aramejskému králi a pokloním se mu, abychom nezemřeli hladem, 
neboť je lepší, abychom zůstali naživu a podrobili se mu, než abychom 
se protivili a z hladu zahynuli.“

Svatý prorok Elizeus řekl králi i všem, kteří tam byli: „Slyšte 
Hospodinovo slovo: Toto praví Hospodin: ‚Zítra v tuto dobu bude v 
samařské bráně míra bílé mouky za šekel a dvě míry ječmene budou 
za šekel.‘“ Král se trochu utěšil a odešel do svých komnat. Když se té 
noci svatý Elizeus modlil k Pánu, svému Bohu, za osvobození města, 
poslal Bůh na aramejské vojáky velký strach. Uslyšeli hřmot vozů a 
koní jako hluk velkého vojska a řekli si mezi sebou: „Hle, izraelský 
král najal proti nám krále chetejské a egyptské, aby nás přepadli. 
Vstaňme, utíkejme!“ A v tu noc vstali, utekli a nechali tam své stany, 
koně i osly a ležení tak, jak bylo, aby si zachovali život. Naplnilo se, 
co řekl muž Boží králi: Zítra v tuto dobu bude v samařské bráně 
míra bílé mouky za šekel a dvě míry ječmene budou za šekel.

Vpravdě velký byl Elizeus, milý Boží služebník, i v jiných pro-
rockých darech a skutcích, jak je to detailně popsáno v knihách 
Královských. Dožil se vysokého věku. Za kralování Jóaše v Samaří 
Elizeus na smrt onemocněl a zemřel. Důstojně ho pochovali. Avšak 
nejen za života Bůh skrze něj učinil mnoho zázraků, také po smrti 
byl divotvůrcem. Stalo se, že nesli mrtvého ze samařského města 
k pohřbu a moábští vojáci najednou přepadli izraelskou zem. Ti, 
kteří nebožtíka nesli, viděli v dálce vojáky, mrtvého nechali v ne-
daleké jeskyni a utekli do města. To byla jeskyně, v níž byl hrob 
proroka Elizea. Tělo mrtvého muže spadlo, dotknulo se Elizeových 
kostí a muž ožil. Postavil se na nohy, vyšel z jeskyně a odešel do 
města. Tak i po smrti Bůh oslavil proroka Elizea.
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SVATÝ PROROK ÁMOS

Svatý prorok Ámos se narodil 
ve městě Tekoa v Judské zemi ne-
daleko Betléma. Pocházel z chudé, 
prosté rodiny. Pásl stáda dobytka. 
Pán se dívá ne na bohaté a slavné, 
ale na pokorné a chudé. Proto si ho 
k prorokování vyvolil jako Mojžíše 
a Davida od stád ovcí a přikázal 
mu, aby šel z judské země do země 
izraelské a tam prorockým slovem 
přesvědčoval lid zkažený modlosluž-
bou, aby činil pokání. Měl vidění o 
Izraeli za dnů judského krále Uzijá-
še (781–740) a za dnů izraelského 
krále Jarobeáma II. (787–747).

Svatý Ámos prorokoval a hrozil, 
že mají přijít strašné Boží tresty nejen na Izrael, ale i na okolní země, 
Asýrii, Pelištejskou zemi, Týr, Idumeu, na Amónovce i na Moábce, 
jak je to v jeho prorocké knize obšírně napsáno. Nejvíc však má být 
potrestán Izrael, který poznal Boha a odpadl od Něj. Bůh se tolik 
nehněvá kvůli hříchům pohanů, kteří Ho neznají, ale pro hříchy 
lidu, který Ho poznal a těšil se Jeho milosti.

Nejčastěji sv. Ámos přicházel na pohanské svátky obzvlášť do 
Bét-elu, kde bylo zlaté tele. Mocným hlasem vyzýval lid, prosil, pře-
svědčoval i hrozil těžkými tresty, které na ně sešle hněv Boží, jestliže 
se neodvrátí od tohoto modlářství. Málokdo ho však poslouchal.

Tehdy byl v Bét-elu žrec jménem Amasjáš. Když viděl Božího 
proroka Ámose, který hanobil jeho modlu — zlaté tele — jeho oběti 
poplival, odvracel lid od nečistého svátku a ještě i prorokoval bu-
doucí tresty pro ty, kteří nebudou činit pokání, stěžoval si na něj 
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izraelskému králi Jarobeámovi. Král, přestože se klaněl modlám, 
nechtěl proti Božímu prorokovi zasáhnout, protože si ho přece jen 
vážil. Když to žrec viděl, začal proti prorokovi bojovat vlastními si-
lami. Odháněl ho od telete i od lidu, který se k teleti scházel.

Jednou na něj podlý žrec křikl: „Seber se, vidoucí, a prchej do 
judské země! Tam chleba jez a tam si prorokuj! A nikdy už neprorokuj 
v Bét-elu, neboť je to svatyně králova, královský dům.“ Svatý Ámos 
odpověděl: „Já jsem nebyl prorokem ani prorockým synem, byl jsem 
chudobným pastýřem. Jedl jsem polní byliny a plody pustiny. Pán 
mě vzal od ovcí a řekl mi: ‚Jdi a prorokuj Izraeli mému lidu.‘ A ty mi 
říkáš: ‚Neprorokuj Izraeli ani neznepokojuj dům Jákobův.‘ Proto ti Bůh 
říká toto: ‚Až Asyřané přijdou na izraelskou zem, budou s ní válčit 
a zpustoší ji a její města zboří a budou okupovat i toto město, pak i 
tvoji ženu před tvýma očima nečistí asyrští vojáci poskvrní smilstvem. 
Protože i ty jsi tak učinil, aby Izrael smilnil před vševidoucíma Božíma 
očima a naučil jsi lidi páchat nečisté skutky v poskvrněném chrámu 
zlatého telete, tvého bůžka. Tvoji synové a dcery padnou mečem a 
ty zemřeš v zemi nečisté, a Izrael bude přesídlen ze své země a od-
veden do zajetí.“

Pro tato prorocká slova se žrec velmi rozhněval a začal proroka 
nemilosrdně bít. Nakonec žrecův syn jménem Ozijáš naplněn hně-
vem a zlobou, silně udeřil svatého proroka do čela kyjem a smrtelně 
ho zranil. Po tomto úderu svatý prorok Ámos odevzdal svou duši 
Pánu v roce 783 před Kristem.

SVATÍ MUČEDNÍCI VÍT, MODEST A KRESCENCIE

Za vlády císaře Diokleciána a Maximiána, když místodržitel Vale-
rián na Sicílii pronásledoval křesťany, žil ve městě, které se nazývá 
Mazara, jeden dvanáctiletý chlapec jménem Vít. Jeho otec byl pohan 
a zastával vysoký úřad. Vít, už jako sedmiletý, byl tajně pokřtěn a 
vychován v křesťanské víře svou chůvou a jejím mužem Modestem.

Když se o Vítovi dozvěděl místodržitel Valerián, zavolal si jeho 
otce a řekl mu: „Slyšel jsem, že tvůj syn prý uctívá právě toho Boha, 
kterého uctívají křesťané. Jestli chceš, aby zůstal živ a zdráv, snaž 
se ho odvrátit od tohoto klamu.“ Vítův otec Hylas se vrátil domů a 
začal syna přesvědčovat, aby se neodvracel od uctívání dávných 
bohů. Svatý chlapec však otci řekl: „Neznám žádného jiného Boha 
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kromě jednoho. On jediný je Svatý, Pán Ježíš Kristus, Král andělů. 
Jeho vyznávám a budu vyznávat po všechny dny svého života.“

Otec se rozhněval a rozkázal 
chlapce bít pruty. Pak mu zakázal 
o Kristovi mluvit. Svatý Vít však ne-
dbal na otcův zákaz a jak ve svém 
srdci, tak na rtech vždy nosil Kristo-
vo jméno a stále více a více Ho vyzná-
val a oslavoval. Jeho otec nad ním 
plakal, protože Vít byl jeho jediné 
dítě, a laskavými slovy se ho snažil 
přiklonit k ďábelské modloslužbě. 
Svatý chlapec mu však odpověděl: 
„Otče, poznej pravdu, náš Pán Je-
žíš Kristus se za nás vydal a byl 
za nás ukřižován — v tom je naše 
spása. Od Jeho lásky, a to si mů-
žeš být jist, mě nikdo nikdy žádný-
mi mukami neodloučí.“ Hylas zml-
kl a v srdci se pro svého syna trápil.

Místodržitel Valerián usedl na soudní stolici a Vítovu otci přede 
všemi řekl: „Už je všem známo, že syn vznešeného Hylase celým srd-
cem ctí Ukřižovaného, nazývaného Kristus, klaní se Mu a otcovskými 
bohy pohrdá. Musí být proto postaven před soud. Přiveďte ho sem.“ 
Svatého chlapce přivedli před bezbožného soudce a ten se ho zeptal: 
„Proč nepřinášíš oběti nesmrtelným bohům? Copak neznáš císařské 
nařízení, že každého, kdo ctí Ukřižovaného, je třeba různými způsoby 
mučit a pak usmrtit?“ Svatý chlapec, naplněn Duchem svatým, se 
ani trochu nepolekal, ale přežehnal se svatým křížem a odpověděl: 
„Já se běsům klanět nechci. Nebudu uctívat vaše kamenné a 
dřevěné modly. Mám živého Boha. Jemu slouží má duše.“

Jeho otec Hylas se obrátil ke svým blízkým a příbuzným s velkým 
pláčem a zvolal: „Naříkejte se mnou, ó přátelé, prosím vás, neboť vi-
dím, že můj jediný syn hyne!“ Svatý Vít mu však namítal: „Nezahynu, 
budu-li hoden toho, abych byl připočten do zástupu spravedlivých, 
kteří se zalíbili Bohu.“ Místodržitel rozkázal svatého chlapce bít žele-
zem. Když ho dlouho bili, místodržitel mu řekl: „Nyní se už podřiď a 
přines oběť bohům.“ Mučedník odpověděl: „Už jsem ti jednou řekl, že 
já se klaním Kristu, Božímu Synu.“ Valerián se rozhněval a rozkázal 
bít chlapce železným řetězem. Když to sluhové chtěli dělat, ochrnuly 

Sv. Vít
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jim ruce a také Valeriánova ruka, kterou ukazoval na mučedníka, 
byla najednou zasažena nemocí a ochrnula.

Místodržitel zasténal a vykřikl: „Běda mi, přišel jsem o ruku a trpím 
krutou bolestí!“ Vít mu řekl: „Pověz mi, jak jsou mocní tví bohové, kte-
rým sloužíš? Ať uzdraví tvou ruku, jestli mohou uzdravovat.“ Valerián 
řekl: „A ty můžeš uzdravovat?“ Svatý odpověděl: „Ve jménu Ježíše 
Krista mohu.“ Valerián řekl: „Navrať mi zdraví, abych se přesvědčil, 
že nejsi čaroděj, ale pravý služebník Boží, jak sám tvrdíš.“ Když se 
svatý pomodlil, hned se Valeriánova ruka uzdravila a byla zdravá 
jako dříve. Místodržitel vydal chlapce jeho otci a řekl: „Vezmi svého 
syna domů a přesvědč ho, aby přinesl oběti bohům, aby nezahynul.“ 
Hylas vzal sv. Víta domů a začal ho laskavě přemlouvat k přinášení 
ohavných obětí. Diamantová duše svatého Božího služebníka se ale 
ničím nedala zviklat, neboť měl ve svém srdci lásku Boží.

Otec přikázal připravit pro syna místnost plnou nejrůznějších 
drahocenných věcí, stěny ozdobil látkami vytkanými zlatem a pod-
lahu pokryl překrásnými koberci. Závěsy byly ozdobené perlami, 
na loži povlečení z drahé látky a vůbec celá ložnice byla naplněna 
velkou nádherou. Zamknul v ní svého syna a určil mu ke službě 
nejpěknější děvčata.

Cudný a svatý chlapec však sklonil svá kolena a modlil se k Bohu. 
Najednou se v ložnici rozlil nevýslovný jas a začala z ní vycházet 
krásná vůně. Otec začal hledat, odkud ta vůně vychází. Přistoupil ke 
dveřím synovy ložnice, nahlédl dovnitř a uviděl zástupy andělů s kří-
dly jako orli. Zářili nepopsatelnou krásou a zpívali: „Svatý, Svatý, 
Svatý Pán!“ Hylas z té záře hned oslepl, protože měl znečištěné oči. 
Z nesmírné bolesti křičel: „Běda, ztratil jsem světlo svých očí! Jaká 
bolest!“ Všichni příbuzní, otroci i otrokyně nad ním plakali, když 
viděli, jak velmi je jejich pán nemocen. Jeho sténání a pláč doléhal 
až k okolním domům. O tom, co se stalo s Hylasem, se dozvědělo 
celé město a k jeho domu se seběhlo mnoho lidí i místodržitel Va-
lerián spěšně přišel.

Hylas se modlil ke svým marným bohům, ale nejenže nebyl 
uzdraven, ale cítil ještě silnější bolest. Padl k nohám svého syna a 
řekl: „Můj milovaný synu, uzdrav mě!“ Svatý Vít mu řekl: „Chceš 
být zdravý, otče?“ Hylas odpověděl: „Chci, mé dítě, a velmi po tom 
toužím!“ Svatý mu řekl: „Jestliže chceš obdržet uzdravení, zřekni se 
Dia, Herkula, Junony, Minervy, Vesty i Apollóna.“ Hylas mu řekl: „A 
jak se jich mám zříci?“ Svatý Vít řekl: „Nenazývej je bohy, ale démo-
ny.“ Hylas řekl: „Odříkám se bohů — démonů — a co mi přikážeš, 
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slibuji, že udělám.“ Vít se pomodlil k Bohu a slepému otci spadly 
z očí šupiny. Byl znovu zdráv a jeho oči viděly jasně.

Avšak brzy nato místo toho, aby poznal pravého Boha a vzdal Mu 
díky za uzdravení, které od Něho obdržel, začal Hylas svého Dobro-
dince urážet a řekl synovi: „Neuzdravil mě tvůj Bůh, ale mí bohové, 
kterým sloužím,“ a chválil své ohavné bohy silným hlasem a přede 
všemi říkal: „Děkuji mým bohům, kteří mě uzdravili!“ Ďábel natolik 
naplnil zlobou jeho srdce a oslepil ho hněvem, že svou přirozenou 
lásku k synovi změnil v nenávist a usmyslel si, že svého svatého, 
nevinného syna zabije.

Pán však chránil svého služebníka a poslal anděla, který se v noci 
v podobě mladíka zjevil Vítovu vychovateli Modestovi, muži už vy-
sokého věku, který měl v srdci oddanou víru v Krista, a řekl mu: 
„Vezmi chlapce a jděte k moři, na břehu uvidíte nevelkou loď, na-
sedněte na ni a odplujte do země, kterou vám ukážu.“ Modest hned 
vstal, vzal Víta i jeho chůvu Krescencii, věrnou Kristovu služebnici, 
a šel s nimi k moři za andělem, který je vedl. Když přišli na mořský 
břeh, uviděli loď, připravenou Bohem. Připluli k ústí řeky Silarus1 
na pobřeží Lukánie,2 usídlili se tam a Bůh tam oslavoval svého 
služebníka mnohými zázraky.

V té době opanoval Maximiánova syna běs. Křičel jeho ústy: „Ne-
vyjdu odsud, dokud nepřijde Vít z Lukánie.“ Císař se zeptal: „Kde 
můžeme najít toho člověka?“ Démon odpověděl: „Najdete ho u řeky 
Silarus.“ Císař poslal do Lukánie ozbrojené vojáky, aby k němu 
rychle přivedli Víta. Poslové přišli na místo a nalezli Kristova služeb-
níka, jak se u řeky modlí k Bohu. Zeptali se ho: „Ty jsi Vít?“ Svatý 
odpověděl: „Ano.“ Vojáci mu řekli: „Císař Maximián tě potřebuje.“ 
Svatý Vít odvětil: „Jsem malý a chudý chlapec. K čemu mě může 
císař potřebovat?“ Vojáci odpověděli: „Jeho syna mučí démon, a 
proto tě potřebuje.“ Svatý Vít řekl: „Pojďme tedy ve jménu Páně.“ A 
vydal se s vojáky do Říma. Šel s nimi i sv. Modest a sv. Krescencie 
je zpovzdálí následovala.

Když přišli do Říma, vojáci oznámili Maximiánovi Vítův příchod. 
Maximián přikázal, aby ho k němu přivedli. Zeptal se svatého: „Mů-
žeš uzdravit mého syna?“ Svatý odpověděl: „Tvůj syn může být uzdra-
ven, ale já mu zdraví dát nemohu. Avšak Ježíš Kristus, Syn Boží, 
Jehož jsem služebníkem, ho skrze mě lehce vysvobodí z běsovského 
trýznění, bude-li chtít, neboť je všemohoucí.“ Maximián začal svatého 

1 dnes řeka Sele
2 historické území rozkládající se na jihu Itálie
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prosit za synovo uzdravení. Svatý Vít přistoupil k posedlému, položil 
mu ruku na hlavu a řekl: „Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, ne-
čistý duchu, vyjdi z Božího stvoření.“ Běs ihned z císařova syna vyšel.

Císař však místo toho, aby poznal sílu jména Ježíše Krista a 
oslavil jediného pravého Boha, začal přemýšlet, jak by Víta svedl 
k svému modlářství. Řekl mu: „Smiluj se nad svým životem a při-
nes oběti bohům, abys nezahynul v mukách hořkou smrtí.“ Svatý 
odpověděl: „Po těch mukách, kterými mě strašíš, nevýslovně toužím! 
Dosáhnu tak věnce, který Pán slíbil svým vyvoleným.“ Maximián 
rozkázal hodit sv. Víta a Modesta do nejponuřejšího a nejsmrdutěj-
šího žaláře a spoutat je těžkými železnými okovy. Nařídil zapečetit 
jeho císařským prstenem dveře i okno, aby nikdo vězňům nepodal 
ani chléb, ani vodu. Tyran je chtěl umořit hladem a žízní. Vítovi se 
však zjevil náš Pán Ježíš Kristus a řekl: „Vstaň, Víte, buď mužný a 
silný, já jsem vždy s tebou.“ Když to Pán řekl, stal se neviditelným 
a z Víta i Modesta spadly železné okovy a rozpadly se v prach. Oba 
vstali a začali zpívat: „Požehnaný Pán Bůh Izraele, který navštívil a 
vysvobodil svůj lid!“

Následujícího dne vyvedli Kristovy služebníky před lid. Hledělo na 
ně pět tisíc mužů, kromě žen a dětí, kterých byl bezpočet. Maximián 
Vítovi řekl: „Smiluj se nad svou duší a přines oběť velkým bohům.“ 
Svatý odpověděl: „Nedostaneš můj souhlas, ďáble, dravý vlku, 
svůdce duší! Divím se tvému bláznovství. Viděl jsi Boží moc, a 
nepoznal jsi Boha! Nestydíš se odvracet mě svými slovy od mého 
Boha? Už jsem ti vícekrát řekl, že tvým bohům — běsům — oběť 
nikdy nepřinesu. Ty mi zase bezostyšně opakuješ svá ohavná 
slova. Když řeknou psovi: Jdi pryč! Zastydí se a odejde. A ty 
se nestydíš. Já mám Krista, mého Boha, kterému sloužím a 
přináším mu oběť chvály z celého srdce. Teď mám příležitost 
sám se stát živou obětí.“

Císař v bezmezném vzteku rozkázal hned připravit hořící pec a 
velký kotel, roztavit v něm olovo, síru a smolu, a když vše začne 
vřít, hodit tam Víta. Řekl: „Teď uvidíme, jestli mu jeho Bůh pomůže.“ 
Svatý Vít se přežehnal znamením kříže a vešel do kypícího kotle 
jak do moře. Hned před ním stanul Pánův anděl, vzal ohni jeho 
sílu a zchladil žár kotle. Mučedník stál uprostřed jako v koupeli a 
zpíval Pánu. Pohleděl na císaře a řekl mu: „Děkuji ti, Maximiáne, i 
tvým služebníkům, připravili mi dobrou koupel.“ Všechen lid užasl a 
hlasitě křičel: „Takový zázrak jsme nikdy neviděli! Skutečně pravý 
a velký je Bůh tohoto chlapce!“ Svatý vyšel z kotle a neměl na sobě 
ani stopy po nějakém zranění.
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Císař vzplanul ještě větším hněvem a nařídil, aby přivedli straš-
ného, velkého a zlého lva. Lidé nemohli snést ani jeho řev. Císař řekl 
svatému: „Zdalipak i jeho přemohou tvé čáry?“ Mučedník odpověděl: 
„Blázne a nevzdělanče! Copak nechápeš, že to činí moc Krista, který 
je se mnou? Jeho anděl mě brzy vysvobodí z tvých zločinných rukou.“ 
Když chtěl lev na svatého zaútočit, mučedník se přežehnal zname-
ním svatého kříže a lev mu padl k nohám a začal mu je olizovat. 
Svatý Vít řekl císaři: „Podívej, i tato šelma vzdává čest mému Bohu, 
a ty nechceš poznat svého Stvořitele? Kdybys chtěl v Něho uvěřit 
aspoň teď, dosáhl bys spásy.“ Císař odpověděl: „Věř si v Něho ty!“ 
Svatý se zasmál a řekl: „Dobře jsi to řekl. Já jsem byl znovuzrozen 
koupelí svatého křtu a doufám, že obdržím věnec života v království 
našeho Boha.“

Tehdy mnoho lidí, na tisíc mužů, uvěřilo v Krista. Císař řekl 
mučedníkovi: „Proč ti, Víte, oheň a šelmy neškodí? Jakými čárami je 
krotíš a přivádíš lidi k úžasu? Mnoho lidí věří tvým čárám!“ Mučedník 
odpověděl: „Já žádnými čárami oheň a šelmy nekrotím, to vše činí 
síla Krista, mého Boha. Oheň i šelma jsou Boží stvoření. Podrobují se 
vůli svého Stvořitele, ne mé. Jeho uctívají a tebe ještě více zahanbují. 
Oheň je bezduché stvoření, šelma — němá tvář, ale znají Boha, který 
je stvořil. Ty máš rozumnou duši a nemůžeš Ho poznat. Ukázal jsi, 
že jsi horší než němá tvář i bezduché stvoření.“

Císař rozkázal železnými hřebeny drásat těla Víta i Modesta a 
spolu s nimi tak mučit i sv. Krescencii, Vítovu chůvu, která přišla a 
vyznala, že je křesťanka. Odhalila císaře v jeho ohavnosti a obvinila 
ho, že svaté mučí nespravedlivě. Svatý Vít řekl císaři: „Když mučíš 
ženu, ukazuješ, jak slabá je tvá síla a hodná výsměchu!“ Císař rozká-
zal mučit svaté tak silně, až zcela rozdrásali jejich těla, že byly vidět 
holé kosti a vnitřnosti. Svatí mučedníci v té chvíli všichni společně 
odevzdali s radostí své duše do rukou Božích.

Stalo se tak roku 303.
Chrám sv. Víta v Praze je zasvěcen tomuto slavnému mučedníkovi 

a je zde také uložena jedna z prvních relikvií, která se objevila na 
českém území — paže sv. Víta.
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BKP: mRNA VAKCÍNA NENÍ PROJEVEM LÁSKY, 
ALE PROJEVEM SATANISMU.

Řešení — záchranná epitemie
Nepodplatitelní odborníci bijí na poplach, aby se lidé nevakcino-

vali, ale jsou umlčováni a pronásledováni.
Morální postoj k vakcíně
Pokud je morální postoj k vakcíně stanoven na základě lživých 

výroků zaprodaných lékařů, pak nemůže být morální, ale je nemo-
rální a zločinný.

Odstrašujícím příkladem nemorálnosti a zločinnosti je lžipapež 
Bergoglio. Skutečné odborníky bojkotuje a o experimentální vakcíně 
absurdně tvrdí, že je projevem lásky. Ve skutečnosti je projevem 
satanismu. Svou zločinnou lží svádí k časné genocidě a k věčné 
smrti. Páchá zločin nejen proti lidstvu, ale i proti Bohu. To je třeba 
vědět! František Bergoglio není řádným papežem. Několikanásobnou 
apostazí se vyloučil z církve (Gal 1,8–9).

Satanský antikřest
Při výrobě vakcíny došlo ke krvavému satanskému rituálu na 

dětské oběti, spojenému s jejím usmrcením. Přijetím mRNA vakcíny 
proto člověk podstupuje satanský antikřest. Navíc vakcína obsahuje 
nanočástice s cílem digitalizace lidí, a tím už slouží procesu čipizace. 
Ta člověka zbavuje svobodné vůle, a tedy i možnosti pokání. Bible 
proto před ní varuje věčným trestem (Apok 14,9–11) a ohnivým 
jezerem (Apok 19,20).

Tyto dny je na lidi vyvíjen mimořádně silný tlak, aby se všichni 
nechali vakcinovat. Lidé už jsou rozděleni na vakcinované a nevak-
cinované.

1) Perspektiva vakcinovaných:
Po zdravotní stránce čekají vakcinované těžké nemoci. Hydroxid 

grafenu a genetické sérum v krvi způsobuje nepředvídatelné reakce 
organismu, záněty srdečního svalu, cév, ledvin, sraženiny v krvi, 
poruchy centrálního nervového systému, urychlenou rakovinu či 
smrt v důsledku vakcíny. Po duchovní stránce vakcinační antikřest 
a postupná čipizace vedou ke ztrátě věčného života.

2) Perspektiva pro ty, kdo vakcinaci odmítli:
Nevakcinovaní mohou čekat persekuce, vězení, možná i mučed-

nickou smrt. Kdo ale zůstane věrný pravdě, zachrání věčný život! 
Navíc odmítnutím vakcíny zachrání nejen své zdraví, ale mnozí i 
časný život.
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Postoj Byzantského katolického patriarchátu jako hlasu vo-
lajícího na poušti

Není řešením, aby vakcinovaní po tom, co poznají pravdu, padli 
do zoufalství. Východiskem pro ně je pokání v 7leté epitemii.

Každý, kdo přijal vakcínu, si musí kajícně přiznat, že protože 
nehledal a nemiloval pravdu, byl oklamán. Musí konat pokání za to, 
že přijal satanský antikřest a tím na sebe stáhl anathemu — prokletí 
Gal 1,8–9. Musí udělat jasné rozhodnutí, že žádnou další vakcínu 
nepřijme. Svou vinu je třeba před Bohem vyznat a přijmout 7letou 
epitemii k uzdravení duše.

Epitemie je stará církevní praxe pokání. Na kněze a biskupy, kteří 
prosazováním vakcíny těžce zhřešili, a také na lékaře, na politiky a 
jiné veřejné propagátory vakcinace, dopadá epitemie 7 let. Kdo se 
stal jejich nevinnou obětí a vakcínu přijal, protože byl oklamán, na 
toho dopadá poloviční epitemie, tedy 3,5 roku. Jestliže však oklama-
ný naváděl druhé k vakcinaci, vztahuje se už i na něj 7letá epitemie.

Dá se předpokládat, že mnozí už sedmiletou epitemii nedokončí. 
Zřejmě, pokud nepřijali placebo, zemřou dříve. Kdo ale s epitemií 
začal a smrt ji přeruší, pokání je mu započteno. Kajícník získává 
odpuštění a život věčný.

Řád epitemie
První věc je vymezit si ve svém domě či bytu prostor, kde se dá 

nerušeně modlit. Potřebujeme místo a potřebujeme řád, abychom 
mohli epitemii začít. Co se týče modlitby, kromě známých modliteb, 
jako je křížová cesta, růženec atd., předáváme i návody k vnitřní 
modlitbě, které jsou uveřejněny na našich webových stránkách, 
například sedm posledních slov z kříže (https://bit.ly/3FcaFjt).

1) Prvním bodem v řádu epitemie je vyčlenit denně desátek 
času — to je 2,5 hodiny — pro Boha a tím i pro svou duši. Důchodci a 
důchodkyně se modlí čtyři hodiny denně. Čas se získá abstinencí od 
televize, rádia, radikálním omezením internetu, mobilu a časopisů.

2) Půst o chlebě a vodě ve středu a v pátek, výjimku mají vážně 
nemocní.

3) Katolík v době epitemie nesmí přistupovat k svatému přijímání. 
Biskup a kněz nesmí vysluhovat svátosti. Klerici ať konají přísnější 
epitemii, nejlépe v klášteře.

4) Jeden den v měsíci ať prožijí kající den — fatimskou sobotu, 
tzv. novoluní. Ať věnují aspoň čtyři hodiny modlitbě, mohou znovu 
použít osvědčené návody k modlitbě z našich webových stránek 
(https://bit.ly/3xMbHjy). Společenství 3–10 mužů či žen se jednou 
za měsíc setká a mezi sebou si vyberou toho, kdo bude zodpovědný 
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za dodržení programu kající soboty. V jedné ze čtyř modlitebních 
hodin by bylo užitečné hlasitě vyznat svá provinění za měsíc vůči 
řádu epitemie, např. zaspal na modlitební stráž, anebo se ten den 
nepomodlil ve stanovený čas a podobně.

Kromě modlitby ať se věnují duchovní četbě či studiu Bible na 
téma smrt, Boží soud, věčnost, odpuštění hříchů skrze Kristovu 
krev. Po přečtení může následovat v rozhovoru společná úvaha, jak 
dané pravdy realizovat.

5) Kajícníci ať světí neděli tak, aby aspoň čtyři hodiny věnovali 
modlitbě (https://bit.ly/32EYYU3, https://bit.ly/3oft9K8, https://
bit.ly/31iqW7t, https://bit.ly/3odzaa7, https://bit.ly/3odzbeb) a 
zbývající čas Písmu svatému a svědectvím z života víry. Účast na 
bohoslužbě sloužené stoupencem vakcinace by byla ke škodě duše. 
To platí pro katolíka, pravoslavného či jiného křesťana.

6) Kajícník ať se zapojí do modlitební stráže. Každý čtvrtý týden 
se modlí určenou hodinu (viz https://bit.ly/3G53YzY). Kromě toho 
každý den je tzv. svatá hodina od 20:00 do 21:00. Ve 21:00 ať při-
jme požehnání, které v tom čase udělují někteří biskupové a kněží.

7) Kajícník ať zachovává krátká modlitební zastavení 7× denně 
(srov. Ž 119,164), a to při vstávání, pak kolem 9:00, 12:00, 15:00, 
18:00, a v 21:00 a ještě před spánkem (viz https://bit.ly/31cd1jT). 
Jde o aplikaci křesťanské i starozákonní tradice.

Epitemie má za cíl záchranu duše a její postupné uzdravování. 
Jde o to, aby se kajícník oddělil od ducha světa a ducha lži a byl 
disponován přijmout Ducha pravdy. Kdo odmítne záchrannou epi-
temii, dává najevo, že mu nezáleží na spáse své nesmrtelné duše 
a slepě jde širokou cestou do věčného zavržení. Ježíš i tebe vybízí: 
„Buď připraven, neboť neznáš den ani hodinu své smrti.“
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SVATÝ TICHON DIVOTVŮRCE

Domovem sv. Tichona bylo město Amathus na Kypru. Jeho rodiče 
byli zbožní a milovali Krista. Svého syna už v mládí odevzdali Bohu. 
Tichon se učil ze svatých knih, byl přijat mezi církevní klérus a ur-
čen, aby v chrámě předčítal Boží slovo. Svatý Mnemonius, biskup 
města Amathus, ho za čistotu jeho života vysvětil na jáhna.

Když biskup Mnemonius odešel k Pánu, duchovenstvo jedno-
hlasně pozvedlo na biskupský stolec sv. Tichona. Vysvětil ho velký 
Epifanius, arcibiskup Kypru. V té době bylo na Kypru mnoho nevě-
řících, kteří se drželi dávného modlářského bludu. Kristův biskup 
Tichon musel vynaložit nemalé úsilí, aby lid, který hynul v řeckém 
modlářství, odvrátil od démonského svodu a přivedl ke Kristu. Pán 
mu v jeho námahách pomáhal, a tak z dravých, vlčích, démonských 
zubů vyrval velké stádo ovcí a přivedl ho do ovčince Kristovy církve. 
Z kozlů se tak staly Kristovy ovce. Svatý Tichon také zničil a zbořil 
všechna modlářská, běsovská obětiště, která se nacházela v okolí 
Amathusu. Dobře řídil svěřenou církev, dožil se vysokého stáří a za 
vlády řeckého císaře Arkadia (395–408) odešel k Pánu. Byl nazván 
divotvůrcem, neboť Pán za jeho života, a dokonce i po jeho smrti, 
učinil na jeho prosbu mnoho zázraků.

Z mnoha jeho zázraků vzpomeneme aspoň jeden, který se stal, 
když byl ještě malý a žil společně se svými rodiči. Otec, který živil 
svou rodinu pečením a prodejem chleba, poslal Tichona prodávat 
chléb. Chlapec však porozdával chudobným chleby zadarmo. Když 
se o tom otec dozvěděl, hněval se na něho a lál mu. Chlapec napl-
něn Duchem Božím mu řekl: „Proč tě, otče, trápí tato ztráta? 
Vždyť jsem chléb půjčil Bohu. A sám přece víš, že Jeho slovo 
nikdy nepodvádí. Ve svatých knihách je pravdivě napsáno: Ten, 
kdo dává Bohu, stokrát tolik přijímá. Jestli nevěříš tomu, co 
říkám, pojďme do sýpky a uvidíme, jak Bůh splácí dluh svým 
věřitelům.“
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Když to řekl, šel s otcem ke stodole, a když chtěli otevřít dveře, 
uviděli, že sýpka, která předtím byla prázdná, je nyní plná čisté 
pšenice. Otec se velmi divil a byl tímto zázrakem tak zasažen, že 
padl na kolena a poklonil se Bohu, vzdával Mu díky a od té chvíle 
už nebránil svému synovi rozdávat chudým chléb, jak si přál.

SVATÝ MUČEDNÍK DULAS, MNICH

Ctihodný Kristův služebník Du-
las byl mnichem v jedné z cenobií1 
v Egyptě v 5. století. Hned na první 
pohled z něj vyzařovala velká poko-
ra a mírnost. Byl člověkem velkého 
rozumu i ušlechtilého srdce. Když 
ho ponižovali, pomlouvali a plivali 
na něj, radoval se a veselil duchem. 
Ty, kteří ho ponižovali, nepokládal 
za vinné a modlil se za ně k Bohu, 
aby jim to nepočítal za hřích. Vinu 
přičítal ďáblu, že on to je, který zne-
pokojuje bratry, a ozbrojil se proti 
němu silnou trpělivostí a mírností. 
Modlitbou vítězil nad jeho úskoky. 
V takové trpělivosti, nepohnutelné 
pokoře a poníženosti srdce zůstával tento bojovník dvacet let.

Ďábel už nevěděl, jak mu ukřivdit, proto vymyslel úskok, kterým 
nejenže ctihodnému Dulovi nastražil léčku, ale i všem bratřím způ-
sobil smutek, a ty, kteří přebývali v mlčení, rozrušil a zmátl. Navedl 
bratra, který neměl bázeň Boží, aby šel v noci jako zloděj do chrámu 
a ukradl všechny posvěcené nádoby. Ten mnich to udělal, ukradené 
nádoby schoval a zamkl se ve své cele, jako by nikam nevycházel.

Když nadešel čas ranních modliteb, bratr, který sloužil v chrámě 
a chtěl zapálit kadidelnice, uviděl, že všechny církevní nádoby byly 
ukradeny a běžel to oznámit igumenovi. Jako obvykle zazněly zvony 
a všichni bratři se sešli do chrámu k ranním modlitbám. Když za-
končili zpěvy, igumen hlasitě oznámil, že byly ukradeny chrámové 

1 monastýr, kde žili mniši společně
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nádoby. Všichni bratři se začali pobuřovat. Zrovna v tom čase Dulas 
kvůli nemoci nepřišel do shromáždění bratří na ranní modlitby. 
Někteří bratři řekli: „Nikdo jiný je nemohl ukrást kromě bratra Dula, 
proto také nepřišel na modlitby. Kdyby se této krádeže nedopustil, byl 
by tady dříve než všichni ostatní, protože má ve zvyku tak přicházet.“

Poslali proto pro něj, aby ho přivedli do chrámu. Bratři pro něj při-
šli a uviděli, že i když je nemocný, stojí ve své cele na modlitbě, hned 
se ho chopili a táhli s sebou. Udiveně se jich ptal: „Co se stalo, bratři, 
proč mě tak násilně vlečete? Vždyť já chci jít k svatým otcům dobrovol-
ně.“ Oni mu však s urážkami a nadávkami zlořečili: „Ty svatokrádež-
níku! Nejsi hoden žít! Nestačí ti, že nás už tolik let popouzíš? Teď se i 
našim duším vysmíváš!“ On řekl: „Odpusťte mi, bratři, že jsem zhřešil.“

Přivedli ho k igumenovi a shromážděným otcům a řekli: „Tento 
nám od počátku nedopřává klidu a porušuje pravidla našeho spo-
lečného života.“ Jeden za druhým ho začali pomlouvat. Nakonec 
obvinili mnicha Dula z krádeže, a nejen to, jeden za druhým začali 
vzpomínat Dulova provinění, která se však ve skutečnosti nestala, 
jen zlý duch jim to tak našeptával. Tím se takzvaně zjistilo, že jak 
prý viděl jeden bratr, Dulas jedl tajně zeleninu. Druhý prý viděl, jak 
tajně pil drahé víno, a tak dále. Všichni na něj řekli něco špatného. 
On se zpočátku ospravedlňoval a říkal, že v tom všem je nevinen, 
ale když viděl, že mu nevěří, mlčel a jen říkal: „Odpusťte mi, svatí 
otci, jsem hříšný.“

Igumen proto nařídil, aby z něj sňali hábit a oblékli ho do svět-
ského oděvu. Řekl: „Takové skutky mnichovi nepřísluší.“ Tím bratru 
Dulovi odňali i mnišský stav. Dulas hořce plakal, pohlédl k nebi a 
hlasitě zvolal: „Pane Ježíši Kriste, Synu Boží, kvůli Tvému svatému 
jménu jsem se oblékl do mnišského hábitu a teď ho ze mě za mé hříchy 
sňali!“ Igumen rozkázal vsadit ho do okovů a předat bratru hospodá-
ři. Hospodář ho do pasu svlékl, silně ho bil býkovcem a ptal se, zda 
je pravda, že ukradl chrámové nádoby. On, ač měl slzy v očích, se ve 
své nevinnosti usmíval a říkal: „Odpusťte, zhřešil jsem.“ Když hospo-
dář viděl, že se usmívá a tak mluví, ještě víc se na něho rozhněval, 
uvrhl ho do temnice a nohy mu sevřel okovy. Napsal dopis správci 
města, oznámil mu krádež a žádal, aby poslal pro bratra Dula.

Prefekt přečetl list a hned poslal zlé sluhy, aby přivedli Dula jako 
zloděje. Vzali Božího služebníka, posadili na neosedlaného osla, se-
vřeli mu těžkou železnou obručí hrdlo a s pohrdáním ho vlekli přes 
město. Když ho přivedli k soudu, prefekt se zeptal: „Odkud jsi, jak 
se jmenuješ, proč ses stal mnichem, jak jsi ukradl chrámové nádoby 
a kde jsi je ukryl?“ Dulas prefektovi nic neodpovídal, jen opakoval: 
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„Zhřešil jsem, odpusťte.“ Prefekt se rozhněval, rozkázal ho roztáh-
nout na zemi a bez milosti dlouho bít. On prefektovi s usměvavou 
tváří říkal: „Bij mě, bij, mé stříbro učiníš čistějším.“ Prefekt mu 
řekl: „Blázne, na tvém těle a na tvých žebrech ti udělám stříbro čistější 
než sníh!“ a rozkázal nasypat mu pod břicho rozžhavené uhlí a na 
jeho rány lít ocet smíchaný se solí.

Všichni přítomní byli ohromeni velkou trpělivostí svatého a nalé-
hali: „Řekni, kde jsi ukryl posvátné nádoby, a budeš propuštěn.“ Na 
to mučedník Kristův odpověděl: „Nemám žádné stříbro ani nádoby.“ 
Poté prefekt nařídil mučení zastavit a nechal Dula odvést do žaláře.

Následujícího dne prefekt poslal do monastýru posly se vzkazem, 
aby k němu přivedli igumena i s mnichy. Když společně přišli, prefekt 
jim řekl: „Mnoha různým a těžkým mukám jsem porobil vašeho takzva-
ného zloděje, ale nic zlého jsem na něm neshledal.“ Mniši mu řekli: 
„Pane, ten ničema učinil kromě zlodějství ještě mnoho zla. Do této doby 
jsme to kvůli Bohu snášeli v očekávání, že se odvrátí od zla, šlo to však 
ještě k horšímu.“ Prefekt se jich zeptal: „Co s ním mám udělat?“ Mniši 
mu řekli: „Učiň tak, jak nařizují zákony.“ Prefekt řekl: „Městský zákon 
nařizuje, aby tomu, kdo se dopustí svatokrádeže, byly odťaty ruce.“ 
Mniši řekli: „Ať trpí podle zákona a přijme trest podle svých skutků.“

Prefekt rozkázal přivést trpitele doprostřed a přede všemi ho vy-
zkoušel: „Zlý ničemo, pověz nám pravdu o krádeži, z níž jsi obviněn, 
a zachráníš se před smrtí.“ Nevinný Dulas řekl: „Chceš, abych na 
sebe řekl něco, co jsem nedělal? Nechci o sobě lhát, protože každá 
nepravda je od ďábla“ a dodal, „o tom, kvůli čemu mě vyslýcháte, nic 
nevím, neudělal jsem to.“ Prefekt viděl, že se k ničemu nepřiznává 
a mniši naléhali, aby byl podle zákona souzen, odsoudil ho proto 
k useknutí rukou.

Mezitím mnich, který se opravdu dopustil zla a ukradl posvěcené 
nádoby, se rozechvěl v srdci a řekl si: „Teď nebo později se dozvědí, 
že jsem to vše ukradl já, a kdyby se i zde můj skutek utajil, v den 
spravedlivého Božího soudu bude odhalen. A co si tehdy já bídný 
počnu? Jak se budu zodpovídat za dvojí zlo, že jsem ukradl nádoby 
a nevinného bratra vydal mukám?“ Spěšně šel za igumenem a řekl: 
„Otče, pošli rychle do města k prefektovi, ať neutínají bratrovi ruce, 
aby nezemřel bolestí, neboť chrámové nádoby se už našly!“ Otec hned 
poslal k prefektovi. Nevinného mnicha Dula už přivedli na místo, 
kde odsouzenci přijímali tresty. Stihli ho osvobodit dříve, než mu 
byly useknuty ruce.

Bratři se začali před Dulem kát: „Odpusť, že jsme před tebou zhře-
šili.“ On však plakal a říkal: „Odpusťte vy mně, otcové a bratři. 
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Vzdávám vám velké díky, že skrze dočasnou bolest, kterou jste 
mi způsobili, uniknu věčným mukám a z milosrdenství Božího 
budu hoden velkého požehnání. Ještě více se teď raduji z toho, 
že jsem nevinně trpěl, neboť vím, jak velkou blaženost Bůh při-
pravil těm, kteří kvůli Němu trpí. Jen jednu mám starost, a to 
kvůli vám, aby vám nebylo počteno za hřích, že jste se mnou 
nakládali tak nespravedlivě. Prosím proto milostivého Boha, 
aby vám daroval odpuštění.“

Ctihodný Dulas žil ještě tři dny a pak odešel k Pánu. Nikdo nevě-
děl, kdy zemřel. Jeden bratr, který byl určený k tomu, aby ostatní 
bratry budil k půlnoční modlitbě, přišel k jeho cele, zaklepal a ne-
slyšel odpověď. Zaklepal podruhé i potřetí, ale stále žádná odpověď. 
Šel zavolat druhého bratra, přinesli svíčku a otevřeli dveře. Vešli 
dovnitř a uprostřed cely uviděli klečet ctihodného bratra Dula, který 
při modlitbě klanění již odevzdal svou duši Pánu.

(Jeho památka se slaví 15. června.)

SVATÝ PAPEŽ A MUČEDNÍK MARCELIN

Papež Marcelin (296–304) usedl na papežský stolec po sv. Caio-
vi (283–296), za vlády Diokleciána a Maximiána, ve dnech nejkru-
tějších pronásledování křesťanů. Tehdy v Římě za třicet dní různými 
způsoby umučili sedmnáct tisíc křesťanů, mužů i žen.

Zajali i papeže a přivedli ho k Diokleciánovi k výslechu (284–305). 
On se však zalekl krutých muk, položil kadidlo na modlářský oltář a 
přinesl oběť v obětišti pohanské bohyně Vesty a Isidy. Císař mu za 
to vzdal čest, oblékl ho do drahého oděvu a nazval ho svým přítelem. 
Když se Marcelin vrátil do svého domu, kvílel a hořce plakal jako 
kdysi svatý apoštol Petr poté, co se odřekl Krista. Sám na sebe se 
hněval, že přestože mnoho jiných utvrdil ve víře a povzbudil k mu-
čednickému hrdinství, sám padl strašným pádem. Nevýslovně se 
tím ve svém srdci trápil.

V té době se ve městě Sinuessa v Kampánii sešel místní sněm du-
chovních. Účastnili se ho biskupové s presbytery, celkem 180 osob. 
Marcelin se oblékl do žínice, posypal si hlavu popelem a s žalem v 
srdci vešel k otcům na sněm. Stanul před nimi jako odsouzenec, 
přede všemi jasně vyznal svůj hřích a proléval mnoho slz. Plakal a 
prosil je, aby nad ním vynesli soud. Oni mu řekli: „Sám svými ústy 
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sebe suď. Z tvých úst vyšel hřích, z tvých úst ať vyjde i soud. Víme 
i o sv. Petrovi, že se ze strachu odřekl Krista, ale hořce plakal a Pán 
mu vrátil prvotní milost.“

Papež Marcelin na sebe vyřkl takový soud: „Vylučuji se z kněž-
ského stavu jako nehodný. Po mé smrti ať mé tělo není pohřbeno, 
jak bývá zvykem, ale ať je předhozeno psům k sežrání. Kdo by se 
odvážil ho pochovat, ať je proklet.“

Po sněmu se Marcelin vrátil do Říma, vzal drahý oděv, který od 
Diokleciána přijal, a spěchal za ním. Hodil mu ho pod nohy, zhanil 
císaře a zlořečil jeho lživým bohům. Vyznával, že těžce zhřešil a 
plakal. Císař se rozhněval, vydal ho na muka a pak odsoudil k smr-
ti. Svatého vedli za město k popravě i s třemi věřícími, Klaudiem, 
Cyriniem a Antoniem. Šel za ním Marcel, presbyter, který měl po 
něm převzít papežský stolec. Kristův mučedník Marcelin zavolal 
Marcela a povzbuzoval ho, aby byl pevný ve víře. Ohledně svého 
těla opět zdůraznil, že ho nikdo nesmí pochovat do země, ale ať je 
hozeno napospas psům. Řekl: „Nejsem hoden pohřbu, nejsem hoden, 
aby mě země přijala, protože jsem se zřekl svého Pána a Stvořitele 
nebe a země!“

Když přišli na popraviště, svatý mučedník Marcelin se pomodlil 
ke Kristu Pánu v naději, že On přijímá hříšníky, kteří činí pokání, 
z celého srdce nastavil svou šíji k popravě a zemřel za Krista, kte-
rého se předtím ze strachu zřekl. Stalo se to v roku 304. Sťati byli 
spolu s ním i Klaudius, Cyrinius a Antonius. Jejich těla pohodili 
na cestě bez pohřbu. Za několik dní těla Klaudia, Cyrinia a Antonia 
věřící v noci vzali a s úctou pochovali. Marcelinovo tělo nikdo neměl 
odvahu vzít a pohřbít, protože pod klatbou přikázal, aby jeho tělo 
nebylo pochováno. Leželo na cestě 36 dní.

Nově ustanovenému papeži Marcelovi se ale pak zjevil svatý apo-
štol Petr a řekl mu: „Proč jsi doposud nepochoval Marcelinovo tělo?“ 
Marcel odpověděl: „Bojím se jeho klatby. Všem pod klatbou přikázal, 
aby se nikdo neodvážil jeho tělo pochovat.“ Apoštol řekl: „Copak si 
nepamatuješ, že je psáno: ‚Kdo se ponižuje, bude povýšen?‘ Jdi a 
důstojně ho pochovej!“ Papež Marcel vstal a šel. Vzal svaté ostatky 
mučedníka a pochoval je v katakombách sv. Priscilly na Via Salaria.

Tak ukončil pozemskou pouť papež a mučedník Marcelin. Mnoho 
křesťanů bylo tehdy zastrašeno mukami, odříkali se Krista a padali 
do stejného hříchu jako on. Svatý Marcelin jim zanechal příklad 
pravdivého, spasitelného pokání. My nyní i na věky věků slavíme 
nevýslovné Boží milosrdenství! Amen.

(Jeho památka se slaví 26. dubna.)
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SVATÍ MUČEDNÍCI MANUEL, SABEL A IZMAEL

Svatí mučedníci Manuel, Sabel a Izmael byli bratři, pocházeli z 
Persie. Jejich rodiče byli šlechtického rodu, ale nebyli souvěrci. Otec 
se držel perského modlářství, matka byla křesťanského vyznání. 
Vychovala své děti v bázni Boží a už od dětství je jako mateřským 
mlékem živila křesťanskou vírou. Ctihodný Eunoik, presbyter, je 
křestní koupelí zrodil k novému životu a naučil je svatým Písmům. 
Když bratři dorostli a zmužněli, byli vzati do vojska a tělem sloužili 
perskému králi Alamundarovi. Duchem však sloužili nebeskému 
Králi, našemu Pánu Ježíši Kristu, a dodržovali Jeho svatá přikázání. 
Byli Mu milí pro své všemožné dobré skutky.

Ve jménu perského krále byli posláni k římskému císaři Juliánu 
Odpadlíkovi (361–363) kvůli posílení míru. Julián je nejprve přijal 
s úctou a projevoval jim velkou přízeň. Dělal ze sebe před nimi las-
kavého druha. Když se však dozvěděl, že jsou křesťané, rozhněval 
se a navzdory zvyku a zákonu společného všem národům, mučil 
perské vyslance a za víru v Krista je popravil.

Stalo se to tak: Zločinný císař chtěl jít do Bithýnie na místo, které 
se nazývalo Orgius Trigon. Probíhal tam ohavný běsovský svátek. 
Připlul lodí z Cařihradu do Chalcedonu, dorazil na místo a začal se 
vším pohanským lidem, který se tam shromáždil, pořádat nečisté 
slavnosti. Klaněli se modlám a bezpočetným běsům přinášeli oběti. 
Byli při tom velké hostiny s jásotem za zvuku tympánů a se všemi 
druhy hudebního umění. Ke cti svých zhoubných bohů páchali 
mnoho ohavných, zločinných skutků.

Kristovi služebníci Manuel, Sabel a Izmael, kteří tam s císařem 
byli, nechtěli na ty ohavné oslavy ani pohlédnout, odešli stranou a 
stáli opodál. Plakali a naříkali nad tolika dušemi svedenými bludem 
pohanství a modlili se ke Kristu Bohu i za sebe, aby je ochránil od 
poskvrnění modlářskou nečistotou. Prosili za zbloudilé, aby je Bůh 
přivedl k poznání pravdy.
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Tak svatí stáli odděleně a plakali. Císař hleděl na ty, co přinášeli 
oběti a hodoval s nimi. Když u sebe neviděl perské posly, rozkázal je 
hledat a přivést k sobě, aby se veselili společně. Jeden z dvořanů je 
uviděl, jak stojí opodál a zavolal je k císařské hostině, protože myslel, 
že i oni jsou modláři. Kristovi služebníci dvořanovi jako jedněmi ústy 
odpověděli, že vyznávají víru v Ježíše Krista a nikdy se jí neodřeknou. 
On šel a oznámil slova svatých císaři. Císař se na ně rozhněval, ale 
ten den je nechtěl mučit, aby se nevyrušoval ze svého ohavného sla-
vení. Odložil to do rána a rozkázal uvrhnout Kristovy služebníky do 
vězení. Modlili se tam a zpívali: „Pojďte, zaplesejme v Hospodinu, osla-
vujme Boha, našeho Spasitele! Vstupme před Jeho tvář s díkuvzdá-
ním, oslavujme ho hlaholem žalmů!“ A ještě: „Který bůh je velký jako 
Bůh náš?“ „My jsme Jeho lid a dílo Jeho rukou, Jeho vždy vzýváme.“

Druhého dne Julián předvolal perské vyslance a začal jim vyčítat, 
že byli posláni perským králem k ustanovení míru, ale jaký může 
být mír, nechtějí-li slavit svátek k poctě společných bohů. A jestliže 
ve vztahu k bohům nemají společný postoj, tvrdil dále Julián, pak 
prý nepřišli k utvrzení míru, ale k jeho zničení a přišli prý s nepřá-
telstvím a s válkou.

Svatí mu odpověděli: „Náš král nás k tobě poslal k vyřízení ji-
ných záležitostí. Přišli jsme kvůli uzavření mírových podmínek, aby 
vaši vojáci nepřestupovali naše hranice a naši vaše, abychom si 
navzájem nepustošili zemi. Přišli jsme, aby naši kupci mohli volně a 
beze strachu vcházet do vaší země, a vaši do naší, a měli jistotu, že 
se bezpečně vrátí domů. Proto jsme byli posláni, a ne kvůli bohům. 
Každý uctívá Boha, kterého chce, a jak chce, války se proto mezi krá-
lovstvími nerozpoutávají. Války, nepřátelství a neporozumění bývají 
kvůli městům a územím a kvůli jejich hranicím. Ty jsi odvrhl usmíření, 
kvůli němuž jsme k tobě byli posláni, a začínáš o něčem zcela jiném, 
kvůli čemu nás k tobě neposílali. Nemluvíš s námi o celistvosti tvé 
říše ani o mírném soužití se svými sousedy, ale haníš nás kvůli bo-
hům a ptáš se nás na víru. Jestli tedy chceš vědět, jaká je naše víra, 
pak věz, že přestože pocházíme z Perské říše, jsme vírou křesťané. 
Byli jsme vychováni naší matkou ve zbožnosti a naším duchovním 
otcem Eunoikem, presbyterem, jsme byli v této pravé víře utvrzeni. I 
v naší vlasti bylo mnoho takových, kteří nás chtěli od Krista, našeho 
Boha, odvrátit k modlářství, ale ničeho nedosáhli. Milostí našeho 
Vládce jsme zůstali neotřesitelní a pevní ve vyznání naší víry a jsme 
jí i nadále věrni. I teď doufáme v Pánovu pomoc, že i tady nás nikdo 
nebude moci odvrátit od svaté víry a přesvědčit, abychom se dopus-
tili běsovské modloslužby, která je marná, plná svodů, bludu a lži.“
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Julián se rozhněval a ještě důrazněji začal vyzývat svaté, aby se 
poklonili bohům a vyhrožoval jim mukami. Dostal na to ale odpověď, 
že se od Pána naučili nebát se těch, kteří zabíjejí tělo, a nestarat se, 
jak odpoví těm, kteří se jich vyptávají, protože sám Duch svatý je 
v utrpení posílí a dá jim slovo i mužnost v odpovědích.

Tato slova svatých mučedníků Juliána rozdráždila k nesmírné 
zuřivosti a hned je rozkázal krutě mučit. Strhli z nich oděv, roztáhli 
je na zemi a bez milosti je bili řemeny ze syrové kůže po zádech i po 
břiše. Potom je pověsili na mučidla a ruce i nohy jim přibili hřeby 
ke dřevu. Železnými hřebeny pak drásali celé jejich tělo.

Tato těžká muka trpěli statečně, jen pozvedali oči k nebi a modlili 
se k Bohu: „Ó Pane náš, i Tebe samotného nevěřící židé kdysi 
přibili ke dřevu, a právě tak jsi zničil hříchy světa — tím, že jsi 
vytrpěl ukřižování a smrt. Shlédni na nás, kteří zde visíme při-
bití ke dřevu a trpíme krutým drásáním našeho těla. Jsme sla-
bí, sešli nám proto pomoc shůry i útěchu v našich v bolestech. 
Na Tebe spoléháme, a jen v naději na Tebe jsme se odvážili vejít 
v tento hrdinný boj. Ty sám, Pane, víš a vidíš, jak krutá a hořká 
jsou tato muka, ale kvůli Tvé lásce, ó nejsladší Ježíši, se nám stá-
vají sladká!“ Tak se svatí modlili a najednou před nimi stanul anděl 
Páně, kterého viděli jen samotní mučedníci. Poskvrněné oči modlářů 
ho nebyly hodny vidět. On utišil trpící a dal jim v mukách takovou 
útěchu, že už více ani trochu necítili bolest a byli jako v cizím těle.

Potom, protože císař Julián viděl, že nejstarší z bratří, sv. Manuel, 
mluví více a směleji než druzí dva bratři, nařídil odvést ho stranou 
a se Sabelem a Izmaelem začal mluvit zvlášť. Říkal jim, že vidí, že 
nejsou zajedno, že jejich starší bratr je prudký a nemá soudnost a 
že oni dva jsou rozumní a klidní a že z úcty a z milosrdenství jim 
radí, aby se odřekli svého Boha, přinesli oběť pohanským bohům a 
obdrželi od nich za to milost, a od něho — Juliána — štědré dary. 
Svatí však nechtěli jeho zlá slova ani poslouchat. Hlasitě mu za-
čali vytýkat jeho úskočnost a hanit jeho bláznovství. To ho znovu 
rozhněvalo a rozkázal vzít je na muka a hořícími pochodněmi pálit 
jejich žebra. Oni statečně trpěli, slavili Boha a Juliánovi se vysmívali.

Nechal proto znovu přivést sv. Manuela a laskavě i výhrůžkami 
ho nutil k modlářství. Když viděl, že je v Kristově vyznání pevný 
jako sloup, znovu ho začal mučit, stejně jako jeho bratry. Pak do 
hlavy každému mučedníkovi nechal zabít železný hřeb a za nehty 
na nohách a na rukách jim nechal zapíchnout ostré rákosy. Nako-
nec je odsoudil ke stětí mečem a nařídil, aby po popravě byla jejich 
těla spálena.
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Svaté mučedníky vyvedli na místo smrti nazvané Konstantinovo. 
Tam před prolitím krve vznesli tuto svou poslední modlitbu k Bohu: 
„Bože, který jsi od věků a nemáš počátek, Ty jsi všechno z nebytí 
přivedl k bytí a v posledních letech jsi kvůli naší spáse ponížil sám 
sebe a v podobě otroka jsi přebýval mezi lidmi. Vytrpěl jsi ukřižování, 
abys nás osvobodil z hříšných pout a učinil nás dědici svého krá-
lovství. Přijmi v pokoji své služebníky a započítej nás do sboru těch, 
kteří Ti byli od věků milí, protože pro Tvé svaté jméno přijímáme stětí 
mečem a odcházíme z tohoto života. Obrať k sobě, ó milosrdný Pane, 
bezpočet lidí, kteří stojí okolo a jsou svázáni modlářským svodem. 
Osviť jejich mysl a rozum, aby poznali Tebe, jediného pravého Boha, 
Tobě jedinému sloužili a tak dosáhli spásy.“

Když se tak svatí mučedníci modlili, ozval se shůry hlas, který jim 
říkal: „Pojďte, přijměte korunu slávy, neboť jste dobře zakončili váš 
boj.“ Pak sťali mučedníkům jejich svaté hlavy. Stalo se to 17. den 
měsíce června roku 362.

Když zločinní sluhové chtěli vykonat i druhý rozkaz svého nečisté-
ho císaře a spálit těla mučedníků, zatřásla se na Boží příkaz země a 
místo, kde ležela jejich těla, se propadlo. Země přijala těla mučední-
ků a přikryla je, aby se jich více nedotýkala katova ruka a aby je síla 
ohně nepřetvořila v popel. Sluhové ze strachu poutíkali. Mnoho lidí, 
kteří tam byli a viděli tento zázrak, uvěřilo v Krista, odvrátili se od 
modlářského bludu a připojili se ke křesťanům. Po dvou dnech, když 
se věřící na tom místě ve dne i v noci modlili a nikam neodcházeli, zem 
znovu vydala těla svatých. Linula se z nich libá vůně a věřící naplnila 
velká radost. Přijali je s láskou a na důstojném místě je uctivě pocho-
vali. U jejich hrobu Pán činil zázraky uzdravení z mnohých nemocí.

Zločinný odpadlík Julián brzy poté zahynul. Běsi ho skrze ča-
rodějné lžiproroky svedli k tažení proti Persii — slíbili mu vítězství 
a podmanění Peršanů. Když se perský král dozvěděl o zavraždění 
svých poslů, naplnil ho velký smutek a bezmezný hněv. Jak uslyšel, 
že zločinec Julián táhne proti němu, sebral všechno své vojsko, po-
stavil se na hranici své země, a tak povstal proti pyšnému nepříteli. 
Když se vojáci z obou stran utkali a nastala velká bitva, Peršané 
zvítězili, přemohli římské vojsko a rozdrtili Juliánovu sílu. Hněv Boží 
dohnal odpadlíka. Zločinného Juliána zasáhla neviditelná ruka a 
zle vypustil svou nekající duši. Pro všechny Peršany, proti nimž tak 
hrdě a s marným doufáním táhl, se stal předmětem posměchu a 
pohrdání, k radosti démonů, v něž věřil a na které spoléhal.

Svatí mučedníci však stojí v převelké radosti před svým Pánem, 
za Něhož vydali své životy, s korunami slávy navěky.
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SVATÍ MUČEDNÍCI LEONTIUS,
HYPATIUS A TEODUL

Za vlády císaře Vespasiána (69–79) byl v Římě muž senátorského 
stavu jménem Hadrián, nemilosrdný mučitel kruté povahy, vynalé-
zavý na všeliké zlo. Byl poslán do Fénicie, aby tam zaujal postavení 
místodržitele.

Když opustil Řím a plavil se do Fénicie, bylo mu oznámeno, že 
ve městě, které se nazývalo Tripolis, je vojevůdce jménem Leontius, 
který pohrdá dávnými bohy, odvrací od nich lid, učí nepřinášet jim 
oběti ani se jim neklanět, a tak ničí otcovské zákony a mnozí ho 
poslouchají. Senátor Hadrián proto nejprve poslal do Tripolisu tri-
buna jménem Hypatius s plukem vojáků, aby Leontia zajali a drželi 
ho pod stráží, dokud nepřijde.

Služebník Kristův Leontius pocházel z Řecka, byl vysoký, silný 
a vyznačoval se velkou odvahou v bitvách, v nichž dosáhl mnoha 
vítězství, a proto se mezi vojáky těšil slávě a úctě. Navíc dokázal 
udržet rozumný úsudek a byl schopným velitelem. Získal moudrost 
i velké životní zkušenosti a také se vyznal v knihách. Poznal jedi-
ného pravého Boha, Krista Pána, a věřil v Něho. Vždy Mu sloužil 
a žil ctnostným životem. K chudým byl velmi štědrý, sytil hladové, 
oblékal nahé, poskytoval útočiště pocestným. Vyznačoval se tolika 
dobrými skutky, že se stal hodným vítězného věnce od Pána.

Hypatius už se se svými vojáky blížil k městu Tripolis, když tu mu 
najednou stoupla horečka a zachvátila ho těžká nemoc. Řekl svým 
vojákům: „Vím, za co mě stihla tato nemoc. Bohové se na mě hněvají, 
že jsem jim před touto cestou nepřinesl náležitou oběť, a trestají mě 
proto tímto neduhem.“ Vojáci viděli, že jejich tribun velmi trpí, měli 
s ním soucit a trápilo je to. Už tři dny byl nemocen a nic nejedl. Z 
hodiny na hodinu se nemoc zhoršovala, takže mu už hrozila smrt. 
Třetího dne, když nastala noc, zjevil se tribunovi Pánův anděl a ve 
vidění mu řekl: „Jestli chceš být zdráv, zvolej spolu se svými vojá-
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ky třikrát k nebi: ‚Bože Leontiův, pomoz mi!‘ Když to uděláš, hned 
budeš zdráv.“

Tribun se probudil, a když otevřel oči, znovu viděl svatého anděla 
v podobě zářivého mládence oděného v šat bílý jako sníh. Tribun 
mu řekl: „Jsem s vojáky poslán Leontia zajmout a držet ho pod stráží 
do příchodu senátora Hadriána. A ty mi přikazuješ volat na pomoc 
Leontiova Boha?“ Když to nemocný řekl, anděl už nic neodpověděl 
a stal se neviditelným.

Nemocného tribuna zachvátila hrůza. Zavolal na své druhy, kteří 
blízko něj odpočívali, a řekl jim: „Slyšte, bratři, jaké jsem měl ve 
snu vidění, když jsem si trochu zdřímnul. Stanul přede mnou nějaký 
zářivý mladík a radil mi, abych spolu s vámi všemi vzýval Leontiova 
Boha, že pak budu zdráv. Toho mladíka jsem uviděl, i když jsem se 
probudil, ale v zápětí se stal mým očím neviditelný.“ Druhové mu 
řekli: „To není nic těžkého, uděláme to všichni společně. Jen abys byl 
zdráv.“ Jeden z vojáků jménem Teodul se tomu vidění velmi divil. 
Důkladně se nemocného tribuna vyptával, jak vypadal ten mladík, 
kterého ve vidění a potom i ve skutečnosti viděl. Nemocný popsal 
zjev Božího anděla a Teodulovo srdce zahořelo láskou k neznámé-
mu, Leontiovu Bohu.

Když se všichni vojáci probudili a shromáždili se k nemocnému 
tribunovi a dozvěděli se o jeho vidění, postavili se všichni společ-
ně, zvedli oči k nebi a spolu s nemocným tribunem třikrát zvolali: 
„Bože Leontiův, pomoz!“ Nemocný tribun byl hned uzdraven. Cítil se 
tak, jako by ani nikdy nebyl nemocen. Když přišel čas oběda, začal 
se všemi jíst, pít a veselit se. Když Teodul viděl takový zázrak, byl 
naplněn úžasem, zůstal sedět stranou, mlčel a přemýšlel, kdo to 
je Leontius a kdo Leontiův Bůh. Druhové ho volali, aby pil s nimi, 
ale on nechtěl a zůstával o hladu. Když viděl, že vojáci pijí víno a 
už nedbají o cestu, řekl jim: „Hadrián nás zítra nebo pozítří dožene. 
Snažme se proto najít muže, kterého nám přikázal zajmout. Navrhuji, 
abych já a tribun Hypatius šli před vámi do města a vyhledali toho, 
za nímž jsme posláni.“ Když to řekl a přemluvil tribuna, aby šli 
společně, vydali se oba do města.

Vyšli na horu, na níž se nacházel Tripolis, a Leontius jim vyšel 
vstříc. Oni však nevěděli, že je to on a on jim to hned neřekl. Zeptal 
se, koho hledají. Hypatius a Teodul svatému pověděli: „Hledáme 
Leontia. Místodržitel ho prý chce poslat k císaři za to, že je oddán 
bohům, uctívá je, je chrabrý a ve vojenském řemeslu velmi schopný.“ 
Když to Leontius slyšel, odpověděl jim: „Vidím, že jste tady cizinci 
a nevíte, co se v tomto městě děje. Pojďte proto se mnou do mého 
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domu a trochu si odpočinete po cestě. Já vám ukážu Leontia, kterého 
nazýváte druhem vašich bohů. On není druhem těch bohů, které vy 
uctíváte, vězte, že je křesťanem a věří v Pána Ježíše Krista.“

Když to uslyšeli, řekli si: „Kdo je ten muž, co nazývá Leontia křes-
ťanem? Není to jeho příbuzný?“ Zeptali se muže: „Jak se jmenuješ?“ 
On odpověděl: „O mém jménu je v knihách napsáno tak: po lvu a po 
zmiji šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka. Mám šlapat po lvu — ďáb-
lovi — neviditelném nepříteli, a po zmiji — místodržiteli — viditelném 
nepříteli. Jeho rádci a horliví služebníci, běsi, jsou jak lvíčata a draci 
útoční. Když budu nad celou hordou lvů slavit vítězství, tehdy se 
z mých skutků jasně ukáže mé jméno.“ Tribun ani Teodul nepochopi-
li, co jim říká, přemýšleli nad tím, divili se a šli s ním do jeho domu.

Leontius před nimi prostřel stůl a pohostil je. Jedli a hovořili 
s ním: „Dobrý muži, dobře jsme se na tvé hostině najedli, nasytili jsme 
se z tvé štědrosti. Jen ještě zbývá, abys nám ukázal Leontia, kterého 
hledáme. Když přijde Hadrián, povíme mu o tobě jako o našem dob-
rodinci, který nám projevil takovou pohostinnost a laskavost. Velmi 
tě za to uctí a budeš mít podíl s císařovými přáteli.“ Svatý Leontius 
jim řekl: „Já jsem Leontius, kterého hledáte. Jsem vojákem Ježíše 
Krista, jsem ten, koho vás Hadrián poslal zajmout.“ S úžasem mu 
padli k nohám a prosili: „Služebníku všemohoucího Boha, odpusť 
nám náš hřích a pomodli se za nás k tvému Bohu, aby i nás vysvo-
bodil z modlářské ohavnosti a od přeukrutné šelmy Hadriána. I my 
chceme být křesťané!“

Vyprávěli mu pak o andělském zjevení, které měl nemocný tribun 
a jak vzýváním Leontiova Boha nemoc pominula. Když to sv. Leonti-
us slyšel, radoval se nad tím, jak se projevila Kristova moc. Padl na 
tvář k zemi před Bohem a se slzami se modlil: „Pane, náš Bože, který 
chceš, aby všichni lidé byli spaseni a došli pravého poznání, shlédni 
na nás v tuto hodinu. Tys učinil, že ti, kteří byli pro mě posláni, se 
přidají ke mně. Proto Tě prosím, abys i mě, svou ovci, zachoval, a ty, 
kteří jsou se mnou, osviť světlem svého milosrdenství, vylij na nás 
milost Ducha svatého a dej i jim čisté srdce a požehnej je svým svatým 
křížem. Učiň z nich své nepřemožitelné bojovníky, ozbroj je a posilni 
proti nepříteli ďáblu i těm, kteří mu slouží, aby tito Tví služebníci roz-
drtili hlavu neviditelného hada i viditelné zlostné šelmy Hadriána.“

Mezitím i ostatní vojáci, kteří se opozdili na cestě, přišli do města 
a ptali se po Leontiovi a také po svém tribunovi a Teodulovi. Dověděli 
se, kde jsou, a šli za nimi. Když uviděli tribuna i Teodula, hned po-
znali, že se nechali pokřtít a stali se křesťany. Velmi je to znepokojilo 
a pobouřilo. Také někteří z obyvatel města, když se o tom dozvěděli, 
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vyvolali rozruch a volali: „Ať jsou ohněm spáleni ti, kteří pohrdají 
našimi bohy!“ Nastalo velké pozdvižení. Jedni Leontia i křesťany, 
kteří byli s ním, bránili, jiní chtěli, aby byli popraveni, ale neodva-
žovali se jim sami nic zlého udělat, čekali na příchod místodržitele.

Když Hadrián dorazil do města, hned vojákům rozkázal je všechny 
tři uvrhnout do temnice a strážit do soudu. Na soudu místodržitel 
všemi způsoby přesvědčoval svaté, aby zradili Krista, protože se 
mu to však nedařilo, po dlouhém bití přikázal odvést sv. Leontia 
do temnice.

Pak se Hadrián zeptal Hypatia a Teodula: „Vy neznáte římské 
zákony, že těm, kteří ctí bohy, budou uděleny velké pocty a stanou 
se hodnými vysokého vojenského postavení? Ti však, kteří se od 
bohů odvrací, mají zahynout v krutých mukách.“ Svatí mučedníci 
odpověděli: „Naše vysoké postavení je na nebesích. Dělej s námi, 
co chceš. Jestli horlíš pro své ohyzdné bohy a proti nám, ne-
vinným, pozvedáš své zbraně, pamatuj, že sám brzy přijdeš o 
život, neboť tvé dny jsou sečteny.“ Hadriána zachvátila zuřivost, 
nařídil, aby tribuna pověsili na mučidla a železnými hřebeny drásali 
jeho tělo. Teodula roztáhli na zemi a bez milosti ho bili. Svatí tato 
muka statečně a mlčky snášeli, jen se modlili k Bohu tak, jak je 
naučil sv. Leontius: „Zachraň nás, Pane Ježíši!“ Místodržitel viděl, 
že jsou v Kristově víře pevní a nepřemožitelní, a odsoudil je k smr-
ti — setnutí sekyrou. Vedeni na smrt mučedníci zpívali: „Ty jsi naše 
Útočiště, Pane, do Tvých rukou odevzdáváme naše duše.“ Radostně 
položili své hlavy pod sekyru za Krista a byli popraveni. Šli k Pánu 
a přijali jim připravené koruny z pravice Nejvyššího.

Pak opět vyvedli před místodržitele sv. Leontia. Celý den trpěl 
krutá muka, až se přiblížil večer a slunce se schýlilo k západu. Ha-
drián rozkázal sejmout svatého z mučidel a uvrhnout ho do temnice 
až do rána. Svatý v temnici celou noc zpíval: „Pán je mé světlo a má 
spása, koho bych se bál!“ Zjevil se mu Pánův anděl a řekl: „Buď 
mužný, Leontie, Pán, tvůj Bůh, kterému věrně sloužíš, mě k tobě 
poslal, abych tě neopouštěl a zůstával s tebou.“ Svatý se radoval a 
veselil v Pánu, svém Bohu.

Když svítalo, místodržitel zasedl k soudu a znovu před sebou 
postavil sv. Leontia. Zeptal se ho: „Tak co, Leontie, k čemu jsi do-
spěl?“ Svatý odpověděl: „Jednou provždy jsem se rozhodl nevě-
řit tvým marným slovům, a jak jsem řekl již mnohokrát, tak 
ti říkám znovu, že nikdy svého Boha neopustím! On stvořil 
nebe i zem, moře a všechno, co je v něm. Všechnu svou naději 
skládám v mého Pána Ježíše Krista, Syna Božího, který trpěl 
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na kříži pro naši spásu.“ Hadrián řekl: „Poslouchej mě, Leontie, 
přines oběti bohům! Když mě poslechneš, slibuji ti, že získáš velkou 
čest a bohatství od císaře.“ Svatý odpověděl: „Co je to za čest a 
za bohatství, kvůli nimž bych tě měl poslechnout a odříci se 
svého Boha? Celý svět není hoden Krista, mého Pána, kterého 
celým srdcem miluji. Kvůli Jeho lásce trpím a jsem připraven 
vše vytrpět. Tvým běsům oběti nepřinesu!“

Hadrián viděl, že není s to nezlomného Kristova bojovníka pře-
moci a přiklonit k svému modlářství, proto na něj vynesl rozsudek 
smrti: „Leontia, který se nechtěl podřídit císařskému nařízení a při-
nést oběti bohům, a navíc hanobil bohy našich otců, přikazujeme 
roztáhnout na čtyři strany a bít tak dlouho, dokud nevypustí svou 
zlou duši.“

Roztáhli mučedníka a přivázali ke čtyřem kůlům. Čtyři vojáci ho 
dlouho bili a v těch mukách odevzdal svou svatou duši do rukou 
Božích. Jeho tělo vyvlekli za město a tam ho pohodili. Věřící ho vzali 
a blízko tripolského přístavu důstojně pochovali.

Svatý mučedník Kvirín
viz str. 382
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SVATÝ PAISIJ VELIKÝ

Tento velký a svatý muž pocházel 
z Egypta (320–417). Jeho rodiče byli 
pravověrní, báli se Boha a bezúhon-
ně chodili v Jeho přikázáních. Sna-
žili se líbit Bohu konáním různých 
dobrých skutků. Měli velké bohat-
ství, a proto z něj všem potřebným 
štědře rozdávali. Jejich ruka byla 
vždy vztažena k těm, kdo potřebo-
vali pomoc. Kolik vložili do rukou 
chudobným, to se jim dvojnásobně 
vracelo v Božích darech.

Když otec Paisije odešel z tohoto 
života, zanechal veškerou péči o děti 
na své ctnostné manželce. Nejmlad-
ší ze sedmi dětí byl chlapec Paisij a 
matka si o něj dělala největší starost. Jedné noci, když usnula, zdálo 
se jí, že vidí Pánova anděla a on jí řekl: „Bůh, Otec sirotků, mě poslal 
k tobě, neboť jsi nadmíru zarmoucena a zavalena mnoha starostmi 
o děti. Copak ty sama se o ně staráš, a ne Bůh? Odlož smutek, dej 
všemohoucímu Bohu jednoho ze svých synů a v něm bude oslaveno 
Pánovo přesvaté jméno.“ Odpověděla andělovi: „Všichni jsou Boží, a 
jestli je Mu některé z nich milé, ať si ho vezme.“ Anděl vzal Paisije za 
ruku a řekl: „Ten je Bohu milý.“ Matka řekla: „Vezmi raději z těch 
starších, toho, který bude užitečnější.“ Anděl odpověděl: „Ó dobroti-
vá ženo, nevíš snad, že Bůh ve slabých zjevuje svou sílu? Tento tvůj 
nejmladší je vyvolen Bohem a má se Mu svým životem zalíbit.“ Jak 
to anděl řekl, odešel. Žena se probudila, přemýšlela nad tím, co 
slyšela, mnoho se modlila a pak přivedla svého syna do chrámu, 
aby ho zasvětila Bohu. Syna pak ponechala v přilehlém monastýru.
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Svatému Paisijovi se ve stavu poslušnosti dobře dařilo. Celým 
srdcem se podřizoval svému otci Pambovi a ve všem plnil jeho vůli. 
Ctihodný otec Pambo viděl, že Paisij je schopen velkého postnické-
ho hrdinství, a proto se spolu s ním rozhodl pro přísný život. Řekl 
mu: „Dítě, na počátku zasvěceného života je třeba všechny smysly 
důkladně chránit před překážkami a pokušeními, a především oči 
před zvědavým sledováním všeho kolem, ale také aby se nikomu 
nedívaly do tváře, ale vždy byly spuštěny dolů. Přitom rozum má 
hledět do výšin a vnitřníma očima vzhlížet k nevýslovné kráse Boží 
slávy, a tak slavit a opěvovat všemohoucího Boha.“ Těmito učitelo-
vými slovy se sv. Paisij poučil a zároveň i se v něm vznítila velká 
láska k Bohu. Snažil se to, co mu bylo řečeno, uskutečňovat. Od té 
doby toto přikázání nedívat se na cizí tváře pilně dodržoval tři roky 
a vůbec se na lidskou podobu nedíval. Oddal se čtení svatých knih 
a vždy rozjímal nad Božím slovem. Jeho chápáním napájel svou 
duši jak vodou.

Stařec Pambo se radoval z jeho bohumilého života a jako otec 
na něj dohlížel. Nasměrovával ho k budoucímu hrdinství a zbožně 
a lehce ho vedl ke všem bohumilým skutkům.

Přišel čas odchodu starce z tohoto pozemského života do nebes-
ké vlasti, po níž toužil. Ctihodný Pambo udělil Paisijovi požehnání 
a promluvil o něm nemálo prorockých slov. Pak přešel do věčného 
života, kde obdržel nevýslovná blaha, v která doufal.

Za nějaký čas sv. Paisij zatoužil kvůli Pánu Ježíši umírat sobě 
a své vůli a tak se stát živou a svatou obětí. Začal se postit po celý 
týden. V sobotu a v neděli jedl chléb se solí a pil vodu. V jiné dny se 
místo chleba sytil prorockou knihou proroka Jeremiáše. Mnohokrát 
mu tento svatý prorok vyprosil světlo k odhalení tajemství Božího 
slova a povzbuzoval ho k touze po slíbené nebeské blaženosti. Sva-
tému Paisijovi se pak zjevil Boží anděl, který mu přikázal, aby šel na 
západní stranu pouště, protože Pán řekl, že se k Paisijovi shromáždí 
mnoho mnichů a bude tam monastýr, v němž bude oslaveno Pánovo 
jméno. Paisij tak pokorně učinil.

Jednoho dne, když Paisij seděl ve své jeskyni a zpíval bohumilou 
píseň, zjevil se mu Spasitel a řekl: „Pokoj tobě, můj milý služebníku!“ 
On vstal naplněn strachem a s rozechvěním řekl: „Kriste, Milovníku 
lidí, můj Spasiteli! Hle, jsem Tvým otrokem! Proč mi, Pane, prokazuješ 
tak velké milosrdenství, že ses ke mně nehodnému sklonil?“ Pán mu 
řekl: „Vidíš tu poušť, její délku a šířku? Kvůli tobě ji naplním postníky, 
kteří budou oslavovat mé jméno.“ Vyvolený Boží služebník Paisij padl 
na zem a řekl: „Hospodine, můj Pane, Tvé mocné ruce se podřizuji a 
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co Ty budeš chtít, to se stane. Prosím Tvou dobrotu, dej mi pochopit, 
co bude nutné a potřebné pro ty, kteří budou na poušti podstupovat 
hrdinný duchovní boj.“ Spasitel odpověděl: „Věř mi, že jestli najdu ty, 
kteří mají lásku, matku všech ctností, a uvidím-li, že plní má přikázání, 
pak se o nic potřebné nemusí starat, já o ně převezmu všechnu sta-
rost.“ Paisij znovu řekl Pánu: „Ještě jednou se zeptám Tvé dobroty: 
Jak mají bez klopýtnutí projít nepřátelskými sítěmi a uniknout zlým 
běsovským pokušením?“ Spasitel odvětil: „Jestli budou zachovávat 
má přikázání, jak jsem ti řekl, s mírností, spravedlností a s pokorným 
srdcem, povznesu je nejen nad nepřátelské útoky a lstivou úskočnost, 
ale dám jim v dědictví i nebeské království.“ Když to Spasitel řekl, 
vystoupil se slávou na nebesa.

Ctihodný Paisij vzplanul ještě vroucnější láskou k Bohu a svého 
ducha do Něj ponořil v hluboké modlitbě. Tehdy se mu novu zjevil 
Spasitel Ježíš Kristus a zeptal se ho, jaký dar chce za svou horlivost. 
Svatý Pána poníženě prosil o tu milost, aby jen Jeho samotného mi-
loval, evangelijně Ho následoval a až do konce svého života upřímně 
a pravdivě činil pokání za své hříchy. Kristus viděl jeho upřímnost 
a pravdivost, proto mu dal svou milost a řekl: „Za kterého hříšníka 
se pomodlíš, ten dostane dar pokání a hříchy mu budou odpuštěny.“ 
Tak to i bylo.

Jeden bratr jménem Izák se začal podřizovat přáním svého srd-
ce, opustil pouštní mlčení a usadil se blízko města. Protože často 
vcházel do města, aby tam prodával práci svých rukou, lehce se před 
ním napnula zhoubná síť. Jedna žena, židovka, k němu přistoupila, 
aby koupila, co prodával. Brzy se mnich s běsovskou pomocí zapletl 
do pastí této nečisté ženy — počal nemoc a porodil zločin. Opustil 
mnišství a oženil se s ní. Ba co víc, nejenže opustil mnišství, ale 
kvůli lásce k této ženě opustil i svou víru a připojil se k židovské 
víře. Sloužil jejich starozákonictví a stal se jako jeden z židů.

Uběhlo trochu času a mnich se začal vzpamatovávat. Uvědomil 
si, že se řítí do záhuby. Tehdy z pouště, kde odpadlý mnich Izák 
dříve vedl postnický život, přišlo několik bratří do města kvůli ja-
kési záležitosti. Boží prozřetelnost vedla jejich cestu kolem domu, 
kde žil svedený mnich s židovkou. Když je uviděl, jak jdou kolem, 
byl zasažen v srdci a vzpomněl si na svůj dřívější život i důstojné 
společenství svatých bratří. Vyšel z domu a ptal se jich: „Odkud a 
kdo jste a proč jste sem přišli?“ Oni řekli: „Jsme z Nitrijské pouště, 
učedníci velkého Paisije, přišli jsme sem kvůli nutným záležitostem.“ 
On si těžce povzdechl a všechno jim o sobě pověděl. Velmi je pro-
sil, aby předali velkému starci jeho prosbu, aby se za něj pomodlil 
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k Pánu, aby ho vysvobodil z nepřátelských osidel. Mniši s ním měli 
v srdci soucit a slíbili mu, že oznámí svatému starci jeho prosbu.

Když se vrátili, pověděli o jeho prosbě ctihodnému otci a stařec 
prosil Ježíše za bratra. Žena zanedlouho zemřela, Izák se znovu 
vrátil na poušť, přišel ke ctihodnému otci, padl mu k svatým no-
hám, plakal a vyznával své hříchy. Svým návratem a pokáním učinil 
sv. Paisijovi velkou radost, i všem otcům poustevníkům. Svatý Paisij 
ho poučil, jak se má vrátit ke své původní víře a jak se znovu utvrdit 
v andělském obrazu.1 Tento bratr pak hrdinsky podstupoval velké 
námahy v pláči a sténání nad svými hříchy.

Jeden učedník se vrátil velmi unavený z cesty, kterou podstoupil 
kvůli potřebným záležitostem. Svatý mu řekl, aby se napil vody, 
která zůstala. „Jdi, dítě,“ řekl, „a vypij vodu z nádoby na umývání, 
abys uhasil palčivou žízeň.“ Učedník odpověděl: „Hned se napiji, 
otče.“ Tak ale odpověděl jen jazykem, v srdci si myslel opak. Říkal 
si: „Přišel jsem z takového horka a stařec mi říká vypít špinavou vodu 
z nádoby na umývání. Copak by nebylo lepší poslat mě k prameni, 
abych uhasil žízeň čistou a chladnou vodou?“ Když tak přemýšlel, 
stařec mu znovu řekl: „Jdi, dítě, napij se z nádoby k umývání.“ On 
znovu odpověděl: „Jdu, otče,“ a nešel. Tehdy mu to stařec řekl potře-
tí, ale učedník opět neposlechl. Svatý stařec mu řekl: „Přijal jsi úděl 
neposlušnosti, dítě, a ztratil jsi velký dar. Adam kvůli neposlušnosti 
ztratil ráj a místo věčného života byl odsouzen na smrt. Jako nehodný 
dřívější slávy byl z ráje vyhnán. Podobně i ty, když jsi nedbal mého 
příkazu, odpadl jsi od milosti, kterou jsi měl přijmout.“

Uplynul nějaký čas, ten učedník přišel k sv. Paisijovi a řekl: 
„Nemám více pokoje, svou myslí se nořím do hlubiny zoufalství a 
stále přemýšlím nad ztrátou toho daru. Ovládá mě velký smutek a 
nevím, kam se podít. Pošli mě prosím k nějakým zkušeným starcům, 
které znáš, abych našel ve svém smutku útěchu.“ Stařec vzal kousek 
chleba, dal mu a řekl: „Vezmi tento chléb, jdi do města a tam najdeš 
muže chudobného vzhledu, kterak sedí na hnojišti vedle stěny na-
pravo od brány. Děti po něm házejí kamení a vysmívají se mu. Jemu 
dej do ruky chléb, a co od něj uslyšíš, to udělej.“ Když tam přišel, 
muž sám zavolal k sobě Paisijova učedníka a řekl: „Pojď, bratře, a 
dej mi od svého otce poslané požehnání.“ Bratr k němu přišel, dal 
mu chléb a nic neřekl. Ten vzal chléb, políbil ho a řekl: „Jak se daří 
sv. Paisijovi? Velmi jsem chtěl o něm slyšet, neboť jeho skutky jsou 
hodné slávy. A ty, dítě, proč setrváváš v malodušnosti a nevěříš jeho 

1 tzv. „andělský obraz“ (malý či velký) je název stupně východního mnišství
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příkazům? Copak nevíš, že pro svou neposlušnost jsi ztratil tu svatou 
vodu, z níž jsi měl načerpat velký božský dar? Tvůj otec tou vodou 
omyl Spasiteli nohy. Proč ho neposloucháš, ale k jinému přecházíš a 
neplníš vůli svého otce? Jsi podobný tomu, kdo ve svých rukách drží 
sladkou vodu, ale u jiného prosí, aby mu dal pít, a z žízně slábne. 
Teď však jdi, podřizuj se velkému otci a odpros ho, protože kdo mu 
nevěří, odloučil se od příkazů Spasitele.“

Když to bratr uslyšel, naplnila ho útěcha, zbavil se svého smutku, 
uctivě poděkoval tomu zvláštnímu muži a chválil Boha. Přišel ke cti-
hodnému otci Paisijovi, zůstával u něj v poslušnosti a podřizoval se 
jeho vůli. Avšak neuplynulo mnoho času a učedník si znovu vzpome-
nul na ten dar, který ztratil, plakal a trápil se duchem. Znovu prosil 
svého svatého starce, aby mu dovolil jít za tím mužem, k němuž 
chodil před tím. Veliký Paisij ho poučoval svými otcovskými slovy a 
utěšoval. Když viděl, že nemění své myšlení a za každou cenu chce 
jít, řekl mu: „Dítě, ten muž už odešel k Pánu, a protože jen k němu 
máš důvěru, jak vidím, a jen jeho radě věříš, bude ti dáno podle tvého 
přání. Jdi do toho města a na severní straně uvidíš velkou hrobku. 
Vejdi do ní a budou tam tři těla svatých mužů. Tomu, který leží upro-
střed, řekni: ‚Paisij, otrok Kristův, jménem toho, kdo pozvedl z hrobu 
Lazara, ti přikazuje, vstaň a pověz něco k duchovnímu užitku.‘“

Učedník hned rychlým krokem spěchal do toho města, našel 
hrobku, a jen co vyslovil ta slova, stal se zázrak! Mrtvý se hned po-
hnul, sedl si a řekl mu: „Proč jsi, milovaný, nevěřil mým dřívějším slo-
vům, která jsem ti řekl na smetišti u městské stěny, abys poslouchal 
svého otce a dělal, co ti přikazuje? Jdi, podřiď se mu bez pochybností, 
poslouchej jeho slova a vykonávej je, jestli chceš být spasen. Vskutku, 
kdo jeho slova neposlouchá, protiví se Kristovým přikázáním.“ Když 
to mrtvý řekl, znovu si lehl na svém místě a usnul.

Jednomu z poustevníků, který ještě nebyl dokonalý v mnišské 
chudobě, vykradli jeho chudou celu. Poustevník propadl malomysl-
nosti, litoval ukradených věcí a hledal je. Přišel za mnichem, který 
byl jasnovidcem, a prosil ho, aby mu řekl, kdo věci ukradl a kde 
jsou. Ten muž však nebyl osvícen Boží milostí, ale předpovídal pod 
vlivem běsa. Tak, jak mu běs vnukl, řekl lež, že se krádeže dopustili 
dva mladí mniši, kteří teprve nedávno přišli na poušť. Poustevníkovi 
řekl: „Vezmi je a neustupuj, dokud ti nevrátí to, co je tvé.“ Jakmile to 
uslyšel, spěchal do postnické lávry za igumenem, naklonil si ho na 
svou stranu a nečekaně pak zaútočil na dva bratry, kteří setrvávali 
v mlčení. Popadl je jak zločince, bil a vláčel je, až je přitáhl do lávry. 
Byli pak s pohrdáním nespravedlivě zamčeni v temnici.



486

Igumen se starci slovům „jasnovidce“ uvěřili a odsoudili nevinné 
bratry jako zločince. Zbavili je mnišského stavu a při výslechu jim 
kvůli ukradeným věcem způsobili nemálo ran. To všechno, co se 
stalo, duchovně viděl ctihodný stařec Paisij, osvícen Boží milostí. Li-
toval oba bratry, kteří nevinně trpěli běsovský útok, vyšel ze své cely 
a šel do lávry. Všude hned bylo rozhlášeno, že stařec Paisij přišel, 
neboť mezi poustevníky nebylo důstojnějšího jména nad Paisijovo. 
Všem byl znám svým vysoce duchovním životem. Všichni bratři 
se shromáždili z okolních monastýrů i poustevnických cel a také 
starci se s ním přišli pozdravit. Mezi jinými přišel i mnich svedený 
běsovským jasnovidectvím.

Když všichni otci a bratři sv. Paisije s bratrskou láskou přivíta-
li, veliký otec k nim promluvil: „Jak to, že jste odloučili dva mladé 
mnichy poustevníky?“ Bratři mlčeli. Pak někdo z nich odpověděl: 
„Jsou to zloději, otče, a za zlý skutek jsou zamčeni ve vězení.“ Svatý 
jim řekl: „A kdo je ten, kdo o nich říká, že jsou zloději?“ Ukázali mu 
na starce jasnovidce a řekli: „Tento jasnozřivý otec oznámil, že jsou 
zloději.“ Veliký Paisij se starce zeptal: „Je pravda, co o tobě říkají? 
On odpověděl: „Oznámil jsem pravdu, Bůh mi ji odhalil.“ Svatý Paisij 
řekl: „Kdyby tvá jasnozřivost pocházela od Boha, a ne z běsovského 
klamu, nebylo by vidět ve tvých ústech ďábla.“ Všechny, kteří to 
slyšeli, zachvátil strach.

Když se svatý za jasnovidce pomodlil, hned všichni uviděli, jak 
z úst svedeného mnicha vyšel běs marné slávy a lži, změnil se ve 
velkého divokého vepře, s velkou dravostí se vrhl na ctihodného 
otce a chtěl ho svými zuby roztrhat. Ctihodný otec mu to zakázal 
a poslal ho do propasti pekelné. Svedený stařec jasnovidec pocítil, 
i očima uviděl, jak z něho vychází běsovská síla. Naplnila ho velká 
hrůza, až se třásl. Ctihodný Paisij všechny dostatečně poučil, aby se 
měli na pozoru před takovými nepřátelskými svody a nevěřili pseu-
doproroctvím těch, kteří se mají za svaté jasnovidce. Vzal stranou 
igumena lávry a osobně s ním mluvil. Řekl mu, kde jsou ukradené 
věci, ale aby neprozrazoval, kdo z bratří je vzal. Pak se se všemi 
rozloučil, pomodlil se za ně a vrátil se do své cely.

Po životě naplněném neutuchajícím ohněm lásky k svému Spasi-
teli, Ježíši Kristu, odevzdal sv. Paisij svého ducha do náruče Otcovy 
a přebývá v blaženém štěstí navěky.
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SVATÝ LEUCIUS Z BRINDISI

Svatému Leuciovi dali rodiče při narození jméno ne Leucius, ale 
Eupressius. Až později byl přejmenován na Leucia. Když mu bylo 
deset let, jeho matka Eufrosina odešla z tohoto života. Otec Eude-
cius vzal svého syna a šel s ním do monastýru sv. Hermia, který se 
nacházel poblíž Alexandrie a řídil ho igumen ctihodný Nikita. Tam 
se otec stal mnichem a chlapce odevzdal igumenovi, aby se naučil 
číst a rozumět svatým knihám.

Eupressius toužil žít cele pro Ježíše Krista a následovat Ho úzkou 
cestou. Umíral své pýše i své vůli, bojoval s hříchem v sobě, každý 
den činil upřímné pokání, bral svůj kříž a šel za Ježíšem Kristem. 
Byl laskavý, nesmýšlel o sobě vysoko, ale byl pokorný, všem v mo-
nastýru srdečně sloužil a všichni ho měli rádi za jeho dobré chování, 
poslušnost a moudrost, kterou obdržel nejen z knih, ale hlavně od 
Ducha svatého.

Když ctihodný igumen monastýru Nikita odešel k Pánu, bylo Eu-
pressiovi osmnáct let. Bratři se poradili a prosili mladíka Eupressia, 
který ještě ani nepřijal mnišský postřih, aby jim byl igumenem. On 
to všemožně odmítal. Bratři na něj naléhali ne jeden rok, ne dva, 
ale celých sedm let a chtěli, aby jim byl igumenem bez ohledu na 
věk. Nakonec šli za biskupem a stěžovali si, že už sedm let nemají 
igumena a že si každý žije, jak chce, a že by bylo velmi dobré, aby 
byl za igumena dosazen Leucius, který to ale po všechny ty roky 
odmítá. Biskup se rozhodl, že je třeba udělat z Leucia igumena. Le-
ucius to dále odmítal, ale bratři hlasitě volali: „Nejen presbyterem, 
ale igumenem má být!“ A tak byl Leucius, ač nechtěl, vysvěcen na 
kněze a určen za igumena a slavil pak svátek Nanebevzetí Panny 
Marie Panny Marie v jejím chrámu.

Po přijetí svěcení a úřadu igumena se sv. Leucius začal ještě 
více namáhat, aby byl milý Bohu. Pán začal činit skrze něj zázraky 
milostí Ducha svatého, který v něm přebýval.
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Jednou k němu přivedli posedlého muže z Etiopie, který už byl 
katechumenem. Když svatý uviděl, jak se projevuje jeho posedlost, 
řekl běsovi: „Přestaň mučit toho muže, ďábelský duchu!“ Běs mužem 
zatřásl a začal s pláčem křičet: „Nemám lepší příbytek než tento!“ 
Svatý Leucius mu řekl: „Nečistý duchu, vyjdi z Božího stvoření a 
neopovažuj se do něj znovu vstoupit! Doteď jsi ho, nenávistníku, 
mocnými pouty své temnoty držel svázaného a trýznil, ale vyjdeš 
ponížený a zahanbený, a jeho zanecháš svobodným!“ Tehdy ďábel 
velmi zakřičel, opustil toho muže, vyšel z jeho úst v podobě černého 
ptáka a ještě při odchodu křičel: „Co ti je po mně, služebníku Boží, 
Leucie, proč mě vyháníš z mého příbytku, který jsem si vybral?“ Svatý 
znamením kříže zahnal ďábla, zvedl muže ze země zdravého a pokřtil 
ho. Ďábel však vešel do obrovského hada, vplazil se do egyptského 
města a smrtelně uštkl několik lidí. Nemnoho dalších bylo také těžce 
zasaženo jeho jedem, ale ještě zůstali naživu.

Svatý Leucius duchem předvídal, že ďábelská zlost se někde 
pomstí, proto spěchal do města. Ďábel v hadovi už cítil, že se svatý 
blíží, proto se odplazil a spadl do moře. Zanechal za sebou mrtvé na 
ulicích města. Když svatý vešel do města a uviděl plačící nad svými 
mrtvými, ptal se jich, co se stalo. Vyprávěli mu, jak se ve městě 
nečekaně objevil had a usmrtil jejich blízké. Řekli také: „Před tvým 
příchodem had padl do moře a utonul.“ Svatý nařídil, aby přinesli 
vodu, posvětil ji a pokropil mrtvé. Potom k mrtvým promluvil: „Ve 
jménu Hospodina, Boha zástupů, vstaňte, neboť nejste v poutech 
smrti, ale zasaženi ďábelským jedem! Nemůžete se sami osvobodit 
z jeho moci, neboť měl nad vámi vládu pro vaše modlářství a slepo-
tu srdce, která mezi vámi vládne. Mocí mého Boha však vstaňte a 
vzdejte chválu Tomu, který vás stvořil.“ Pak procházel mezi nimi a 
dotýkal se holí, kterou měl v ruce, jejich mrtvol. Najednou se jeden 
po druhém začali probouzet jako ze snu. Vstávali, chytali svatého za 
nohy a volali: „Není jiného Boha, kterému by náleželo klanění, kromě 
Otce i Syna i Ducha svatého, kterého hlásáš ty, ctihodný otče Leucie, 
služebníku Boží!“ Všichni vzkříšení a uzdravení uvěřili v Krista a také 
tři tisíce mužů přijalo v ten den víru v Krista. Nechali se s ženami 
a dětmi pokřtít a oslavovali našeho Pána Ježíše Krista za zázraky, 
které učinil ctihodný otec Leucius.

Uplynulo několik let. Alexandrijský prefekt Filip uvěřil s celým 
svým domem v Krista, zásluhou své svaté dcery Eugenie. Za nějaký 
čas opustil místo prefekta a stal se křesťanům biskupem. Po jeho 
mučednické smrti všichni jednohlasně vybrali za biskupa sv. Leucia. 
Prefektem byl v Alexandrii po Filipovi nejprve Terencius a po něm Sa-
turnin. Ten byl nepřítelem křesťanů a radil se s modláři, jak rozpou-
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tat pronásledovaní křesťanů v Alexandrii a jak nejprve zabít křesťan-
ského biskupa, sv. Leucia. Věděl, že mnoho Řeků obrací ke Kristu. 
Čekal na příhodný čas, aby mohl uskutečnit zlo, které si předsevzal.

Když se věřící v Alexandrii dozvěděli o zlém úmyslu prefekta, radili 
se mezi sebou, jak prefekta zabít. Tehdy je všechny sv. Leucius k sobě 
zavolal a začal je přesvědčovat, aby se takové vzpoury nedopouštěli. 
Oznámil jim i vidění, které mu Bůh dal, řekl: „Chci, abyste věděli, 
moji milí, že se mi ve vidění zjevil můj Pán a přikázal mi jmenovat 
vám jiného biskupa, a já mám jít na západ, do Brundisia,1 neboť toto 
město potřebuje Boží světlo.“ Jak to křesťané uslyšeli, začali velmi 
plakat. Leucius je utěšil, vybral muže hodného svěcení a ustanovil 
ho za biskupa místo sebe. Sám vzal s sebou dva své jáhny, Eusébia 
a Dionýsia, a pět z učedníků a odešel z města. Provázel ho všechen 
křesťanský lid s pláčem a velkým nářkem. Bylo jich do pěti tisíc, 
kromě žen a dětí. Všichni bědovali: „Proč nás opouštíš, otče? Proč se 
nesmilováváš nad svými dětmi?“ Svatý se obrátil, a když viděl plačící 
lid, rozechvěl se duchem a sám též zaplakal. Pozvedl své ruce k Bohu 
a prosil: „Pane, můj Bože, Ježíši Kriste, jestli je to Tvá vůle, nedej mi 
odloučit se od těchto Tvých ovcí, mezi nimiž jsi mě určil ke své službě.“

Svatý Leucius pak nastoupil na loď a odplul. Plavba trvala pat-
náct dní. Poté, co zakotvili v přístavu, vešel do města spolu se svými 
průvodci. Zrovna šel po cestě tribun jménem Armaleon s vojáky. 
Svatý Leucius se jednoho z nich zeptal: „Kdo je pánem tohoto měs-
ta?“ On mu odpověděl: „Copak jste neslyšeli o velkém místodržiteli 
Antiochovi, který vládne nad tímto krajem?“

Svatý se znovu zeptal: „Jaké víry je ten Antiochus?“ Když slyšeli 
tuto otázku, tribun a ti, co s ním byli, zasmáli se a řekli: „Copak je 
jiná víra a jiný bůh než slunce a měsíc, kteří osvěcují svět? Copak 
všechny uši neslyší, když jejich hlasy hřmí v oblacích? Co je rych-
lejší než blesk, který vychází ze slunce? A co je jasnější než měsíc, 
který svými znameními předpovídá změny v povětří?“ Svatý Leucius 
povzdechnul a řekl: „Ubozí lidé, jak jste dalecí Božímu světlu! 
Nevíte ani, že slunce a měsíc jsou jen Božím stvořením a slou-
ží Božím příkazům a ve dne i v noci vykonávají jim uloženou 
cestu. Nesluší se nazývat je bohy, protože nemají ani duše, ani 
božství, ani nemohou stát na jednom místě, ale stále se pohy-
bují, vycházejí a zacházejí a tu je zastiňují mraky, tu zase noc. 
Chvíli jsou vidět, za chvíli už ne. A natolik se odlišuje jejich 
světlo od vždy přítomného světla Boha, jehož uctíváme, nako-

1 nynější Brindisi
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lik se odlišuje stvoření od Stvořitele. Náš Bůh stvořil slunce i 
měsíc, nebe i zem i všechno co na nich je. On je to pravé Světlo, 
které osvěcuje všechny, kdo v Něho věří. To Světlo stvořilo zář 
slunce a měsíce a rozkázalo, aby sloužily lidem, kteří na světě 
žijí. Slunci přikázalo, aby osvěcovalo den, měsíci, aby osvět-
loval noc. Kdybyste poznali neviditelné světlo našeho Boha, 
nikdy byste před těmi viditelnými nebeskými světly nesklonili 
vaše hlavy.“ Když jim pak svatý pověděl i o životě věčném, zatoužili 
se k němu přidat a přijmout křest.

Kníže Antiochus se dozvěděl, že tribun Armaleon uvěřil v Krista i 
se svými vojáky, zavolal ho k sobě a řekl: „Je pravda, co o tobě slyším, 
Armaleone, že ses stal křesťanem ty i vojáci, kteří jsou s tebou?“ Tri-
bun mlčel. Antiochus se rozhněval a řekl: „Proč mi neodpovídáš?“ Tri-
bun odvětil: „Copak je třeba se na mě hněvat za to, že jsem křesťan?“ 
Antiochus řekl: „Neptám se tě s hněvem, jen tě žádám, abys nám řekl, 
kdo tě naučil křesťanské víře. My všichni tě známe jako moudrého, 
znalého našich knih a doposud jsi křesťanské učení odmítal. Teď 
se divíme, jak jsi k tomu přišel, že jsi sám sebe nazval křesťanem.“

Svatý Leucius byl právě u amfi teátru za městem naproti západní 
bráně, učil lidi víře v Krista a křtil ty, kteří přišli k Ježíši. Antiochus 
za ním poslal a uctivě povolal k sobě. Když Leucius přišel, Antiochus 
mu řekl: „Jestli chceš, abychom uvěřili v Boha, kterého hlásáš, učiň 
svou modlitbou, aby nám dal déšť, který jsme neviděli už dva roky, 
a proto naše země vyschla. Nemůže přinášet plod a všechen lid je ve 
velké nouzi kvůli suchu.“ Svatý zavolal své jáhny, učedníky i všechny 
novopokřtěné křesťany a modlil se ve víře ke Kristu Bohu. Hned se 
nebe zatáhlo mraky a lil se tak silný déšť, a tak dlouho, že všech-
nu zem po celém kraji napojil a učinil vlahou. Tehdy Antiochus se 
všemi obyvateli města uvěřili v Krista a nechali se pokřtít. Bylo jich 
více než 27 tisíc lidí.

Všichni oslavovali Krista, našeho Boha. Vystavěli uprostřed měs-
ta i chrám ke cti přečisté Bohorodičky vždy Panny Marie. Druhý 
chrám, ke cti sv. Jana Křtitele, vybudovali na tom místě, kde lidé 
přijali křest. Tak celé Brundisium zazářilo světlem svaté víry. Svatý 
Leucius tam přebýval několik let. Učil a utvrzoval novopokřtěné 
ve víře. Pak onemocněl na smrt a Bůh mu ve zjevení oznámil, kdy 
přijde konec jeho života. Zemřel v Pánu, Jehož pravdivě následoval 
a nade vše miloval, roku 180.

(V západní církvi se jeho svátek slaví 11. ledna.)
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SVATÝ PAPEŽ SILVERIUS

Teodora, manželka císaře Justiniána I. (527–565), dosadila proti 
církevním zákonům na arcibiskupský stolec v Cařihradě bludaře 
Antima. Papež Agapet ho sesadil, ale brzy zemřel a Teodora usilovala 
o to, aby i na papežský stolec byl dosazen poddajný muž. Proti její 
vůli byl však zvolen Silverius, muž spravedlivý, který řídil Kristovu 
lodičku pevnou rukou. Císařovna se ho pokoušela lichotivými slovy 
získat, aby bludaře Antima potvrdil jako cařihradského arcibisku-
pa, ale papež jí odpověděl: „Nikdy nepotvrdím zjevného bludaře! 
Raději položím svůj život, než bych se zpronevěřil katolické 
pravdě a schválil to, co církev zavrhla.“

Císařovna se rozhněvala a žádala vojevůdce Belisara, aby sesadil 
Silveria a dosadil na papežský stolec povolného Vigilia. Belisar se 
ocitl v rozpacích. Jednak se bál Božího hněvu, že sesadí šlechetné-
ho a pravého papeže, jednak se obával pomsty svéhlavé císařovny.

Mezitím k Římu přitáhli Gótové a chystali se vypudit z města cí-
sařské vojsko. To si císařovna vzala jako záminku k pronásledování 
papeže Silveria. Na její příkaz Belisarova manželka Antonina dala 
napsat padělanou listinu, kterou se mělo dokázat, že papež zavolal 
Góty proti císařskému vojevůdci a že jim přislíbil otevření měst-
ských bran. Než se papež mohl hájit, žoldnéři mu odňali papežské 
insignie a oblékli mu mnišské roucho. Belisar dal zvolit za papeže 
Vigilia a Silveria poslal do vyhnanství do města Patary v Lýkii na 
maloasijském pobřeží.

Pravověrný patarský biskup přijal papeže uctivě a odebral se 
k císaři, aby Silveria hájil. Řekl: „Na světě je mnoho králů, ale jen 
jeden papež je nad církví celého světa, a ten papež byl vyhnán ze 
svého sídla!“ Císař nevěděl, jaké pikle císařovna proti papeži kuje. 
Zhrozil se a nařídil, aby byl Silverius bez průtahů odvezen zpět do 
Itálie. Císařovna však tento rozkaz zvrátila. Na její pokyn dal Belisar 
papeže, sotva přistál na italském břehu, zavést do vyhnanství na 
pustý ostrov Palmaria v Tyrhénském moři. Tam byl sv. Silverius 
umořen hladem.

Zemřel 2. prosince 537. Řídil církev v letech 536–537.
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SVATÝ MUČEDNÍK JULIÁN Z TARSU

Svatý mučedník Julián se narodil ve městě Anazarbus v Kilikii. 
Jeho otec pocházel z významného senátorského rodu, ale vírou 
byl pohan. Jeho matka byla křesťanka. Po smrti manžela se pře-
stěhovala do Tarsu v Kilikii. Nechala chlapce pokřtít ve svaté víře, 
vychovala ho v křesťanské zbožnosti a take ho nechala vzdělat v 
knižní moudrosti.

Když bylo Juliánovi osmnáct let, nastalo velké pronásledování 
křesťanů. Tehdy panoval císař Dioklecián (284–305). Svatého Ju-
liána předvedli k výslechu před místodržitele Marciana. Dlouho 
ho vyslýchali, nejprve laskavě přemlouvali, pak hrozili mukami a 
nutili k modlářským obětem, ale Julián se Krista nezřekl. Celý rok 
ho vláčeli po různých kilikijských městech a všude ho všemožně 
mučili, ale on zůstal ve vyznání Ježíše Krista pevný.

Když ho přivedli do přímořského města Aigai v Kilikii, běsovští 
sluhové sv. Juliánovi násilně otevřeli ústa a vložili mu do nich maso 
z modloslužebné oběti. Chtěli tak čistého a svatého Kristova otroka 
poskvrnit ohavnými oběťmi.

Poté co ho uvrhli do temnice, přišla za ním jeho ctihodná matka, 
která ho všude zpovzdálí následovala. Prosila Boha, aby posiloval 
syna v mučednickém hrdinství. Modláři ji však vzali a předvedli 
k výslechu. Prosila místodržitele, aby jí dal syna na tři dny, že prý 
ho přesvědčí, aby se poklonil jejich bohům. Místodržitel jí proto do-
volil bez překážek přicházet za synem do věznice. Ve dne v noci pak 
seděla u syna, zalévala se slzami a milými mateřskými slovy s ním 
rozmlouvala. Utvrzovala ho, aby trpěl tato krátce trvající muka za 
Krista až do konce, aby se pak stal Pánovou milostí hodným věčné 
blaženosti v zástupu svatých mučedníků.

Když uplynuly tři dny, svatý se svou matkou byli předvedeni před 
místodržitele. Marcian doufal, že matka svého syna přesvědčila, aby 
přinesl oběti. Začal ji velmi chválit, ale ona otevřela svá ctnostná 
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ústa a hlasitě vyznala jméno Ježíše Krista. Modlářskou ohavnost 
pak mnohým hanobením kárala. Stejně tak učinil i sv. Julián. Směle 
slavil Krista, jediného Boha, a hanil pohanské mnohobožství. Místo-
držitel se tak rozlítil, že oba nechal nemilosrdně mučit. Mučedníkovu 
matku dlouho bil, potom jí rozkázal odřezat paty na nohou, neboť 
po nich chodila za svým synem, a vyhnat ji.

Svatého mučedníka Juliána rozkázal vložit spolu s jedovatými 
hady do pytle s pískem a hodit ho do moře. Tak sv. Julián přijal 
konec muk. Mučednicky zemřela i jeho svatá matka a přijala koru-
nu vítězství od Ježíše Krista, našeho Boha. Juliánovo tělo vynesly 
vlny na břeh nedaleko Antiochie, kde je našla jedna zbožná vdova a 
důstojně je pochovala. Za nějaký čas byly svaté ostatky přeneseny 
do Antiochie.

SVATÝ MUČEDNÍK DULAS

V čase, kdy byl udán Kristův služebník Dulas, muž z města 
Zefyrion, spravedlivý a plný bázně Boží, vládl v Kilikii místodržitel 
Maxim. Spolu s ostatními stoupenci modlářství se i místodržitel 
klaněl ďáblu, proto v tom kraji vládly čáry a blud. Podle svědectví 
všech lidí Dulas vedl dobročinný život a ve všem zachovával spra-
vedlnost.

Maxim se snažil Dula přesvědčit, aby přijal pohanské bohy. Dulas 
nejenže se modloslužbě nepodrobil, ale i otevřeně hlásal Pána Ježíše 
Krista, dokonce i když ho bili. Hlasitě v mukách vznášel poděkování 
Ježíši Kristu za utrpení, které za Něj může snášet. Maxim byl velkým 
stoupencem démona Apollóna a všemožně oslavoval jeho domně-
lou velikost. Svatý Dulas mu na to řekl: „Apollón se překládá jako 
svůdce, protože kdo k němu nakloní své srdce, zahubí svou duši. A 
nejen svou, ale i těch, kterým radí, aby se mu klaněli. Věz, že sám 
pravý Bůh na nebesích se tě bude ptát na duše těch, které jsi zahu-
bil nucením k modlářství. A ještě ti povím, jak ohavný byl Apollón. 
Byl takový, jako jsi nyní i ty: zhýralý, zachvácený nečistou láskou k 
ženě, která se jmenovala Dafné. Dal jí mnoho zlata, ale nedostal od 
ní, co mu slíbila. Proto se tě ptám: Jaký je to bůh, že podléhal nečisté 
žádostivosti a přitom si ani stejně zhýralou ženu nemohl naklonit? 
Jak můžeš doufat, že od něj něco dostaneš? Vpravdě si o něm mezi 
sebou vyprávíte věci hodné smíchu anebo spíš pláče. Ničemná smil-
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nice, naplněná všelikou nečistotou, měla tvého Apollóna za nic a 
plivala mu do tváře. A ty se mu klaníš jako bohu? Vidíš, vaše ohavné 
skutky jsou k pláči!“

Tehdy rozlícený místodržitel rozkázal přinést železný rošt a řekl 
sluhům: „Rozžhavte ho silně a tohoto posměvače našich bohů na 
něj položte.“ I když kati tělo svatého už o mříže téměř spálili, stejně 
ničeho nedosáhli. Ani lichotivými slovy ani mukami nemohli služeb-
níka Božího přesvědčit, aby opustil křesťanskou víru. Místodržitel 
přikázal vojákům strážit popáleného Dulu v nejhlubší věznici, aby 
mu nikdo nemohl pomoci.

Svatý v té věznici bez přestání oslavoval Boha a modlil se, aby 
mu Pán daroval zdárně ukončit mučednické hrdinství. Za pět dní 
Maxim zasedl k soudu a zeptal se: „Je ještě živý ten zlotřilý ná-
sledovník křesťanského mudrování? Přiveďte ho sem!“ Vojevůdce 
Atanázius odpověděl: „Ten člověk je zdravý, jako by nikdy neutržil 
žádnou ránu a k obhajobě svého vyznání je připraven.“ Přivedli ho, a 
když ho místodržitel uviděl zdravého a s jasnou tváří, řekl vojákům: 
„Ó ničemní strážci, copak jsem vám nepřikázal, aby se o něj nikdo 
nijak nestaral?!“ Pigasius, správce vězení, odpověděl: „Přísaháme, 
nejjasnější, že podle příkazu ho hlídali v nejhlubší temnici a na krku 
měl zavěšen těžký železný obraz Hérakla o váze více než pěti pudů 
dvě stě liber. Jakým způsobem se uzdravil, nikdo z nás neví.“

Tehdy svatý mučedník řekl: „Ó bláznivý místodržiteli, to můj Kris-
tus mě uzdravil, abych mohl přijmout muka, kterým budu znovu 
podroben. Pán mi dal zdravé a silné tělo, abys poznal, že náš Bůh je 
náš Lékař a že lidi, kteří v Něho doufají, zvláštním způsobem uzdra-
vuje, a také abych přijal dvojí korunu mučednictví. Ty však budeš 
trpět dvojnásobně těžce věčná muka. Kdybys kvůli svému Apollónovi 
podstoupil ta muka, jimž jsi vystavil mě, mohl by tě tvůj bůh uzdravit 
tak, jako mě uzdravil můj Kristus?“ Maxim neměl, co na to odpovědět. 
Svatý Dulas svědčil v moci Ducha Božího o živém Bohu a znovu 
hanil démony za falešnými pohanskými bůžky, takže ho rozzuřený 
místodržitel rozkázal udeřit po tváři.

Svatý mučedník řekl: „Zločinče, za to, že ti říkám pravdu, mě bi-
ješ? Tvoje Afrodita a jiné bohyně trávily život v ohavných, nečistých 
vášních a smilstvu. Proč se hněváš, když z takových ohavných skutků 
usvědčuji tvé bohy? Můj Bůh je pravdivý. Chtěl se stát člověkem a 
být za nás ukřižován. Byl pochován a na třetí den vstal z mrtvých. 
Zasedl po pravici Otcově. Chce přijít s ohněm a zničit tvé bohy.“

Když to místodržitel slyšel, pověděl svatému: „Vidíš, i ty máš 
dva Bohy.“ Svatý mu odpověděl: „Nehřeš ani neklam sám sebe řečí 
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o dvou bozích. My uctíváme Nejsvětější Trojici.“ Maxim zvolal: „Tak 
tři bohy tedy máš!“ Mučedník odpověděl: „Trojici vyznávám a uctí-
vám. Věřím v Otce, vyznávám Syna a klaním se Duchu svatému.“ 
Tehdy jej Maxim vyzval: „Vysvětli mi, jak věříš v jediného Boha, a tři 
vyznáváš!“ Svatý mučedník odpověděl: „Přestože jsi tělesný člověk 
a nerozumíš tomu, co je z Ducha Božího, avšak kvůli lidem, kteří zde 
stojí, ti odpovím: Jako ty, jakožto člověk, máš slovo a dech, tak i Bůh 
Otec všemohoucí téže podstaty má Slovo a svého svatého Ducha. 
Náš Bůh nejprve stvořil člověka, stvořil ho ke svému obrazu. Vdechl 
mu v chřípí ducha života a postavil ho do ráje. Když se satan, který 
skrze tebe plní svou vůli, snažil přinutit člověka k přestoupení Bo-
žích přikázání, jak to činí skrze tebe teď, a odtrhl člověka od Božích 
přikázání, tehdy Bůh, který chce povznést padlé dílo svých rukou a 
zbloudilé přivést na cestu pravdy, poslal svého Syna neboli Slovo. 
To Slovo Boží se v Přečisté Panně vtělilo a z ní se narodilo. A skrze 
ně dal Bůh Otec spásu světu.“

Místodržitel se zeptal: „Copak slovo rodí nějakého člověka?“ Sva-
tý odpověděl: „Nechápeš Boží tajemství. Kdybys poznal sílu vše-
mohoucího Boha, věděl bys, že z hlíny stvořil člověka, založil zem 
na vodách, utvrdil nebe a všechno bytí stvořil svým slovem. On je 
Kristus. Lidské bytí nemůže spatřit božství, proto se milosrdný Pán z 
lásky k lidskému pokolení ponížil a vzal na sebe lidskou přirozenost, 
aby jako skrze jednoho prvostvořeného člověka vešla do světa smrt, 
aby tak skrze jednoho člověka, našeho Pána Ježíše Krista, přišlo i 
vzkříšení mrtvých.“

Místodržitel řekl: „Říkáš, že bude vzkříšení z mrtvých?“ Svatý mu-
čedník odvětil: „Ano, bude. Jak by mohl jinak Bůh soudit svět, kdyby 
mrtví nevstali?“ Místodržitel zvolal: „Nemluv zmateně! Zemřeme-li, 
tak zemřeme a budeme ležet mrtví.“ Mučedník řekl: „Řekl jsi prav-
du, že jste mrtví, protože věříte v mrtvé modly. Proto nikdy 
nedojdete vzkříšení k životu, ale budete vzkříšeni k soudu 
a k věčným mukám. Všichni lidé budou stát před Kristovým 
soudem a za všechno, co dělali, se budou zodpovídat.“ Tehdy 
tyran rozkázal vojákům svázat mučedníka železnými řetězy a střežit 
ho v temnici.

Následujícího rána místodržitel znovu rozkázal postavit Božího 
služebníka Dula před soud a řekl mu: „Jaký z toho máš užitek, ty 
ničemo, že tak hanebně urážíš naše bohy?“ Svatý odpověděl: „Přijmu 
od mého Boha velkou odměnu, když odhalím vaše bohy, že nejsou 
bohové. Tebe však ještě zaživa stihne Boží trest.“ Tehdy Maxim chtěl 
poskvrnit svatého modlářským masem a řekl služebníkům: „Vložte 
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mu do úst obětované maso i víno!“ Svatý mu odpověděl: „Kdybys 
mi i celý svůj ohavný oltář vlil do úst, ani trochu tím Kristova otroka 
neposkvrníš.“ Tyran řekl: „Tak vidíš, ty ničemný člověče, už jsi oku-
sil obětní dary z našich oltářů!“ Svatý mučedník odpověděl: „To mi 
neuškodí, ničemný a bláznivý tyrane!“

Maxim rozkázal pověsit svatého na mučidla, drásat mu tělo, do-
kud nebudou vidět jeho vnitřností a vyrvat mu čelist. Když to chtěli 
udělat, svatý mučedník mu řekl: „Blázne, nevíš, že to tvůj otec satan 
tě navádí dělat takové věci?“ Maxim se už ale nezastavil, drásali 
mučedníkovo tělo a vyrvali mu čelist od kosti. Maxim ho pak znovu 
rozkázal hodit do temnice.

Zanedlouho se místodržitel vydal do Tarsu v Kilikii a rozkázal 
s sebou vést vězně. Když ušli asi dvacet mil, svatý mučedník Dulas 
se přežehnal svatým křížem a odevzdal svou mučednickou duši 
Bohu. Bylo to v roce 310.

(Jeho památka se slaví 15. června.)

SVATÁ EMA

Ema se narodila v urozené rodině Peilensteinů roku 980. Provdala 
se za hraběte Viléma z Friesachu. Manžel sv. Emy měl v Koruta-
nech doly na stříbro a zlato. Horníci měli vysoké příjmy, proto žili 
prostopášně. Lidé v okolí o nich říkali, že hrají s ďáblem kuželky.

Hrabě se rozhodl, že k nim pošle jako dozorce své dva syny. Tito 
mladí šlechtici museli často trestat výbuchy hněvivé surovosti a 
nemravnosti dělníků. Jeden dělník byl pro zvlášť těžký zločin odsou-
zen dokonce k smrti. Horníci soptili hněvem. Deset z nich, příbuzní 
popraveného, přísahali krvavou pomstu. Počkali si na hraběcí syny 
a zavraždili je. Matčinu bolest nelze popsat, téměř oslepla pláčem. 
Ve dne i v noci zůstávala u hrobu svých synů a nehnula se od nich. 
Míra její bolesti však ještě nebyla naplněna. Její manžel v hněvu 
vytáhl proti horníkům s vojskem. Oni se zatarasili v lesích, ale hrabě 
jejich ohrady dobyl a viníky krutě potrestal.

Jeho pomstychtivost byla sice uspokojena, ale srdce nenašlo 
klid, byl a zůstal nadále bezdětným otcem. Kromě toho se k bolesti 
nad ztrátou synů přidružily výčitky svědomí. Nenašel pokoj, dokud 
se jednoho dne nevydal na cestu do Říma, aby poutí učinil pokání 
a od Kristova náměstka dostal rozhřešení. Rozhřešení dostal a s 
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ním nabyl i vnitřní pokoj. Svůj pozemský domov už však neuviděl, 
zemřel na cestě.

Ema se stala vdovou, chudá uprostřed bohatství, peněz a statků. 
Bolest ji tížila jako těžký balvan a zdálo se, že je stále těžší. Avšak 
pod tlakem tohoto balvanu vytryskl překrásný pramen, pramen čisté 
lásky k Bohu a k bližnímu. Řekla si: „Nemám-li manžela, jemuž 
bych mohla sloužit, a nemám-li děti, jež bych mohla milovat, 
chci tím více sloužit věčnému Bohu a tím více milovat své bra-
try a sestry v Kristu. Bližní ať jsou mi za syny.“ Rozhodla se, 
že vystaví katedrálu a klášter pro řeholnice a sebe i svůj majetek 
obětuje Bohu.

Co si umínila, to také vykonala. Sama řídila stavbu a vyplácela 
dělníky. Když byly katedrála i klášter postaveny, vstoupila do kláš-
tera a tam jako chudá, ale šťastná, sloužila Bohu. Tak se připravila 
na blaženou smrt. Zemřela 27. června roku 1045 v Gurku.1

(Její památka se slaví 27. června.)
„Koho Pán miluje, toho přísně vychovává, a trestá každého, koho 

přijímá za syna.“ (Žid 12,6) „Po malém utrpení dojdou velikého dob-
rodiní, neboť Bůh je vyzkoušel a shledal je hodnými sebe. Protříbil 
je jako zlato v tavicí peci a přijal je jako zápalnou oběť.“ (Mdr 3,5n)

1 obec v Korutanech v Rakousku
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SVATÝ BISKUP EUSEBIUS

Svatý Eusebius se stal bisku-
pem města Samosaty1 v čase, kdy 
Ariova hereze nabírala na síle. Po 
smrti císaře Konstantina Veliké-
ho (306–337) přijal vládu nad 
východním císařstvím jeho syn 
Konstancius (337–361). Byl však 
sveden Ariovou herezí, velmi po-
máhal ariánům i sám se stal je-
jich stoupencem. Pravověrní byli 
těžce pronásledováni a křivděni.

Antiochijský patriarcha Eu-
doxius, heretik, který přijal arián-
ské bludy, vystoupil kvůli vlastní-

mu obohacení na trůn cařihradského patriarchátu. V Antiochii proto 
proběhl sněm všech syrských biskupů ohledně výběru patriarchy na 
Eudoxiovo místo. Tehdy bylo jak mezi biskupy, tak mezi lidmi málo 
pravověrných křesťanů; většina byli ariáni, kteří v bludu následovali 
císaře. Svatý Eusebius byl na sněmu mezi staršími. Dobře věděl, že 
sv. Meletius,2 který byl biskupem v arménské Sebastě, je pravověrný 
a pevně se drží závěrů prvního všeobecného sněmu svatých otců v 
Niceji. Všem proto radil, aby zvolili za patriarchu Meletia. Ti, kteří 
měli ariánské smýšlení, nevěděli o Meletiově pravověrnosti, mysleli, 
že je jejich stoupencem, a proto lehce poslechli Eusebiovu radu. 
Složili společné rozhodnutí o volbě Meletia, stvrdili je vlastnoruč-
ními podpisy a listinu svěřili sv. Eusebiovi. Když obdrželi císařský 
souhlas k této volbě, poslali prostřednictvím Eusebia sv. Meletiovi 

1 současný Samsat v Turecku
2 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 12. února, str. 261
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zprávu o jeho zvolení s prosbou ujmout se úřadu. Přivedli ho do 
Antiochie s velikou ctí a za vítání lidu. Meletius přijal patriarchální 
stolec a nejprve začal lid učit ctnostnému a dobročinnému životu. 
Vyrovnával tak stezku k pravověrnosti ve vzdorovitých srdcích. 
Doufal, že když nejprve napraví jejich zlé zvyky, lehčeji pak zaseje 
do jejich srdcí semeno pravověrnosti. Všichni lidé se chtěli přesně 
dozvědět, jakého vyznání je jejich nový patriarcha, a stále s tím na 
něj doráželi. Svatý Meletius složil kázání na základě pravověrné 
víry, utvrzené na prvním všeobecném sněmu v Niceji, a pronesl ho 
v chrámě k lidu. Oslavoval a vyznával, že Otec je se Synem vždy 
jedné podstaty, jedné přirozenosti, rovný, ne stvořený, ale Stvořitel 
všeho stvoření. Když tak svatý hlasitě lid učil, ariány to velmi pobou-
řilo a vyvolali vzpouru. Pravověrní se však zaradovali nevýslovnou 
radostí, že vidí na apoštolském stolci pravověrného biskupa. Ariáni 
ale už třicátého dne po jeho dosazení na patriarchální stolec Meletia 
vyhnali, začali ho všude očerňovat a nazývat přívržencem heretika 
Sabellia. Pak navedli císaře, aby Meletia odsoudil do vyhnanství 
a vyvezli ho v noci tajně z Antiochie. Na jeho místo vybrali svého 
stoupence, ariána Euzoea.

Když sv. Eusebius, biskup samosatský, viděl, jaké povstání roz-
poutali v antiochijské církvi heretici a že se vůči nevinnému sv. Me-
letiovi, novému biskupovi, dopustili křivdy, měl s ním velký soucit. 
Vstal, vyšel z Antiochie, nikomu nic neřekl a šel do svého města. 
Ariáni si vzpomněli, že má u sebe jimi všemi podepsanou listinu, 
podle níž byl Meletius zvolen na patriarchální stolec. Báli se, aby 
je na sněmu neodhalili, že sami jednohlasně arcibiskupa zvolili a 
hned ho vyhnali. Požádali proto císaře, který byl tehdy v Antiochii, 
aby poslal za Eusebiem, aby vydal určení, které měl u sebe. Císař 
hned poslal za Eusebiem nejrychlejší koně. Když ho poslové dohnali 
a řekli mu o císařském příkazu, biskup odpověděl: „Společné roz-
hodnutí o zvolení Meletia patriarchou, jež mi bylo svěřeno, nikomu 
neodevzdám, jedině pokud se ti, kteří mi dokument svěřili, shromáždí 
společně.“ Posel se vrátil k císaři s prázdnýma rukama. Císař se 
velmi rozhněval, podruhé poslal za Eusebiem a ve svém listě tvrdě 
napsal, že když nechce listinu vydat, aby mu usekli pravou ruku. 
Napsal to proto, že chtěl biskupa postrašit, ale poslovi nenařídil, 
aby to udělal. Císařský posel znovu dohnal Eusebia a předal mu 
císařský list s hrozbou. Když si sv. Eusebius dopis přečetl, ihned 
vztáhl obě ruce se slovy: „Nejen pravou, ale i levou mi usekněte! 
Důkaz, který odhaluje zjevné ariánské zlo a bezpráví, vám nedám.“ 
Poslanec se znovu vrátil s prázdnou. Když císař uslyšel, jakou dal 
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svatý odpověď, velmi se podivil jeho nebojácné odvaze a nezlomnosti 
a později ho přede všemi chválil.

Za několik let zločinný císař Konstancius zemřel a po něm na-
stoupil Julián Odpadlík (361–363). Ten sice vrátil z vyhnanství na 
antiochijský stolec sv. Meletia, ale pak ho znovu vyhnal, neboť za 
Juliánovy vlády trpěla Kristova církev ještě více. K ariánské herezi, 
která stíhala všechny pravověrné, se přidalo ještě pronásledování 
ze strany modloslužebníků. Císař se zjevně odřekl Krista, přinesl 
oběť modlám a rozpoutal pronásledování křesťanů, a zejména du-
chovních. Mnoho církví zůstalo bez svých kněží a biskupské stolce 
bez pastýřů: byli zabiti anebo rozehnáni, jedni Ariem za vlády Kon-
stancia, jiní modláři za vlády Juliána. Kdyby Pán nevzal Juliánovi 
život, a tím i vládu, sotva by nějaká církev se svými duchovními 
zůstala (nedotčena). V této tak kruté době sv. Eusebius tajil svou 
biskupskou hodnost, oblékl se do vojenského oděvu, obcházel Sý-
rii, Fénicii i Palestinu a utvrzoval křesťany ve svaté víře. Tam, kde 
našel církev bez duchovních, ustanovil kněze, jáhny i jiné kleriky. 
Někde ustanovil i biskupy z těch, kteří odmítali ariánské učení a 
měli pravověrné smýšlení. Tak velkou horlivost pro Krista, takovou 
námahu, úsilí a péči o Kristovu církev vynakládal tento velký Boží 
hierarcha Eusebius. Když zahynul zločinný Julián a nastoupil po 
něm Jovián (363–364), zbožný, Krista milující císař, sv. Meletius se 
znovu vrátil na svůj stolec. Tehdy i sv. Eusebius a jiní pravověrní 
biskupové znovu mohli zaujmout své stolce.

Na radu sv. Eusebia sv. Meletius svolal v Antiochii místní sněm, 
na němž se sešlo 27 biskupů. Mezi nimi byl i Eusebius, jako první 
po Meletiovi. Sněmu se zúčastnil i sv. Pelagius, biskup laodicej-
ský. O jeho čistém a svatém životě je napsáno, že když ho v mládí 
rodiče přemlouvali k sňatku a uvedli ho pak do svatební komna-
ty, přesvědčil svou nevěstu k zachování neporušeného panenství. 
V manželství pak žili jako bratr se sestrou ve svaté čistotě. Měl i 
mnoho jiných ctností.

Na tomto místním sněmu v Antiochii svatí otci přikázali všem 
vyznávat a pravověrně se držet víry, která byla utvrzena na prvním 
všeobecném sněmu v Niceji, že Syn je jedné podstaty s Otcem. Sou-
hlasili s tím i ariáni a vlastnoručně dokumenty sněmu podepsali, ale 
učinili tak pokrytecky, dočasně, protože se chtěli zalíbit zbožnému 
císaři a také pravověrným svatým biskupům Meletiovi, Eusebiovi a 
Pelagiovi. Báli se jich, neboť byli císaři velmi blízcí. Zbožný císař tyto 
sloupy církve velmi ctil pro jejich pravověrnost a svatost a ve všem 
je poslouchal. Heretici z nich proto měli takový strach a připojili se 
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k církvi pravověrných. Zbožný císař Jovián ale brzy zemřel. Místo 
něj nastoupil Valens (364–378) a heretici se znovu vrátili ke své 
bludné víře. Svedli k ariánství i císaře skrze jeho ženu Domnicu, 
ariánku. Pravověrná církev znovu trpěla křivdu a její pastýři byli 
vyháněni. Meletius byl opět vyhnán do Arménie, Pelagius do Arábie 
a sv. Eusebius byl odsouzen k vyhnanství do Thrákie.

Nespravedlivý soud nespravedlivého císaře odsoudil Eusebia 
k vyhnanství a tento rozsudek mu přinesli do Samosaty, když už 
se den schyloval k večeru. Jakmile se o tom sv. Eusebius dozvěděl, 
zavolal k sobě císařského posla, který s rozsudkem přišel, a řekl mu: 
„Nyní o tom pomlč, nikomu neříkej o příčině svého příchodu. Pokud se 
o tom lidé dozvědí, naplní je taková horlivost, že se vzbouří a zabijí 
tě. Já pak budu vinen za tvou smrt.“ Když to řekl, odsloužil večerní 
modlitby a jen co nastala noc, pověděl tajemství i svůj úmysl jed-
nomu ze svých věrných služebníků. Jakmile všichni usnuli, vstal a 
vyšel s tímto sluhou z domu. Sluha ještě stihl vzít přikrývku a knihu 
a nesl je za ním. Přišli k řece Eufratu, která pak tekla kolem měst-
ských hradeb, nasedli do člunu a pluli do města, které se nazývalo 
Zeugma. Požádal veslaře plout celou noc, i když to bylo namáhavé, 
a když už nastával den, dorazili k městu.

Obyvatelé Samosaty se dozvěděli, že svatý biskup od nich odešel, 
dali se do velkého pláče a naříkání a začali se ptát jeden druhého, 
kam šel. Kdosi z těch, kteří viděli, jak svatý usedal do loďky a při-
kázal, aby ho vezli do města Zeugmy, to lidem pověděl. Lidé hned 
nasedli do mnoha člunů a spěchali za ním. Dohnali ho v Zeugmě. 
Začali plakat a snažili se ho přimět k návratu do města. Svatý však 
nesouhlasil. Jak ho jen nepřesvědčovali, a jaká slova při tom nepro-
nášeli! Vrhali se mu k nohám a omývali je slzami, jen aby se vrátil 
na svůj stolec. Svatý Eusebius jim připomínal apoštolovo slovo, že 
se má každá duše podřizovat vyšší vládě a že není taková vláda, 
která by nebyla od Boha, a pokračoval: „Nemohu být protivníkem 
císařského nařízení. Také i vás by neminulo, abyste se protivili císař-
ské vůli.“ Lidé viděli, že ho nemohou vrátit, dali mu na cestu jedni 
zlato, druzí stříbro, oděv, ještě jiní své otroky, protože odcházel do 
dalekého kraje. Svatý však od nich vzal jen málo. Všechny poučil, 
aby se drželi pravověrné víry a apoštolských dogmat, za všechny 
se pomodlil, požehnal jim a vydal se na cestu, aby včas dorazil do 
Thrákie, kam byl odsouzen k vyhnanství. Když přišel do Istrie, dozvě-
děli se zprávu, že Thrácký kraj okupují Gótové a celý ho zpustošili. 
Eusebius proto nepokračoval dál do Thrákie, ale zůstal v Istrii a 
přebýval tam až do smrti císaře heretika Valenta.
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Ariáni poslali do města Samosaty místo Eusebia biskupa jmé-
nem Eunomius, který měl ariánské smýšlení. Když vešel do města, 
nikdo mu nevzdal náležitou biskupskou poctu, nikdo mu nevyšel 
vstříc, ani jeden člověk, ani bohatý, ani chudý, ani řemeslník, ani 
zemědělec, ani muž, ani žena, ani starý, ani mladý, ani žádné dítě. 
Celé město bylo pravověrné a nechtělo heretického biskupa uctít 
ani od něj přijmout požehnání a vůbec ho ani vidět.

Když zlý císař Valens zahynul, usedl na trůn pravověrný císař 
Gracián (375–383). Okamžitě propustil všechny pastýře i jiné za-
svěcené osoby, které byly ve vyhnanství za pravověrnost, a svým 
výnosem jim nařizoval, aby znovu obsadili své stolce. Poté, co se 
Eusebius za nevýslovné radosti věřících vrátil na svůj stolec, snažil 
se s ostatními pastýři zavést církevní řád. Když viděl, že jsou někte-
ré stolce po sesazení ariánů prázdné, spěchal pro radu a souhlas 
k sv. Meletiovi, vybral na ta místa muže důstojné, silné v pravověr-
nosti, vysvětil je na biskupy a prázdná biskupství jimi obsadil. Po-
slední jeho rukama vysvěcený a určený biskup byl vybrán do města 
Dolichu, které bylo plné ariánské hereze. Svatý Eusebius se sám 
spolu se svým sluhou vydal do tohoto města, protože chtěl tamější 
církev očistit od hereze a uvést na stolec pravověrného pastýře. Když 
vcházel do města, jedna žena, ariánka, na něj hodila ze střechy 
džbán. Udeřil ho silně do hlavy a velmi ho zranil. Svatý Eusebius 
z toho tak těžce onemocněl, že vzápětí odešel k Pánu. Když umíral, 
pod přísahou prosil všechny, kteří s ním byli, aby se nijak té ženě 
nemstili, ale následovali svého Pána a Vládce, který se za ty, kteří 
Ho křižovali, modlil: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ Stal 
se tak podoben i sv. Štěpánovi, který se modlil za ty, kdo ho ka-
menovali. Tak mučednicky zemřel velký, bohumilý služebník Boží 
Eusebius. Utrpěl z ariánské ruky smrtelný úraz za Božího Syna, 
jedné podstaty s Otcem.
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SVATÁ MUČEDNICE AGRIPINA

Svatá panna Agripina se narodila a vyrostla ve starověkém Římě. 
Už od dětství se odevzdala Bohu. Podle slov apoštola se stala libou 
vůní pro ty, kteří jdou ke spáse. Jako voňavé jablko či vonná růže, 
takový dávala příklad ctnostného a dobročinného života. Duchov-
ní vůně se linula z jejího života k užitku srdcí věřících a zaháněla 
zápach zlých vášní. Svou duši ozdobila panenskou čistotou, za-
snoubila se Kristu a z lásky k svému Ženichovi šla směle a mužně 
na muka a velké rány. Bylo to za vlády císaře Valeriána. Byla bita 
po těle holemi a polámali jí kosti. Strhli z ní oděv a spoutali řetězy, 
ale ona byla osvobozena neviditelnou rukou Božího anděla, který ji 
posílil, aby zničila modlářskou ohavnost. V mukách, ale v nezlom-
né věrnosti Kristu, odevzdala svého ducha Bohu. Jiné Kristovy 
služebnice, Bassa, Pavla a Agatonika, tajně vzaly tělo mučednice a 
odnesly jej z Říma. Chodily z místa na místo a pak se plavily mořem, 
až dorazily do sicilského města Mineo. Tam svaté tělo pochovaly. 
Když Sicílie přijala tyto důstojné ostatky mučednice, hned se zbavila 
temné, běsovské zloby a modlitbami sv. Agripiny byla ochráněna i 
před Saracény. Když Saracéni přitáhli k městu, kde byl jí zasvěcený 
chrám a odvážili se ho dobývat, najednou je stihla rychlá záhuba. 
U jejího hrobu byla darována uzdravení z různých nemocí i malo-
mocní, kteří přicházeli s vírou, byli očišťováni, a její svaté modlitby 
vyháněly každý neduh milostí Krista, našeho Boha.
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SVATÁ BLANDINA A SPOLUMUČEDNÍCI

V polovině 2. století přišli žáci 
sv. Polykarpa, Pothin a Ireneus, do 
jižní Galie. Křesťanství se slibně šířilo. 
Za císaře Marca Aurelia (161–180) se 
však rozpoutala nová bouře pronásle-
dování církve. Také v Lyonu bylo mno-
ho křesťanů zatčeno. Všichni neměli 
tolik statečnosti a vytrvalosti, aby byli 
schopni pít hořký kalich, který jim 
Pán podával. Asi deset z nich podlehlo 
hrůzám muk i smrti, zapřelo Krista a 
odpadlo k modloslužbě, což ostatním 
věřícím způsobilo nevýslovný zármu-
tek. Mnozí křesťané se začali bát, zda 
budou mít v pronásledování dost síly, 
aby vytrvali ve věrnosti až do konce. 
Všichni se povzbuzovali ke stálosti ve 

víře a horlivě se dnem i nocí modlili za sebe i za odpadlé spolubratry.
Do vazby vzali i pohanské služebníky křesťanů, aby svědčili proti 

svým pánům. Ze strachu před smrtí vypovídali, že prý křesťané 
vraždí nemluvňata, pojídají jejich maso a pijí jejich krev a že se 
dopouštějí ohavných nemravností. Mezi zatčenými křesťany byla 
služebná Blandina, dívka tak útlá, že se uvěznění křesťané obávali, 
aby ji ukrutná muka nezviklala ve víře a nepřemohla. Avšak radost-
ně žasli a velebili Boha, když slabá dívka, podrobená od rána do 
večera hroznému mučení, snášela všechny bolesti s podivuhodnou 
trpělivostí. Zůstala klidná, zatímco se jeden kat za druhým v únavě 
vzdávali a odstupovali, až nakonec všichni prohlásili, že již nevědí, 
jakým novým mučením by zviklali statečnost křesťanské hrdinky. 
Kdykoliv byla na mučidlech a soudce ji vyslýchal, odpovídala: „Jsem 
křesťanka, u nás se neděje nic zlého.“ Tímto vyznáním nabývala 
úlevy v bolestech a nové síly. Současně byli drženi ve vězení i ti slabí 
křesťané, kteří ze strachu před mučením zapřeli svou víru. Pohané 
je pokládali za zločince, pohrdali jimi a zacházeli s nimi ještě hůř 
než s věrnými vyznavači Krista. Byl však velký rozdíl mezi oběma 
druhy vězňů. Věrní křesťané se v utrpení těšili myšlenkou, že je 
snášejí pro svého milovaného Spasitele a posilovali se navzájem 
nebeskou útěchou, kdežto odpadlíci v žaláři bezútěšně sténali a 
trápily je výčitky svědomí. Konečně císařský legát v Lyonu stanovil 
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den, kdy měli být křesťané popraveni. Nejprve byli mučeni Maturus 
a Sanctus. Nakonec je sťali mečem. Blandinu předhodili šelmám. 
Když jí šelmy neublížily, byla zase odvedena do žaláře.

Nadešel čas výročního trhu a slavných her. Legát dostal od císaře 
rozkaz, aby ti křesťané, kteří ve víře setrvají, byli usmrceni. Římští 
občané ať jsou sťati mečem a ostatní předhozeni dravé zvěři. Tak se 
také stalo. Odpadlíci měli být propuštěni na svobodu. Byli předve-
deni, aby svou víru ještě jednou veřejně zapřeli. Sužováni výčitkami 
svědomí, vědomi si vlastního provinění a zahanbeni, kráčeli jako 
zbabělci, nesměle se skloněnými hlavami před soud. Jaké však bylo 
legátovo překvapení a jak žasl zástup pohanů, když tito lidé odvo-
lávali své dřívější výpovědi, hořce litovali, že ze slabosti a strachu 
svou víru zapřeli, vyznávali Krista a prohlásili, že jsou ochotni pro 
něho zemřít! I oni byli ihned popraveni.

A tak zbývala jediná Blandina, která s dychtivostí očekávala tu 
chvíli, kdy jí bude dáno, aby mučednickou smrtí dosáhla vítězství. 
Když nastal poslední den her, došlo i na ni. Byla zbičovaná, posadili 
ji na rozpálenou lavici, potom zavinuli do sítě a předhodili divokému 
býku, který ji vymrštil do výšky, smýkal, trkal a ušlapal. Stalo se to 
roku 177. Roku 179 napsala lyonská obec věřících zprávu o tomto 
pronásledování do obcí ve Frýgii, odkud většina umučených křes-
ťanů pocházela. Eusebius z Caesareje, starokřesťanský dějepisec, 
tento dopis zařadil do církevních dějin.

(Jejich památka se slaví 2. června)

SVATÝ EBERHARD Z BIBURGU

Svatý Eberhard, arcibiskup solnohradský,1 byl na sklonku svého 
záslužného působení na vinici Páně podroben z Božího dopuštění 
těžké zkoušce a velkému soužení. Jeho příbuzný, císař Fridrich I. 
Barbarossa (Rudovous), povstal proti řádnému papeži Alexandro-
vi III. (1159–1181) a způsobil v církvi nedobrý rozkol. Eberhard stál 
věrně při papeži a byl proto pronásledován. Roku 1164 císař svolal do 
Würzburgu říšský sněm. Zde přísahal, že nikdy neuzná papeže Alexan-
dra III., a žádal, aby se také všechna přítomná knížata i biskupové 
tohoto papeže odřekli a přidali se k nepravému papeži Paschalovi III.

1 Solnohrad — dnešní Salzburg
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Biskupové chtěli raději uprchnout, než se dopustit této zrady. Byli 
však násilím zadrženi a donuceni poslechnout. Jen mohučskému 
arcibiskupu Konrádovi se podařilo tajně odejít z města. Biskupové, 
kteří se sněmu nezúčastnili, obdrželi příkaz, aby do tří týdnů složili 
přísahu nepravému papeži. Kdo by se zdráhal, měl být sesazen a 
vyhnán.

Eberhard předvídal obsah jednání na říšském sněmu a do Wür-
zburgu se nedostavil. Když dostal rozkaz, aby se podrobil císařově 
vůli, statečně prohlásil: „Raději chci mít za nepřítele císaře než Boha.“ 
Císař se to dozvěděl a nařídil ho stíhat, i když to byl jeho příbuzný. 
Jeho území dal zpustošit, zapálit Solnohrad, vyloupit kláštery, arci-
biskupské statky pobrat a rozdat nekněžím. Ani vším tímto násilím 
ale nedokázal zlomit apoštolskou věrnost a stálost velkého pastýře. 
Eberhard zemřel roku 1164.

(Jeho svátek se slaví 22. června)

SVATÝ IGOR ČERNIGOVSKÝ

Kníže Igor se narodil na po-
čátku 12. století v Kyjevské Rusi. 
Byl synem Olega Svjatoslavoviče, 
černigovského knížete, a pravnu-
kem kyjevského velkoknížete Ja-
roslava Moudrého.

Polovina 12. století byla na 
Kyjevské Rusi poznamenána ros-
toucími knížecími spory. Tehdy se 
v Kyjevě vystupňoval boj o vládu 
mezi dvěma knížecími rody: Msti-
slaviči a Olgoviči. V roce 1138 byl 
kyjevský trůn obsazen Olgoviči — 
usedl na něj starší bratr knížete 
Igora Vsevolod.

Později, když zřejmě již tušil 
svou blízkou smrt, odkázal trůn svému mladšímu bratru Igorovi se 
slovy: „Pokud mě Bůh povolá na věčnost, dám Kyjev svému bratru 
Igorovi.“ 1. srpna 1146 kníže Vsevolod zemřel a na trůn nastoupil 
jeho mladší bratr Igor. Se zbožnou oddaností políbil kříž a přísahal 
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věrnost lidu. Jeho vláda na kyjevském trůnu však trvala jen dvanáct 
dní, neboť z Perejaslavi přijel kníže Izjaslav z rodiny Mstislavičů a 
hodlal uchvátit moc. Kvůli intrikám a zradě byl Igor zajat a málem 
přišel o život. Několik dní byl držen ve Vydubyckém klášteře a poté 
byl převezen do žaláře kláštera sv. Jana v Perejaslavi. Zde kníže 
přehodnotil celý svůj život a začal přemýšlet o věčnosti. Když viděl 
marnost světského života a zhoubnost bratrovražedného boje o kní-
žecí trůn, rozhodl se zasvětit svůj život Bohu. Jeho bratranec Nikola 
Svjatoša1 udělal totéž, ale o 40 let dříve, pohrdl světskými statky i 
mocí a stal se mnichem. A tak, osvícen Boží milostí, se Igor obrátil 
na svého protivníka Izjaslava se slovy: „Už dříve, za dnů své vlády, 
jsem chtěl zasvětit svou duši Bohu. Nyní, jsa ve vězení a téměř nad 
hrobem, co si mohu přát jiného?! Chtěl jsem světské království a nyní 
si přeji jen nebeské.“ Izjaslav odpověděl: „Jsi volný, ale propouštím 
tě jen kvůli nemoci.“

Igor byl přenesen do mnišské cely a ležel tam osm dní téměř 
mrtvý. Přestože ho sužovala nemoc, začal žádat o mnišský postřih. 
Stalo se tak v předvečer svátku Zjevení Páně. K překvapení všech 
se mnich Gabriel (takové dostal mnišské jméno) úplně uzdravil. Tak 
nastoupil zbožný kníže na cestu služby Bohu a přestěhoval se do 
kláštera sv. Theodora v Kyjevě, kde přijal později schimu se jménem 
Ignác. Již z mládí si zamiloval modlitbu, církevní zpěv a bohosluž-
by a nyní se jim mohl oddat celým svým srdcem. Kráčel po cestě 
horlivého mnišského života, ve všem se snažil spatřovat Boží vůli, 
plnil všechny mnišské předpisy a trávil dny půstem a modlitbou.

Mezitím Igorův bratr, černigovský kníže Svjatoslav, se rozhodl 
získat zpět trůn svého bratra, a proto kníže Izjaslav, který vládl v 
Kyjevě, začal proti němu sbírat vojsko. Rozvášněný dav křičel na 
knížete: „My půjdeme s tebou!“ Byl tam také jeden bezbožník, který 
řekl lidu: „Pamatujme, že nepřítel knížete a lidu Igor není ve vězení, 
ale žije pokojně v klášteře sv. Teodora. Zabijme ho a pak potáhneme 
na Černigov!“

Rozběsněný dav už nemohl zastavit nikdo. Kníže Igor — mnich 
Gabriel — cítil, že se blíží jeho smrt, poklekl ve své cele před iko-
nou Matky Boží a začal se modlit: „Má Paní a matko, blíží se 
konec mého života. Vidím své hříchy a nicotu před Bohem. 
Pros tedy svého Syna o milost upřímného pokání a odpuštění 
všech mých hříchů, abych očištěn Jeho krví mohl v pokoji odejít 
do nebeských příbytků. Pane Ježíši, odpusť mi, když jsem žil 

1 viz IV. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 14. října, str. 80
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pro sebe, šel za slávou světa a nemyslel na Tebe, mé největší 
dobro. Nyní, když jsem poznal Tvou lásku, zcela se Ti ode-
vzdávám a odpouštím svým nepřátelům, stejně jako Ty jsi mi 
odpustil všechny mé hříchy. Bože, přijmi do svých rukou ducha 
svého služebníka!“

Po těchto slovech vyšel ke svým nepřátelům, kteří z něj strhli 
mnišský oděv a vytáhli ho z chrámu na ulici. Nejvíce se ho snažil 
chránit bratr knížete Izjaslava Vladimír, který ho vysvobodil z davu 
a ukryl v domě své matky. Bezbožníci však prolomili bránu do dvo-
ra, rozsekali dveře místností, vyvlekli mnicha ven a nemilosrdně 
ho zabili. Potom mu přivázali k nohám provaz, s posměšky ho táhli 
ulicemi a nakonec ho mrtvého nechali ležet na tržišti. Takto zemřel 
v den páteční ctihodný Igor, trpě spolu s Kristem, který za nás trpěl 
a zemřel na kříži. Mnoho dobrých a čestných lidí plakalo nad za-
vražděním nevinného knížete. Pak kníže Vladimír nařídil igumenovi 
kláštera sv. Teodora, aby Igora pohřbil.

Igumen s pláčem oblékl tělo mučedníka do hábitu schimnika1 
a odnesl ho do chrámu. Během pohřbu igumen zvolal tato slova: 
„Běda těm, kteří dnes žijí, běda marnému věku a krutým srdcím!“ Tato 
slova byla doprovázena hrozivým znamením — hromem a strašnými 
blesky. Lidé se zděsili a volali: „Pane, smiluj se!“ a začali opožděně 
oplakávat svou vinu. Všichni pochopili, že byl zabit nevinný, svatý 
muž. Stalo se to roku 1147.

5. června 1150 byly svaté ostatky knížete Igora přeneseny s vel-
kými poctami do Černigova. V jejich blízkosti Pán vykonal ke slávě 
svého věrného služebníka a na jeho přímluvu četné zázraky.

(Jeho svátek se slaví 5. června.)

1 mnich, který přijal velkou schimu (nejvyšší stupeň mnišství)
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NAROZENÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

Když se naplnil 
čas, sv. Alžběta po-
rodila ve svém stáří 
syna z již odumřelého 
lůna, tak jako kdysi 
Sára Izáka. Jeden zá-
zrak tak předcházel 
druhému: než Panna 
porodila Krista, vě-
kem zestárlá porodila 
Kristova předchůdce, 
aby ti, kteří uvidí nadpřirozené narození ze zestárlé ženy, uvěřili 
v nadpřirozené narození, k němuž mělo dojít z čisté panny, a aby si 
řekli, že všemohoucí Boží síla, která změnila neplodnost stařenky, 
je dost silná k tomu, aby neporušenou pannu učinila matkou.

Naplnila se slova svatého posla dobré zvěsti Gabriela, který Za-
chariášovi řekl: „Tvá žena ti porodí syna a mnozí se budou radovat 
z jeho narození.“ Radovali se i příbuzní i ti, kteří s velkou touhou 
očekávali příchod Mesiáše. Přestože nevěděli, že už nastalo tajemství 
Kristova vtělení, jejich duch se v čase narození Kristova předchůdce 
radoval. Duch svatý rozveselil jejich srdce zvěstí, která vzbudila 
naději v to, v co doufali.

Osmého dne přišli kněží i příbuzní do Zachariášova domu, aby 
obřezali dítě a chtěli ho nazvat jménem jeho otce, Zachariáš. Matka 
však nesouhlasila. Svatá Alžběta byla manželkou i matkou proroka 
a sama se také stala hodnou daru prorokování. Prorocky přikáza-
la pojmenovat z ní narozené dítě tím jménem, které neslyšela od 
manžela, protože když se vrátil z chrámu domů, měl jazyk svázaný 
němotou. Nemohl své manželce říct, že viděl anděla, který mu ozná-
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mil radostnou zvěst o početí jejich syna ani o tom, že anděl řekl: 
„Dáš mu jméno Jan.“

Duchem svatým vedená matka nazvala jako prorokyně nemluvně 
Janem. Podobně i dříve prorocky poznala v příchodu Marie Boží 
Matku, když řekla: „Odkud mi to, že matka mého Pána přišla ke 
mně?“ Ti, co měli obřezat nemluvně, se ptali jeho otce, jak by chtěl 
dítě pojmenovat. On požádal o tabulku a napsal: „Jeho jméno je 
Jan.“ Zachariášovi se hned otevřela ústa, jeho jazyk byl osvobozen 
z němoty, začal mluvit a oslavovat Boha.

Ruka Pánova byla s dítětem, rozmnožovala v něm svou milost 
a ochránila ho i od Herodova meče. O Janově zázračném narození 
přišla zpráva i k Herodovi. Podivil se tomu a řekl: „Kým to dítě bude?“

Když se náš Pán Ježíš Kristus narodil v judském Betlémě a přišli 
mudrci z východu a ptali se na nově narozeného Krále, Herodes po-
slal vojáky do Betléma pozabíjet všechny děti do dvou let. Vzpomenul 
si i na Jana, Zachariášova syna, o jehož zázračném narození slyšel, 
a řekl si: „Copak on má být židovským králem?“ Usmyslel si, že ho 
zabije, a záměrně poslal vrahy do Zachariášova domu v Ejn Kerem.

Nenašli ho však, protože když začalo vraždění dětí v Betlémě, 
halas a křik bylo slyšet až do Ejn Kerem, který od něj není velmi 
daleko. Když se stalo známo, co je příčinou křiku, sv. Alžběta ihned 
vzala malého Jana a utekla do nejvyšších hor v pustině. Svatý Za-
chariáš byl tehdy v Jeruzalémě, kde sloužil jako obvykle v chrámě, 
když na něj přišla řada. Herodovi poslové nenašli, koho hledali, a 
vrátili se k tomu, který je poslal, s nepořízenou.

Herodes je poslal za Zachariášem do chrámu s příkazem: „Dej 
mi svého syna Jana.“ Svatý Zachariáš odpověděl: „Já nyní sloužím 
Pánu, Bohu Izraele, a nevím, kde můj syn je.“ Herodes se rozhněval 
a poslal k němu podruhé s rozkazem: „Jestli Zachariáš nedá syna, 
zabijte ho!“ Vrazi, divocí jako zvěř, šli vykonat, co jim bylo přikázá-
no. S hněvem křikli na Božího kněze: „Kde jsi schoval svého syna? 
Dej nám ho, protože tak přikazuje král! Jestli syna nedáš, sám hned 
zahyneš!“ Svatý Zachariáš jim odpověděl: „Vy zabijete mé tělo, 
Pán však přijme mou duši.“

Vrahové se hned vrhli na Zachariáše, jak jim Herodes přikázal, 
a zabili ho mezi chrámem a oltářem.
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SVATÁ LUTGARDA

Narodila se roku 1182 v Tongernu poblíž Lutychu v Brabantsku. 
Pocházela z měšťanské rodiny. Její světsky smýšlející otec myslel 
jen na pozemské štěstí v radovánkách a matka zase na duchovní 
hodnoty. Otec, aby zajistil dceři budoucnost, uložil již v jejím útlém 
dětství u známého obchodníka 20 hřiven stříbra, aby se zúročily na 
její věno. Podporoval dceřiny rozmary, přehlížel chyby a vychovával 
z ní sebejistou bytost. Později měla velký výběr nápadníků a otec jí 
sliboval výhodného ženicha a bezstarostný život.

Avšak za nějaký čas obchodník, u něhož se mělo stříbro zúročit, 
přišel na mizinu a nedostali z něj víc než jednu hřivnu. O chudou 
nevěstu poklesl zájem a Lutgarda přestala se zábavami a začala 
dbát matčiných rad. Přemýšlela nad dosavadním životem, v srdci 
cítila lítost a pro nesprávnost svého dosavadního života plakala a 
kála se. Jednoho dne se jí ukázal Pán Ježíš, ukázal na ránu ve 
svém boku a řekl: „Vzdej se touhy po marné pozemské lásce. 
Hle, znamení pravé a svaté lásky, hle zdroj nepomíjející ra-
dosti a blaženosti!“ V tu chvíli se v jejím životě dovršilo obrácení. 
V myšlenkách stále viděla krvácející ránu v Ježíšově boku a začala 
horlivý duchovní život.

Ačkoli se však zřekla světa, svět na ni nepřestal doléhat. Proto 
se rozhodla všeho vzdát a se souhlasem matky vstoupila do kláš-
tera. Přijala řeholní hábit a začala žít s velkou duchovní horlivostí. 
V 18 letech složila řeholní sliby a od té doby žila v mimořádně 
důvěrném spojení s Ježíšem, často rozjímala o Jeho utrpení a ko-
nala kající skutky. S velkou úslužností a laskavostí pečovala také 
o nemocné řeholnice a snažně vykonávala všechny povinnosti a 
nejrůznější práce v klášteře.

Lutgarda v roce 1235 oslepla a posledních 11 let trávila ponořena 
do temnoty. Ve svém nitru se setkávala se svým Spasitelem a on jí 
byl útěchou ve všem trápení. Pak po prudké zimnici skonala.

Od roku 1827 jsou její ostatky uloženy ve farním chrámu v Bas
-Ittre v Barbantsku.

(Její svátek se slaví 16. června.)



512

SVATÝ KAREL LWANGA
A DALŠÍ UGANDŠTÍ MUČEDNÍCI

Ačkoli při pobřeží severní Afriky se křesťanství šířilo již v době apo-
štolské, do střední Afriky přišli první misionáři teprve v roce 1879. 
Mnozí domorodci se dali pokřtít a snažili se získat pro víru i jiné. 
Počet křesťanů tak začal rychle růst, což se nelíbilo černošským 
čarodějům a náčelníkům, kteří se snažili ovlivnit krále, aby zaujal 
ke křesťanům nepřátelský postoj. Úspěch začali mít, až když se v říj-
nu 1884 stal novým králem Mwanga. I když zpočátku byl křesťanům 
nakloněn, pod vlivem intrikánského důvěrníka čarodějů katikkira 
(prvního ministra) Mukasy, osmnáctiletý král zcela změnil svůj po-
stoj a začal křesťany nenávidět. Přispívala k tomu i jeho nemravnost 
a homosexuální sklony, jež byly v rozporu s křesťanským učením.

Josef Mukasa Balikuddembe,1 jeden z předních královských 
úředníků, hájil křesťany a napomínal krále, aby neposkvrnil své 
ruce nevinnou krví. Za to byl odsouzen k smrti a popraven. Před 
popravou řekl katovi: „Řekni králi, že mne odsoudil nevinně, odpou-
štím mu však z celého srdce. Řekni mu dále, aby svého činu litoval, 
nebude-li litovat, vyjednáme si svou věc před Božím soudem.“

1 Josef Mukasa, pozdější mučedník, je jiná osoba než katikkiro Mukasa.
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Josef Mukasa byl i vychovatelem královských pážat. Dával jim 
nejlepší příklad a povzbuzoval je k dobrému. Nebylo to marné. Večer 
dne 25. května byl král na procházce a uviděl, jak páže Dionýsius 
Ssebuggwawo učí kamaráda katechizmus. „Co to děláte?“ tázal se 
král. „Učím svého přítele katechizmus,“ odpověděl Dionýsius. Král 
se rozhněval a řekl: „Jen počkej, vyženu ti tvou drzost z hlavy!“ a 
probodl chlapce kopím.

To bylo znamením k všeobecnému pronásledování křesťanů. 
Následujícího dne si dal král předvolat pážata, přísně je pokáral a 
řekl: „Ti, kteří se modlí, ať předstoupí sem!“ Ihned vystoupilo dvacet 
mladíků na označené místo. Byli svázáni a odvedeni do žaláře.

Pak byli hnáni k místu popravy v Namugongu, vzdálenému 
16 mil. Šli na smrt radostně a s láskou. V ten den byl veden na 
smrt i Jakub Buzabaliao, který chtěl krále obrátit na víru a král si 
přál, aby jeho usmrcením popravy začaly.

Každého z mladých Kristových vyznavačů zavázali do otýpky 
rákosí a položili vedle sebe. Potom je zapálili od nohou, aby více a 
déle trpěli. Kati se jim posmívali: „Ať vám pomůže váš Bůh a vysvo-
bodí vás z ohně!“ Karel Lwanga odpověděl: „Ubohý blázne! Nevíš, 
co mluvíš. Je mi, jako bys na mne lil čerstvou vodu. Tebe však Bůh, 
jemuž se posmíváš, uvrhne do opravdového ohně!“

Hlavní kat chtěl zachránit svého syna, malého Mbagu Tuzinde, 
a proto po něm chtěl příslib, že se přestane modlit, ale chlapec ho 
odbyl zdůrazněním, že je křesťan a bude se modlit, dokud bude 
živ. Poněvadž byl proti svodům k odpadu jako skála, jeho otec ho 
usmrtil ranou do týlu, aby ho ušetřil muk v ohni.

Když plameny stoupaly, bylo slyšet jejich hlasy, jak se modlí a 
vzájemně povzbuzují, až jeden za druhým postupně umlkal. Nej-
mladší z nich byl 13letý Kizito. Když ostatní byli zavazováni do otepí 
rákosu, volal i malý Kizito: „Kde je moje otýpka? Každý má svou, 
já ji chci mít také!“ Kat ho tedy zavázal naoko též. Poslední slova, 
která Kizito pronesl, byla: „Nashledanou, přátelé. Jsme na cestě.“

Několika chlapcům byla pro různé přímluvy udělena milost.
3. června 1886, ve svátek Nanebevstoupení Páně, tak byl zaživa 

upálen Karel Lwanga spolu s dalšími dvanácti mladými křesťany. 
Dalších devět bylo umučeno různým způsobem v době od 26. květ-
na 1886 do 27. ledna 1887.

Krev ugandských mučedníků přispěla k rozkvětu křesťanství 
snad nejvíc ze všech afrických zemí. Na vrcholu, kde došlo k upálení 
mučedníků, byl k jejich památce vybudován chrám.

(Jejich památka se slaví 3. června.)
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SVATÁ PANNA A MUČEDNICE FEBRONIE

Stalo se to za vlády zločinného císaře Diokleciána (284–305). Po 
smrti prefekta Anthima si Dioklecián zavolal jeho syna Lýsimacha 
a jeho strýce Selena, jemuž umírající prefekt Anthimus svého syna 
svěřil, a řekl jim: „Vzpomínám, mládenče, na oddanost tvého otce 
vůči mně a chtěl bych na jeho místo dosadit tebe. Doneslo se ke mně 
však, že prý chováš náklonnost ke křesťanské víře. Odložil jsem 
proto svůj úmysl a čekám, dokud se nepřesvědčím, zda je pravda 
to, co o tobě říkají. Nyní tě chci poslat na východ, abys tam vymýtil 
křesťanskou víru. Když se k nám vrátíš, pak od nás přijmeš hodnost 
vojenského prefekta.“ Když to Lýsimachos uslyšel, neosměloval se 
císaři odpovídat, neboť byl ještě mladý, bylo mu teprve dvacet let. 
Vzal s sebou svého bratrance z matčiny strany jménem Primus, 
který byl comes,1 a svěřil mu velení nad vojáky.

Přišli na východ do oázy Palmýra v Syrské poušti. Selenus, Lý-
simachův strýc, byl velmi krutý člověk. Začal všechny křesťany 
popravovat různými druhy smrti. Jedny pálil ohněm, jiné předha-
zoval šelmám, ještě jiné stínal mečem a těla mučedníků nechával 
napospas psům. Pro jeho krutost zachvátil východní kraje velký 
strach. Mladý Lýsimachos velmi soucítil s křesťany, neboť jeho 
matka byla křesťankou a od ní se naučil poznání Krista. Jedné noci 
k sobě zavolal svého bratrance, velitele Prima, a řekl mu: „Prime, 
ty víš, že můj otec byl vírou pohan a jako pohan zemřel. Matka však 
zesnula jako křesťanka. Za svého života velmi dbala o to, abych se 
stal křesťanem. Já jsem se však bál císaře, a navíc jsem se bál i otce 
a nebyl jsem schopen udělat, čemu mě učila. Obdržel jsem od ní ale 
tento příkaz: ani jednoho křesťana nezabít a být Kristovým přítelem. 
Teď vidím, že můj strýc Selenus, zhoubce křesťanů, je zle mučí a 
zabíjí. Silně proto kvůli nim trpí má duše. Chci je tajně zachránit i ty, 

1 velitel jednotky římské polní armády



515

kteří jsou už v poutech pustit na svobodu, aby utekli a schovali se, 
kde mohou.“ Primus s ním souhlasil a vzájemně se utvrdili v tom, 
že budou křesťany šetřit. Kde uslyšeli, že jsou chrámy a křesťanské 
monastýry, tajně posílali posla, aby oznámil, že kat přichází a poradil 
jim, aby se schovali. Rovněž i vojákům, kteří s nimi měli jednotu 
ducha, velitel rozkázal, aby křesťany nezatýkali, ale naopak, aby už 
zajaté pustili a ti mohli utéci.

Zůstali v Palmýře dosti dlouho. Když Selenus umučil mnoho 
křesťanů, rozhodl se, že půjdou do města Sivapolis na asyrských 
hranicích, které byly pod kontrolou Říma. V tom městě byl i ženský 
monastýr. Žilo v něm 50 řeholnic. Jejich igumenií — představenou — 
byla Bryena, učednice ctihodné Platonidy, jáhenky a představené. 
Bryena měla u sebe dvě děvčata, která vychovala k řeholnímu životu. 
Jedna se jmenovala Prokla a druhá Febronie. Prokle bylo dvacet 
pět let, Febronii dvacet a byla dcerou Bryenina bratra. Febronie 
byla šlechetného vzezření, proto o ni měla Bryena velkou starost, 
jak ji ochránit v cudnosti před pokušeními tohoto světa. I sama 
Febronie toužila po úplném odevzdání se Kristu, a proto umrtvova-
la své tělo. Postila se a žila v takové zdrženlivosti, že nikdy nejedla 
dosyta chleba, ale vždy hladem a žízní a mnoha jinými hrdinskými 
činy a námahami si podřizovala své tělo. Také málo spala. Ložem jí 
byla holá deska, krátká a úzká. Na té desce a někdy i na holé zemi 
nakrátko ukládala k spánku své unavené tělo. Když se ji ďábel snažil 
ve snu pokoušet svými obrazy, hned vstávala, padla před Bohem 
na zem s rukama rozepjatýma ve tvaru kříže a se slzami se horlivě 
modlila, aby odehnala pokušitele. V pátek k nim do chrámu přichá-
zely zámožné ženy, aby se duchovně sytily moudrými poučeními. 
Bryena Febronii přikazovala, aby četla za závěsem, aby neviděla, 
jak světské ženy vypadají a jak se zdobí. Febronie je proto nikdy 
neviděla. Dobrá pověst o ctihodné Febronii se ale i tak roznesla po 
celém městě. Chválili ji za užitečná poučování i za ušlechtilý vzhled 
a za dobré zvyklosti. Byla laskavá, pokorná, cudná a ozdobená mno-
ha ctnostmi. Když o ní uslyšela jedna žena ze senátorského rodu 
jménem Hierie dostala velkou touhu Febronii uvidět a rozmlouvat 
s ní. Velmi o to Bryenu prosila, až ta svolila, a Hierii před tímto 
setkáním oblékla do mnišského oděvu. Hierie nikdy neslyšela pro 
duši tak prospěšná slova. Prolila tolik slz, že jimi skropila celou 
zem. Po tomto setkání se Febronie upřímně za Hierii modlila, aby 
se obrátila na cestu pravdy a byla započtena do vyvoleného Pánova 
stáda. Když přišla Hierie domů, vyprávěla o všem, co slyšela a čeho 
se od Febronie v monastýru naučila. Uprosila své rodiče, aby opustili 
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pohanský blud a otevřeli se poznání jediného pravého Boha, Ježíše 
Krista. Poslechli spasitelnou radu své moudré dcery, uvěřili v Krista 
a s celým svým domem přijali křest svatý. Spasení jejich duší bylo 
ovocem poučení Febronie a jejích svatých modliteb.

Po městě se rozletěla zpráva, že Selenus a Lýsimachos přicházejí 
do města mučit věřící v Krista. Mnoho křesťanů, kteří byli ve městě, 
i kněží a kleriků, proto všechno opustili a schovali se každý, kde 
mohl, a také sám biskup toho města ze strachu před katy odešel 
z města a skrýval se. Dozvěděly se o tom i řeholnice Bryenina mo-
nastýru. Přišly ke své igumenii a řekly jí: „Matko, co budeme dělat? 
Ohavní katané se jako lítá zvěř blíží k městu a všichni křesťané 
utíkají, protože se bojí muk.“ Bryena jim řekla: „A jak vy myslíte, co 
vy chcete dělat?“ Ony odpověděly: „Přikaž nám, matko, abychom se 
rychle skryly a zachránily své duše.“ Bryena jim odvětila: „Ještě jste 
neviděly válku a už myslíte na útěk. Ještě nenastal hrdinný boj a vy 
jste už přemoženy. Ne, děti, prosím vás, nedělejte to, ale připravme se 
na hrdinný boj a zemřeme za Krista, který za nás zemřel, abychom s 
Ním žily navěky.“ Když to sestry uslyšely, zmlkly. Ráno však znovu 
přišly a žádaly, aby je Bryena pustila se skrýt. Když viděla, že na své 
žádosti trvají, řekla: „Každá z vás ať si vyvolí, co chce a co pokládá za 
užitečné.“ Tehdy se všechny sestry ze strachu z mučitelů, kteří měli 
přijít, rozloučili s igumenií Bryenou i s Febronií a s velkým pláčem 
a naříkáním se bily v hruď a tak vycházely z monastýru. Zůstala 
jen Bryena, Tomaida, zástupkyně igumenie, a Febronie, která navíc 
tehdy byla nemocná a velmi slabá. Starší sestry počítaly s tím, že je 
katané hned zabijí, ale byly velmi smutné z toho, že právě mladinkou 
Febronii začnou svádět k nečistotě. Bryena se dala do pláče, ale 
Tomaida jí řekla: „Ten, který má moc křísit mrtvé, má dost síly, aby 
Febronii utvrdil a ochránil před barbary, aby zůstala neporušená.“ 
Posilovaly proto nemocnou Febronii a svatá je utěšovala, že chce vy-
držet všechna muka a Pána Ježíše nezradit: „Prosím vás, pomodlete 
se za mě k Pánu, aby shlédl na mou poníženost, posílil mou slabost 
a dal mi vytrvalost v utrpení, stejně jako všem svým služebníkům, 
kteří Ho pravdivě milovali.“ Tomaida jí řekla: „Dítě, Febronie, nastal 
čas hrdinství. Jestli tě ohavní kati začnou svádět úskočnými slovy, 
zlatem a stříbrem, drahocenným oděvem a všemožnými svody tohoto 
marného světa, dej pozor, aby ses jim nepodřídila a nepřišla o odměnu 
za své předcházející námahy. Bdi, abys nebyla ďáblu k posměchu a 
útěchou modlám. Pamatuj, že není nic drahocennějšího než panen-
ství, za které tě čeká velká odměna. Náš Ženich je nesmrtelný a dává 
nesmrtelnost těm, kteří Ho milují. Snaž se, Febronie, abys Ho mohla 
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spatřit, neboť pro Něj kladeš svůj život. Dávej pozor, dítě moje, aby 
ses neodvrátila od křestních a mnišských slibů. Pán se zjeví v den, 
kdy zasedne na trůnu své slávy, jako strašný Soudce všech, kterým 
odplatí podle jejich zásluh.“ Febronie řekla: „Buď si jista, má paní, že 
kdybych nechtěla dobrovolně zemřít za Krista, mého Ženicha, utekla 
bych i já se sestrami před mučednickým hrdinstvím a schovala bych 
se. Protože Ho ale miluji a Jemu jsem zasnoubila svou duši i své tělo, 
směle půjdu za Ním cestou mučednictví, jestli mě uzná hodnou, abych 
pro Jeho jméno trpěla a zemřela.

Sestry se pak povzbuzovaly příklady svatých mučednic.
Tak minula noc a nastal den. Když vyšlo slunce, ve městě nastal 

rozruch. Selenus s Lýsimachem a se svými vojáky vešli do města a 
vojáci už zajali mnoho křesťanů. Uvrhli je do žaláře. Kdosi z pohanů 
oznámil Selenovi, že je zde ženský monastýr. Poslal proto vojáky, aby 
zajali všechny řeholnice. Vojáci šli, obklíčili monastýr a sekyrami 
rozsekali dveře. Vtrhli dovnitř jako divá zvěř. Hned chytili Bryenu 
a chtěli ji zabít mečem. Když Febronie viděla, co se děje, vrhla se 
vojákům k nohám a vykřikla: „Prosím vás, pro Boha na nebesích, 
nejdřív zabijte mě, abych neviděla smrt mé paní!“ Když to Febro-
nie vykřikla, zrovna přišel comes Primus. Rozhněval se na vojáky, 
vyhnal je z monastýru a Bryeně řekl: „Kde jsou ostatní řeholnice, 
které byly v tomto monastýru?“ Bryena odpověděla: „Ze strachu před 
vámi všechny utekly.“ Primus řekl: „Lépe by bylo, kdybyste s nimi 
utekly i vy. I nyní ale můžete svobodně utéci, kam chcete. Smilová-
vám se nad vámi.“ To řekl, vyšel z monastýru a vyvedl za sebou 
vojáky. Přišel ale k Lýsimachovi a oznámil mu, že je tam řeholnice 
velmi šlechetného vzezření, která by se mohla stát jeho manželkou. 
Lýsimachos odpověděl, že nejenže nechce prolévat krev křesťanů, 
ale ani svádět je nechce. Poprosil Prima, aby byly řeholnice něja-
kým způsobem vyvedeny z města, aby je Selenus nepopravil. Jeden 
z podlých vojáků, který byl i v monastýru, uslyšel rozhovor Prima s 
Lýsimachem. Běžel k mučiteli Selenovi a oznámil mu, že v ženském 
monastýru našli děvče, o kterém comes Lýsimachovi radil, aby si ji 
vzal za manželku. Selenus se rozhněval a hned poslal vojáky, aby 
tam nalezené řeholnice hlídali, aby nikam neutekly a neschovaly se.

Když řeholnice zajali a postavili před Selena, mučitel začal pře-
mlouvat Febronii, aby se vdala za Lýsimacha. Sliboval jí všechno 
možné, pokud to udělá. Svatá panna však odmítla: „Já, ó soudce, 
mám na nebi nestvořený příbytek, v němž uzavřu nerozlučný sňatek, 
který trvá navěky. Údělem mi bude celé nebeské království. Můj Že-
nich je nesmrtelný a nechci spojit svůj život se smrtelným a pomíjivým 
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mužem. To, co mi slibuješ, nechci ani slyšet. Nenamáhej se proto, 
soudce, ani laskavostí ničeho nedosáhneš, ani výhrůžkami mě ne-
zastrašíš.“ To Selena rozhněvalo. Křikl na sluhy: „Protože tato žena 
sama chce muka, ohně a ran se nebojí, jak říká, roztáhněte ji na čtyři 
strany, zapalte pod ní oheň a čtyři muži ať ji bijí železem po zádech.“

Selenus mučil svatou nejrůznějšími a nejkrutějšími způsoby, 
silně ji bili, rozdírali její tělo železnými háky, řezali ho a rány pálili 
ohněm, vyrvali jí 17 zubů a i jinak krutě ji mučili, ale ona nepohnu-
telně stála ve víře. Lid se začal bouřit a prosit Selena, aby s tím už 
přestal, protože to, co dělal, bylo ohyzdné. Katan se ale místo toho 
ještě více rozpálil hněvem a začal Febronii mučit ještě krutěji. Comes 
Primus tiše řekl Lýsimachovi: „Proč ta mladá dívka trpí tak ukrutná 
muka? Proč ji nepřestanou mučit?“ Lýsimachos odpověděl: „Nechej 
to tak, bratře, neboť její utrpení bude k užitku mnohým z těch, kteří 
se na ni dívají. Myslím, že i mně bude ke spáse. Mnoho jsem od své 
matky slyšel o tom, že příkladem mučedníků byli jiní spaseni. Proto 
ať i tato ukončí své utrpení ke spáse mnohých.“ V tu chvíli z davu na 
ochranu Febronie vyběhla Hierie a veřejně vyznala Krista. Selenus 
chtěl popravit i ji, ale pošeptali mu, že je z významného rodu. Proto 
Hierii nechal, ale ještě hůř mučil Febronii. Přivázali ji k mučicímu 
kolu. Potom nařídil, aby jí usekli obě ruce. Zbrojnoši hned podlo-
žili dřevo pod pravou ruku, ťali sekerou a odťali jí ruku. Stejně jí 
pak usekli i levou ruku. Mučitel nařídil useknout jí i pravou nohu. 
Když jí podložili dřevo pod nohy, kat vzal sekeru a s velkou silou 
sekl do nohy, ale nemohl jí useknout. Sekl podruhé a znovu se mu 
nepodařilo nohu uťat. Mezi lidmi se ozýval hlasitý křik a všichni 
byli takovým mučením pobouřeni. Mučitel sekl potřetí a sotva nohu 
odsekl. Febronia se celým tělem třásla od kruté bolesti, a přestože 
už umírala, nakolik ještě mohla, snažila se nastavit i druhou nohu. 
Kladla ji na dřevo, aby ji usekli. Mnoho lidí se na to už nemohlo dívat 
a křičeli na kata. Selenus však cynicky sledoval, jestli už konečně 
zemře. Když viděl, že její duše je stále v těle, rozkázal setnout svaté 
hlavu. Voják ji chytil za vlasy, zabodl jí meč do krku, jako se zařezá-
vají jehňata, a pak svatou hlavu odřezal. Když to Lýsimachos viděl, 
odešel a v slzách oslavoval Pána Ježíše Krista za takové svědectví 
víry svaté mučednice Febronie. Na jeho strýce Selena najednou 
padl duch strachu a hrůzy a začal bít hlavou o kámen tak, až se 
sám zbavil života.

Vzápětí se mnoho lidí odvrátilo od pohanských bohů a přijalo 
Krista. Mezi nimi byl jako první Lýsimachos a Primus. Hierie se 
stala řeholnicí.
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Lýsimachos nařídil, aby byly všechny části těla svaté mučednice 
i s její krví posbírány a zaneseny do monastýru k Boží služebnici 
Bryeně. Dal také vyhotovit drahocennou rakev. Bryena s velkou 
bolestí a se slzami, ale zároveň s velkou vděčností Pánu přijala 
svaté ostatky své duchovní dcery. Večer otevřela dveře monastýru 
a vešlo sem mnoho lidí, kteří chtěli uctít svaté tělo mučednice. Při-
šel i Lýsimachos s velitelem Primem a Lýsimachos mu řekl: „Všech 
otcovských zvyků a modlářství se odříkám, všechna svá bohatství 
opouštím a připojuji se ke Kristu.“ Primus mu odpověděl: „A já spolu 
s tebou činím tak jako ty. Ať zhyne Dioklecián i jeho království! Nebu-
du mu více sloužit, ale všechno opustím a budu sloužit Kristu!“ Tak se 
oba dohodli a opustili císařskou službu. Do monastýru k ostatkům 
sv. Febronie přišel i biskup města s kněžími a klérem i s mnoha 
mnichy a sloužili celonoční modlitební bdění se zpěvy, se slzami a 
duchovní radostí.

Když nastával nový den, přinesli ozdobenou rakev pro tělo sva-
té mučednice. Položili ji do ní, každou useknutou část přiložili ke 
kloubu a zuby jí položili na hrudi. Pochovali ji v chrámu, slavili 
Pána a děkovali Mu. U jejího hrobu Pán dával uzdravení nemoc-
ným a mnoho pohanů uvěřilo v Krista, našeho Boha, a nechalo se 
pokřtít. Také Lýsimachos a comes Primus přijali křest svatý a tak, 
jak si předsevzali, opustili svá vysoká postavení. Nevraceli se už 
k zločinnému císaři, ale zcela se zřekli světa, šli k archimandritovi 
Marcelovi, stali se mnichy a bohumile, po postnickém hrdinství, 
důstojnou smrtí přešli ke Kristu.

Každého roku byla pak v monastýru slavena památka svaté mu-
čednice Febronie 25. června, kdy svatá zemřela za Krista. V ten svá-
tek se stal zázrak, neboť při celonočním bdění se svatá mučednice 
postavila mezi sestry, které zpívaly, na místě, kde dříve stávala. 
Když se to stalo poprvé, všechny sestry se polekaly. Bryena hlasitě 
zvolala: „Má dcera Febronie k nám přišla!“ a vrhla se k ní, neboť ji 
chtěla mateřskýma rukama obejmout. Febronie se ale hned stala 
neviditelnou. Od té doby se nikdo neodvážil dotknout se té, která 
se zjevovala, anebo jí říct nějaké slovo. Jen se na ni s bázní a ob-
divem dívaly a z jejího zjevení je naplňovala radost. Jejich srdce se 
chvěla a plakaly. Ona mezi nimi setrvávala téměř tři hodiny, takže 
ji všechny viděly a znovu se stávala neviditelnou.
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O  IKONĚ PŘESVATÉ BOHORODIČKY,
NAZÝVANÉ HODEGETRIA

Uplynulo jen málo času od Nanebevstou-
pení našeho Pána Ježíše Krista a od seslání 
Ducha svatého a evangelista Lukáš, který byl 
mistrem v ikonopisectví, vyobrazil na desce 
podobu naší přečisté Vládkyně Bohorodičky. 
U této svaté ikony se děly milostí Boží Matky 
nevýslovné zázraky. Sám sv. Lukáš později 
tuto ikonu poslal do Antiochie vysoce posta-
venému římskému úředníkovi Teofi lovi, který 
přijal Kristovu víru a pro něhož napsal i evan-
gelium. Zázračnou ikonu ctil nejen Teofi l, 
ale i všichni křesťané, kteří tam byli. Uběhlo 
mnoho let a ikona byla přenesena nejprve do 
Jeruzaléma a pak do Konstantinopole.

Mnohem později, za vlády císaře Hera-
kleia (610–641), Peršané a Avaři zaútočili na 
byzantskou říši. Vojevůdce Šahrvaráz, syn 
perského krále Husrava II., a také avarský 
kagan s četnými vojsky obklíčili Konstantino-
pol a úporně ji dlouhý čas dobývali. Patriar-
cha Sergius vzal kříže a svaté ikony — hlavně 

tu, kterou daroval svatý evangelista Lukáš — i roucho Přečisté Matky 
Boží, chodil kolem městských hradeb a se slzami se modlil. Stal se 
velký zázrak! Město bylo milosrdenstvím Božím a na přímluvu Pře-
svaté Bohorodičky před barbary ochráněno. Byzanc slavně zvítězila 
nad Peršany i Avary. Moře, do něhož ponořili roucho Bohorodičky, 
se Boží silou mocně vzedmulo a lodě protivníků se potopily. To 
vyděsilo útočníky, kteří byli na souši, a proto je byzantská vojska 
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bez větších potíží obrátila na útěk. Tento zázrak byl pak po všechny 
roky vzpomínán každou pátou sobotu velkého postu vděčným zpě-
vem Akafi stu.1 Obyvatelé Konstantinopole začali ikonu Bohorodičky 
nazývat Hodegetria — „Vůdkyně“.2

SVATÝ MUČEDNÍK BONIFÁC, BISKUP

Bonifác se narodil roku 680 ve 
městě Kirton nedaleko Exeteru v 
anglosaském království Wessex 
na jihu Anglie. Pokřtěn byl jako 
Winfrid. Když vstoupil do kláštera, 
zatoužil stát se misionářem mezi 
pohany. S dovolením svého opata 
se vydal na cestu mezi pohanské 
Frísy. Neměl však úspěch. Frísové 
právě válčili o svou samostatnost 
s křesťanskými Franky a přenesli 
nenávist proti Frankům i na křes-
ťanskou víru. Když zjistil, že nic 
nepořídí, vrátil se zarmoucený do 
svého kláštera.

Jeho přítel biskup Daniel z Win-
chesteru mu poradil, aby putoval do 
Říma a tam si od nástupce sv. Petra 
vyprosil pro své misijní dílo požehnání. Velcí misionáři se vracívali 
do Říma, aby dostali u hrobu sv. Petra útěchu a sílu.

Bonifác se tedy odebral do Říma. Papež Řehoř II. se přesvědčil o 
jeho pravověrnosti, udělil mu plnou moc k šíření Kristovy víry mezi 
Germány a na cestu mu dal ostatky svatých, bohoslužebné nádoby 
a knihy. Od té doby měl v misionářské práci úspěch. Kázal Frísům 
v Durynsku a Hesensku. Potom vykonal druhou cestu do Říma. 

1 liturgický hymnus ve východním ritu; v západní liturgické tradici jsou 
mu blízké litanie

2 Hodegetria — Odigitria — se z řečtiny doslovně překládá jako „ta která 
vede, ukazuje směr“.
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Papež se radoval z tak úspěšného díla a roku 722 vysvětil Bonifáce 
na biskupa pro germánske kraje na území nynějšího Německa. 
Bonifác se pak zavázal přísahou, že zůstane věrný a že vždy bude 
hlásat pravověrné učení.

Teprve za rok, v roce 723, se Bonifác vrátil do franské říše. Karel 
Martel, franský panovník, se k němu zprvu choval nedůvěřivě a ani 
franští biskupové Bonifáce v jeho díle nepodporovali. Bonifác začal 
hlásat slovo Boží v Hesensku.

Z Hesenska se obrátil do Durynska. Tam byli na mnohých mís-
tech nevzdělaní kněží, kteří neznali církevní předpisy a žili pohoršli-
vě. Někteří byli dokonce zjevní bludaři, anebo směšovali křesťanství 
s pohanstvím. Bonifác zdolal tyto svůdce lidu, všude šířil pravou 
katolickou víru a založil klášter Ohrdruf a Bischofshofen. Tyto kláš-
tery se staly střediskem víry a křesťanské vzdělanosti. Úspěchy jeho 
misionářské práce byly tak požehnané, že v Anglii prosil o nové mi-
sionáře. Z Anglie přišli kněží, bratři mniši i řeholnice, aby pomáhali 
v misijním díle. Kněží a učitelé, umělci a řemeslníci hlásali slovo 
Boží, vychovávali mládež, budovali chrámy a kláštery, zvelebovali 
pusté krajiny, vzdělávali lid. Řeholnice pak vychovávaly dívčí mládež.

Roku 738 se Bonifác ubíral potřetí do Říma, aby vydal počet ze 
svého díla. Papež ho slavnostně přivítal a jmenoval ho svým legá-
tem pro širokou misijní oblast. O vzdělání a výchovu duchovenstva 
a o rozkvět víry se Bonifác postaral založením několika klášterů. 
Nejslavnější z nich byl klášter ve Fuldě. Tento klášter založil na 
Bonifácovo doporučení jeho nejmilejší učedník Sturmius, bavorský 
mnich. Sturmius sám vyhlédl místo pro klášter u pramenů řeky 
Fuldy v Hesensku. Když je našel, odebral se do Itálie, aby se v mon-
tecassinském klášteře seznámil s přísným řádem podle prvotních 
pravidel sv. Benedikta. Řeholníci proměnili pusté okolí v úrodnou 
krajinu a klášter se stal duchovním střediskem.

Ačkoliv byl Bonifác stále zaměstnán svým misijním dílem, neza-
pomněl na svou anglickou vlast. Když se dozvěděl, že se král oddává 
prostopášnému životu, napsal mu: „Mysli na to, jak velice zahanbují-
cí je oddávat se zvířecí vášni a urážet neřestmi nejvýš svatého Boha. 
I u pohanských Sasů je čistota v takové vážnosti, že Sasové zardušují 
panny, které se dopustily smilstva a upalují na hranici ženy, které 
byly přistiženy při cizoložství, a jejich svůdce věší. Slované ochraňují 
manželskou lásku tak horlivě, že se ženě nechce žít, umře-li její muž. 
Když si tedy pohané, neznající pravého Boha, tolik váží čistoty, jak 
o ní máš smýšlet ty — křesťan!“
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Bonifác si umínil věnovat zbytek svého života pokřesťanštění 
Frísů. S papežovým i Pipinovým svolením složil arcibiskupský úřad 
do rukou svého žáka Lulla a roku 754 se odebral do Fríska. Vrátil se 
sice, ale hned následujícího roku, když se rozloučil s Lullem, plavil 
se na lodi s několika průvodci po řece IJssel1 k zálivu Zuiderzee2 a 
odtud se odebral k městu Leeuwarden.

O svatodušních svátcích dne 5. června 754 chtěl v malém háji 
udílet svátost biřmování novokřtěncům. Místo zbožného zpěvu no-
vokřtěnců se ale v dálce ozval zlověstný lomoz a válečný pokřik. 
Nenadále se přihnal zástup ozbrojených pohanů a obořil se na věroz-
věsta. Mladí křesťané, kteří byli s ním, se chtěli postavit útočníkům 
na odpor. Bonifác však nesvolil, pohané se na něj vrhli a Bonifác, s 
knihou evangelia nad hlavou a v modlitbách, byl sražen smrtelnou 
ranou. Všichni jeho společníci v počtu padesáti dvou, mezi nimi i 
biskup Eoban, byli též usmrceni. Pohané pak hledali ve stanech 
cenné věci, a když nenašli nic kromě bohoslužebných nádob, knih 
a svatých ostatků, všecko rozmetali. Na místě vraždy vzniklo ny-
nější město Dokkum v severním Holandsku. Tělo sv. Bonifáce bylo 
převezeno do fuldského kláštera.

CTIHODNÝ LEO DUPONT

Leo Dupont se narodil na ostrově Martinik dne 24. ledna 1797. 
Otec pocházel z Bretaně, matka byla kreolka. Byli velmi zámožní. Leo 
studoval na rozličných místech, naposled v Paříži. Nevázaný život 
jeho druhů na univerzitě se mu stal nebezpečným. Leo měl přístup 
do salónů vznešené společnosti, patřil k nejuhlazenějším pánům, 
miloval tanec a jiné zábavy. Žil světsky, ale nebyl zkažený. Nepatrná 
příhoda změnila jeho smýšlení. Sháněl se po svém malém sluhovi, 
a když konečně přiběhl, zeptal se ho: „Kdes byl?“ „U pana Bordiera 
na katechizmu.“ Tato odpověď vzbudila pánovu zvědavost. Příště 
šel s ním. Uviděl pana Bordiera obklopeného zástupem chlapců, 
kteří poslouchali jeho vyučování. Ten pohled Lea zahanbil a dojal. 
Bordier se mu stal přítelem a vzal ho s sebou do Mariánské družiny. 

1 řeka v současném Nizozemsku
2 název zaniklého zálivu Severního moře v Nizozemsku
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Dupontovo obrácení bylo úplné. Hledal pak svou čest ve veřejném 
vyznávání své víry. K tomu jen maličkost — v pátek chodil rád do 
hotelu a tam žádal postní jídlo. Když vystudoval, přijal místo u krá-
lovského soudu na ostrově Martinik a oženil se. Již po pěti letech 
mu však manželka zemřela a zanechala malé děvčátko. Umírající si 
přála, aby bylo dítě vychováno v klášteře voršilek v Tours. Dupont 
se tam proto přestěhoval. Lidé žasli, že bohatý, vzdělaný pán chodí 
denně na mši svatou a k svatému přijímání, ba někdy i ministro-
val. Nikdy nechyběl na církevních průvodech a pobožnostech. Ve 
společnosti vždy hájil víru, rád sám začínal náboženské rozhovory, 
a to s takovou horoucností, že ostatní povzbudil. Přitom byl veselý 
a oblíbený společník.

Byl apoštol častého svatého přijímání. Ve svých dopisech a roz-
hovorech vždy opakoval: „Křesťan bez svatého přijímání je jak ryba 
bez vody.“ Známý konvertita Heřman Cohen (později Augustin Ma-
ria od Nejsvětější svátosti, OCD) založil spolek pro noční klanění 
Svátosti oltářní. Dupontovi se to líbilo a chtěl zavést takový spolek 
i v Tours. Odrazovali ho ale, že prý o to nikdo nemá zájem. Leo byl 
však tak horlivý, že už za dva měsíce získal sedmdesát čtyři členů. 
Byl to dojemný pohled, jak muži všech vrstev společnosti, studenti, 
dělníci, obchodníci, úředníci i důstojníci přesně dodržovali svou 
hodinu. Někteří z nich přinášeli velké oběti. Pro mnohé muže byla 
tato noční adorace počátkem hlubokého obrácení a nového života.

Když mu ve věku patnácti let zemřela jediná dcera, pomodlil se 
hlasitě „Magnifi cat“, „Velebí má duše Pána“. Přítomní se tomu divili, 
ale on odpověděl: „Musím především Bohu děkovat, že mé dceři dal 
tak krásnou smrt a že ji povolal k sobě dříve, než ji svět mohl oloupit 
o nevinnost.“

Svátek sv. Maří Magdaleny měl vždy v úctě, protože v ten den 
dostal od Boha osvícení, že k dosažení svatosti je třeba sebeumrt-
vování. Od té doby ho stravovala svatá horlivost odpírat si všechno, 
co bylo příjemné smyslům. Držel tělo na uzdě a zapíral svou vůli.

 Rozčiloval se jen tehdy, když ho někdo chválil. Nezdálo se mu 
správné, aby se dobro připisovalo jemu, když veškeré dobro je dílem 
milosti Boží.

(Jeho památka se slaví 23. července)
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SVATÝ PAPEŽ A MUČEDNÍK ANICET

Anicet řídil církev od roku 155 do roku 168. Pocházel z Emesy1 
v Sýrii. Za jeho pontifi kátu pobýval v Římě sv. Justin, který slovem 
i písmem bránil křesťanství proti pohanům, židům a bludařům. Po 
jeho boku se tehdy v Římě postavil proti gnostické sektě Tatián, 
křesťanský fi losof z Asýrie. V té době přišel také do Říma učenec, 
sv. Hegessipus, který obcházel křesťanské obce a sbíral prameny 
církevních dějin. Roku 155 připutoval do Říma poslední žijící apo-
štolský žák sv. Polykarp ze Smyrny, aby projednal spornou otáz-
ku ohledně svěcení Velikonoc. Svatý Anicet přijal stařičkého žáka 
sv. Jana evangelisty s velkou úctou a nechával ho místo sebe sloužit 
slavnou mši svatou při shromážděních.

Císař Marcus Aurelius byl přívrženec stoické fi losofi e. Jako císař 
měl na zřeteli především blaho státu. Křesťané však byli vykřičeni 
jako nepřátelé státního pohanského náboženství i samého státu. 
Umínil si tedy jako stoik využít napřed všech mírných prostředků 
a křesťany převychovat.

Filosof Celsus vydal protikřesťanskou knihu „Pravdivá řeč“. Chtěl 
porazit křesťanství jeho vlastními zbraněmi, svatými knihami, které 
pročetl. Dnes by to byl typický stoupenec historicko-kritické metody 
a z ní vyplývajících herezí. Popíral pravdivost Bible o vzkříšení Páně. 
Vybízel křesťany, aby zanechali náboženské a politické osamělosti 
a přidali se k pohanskému náboženství pro takzvané blaho státu 
a vlasti, které se prý náboženským rozdělením zeslabuje. Odmítal 
židovství i křesťanství. Je směšné, že tvrdil, že se nedají prý ani 
srovnat s řeckou fi losofi í a jejich náboženskými myšlenkami. Přitom 
řecké tzv. náboženské myšlenky jsou nesmyslné pohanské báje zcela 
odtržené od reality. Zamlouvala se mu ale křesťanská mravnost a 
nauka o Slovu.

1 dnešní Homs



526

Křesťanská otázka přicházela na přetřes i v senátě, kde zaútočil 
nejslavnější řečník té doby, císařův vychovatel a důvěrník, Mar-
cus Cornelius Fronto. Tázal se, dokdy prý míní ještě slavná vláda 
hýčkat křesťany a trpět, aby se toto klaté a nenáviděné plemeno 
dále rozlézalo. Jsou to přece lidé, kteří prý odsuzují jejich vlastní 
věroučné články, mravní zásady, bohoslužby a život. Ať prý křes-
ťané toužící po smrti a po lepším záhrobním životě to vezmou do 
důsledku a odejmou si život sami a zbaví římský svět té nevděčné 
práce, soudů a poprav. Neboť nic jiného je nečeká a čekat nemůže. 
Jejich takzvaný Bůh jim nic nepomáhá, buď se tedy o ně nestará a 
o ně nestojí, pomoci jim nechce, anebo jim vůbec pomoci nemůže. 
V obojím případě je nepochopitelné, proč se ho tolik drží a pro něho 
trpí. Není božstva, které by se staralo o jednotlivce, vše prý podléhá 
neměnným zákonům přírody. Kdyby existoval Bůh, v jakého křesťa-
né věří, to by už Římané museli být dávno potrestáni. Tvrdil, že prý 
Prozřetelnost Boží je prázdná fráze. Kdo by spíše zasloužil ochrany 
Boží než moudrý Sokrates, a ten skončil jako zločinec. Kdo by spíše 
zasloužil trest než rozmařilý Sardanapal, a ten byl na výsluní štěstí. 
Ne, ne, není trest, není odměna, protože není ctnost, není hřích, 
protože není svobodná vůle, vše se děje podle věčných, nezměnitel-
ných zákonů přírody. Ostatně, jaká je to prý mravouka, která činí 
dobré pro odměnu a varuje se zlého ze strachu před trestem? To je 
pro nerozumné děti, lehkověrné babky, ale nikoliv pro lidi, kteří si 
činí nároky, že mají jedině správnou a pravdivou fi losofi i.

Ve Frontově vystoupení se projevila ďábelská zloba. Sám hrubě 
lže, pravdu sugestivně popírá a nakonec tento inteligentní lhář 
ukazuje smrtonosné ovoce svých pyšných postojů, když tvrdí, že 
křesťany je nutno vyplenit a vymýtit. Frázemi o nezměnitelných 
zákonech přírody jednak popírá Boha Stvořitele, nejvyššího Zákono-
dárce, ale popírá i to, že On má moc v těchto neměnných zákonech, 
které dal, učinit výjimku, kterou nazýváme zázrakem. Fronto jako 
ateista zázraky popřel. Když je ale Bůh konal přímo před zraky 
mučitelů, pokrytecky a lživě je nazval čarodějnictvím. Sugestivně 
tvrdí, že prý si křesťanství ve věrouce protiřečí; toto jeho tvrzení je 
opět cílevědomou lží. Jeho fi losofi e je podobná fi losofi i Marxe a Ni-
etzscheho. De facto jde o demagogickou ideologii, za níž stojí stejný 
duch lži a smrti. Fronto zesměšňuje zachovávání morálních zákonů, 
popírá rozlišování mezi dobrem a zlem, popírá spravedlivý a věčný 
trest a rovněž odmítá odměnu spravedlivých. Zesměšňuje morální 
život, který je prý pro děti. Vrcholem je, že své zločinné mudrování 
nazývá jedinou pravdivou fi losofi í.
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Fronto dále uvádí: „Jak by se mohl za takových okolností vůbec ně-
jaký vzdělaný, rozumný člověk tak dalece zapomenout a stát se křes-
ťanem? To si nelze ani pomyslet. Ale také nelze dál zavírat oči a něco 
podobného ve státě trpět — tuto společnost nutno vyplenit a vymýtit.“

Opak je pravdou: Jak by se mohl vzdělaný a rozumný člověk tak 
dalece zapomenout a snůšku pohanských protichůdných báchorek 
přijmout a přinášet oběti modlám a démonům? Tomu se vysmáli 
všichni mučedníci. Rozumnou odpověď však nedostali. Odpovědí 
bylo nelidské mučení a smrt za to, že jen vyznávali Ježíše Krista. Tedy 
vyplenit a vymýtit, to je program tzv. rozumné fi losofi e Frontona.

Kdyby Órigenés nezachytil Celsovu argumentaci, kdyby nám 
Frontonovu řeč nezaznamenal Minucius Felix v Octaviovi (9, 2), snad 
bychom ani nevěřili, že jde o fráze, jakými útočila protikřesťanská 
nenávist roku 165. Slýcháme je každou chvíli dodnes.

Poznalo se, že křesťany převychovat nelze. Císař proto použil ná-
silí. Začátkem roku 166 vydal rozkaz, v němž hrozí smrtí a vyhnan-
stvím všem, kdo by byl křesťanem. Po tomto rozkazu začalo krvavé 
pronásledování křesťanů. Papež Anicet byl předveden před soud a 
vybídnut, aby se zřekl víry v Ježíše Krista a přinesl oběť pohanským 
bohům. Protože odmítl, byl mučen a nakonec roku 166 usmrcen. Před 
ním rovněž mučednickou smrtí zemřeli i jiní nástupci apoštola Petra.

(Jeho památka se slaví 17. dubna.)

SVATÝ BERNARD Z CLAIRVAUX, OPAT

Bernard se narodil roku 1091 ve Fontaine-lès-Dijon v Burgu-
ndsku. Jeho otec byl rytíř Tecelin, matka Aletha, rozená Montbar. 
Otec Tecelin, zaměstnaný na burgundském dvoře, přenechal péči o 
výchovu dětí manželce. Bernard se od mládí vyznačoval soucitnou 
láskou k chudým, také se snažil prospívat ve ctnostech a mírnit 
svou přirozenou živost. Jednou onemocněl prudkou bolestí hlavy. 
Jakási žena ho chtěla léčit, ale Bernard v jejích rukou uviděl po-
věrčivé léky a pomůcky a hned ji od sebe zahnal. V klášterní škole 
v Châtillon-sur-Seine se vzdělal v básnictví a řečnictví.

Dospěl v sličného mladého muže. Měl ohnivé oči, přitažlivou tvář, 
urostlou postavu. Jeho čistota dosud neutrpěla úhonu. Po návratu 
z Châtillonu domů poněkud zvlažněl. Kdysi se díval se zálibou na 
hezkou dívku, jejíž svůdná krása ho na chvíli upoutala. Pocítil v sobě 
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prudké, dosud nepoznané hnutí, 
ale ihned se vzpamatoval, rozběhl 
se k rybníku, pokrytému slabým 
ledem, a skočil do něj. Tím uhasil 
smyslný žár.

Když Bernardovi zemřela matka, 
umínil si, že se odtrhne od světa a 
zasvětí se Bohu. Přidali se k němu 
jeho čtyři bratři. Bernard se rozhodl 
vstoupit do cisterciáckého kláštera 
v Citeaux, kde se pravidla sv. Be-
nedikta zachovávala s původní 
přísností. Šel se rozloučit s otcem. 
Starý rytíř Tecelin zanaříkal, když 
uslyšel neústupné Bernardovo pro-

hlášení. Bernard však přemohl cit bolesti a s otcovým požehnáním 
odcházel i se svými bratry. Na zámeckém nádvoří se potkal se svým 
nejmladším bratrem Nivardem. Bernard mu řekl: „Poslyš, bratříč-
ku, tenhle zámek a všechny statky budou tvým dědictvím.“ Nivard 
odpověděl: „Vy si tedy berete nebe a mně necháváte zemi? To není 
spravedlivé dělení!“ Nedal se přemluvit a připojil se k Bernardovi a 
k ostatním bratřím.

Roku 1115 byl Bernard jmenován opatem a pověřen úkolem 
vybudovat klášter v pustém údolí řeky Aube. Bylo to močálovité 
údolí obklopené neproniknutelnými lesy. Přes všechny překážky se 
to mladému opatovi podařilo a zřídil prostý klášter. Ponuré údolí 
pojmenoval Jasné údolí (latinsky: Clara vallis, francouzsky: Clair-
vaux). A cisterciácký klášter pod jeho vedením proměnil vskutku 
divoké údolí v Jasné údolí, odkud se světlo hrdinských ctností šířilo 
daleko po celé zemi.

V klášteře byla neobyčejně přísná kázeň. Světec stále rozšiřoval 
okruh své činnosti. Žil jediné myšlence: oživit Ducha a mravy tak, 
jak byly v prvních stoletích církve. Pracoval slovem i perem. Věhlas 
svatého opata pronikal do všech zemí západní Evropy. Kněží i mocní 
světa si ho brali za rozhodčího ve svých sporech, knížata a církevní 
hodnostáři vyžadovali jeho radu v různých potřebách. Světec po-
zdvihoval neohroženě svůj hlas na obranu pravdy a spravedlnosti, 
měl vždy útěchu pro trpící, pomoc pro utiskované, radu pro chybu-
jící. Hlavní péči věnoval hříšníkům.

Za rozkolu po smrti papeže Honoria II. Roku 1130 byl nucen opět 
opustit klášterní samotu a přispět zmítané lodičce církve. Za zmatků 
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způsobených protipapežem Anakletem II. zahájil světec obrovskou 
akci na odstranění rozkolu, kterou se nesmazatelně zapsal do dě-
jin církve 12. století. Svatý opat byl duší všech jednání, jimiž se po 
letech krutých bouří a zmatků do církve vrátila jednota a svornost. 
Světcova autorita vzrostla do té míry, že sám papež Inocenc II. mu 
předkládal k řešení otázky týkající se obnovy duchovní správy a 
mravů duchovenstva i lidu.

Roku 1140 se svatý opat zasloužil o odstranění zmatků způso-
bených bludnou naukou proslaveného mistra fi losofi e a bohosloví 
Abélarda, i bouří vyvolaných Arnoldem Brescijským. Roku 1145 byl 
povýšen na papežský stolec světcův řeholní odchovanec Bernard z 
Pisy, který přijal jméno Evžen III. Papež nepodnikal nic, pokud se 
neporadil se svým svatým učitelem, jehož nepřestával ctít jako svého 
duchovního otce a vůdce. Vážnost svatého opata byla tak velká, že 
mnozí v něm viděli vlastního správce církve. Světec ale zůstával stále 
skromný, pokorný, světu odumřelý mnich a užíval svého velkého 
vlivu u papeže jen pro obnovu ducha církve. Napsal papeži mnoho 
cenných listů, v nichž s apoštolskou přímostí káral rozličné vady 
a dával rady, jak by se měl svatý papežský úřad vykonávat. Tyto 
pokyny a naučení jsou námětem jeho vynikající knihy „O rozjímání“, 
věnované Evženu III. Když roku 1144 dobyli seldžučtí Turci Edessu, 
hlavní centrum jeruzalémského křesťanského království, zahájil již 
čtyřiapadesátiletý, nemocemi a přísnou řeholní kázní vysílený svě-
tec, zdánlivě polomrtvý, náročnou akci pro novou křížovou výpravu. 
Vydal se na cesty a s nadlidskými oběťmi se zasloužil o obrovské 
nasazení pro záchranu Svaté země. Roku 1147 ho papež povolal 
na církevní sněm do Trevíru a brzy potom na remešský sněm, kde 
byl duší celého jednání. Svatý Bernard byl na vrcholu slávy, které 
se po celý život úzkostlivě vyhýbal. Na sklonku svého života zakusil 
však ještě mnoho bolestných zkoušek, hlavně když křižácká vý-
prava pro nesváry a nesjednocenost vůdců skončila nešťastně. K 
tomu přistoupily i křivdy některých vlastních odchovanců. Světec 
děkoval Bohu, že mu bylo dáno na konci životní dráhy mnoho trpět 
a tyto zkoušky přijímal jako důkazy Boží lásky. Ustavičnými pos-
ty, žaludeční chorobou, nočním bděním a nadlidskými námahami 
na dalekých cestách byl světec tak vysílen, že nakonec smrtelně 
onemocněl a 20. srpna roku 1153 v kruhu svých řeholních druhů 
odevzdal svou svatou duši do rukou Pána. Dožil se 62 let.

(Jeho památka se slaví 20. srpna)
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SVATÁ ALŽBĚTA DURYNSKÁ

Alžběta byla dcerou uherské-
ho krále Ondřeje II. Narodila se 
roku 1207. V dětských letech byla 
zasnoubena Ludvíkovi, pozdější-
mu lankraběti durynskému. Mládí 
prožila u rodičů svého nedospělé-
ho snoubence na Wartburgu. Pro 
svou mimořádnou zbožnost mnoho 
vytrpěla od své tchyně. Ve čtrnácti 
letech se provdala za svého dvaceti-
letého snoubence (1221). Lankrabě 
jí dopřával úplnou volnost ke skut-
kům zbožnosti a milosrdenství. Byla 
vzornou manželkou a matkou. Od 
roku 1223 se jim narodily čtyři děti. 
Nejvíce vynikala milosrdnou láskou 

k chudým. Tajně konala skutky kajícnosti, pod svrchním oblečením 
nosila žíněný oděv a přísně se postila. Její láska k chudobě byla zcela 
neobyčejná, zvlášť od té doby, kdy uslyšela o sv. Františkovi z Assisi, 
který doporučoval lásku k chudobě jako hlavní prostředek dokona-
losti. Za hladu roku 1225 konala hrdinské skutky milosrdné lásky.

Jednou přišla sv. Alžběta do chýšky, kde ležel chudý nemocný. 
Neměl nikoho, kdo by mu posloužil. Naříkal, že by chtěl mléko, ale 
že nemá nikoho, kdo by mu podojil kravičku. Kněžna ve své dobrotě 
ihned spěchala do chléva, aby podojila krávu. Ale špatně pochodila, 
neboť kráva se bránila proti neobratné „služce“ a kněžna musela 
od pokusu upustit.

Když Alžběta vystavěla v Marburku nemocnici, nestarala se jen 
o to, aby nemocní byli řádně ošetřeni. Každý den šla do nemocnice 
a sama obsluhovala nemocné. Které nemocné si však vybírala? Čím 
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byly rány a vředy ošklivější, čím byl nemocný nevrlejší, tím spíš se 
mohlo počítat, že ho kněžna bude ošetřovat.

Byla tak živě přesvědčená o Ježíšově slovu: „Co jste učinili jed-
nomu z mých nejmenších bratří, mně jste učinili,“ že při službě u 
nemocných říkávala: „Jak jsme šťastné, že smíme takto ošetřovat 
milého Spasitele.“

Roku 1227 zemřel její manžel cestou na křížovou výprava v Otran-
tu v jižní Itálii. Bratr zesnulého lankraběte Jindřich Raspe se zmocnil 
všech statků ovdovělé kněžny a nelidsky ji vypudil. Dvacetiletá vdova 
byla uvržena se svými sirotky do nejkrutější bídy. Nějakou dobu žila 
jako žebračka a bydlela ve chlévě, protože lakomý a surový uchvatitel 
zakázal poddaným poskytnout jí přístřeší. Její láska k chudým byla 
čistá a nezištná, proto se nezmenšila lidským nevděkem.

Když se Alžběta, vyhnaná z hradu, musela živit prací vlastních 
rukou, chtěla jednou po kamenech překročit strouhu. Vtom z druhé 
strany přicházela žebračka, kterou Alžběta kdysi v nemoci opatrova-
la. Žebračka nečekala na druhé straně strouhy, až Alžběta přejde, 
vstoupila také na kameny a strčila svou bývalou dobrodinku tak, 
že slabá a vyhladovělá padla do bahnité vody. K tomu ještě stařena 
nadávala: „Dobře ti tak, nechovala ses jako kněžna, lež nyní v bahně, 
já ti pomáhat nebudu!“

Co Alžběta? Hněvala se? Zaplakala snad nad lidským nevděkem? 
Nebo mlčela v tiché bolesti? Ne. Usmála se a řekla: „Dobře mi tak 
za to, že jsem dříve nosívala zlato a drahokamy.“

Jednou přijala k sobě jakousi ženu, aby ji opatrovala. Sotvaže se 
žena uzdravila, v noci utekla a ukradla své dobrodince šaty. Ráno si 
Alžběta neměla co obléci. Poklekla a modlila se: „Milý Pane, děkuji ti, 
že smím být podobná tobě, jak jsi ležel v jesličkách a visel na kříži.“

Když se jí ujal její příbuzný bamberský biskup Ekbert a du-
rynští rytíři, kteří se vrátili z křížové výpravy, odstěhovala se do 
svého vdovského města Marburku. Žila však v přísné odříkavosti 
a chudobě jako sestra III. řádu sv. Františka v chudobné chatrči. 
Sloužila chudým a nemocným, pro něž založila rozsáhlý hospic a 
chudobinec sv. Františka. Z útrap nevycházela. Strávena bolestnými 
zkouškami, kajícími skutky a námahami ve službách nemocným, 
zemřela předčasně ve věku dvaceti čtyř let dne 19. listopadu 1231. 
Již čtyři roky po smrti (1235) byla prohlášena za svatou.

(Její památka se slaví 19. listopadu)
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SVATÝ FRANTIŠEK XAVERSKÝ CAN

Svatý František Xaverský Can byl umučen ve vězení v Hanoji 
20. listopadu 1837. Přestože byl velmi malého vzrůstu, ve víře byl 
pravý velikán. Sloužil u misijního biskupa a pracoval jako katecheta 
ve vikariátu v západním Tonkinu. Jeho biskup o něm píše: „Franti-
šek byl u mne vždy od té doby, co jsem přebýval v Tokinu. Bydlel se 
mnou ve vlhkých, temných skrýších, doprovázel mne v noci přes řeky 
a bahno rýžových polí a močálů, sdílel se mnou všechna nebezpečí, 
ošetřoval mne v nemocích, pomáhal mi ve všech povinnostech mého 
úřadu. Byl plný horlivosti hlásat pohanům evangelium, povzbuzovat 
pronásledované křesťany a pohnout zatvrzelé hříšníky, aby se vrátili 
zpět k Srdci Božímu.“

Na jedné takové nebezpečné cestě padl do rukou biřicům. Nesl 
právě biskupův dopis křesťanské ohrožené obci. Aby měli pohané, 
z čeho by ho obžalovali, strčili mu při zatčení potají do kapsy křížky 
a jiné zbožné předměty. Soudce by byl rád slyšel přiznání, že tyto 
věci patří jemu. Ale Can nelhal: „I kdybyste mne bičovali k smrti, 
nemohu jinak vypovídat.“ „Nuže,“ řekl mandarín lstivě, „jestliže ti ty 
věci nepatří, pošlapej je!“ Kristův vyznavač však se stejnou rozhod-
ností odmítl. Byl ukrutně bičován. Kati o něj rozbili více než čtyřicet 
bambusových holí. Potom ho uvrhli do žaláře. Dlouhý čas tam zůstal 
v nesmírných bolestech tělesných i duševních. Jeho věrnost Kristu 
byla ale nezlomná.

„Již je tomu více než rok,“ řekl jeden ze soudců, „a ještě s ním 
nejsem dál než první den.“ A jeden ze žalářníků řekl: „Není větší než 
pěst, ale v jeho srdci je nezlomná síla.“

Konečně se přiblížil 20. listopad, den osvobození ze žaláře. Man-
darín učinil poslední pokus zlomit zmužilost křesťanského vyzna-
vače. Dal proto položit na zem jednoduchý kříž. „Hle, jsou zde dva 
kousky dřeva,“ řekl, „znamenají číslici deset. Přestup přes ně a budeš 
svoboden.“ „Ne,“ odpověděl Can, „jenom ve tvých ústech znamenají 
číslici deset, v mém srdci znamenají kříž.“ Potom ho mandarín vyzval, 
aby zavřel oči a tak přešel kříž, jako by ho neviděl, ale i to Can od-
mítl: „Veďte mne k smrti,“ prosil, „něco takového nikdy neudělám!“ 
Sám soudce se přiznal: „To není obyčejný člověk. Ten neslouží dvě-
ma pánům. Jeho věrnost je nezlomná.“ Pak dal Františka vyvést na 
popraviště. Tam byl zardoušen a popraven mečem.

(Jeho památka se slaví 20. listopadu.)
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SVATÍ MARCEL A APULEIUS

Svatý Marcel a sv. Apuleius byli nejprve přívrženci Šimona Mága, 
ale později se stali horlivými učedníky apoštola Petra. Pro svou víru 
byli zajati. Soudce vyzval Marcela a Apuleia: „Přineste oběť bohům, 
které jste od dětství ctili, a vratíte se do svých domovů.“ Marcel odpo-
věděl: „Nutíš mě přinést oběť běsům, abych se jim stal podobný jako 
vy?“ Soudce na to: „Ty nás urážíš! Copak nevíš, že tě mohu vydat 
smrti?“ Marcel odpověděl: „Urážím? Nechceš snad být podobný svým 
bohům? Tebe uráží, že říkám, že jsi jim podobný? Jak musí být hnus-
ní, že tě to tak uráží! A já na rozdíl od tebe chci jen jedno — být podo-
ben mému Bohu, Ježíši Kristu! Toužím po tom celým srdcem! Kdyby mi 
někdo řekl, že jsem Mu podobný, byla by to pro mě ta nejvyšší pocta.“

Soudce sám tuto řeč začal a teď ho hněvalo, že neví, co na to dál 
odpovědět. Proto jen křikl: „Poslechni, ty ničemníku, smiluj se sám 
nad sebou a přines oběť bohům!“

Marcel namítl: „Právě tehdy se nad sebou smiluji, když vašim 
bohům oběť nepřinesu a od Pravdy neodstoupím.“

Soudce výhrůžně řekl: „Já ještě čekám, až si to rozmyslíš a při-
neseš bohům oběť, aby ses zachránil před mučením.“ Marcel mu 
skálopevně odpověděl: „Zbytečně čekáš! Dělej, co máš v úmyslu, plň 
vůli svého otce — ďábla, já ji plnit nebudu, protože můj Pán Ježíš 
Kristus, kterému celým srdcem sloužím, to nedopustí.“

Katům bylo rozkázáno, aby Marcela i Apuleia pověsili na mučidla 
a ukázali jim železné hřebeny k drásání těla.

Soudce: „A co povíte teď? Přinesete oběť bohům, nebo ne?“
Apuleius: „Drásej naše těla, jak je ti libo, už jsme ti jednou provždy 

řekli, že nepřineseme oběť nikomu kromě našeho jediného Boha, pro 
něhož trpíme.“

Kati je mučili tak ukrutně, že pod nimi byly kaluže krve. Ještě 
naposledy soudce řekl: „Mějte nad sebou slitování, přineste oběť 
bohům a uniknete tomuto strašnému mučení, abyste se nezačali kát 
pozdě, protože jak se tak dívám, už vám mnoho času nezbývá.“

Marcel: „Tato muka jsou ničím, ta mi skutečnou bolest nepůsobí, 
ale když se zřeknu mého Boha, potom skutečně upadnu do strašného 
a nekonečného mučení.“

Soudce: „Vydám vás smrti!“
Apuleius: „A právě po tom toužíme celým srdcem — zemřít za 

svého Boha!“
Marcel s Apuleiem byli usmrceni a pak pohřbeni na Appijské silnici.
(Jejich památka se slaví 7. října)
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SVATÝ APOŠTOL PETR

Svatý apoštol Petr se před apoštolským povoláním jmenoval Ši-
mon. Byl Žid z Galileje, která se nachází v Palestině. Pocházel z ma-
lého, neznámého města Betsaida. Jeho otcem byl Jonáš z pokolení 
Simeonova. Šimon měl bratra Ondřeje, který byl povolán jako první 
z apoštolů. Vzal si za manželku dceru Aristobula, bratra apošto-
la Barnabáše. Měl jednoho syna a jednu dceru. Šimon byl prosté 
povahy, neabsolvoval žádné Gamalielovy školy, ale byl naplněn 
bázní Boží. Zachovával Boží přikázání a ve všech svých skutcích se 
stranil hříchu. Byl chudobným rybářem, svýma rukama vydělával 
na živobytí pro svůj dům — ženu a děti i svou tchýni a už starého 
otce Jonáše.

Když Jana Křtitele zavřeli do vězení, Pán Ježíš chodil po břehu 
Genezaretského jezera. Uviděl Petra s Ondřejem, jeho bratrem, jak 
házejí sítě do moře. Řekl jim: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře 
lidí.“ Jakými rybáři je Pán chtěl udělat, vyjevil později zázračným 
lovem ryb. Vstoupil do Šimonovy loďky a řekl Šimonovi: „Zajeď na 
hlubinu a spusťte sítě k lovu!“ Petr mu jako zkušený rybář odpověděl: 
„Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili“, ale hned 
dodal, „ale na tvé slovo spustím sítě.“ Když to udělal, chytili tak velké 
množství ryb, že se sítě trhaly. To bylo předobrazem duchovního, 
apoštolského lovu. Sítí Božího slova měli ulovit mnoho lidí k jejich 
spáse. Když Šimon Petr viděl tento zázrak, padl Ježíši k nohám a 
řekl: „Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem člověk hříšný.“ Hrůza za-
chvátila jeho i všechny, kteří s ním lovili ryby. Pán viděl do pokor-
ného Petrova srdce a nebral v úvahu slova jeho úleku: „Odejdi ode 
mne, Pane,“ ale povolal ho a řekl mu, aby Ho následoval: „Neboj se, 
od této chvíle budeš lovit lidi.“ Tehdy se sv. Petr stal následovníkem 
Krista stejně jako jeho bratr Ondřej a jiní nově povolaní učedníci.

Když Pán přišel do Caesareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: 
„Za koho mě pokládají lidé?“ Oni řekli: „Jedni za Jana Křtitele jiní 
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za Eliáše, jiní za Jeremiáše či za jednoho z proroků.“ Znovu se jich 
zeptal: „A za koho mě pokládáte vy?“ Tehdy Šimon Petr, chudý du-
chem a srdcem otevřený Božímu světlu, odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, 
Syn Boha živého.“ Pán pochválil jeho pravdivé vyznání a řekl mu: 
„Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo 
a krev, ale můj Nebeský Otec.“ Tehdy také Pán slíbil Petrovi, že mu 
dá klíče nebeského království.

Petr měl vřelou lásku k Pánu. Chtěl, aby se Mu nikdy nic zlého 
nestalo. Od předpovězeného utrpení Pána pro svou nevědomost od-
razoval: „Pane, to se ti nesmí stát!“ Za taková slova Pán Petra přísně 
napomenul, protože neměl na mysli to, co je Boží, ale co je lidské. 
Pán přišel naplnit Otcovu vůli a svým utrpením a smrtí vykoupil 
lidské pokolení od záhuby. Když Petr uslyšel přísná Kristova slova: 
„Odejdi, satane,“ neurazil se, neměl v sobě zlobu, neopustil svého 
Pána, ale s láskou přijal toto poučné slovo a dále šel za Ježíšem 
celým svým srdcem.

Mnoho z učedníků, protože nemohli pochopit Pánova slova o 
eucharistii, reptali, že pronáší tvrdou řeč, a více už s Ním nechodili. 
Pán se svých dvanácti zeptal: „I vy chcete odejít?“ Tehdy Šimon Petr 
odpověděl: „Pane, ke komu bychom šli, Ty máš slova věčného života. 
A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží.“ Takovou měl 
sv. Petr horlivost a víru v Pána. Odvážil se Ho dokonce poprosit, 
aby mohl jít za Ním po vodě. Pán mu v tom nebránil. Petr tedy vyšel 
ze člunu, šel po vodě za Ježíšem, ale protože před přijetím Ducha 
svatého ještě nebyl dokonalý a pevný ve víře, když viděl silný vítr, 
polekal se, začal tonout a vykřikl: „Pane, zachraň mě!“ Ježíš hned 
vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: „Malověrný, proč jsi pochyboval?“ 
a tak ho Pán zachránil nejen od utopení, ale i od malověrnosti. 
Později mu řekl. „Modlil jsem se za tebe, aby tvá víra nezhynula a 
ty, až se obrátíš, utvrzuj své bratry.“

Když se přiblížil čas Pánova dobrovolného utrpení a smrti na 
kříži, Petr ukázal svou horlivost slovem a řekl: „Pane, s tebou jsem 
hotov jít i do vězení a na smrt.“ Tuto horlivost potvrdil i skutkem, 
když vytáhl meč a udeřil veleknězova sluhu Malcha a uťal mu ucho. 
Z dopuštění Božího pak ale padl do trojího zapření Pána. Hořce pla-
kal a po celý svůj život si v bázni Boží uvědomoval, co je v člověku. 
Pravdivě činil pokání a vzkříšený Pán se mu ze své převeliké lásky 
ukázal jako prvnímu ze všech apoštolů. Svatý evangelista Lukáš o 
tom svědčí: „Vpravdě Pán vstal a ukázal se Šimonovi.“ I sv. Pavel o 
tom píše: „Vstal z mrtvých třetího dne podle Písma, ukázal se Kéfovi 
(neboli Petrovi), a pak Jedenácti.“ Poté co sv. Petr uviděl Pána, na-
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plnila ho nevýslovná radost, štěstí 
a vděčnost. Přijal od Pána milost 
odpuštění svých hříchů. Své troj-
násobné zapření nahradil trojím vy-
znáním lásky, když Pánu na Jeho 
otázku odpověděl: „Ano, Pane, Ty víš 
všechno, Ty víš, že Tě miluji.“ Pán 
ho ustanovil pastýřem svého stáda 
a klíčníkem nebeského království.

Po nanebevstoupení našeho Pána 
Ježíše Krista a po seslání Ducha 
svatého byl sv. Petr jako nejvyšší 
apoštol prvním učitelem a hlasate-
lem Božího slova. Za jednu hodinu 
v den Letnic získal pro Krista tři ti-
síce duší Božím slovem. Pán skrze 
něj začal činit mocné skutky. Když 
Petr vcházel spolu se sv. Janem do 

chrámu na modlitbu, uviděli muže chromého z lůna své matky. 
Seděl u chrámové brány, která se nazývala Krásná. Petr mu řekl: 
„Stříbro a zlato nemám, ale co mám, to ti dám: ve jménu našeho Pána 
Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď.“ Vzal ho za pravou ruku 
a pozvedl ho. Hned se chromému utvrdily nohy v kloubech, skočil 
na nohy a chodil. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal a chválil 
Boha. Tímto zázrakem spolu s hlásáním Božího slova se přidalo 
k víře v Krista pět tisíc mužů.

Když Ananiáš a jeho žena Safi ra chtěli podvádět Ducha svatého, 
sv. Petr z vnuknutí Ducha Božího odhalil jejich lež, a když je usvědčil 
slovem, padli před ním mrtví. Na všechny padl strach a bázeň Boží. 
V Lyddě muže jménem Eneáš, který byl osm let na loži paralyzovaný, 
sv. Petr uzdravil slovy: „Uzdravuje tě Ježíš Kristus.“ V Joppe vzkřísil 
z mrtvých zemřelou učednici Tabitu. Nejen skrze jeho ruce Pán činil 
zázraky, ale i skrze slovo, a už jen jeho stín uzdravoval nemocné. 
Kudy šel, vynášeli své nemocné, kladli na nosítkách, aby když Petr 
půjde kolem, aspoň jeho stín padl na každého z nich.

Když král Herodes vztáhl ruku na církev věřících v Jeruzalémě 
a zabil mečem Jakuba, Janova bratra, zajal i sv. Petra. Uvrhl ho 
do temnice, postavil k němu stráž a svázal dvěma železnými řetězy. 
Všichni věřící se za něj bez přestání modlili a Pán udělal mocný 
zázrak. Anděl Boží ho v noci uvolnil z pout a vyvedl z temnice! Poté 
Petr odešel z Jeruzaléma do Antiochie, kde církev Boží sílila a rostla.
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Nejvyšší apoštol jako první otevřel dveře víry pohanům, když 
v Caesareji pokřtil římského setníka Kornélia, s celým jeho do-
mem. Předtím měl vidění plátěného ubrusu, jak se spouští přivázán 
za čtyři cípy, a v něm byla různá zvířata. Uslyšel hlas, který Petrovi 
přikazoval, aby je zabíjel a jedl a aby to, co Bůh očistil, nenazý-
val nečistým. To mu bylo dáno jako znamení obrácení pohanů ke 
Kristu. Když v Kornéliově domě začal přítomným svědčit o smrti 
a zmrtvýchvstání Pána Ježíše, sestoupil na všechny Duch svatý a 
začali mluvit jazyky a prorokovat. Bratři židovského původu, kteří 
přišli s Petrem, žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha svatého. 
Petr prohlásil: „Kdo může zabránit, aby byli vodou pokřtěni ti, kteří 
přijali Ducha svatého jako my?“ A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve 
jménu Ježíše Krista.

Šimona mága ze Samaří, který pokrytecky přijal křest svatý, a za 
stříbro chtěl koupit dar Ducha svatého, odhalil slovy: „Tvé stříbro ať 
je ti k záhubě, neboť tvé srdce je nespravedlivé před Bohem. Vidím 
tě v hořké žluči a v poutech nepravosti. “

Po jeruzalémském sněmu se z Antiochie vydal na dalekou misij-
ní cestu spolu se sv. Klementem a dalšími spolupracovníky. Přes 
Caesareu, Korint a Řím přišli až do Milána. Pak procházeli měs-
ty na východním pobřeží Galie a Španělska a odtud se přeplavili 
do Severní Afriky, kde ve velkých přístavních městech zvěstovali 
Krista a zakládali církve. Petr světil kněze a biskupy pro nově vzniklé 
církevní obce a utvrzoval věřící. Všude Pán skrze Petra konal mocné 
skutky. V Africe došli až do Kartága, odkud se pak lodí vrátili do 
Říma.

Když sv. Petr přišel do Říma, slovem svazoval ďábla a každý den 
rostl počet věřících v Krista. Řekli mu však, že Šimon mág je také 
v Římě, nazývá se Kristem a dělá před lidmi mnoho zázraků. Bratři 
prosili Petra, aby se postavil proti Šimonu mágovi a nedovolil, aby 
dál sváděl lid. Dokonce bydlel v domě jednoho ze svedených věří-
cích — Marcela. Petr zahořel horlivostí a hned šel do Marcelova 
domu. Mnoho lidí šlo za ním. Uviděl, že spousta lidí stojí kolem 
vrat, takže ani nemohl zajít dovnitř. Tito lidé říkali: „Šimon není 
čarodějem, ale silným bohem!“ Petr uviděl velkého psa na dlouhém 
řetězu, šel k němu, odvázal ho a řekl mu: „Jdi dovnitř a uprostřed 
shromáždění řekni Šimonovi: ‚Petr ti vzkazuje: ukaž se lidem venku, 
kvůli tobě jsem totiž přišel do Říma, ty lotře, co svádíš prosté duše.‘“ 
Pes hned vběhl dovnitř, vyvolal zmatek mezi Šimonovými hosty, 
zdvihl přední tlapy a hlasitě promluvil: „Šimone, Petr ti vzkazuje: 
Ukaž se lidem venku, kvůli tobě jsem totiž přišel do Říma, ty lotře, co 
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svádíš prosté duše.“ Když to Šimon slyšel a viděl ten neuvěřitelný 
zjev, došla mu řeč, kterou sváděl okolostojící, a všichni žasli.

Petr pak vešel dovnitř a Šimon začal v jeho přítomnosti dělat 
před lidmi různá falešná kouzla. Apoštol Kristovou silou ukázal 
ještě větší zázraky. Jeden z nich vzpomíná dávný církevní historik, 
Hegessipus, který žil v blízkosti apoštola.

V Římě žila vdova z významného císařského rodu a její mladý 
syn jí zemřel. Neutišitelně nad ním plakala. Ti, kteří ji utěšovali, 
si vzpomněli, že v Římě je Petr a Šimon mág, kteří prý křísí mrtvé. 
Hned jedni k mrtvému přivolali Petra, druzí Šimona. Shromáždili 
se tam i významní občané i mnoho lidu, aby doprovodili mrtvého 
k hrobu. Šimon mág se před lidem pyšnil. Petr mu řekl: „Kdo z nás 
vzkřísí mrtvého, toho učení je pravé, tomu ať všichni věří.“ Lid s Pe-
trem souhlasil. Šimon spoléhal na svou čarodějskou chytrost a řekl 
lidem: „Když já vzkřísím mrtvého, zabijete Petra?“ Lidé zvolali: „Zaži-
va ho spálíme před tvýma očima!“ Šimon přistoupil k loži mrtvého, 
začal dělat své kejkle a pomáhal si běsovskou silou. Způsobil tak, 
že mrtvý pohnul hlavou. Lid hned začal křičet, že mladík je živý, že 
vstal z mrtvých. Petra chtěli chytit a upálit.

Apoštol ale pokynul rukou, aby utichli, a když nastalo ticho, 
řekl: „Jestliže je mládenec živý, ať vstane, ať mluví a chodí a dokud 
to neuvidíte, můžete si být jisti, že Šimon vás svými kejklemi a pří-
zraky jen mate.“ Šimon dlouho chodil kolem lože a svolával běsov-
skou sílu. Nic ale nemohl udělat. Byl zahanben a chtěl utéct, lidé 
ho ale zadrželi. Svatý Petr, který už vzkřísil mrtvou Tabitu a Pán 
skrze něj udělal mnoho slavných zázraků, stál opodál, zvedl své 
ruce k nebi, pozvedl oči a modlil se: „Pane Ježíši Kriste, Tys nám 
přikázal: ‚Mým jménem mrtvé křiste!‘ Proto Tě prosím, oživ 
tohoto mrtvého mládence, aby tito lidé poznali, že Ty jsi Bůh 
pravý a není jiného kromě Tebe, který žiješ a kraluješ s Otcem 
i Duchem svatým navěky. Amen.“ Tak se pomodlil, obrátil se 
k mrtvému a řekl: „Chlapče, vstaň! Vzkřísil tě a uzdravuje můj Pán 
Ježíš Kristus!“ Hned mrtvý otevřel oči, vstal, začal mluvit a chodit. 
Vzkříšený mladík padl Petrovi k nohám a volal: „Viděl jsem Pána 
Ježíše, který přikazoval andělům, aby mě pro tvou modlitbu vrátili 
mé matce, vdově!“ Tehdy všichni lidé začali volat: „Jediný je Bůh, 
ten, kterého hlásá Petr!“

A Šimon mág si svými čárami udělal psí hlavu a utekl. Lidé 
ho však chytili a jedni ho chtěli ukamenovat, druzí upálit. Svatý 
Petr jim v tom ale zabránil slovy: „Náš Pán a Mistr nepřikazoval 
odplácet zlo zlem. Pusťte ho, ať jde, kam chce. Má dost hanby a 
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poznání své slabosti, že jeho čáry nic nemohou.“ Pro takovou hanbu 
se Šimon styděl celý rok ukazovat v Římě. Až později ho zlý císař 
Nero, který vládl po Claudiovi, hledal, velmi si ho zamiloval a udělal 
ho svým přítelem. Nakonec však Boží silou sv. Petr Šimona mága 
zcela přemohl.

Skutky sv. Petra jsou zapsány ve čtyřech evangeliích a v kni-
ze Skutků apoštolských. Apoštol Petr byl pak Neronem spolu se 
sv. Pavlem uvězněn a po několika měsících, 29. června roku 67 
byl ukřižován. Kolem deváté hodiny se otevřela vrata Mamertinské 
věznice a bylo vidět popravčí průvod s vězni, který stál za nimi, při-
pravený vydat se na svou poslední cestu. Nejprve z vrat vyjel setník 
na koni a za ním pak na koních další vojáci, kteří za sebou táhli 
odsouzence na smrt. Mezi prvními byl apoštol Petr, pak Herodion 
a Olympius. Průvod se po krátké 
vzdálenosti rozdělil na dva proudy. 
První skupina s Petrem směřovala do 
vatikánských zahrad a druhá, v níž 
vedli apoštola Pavla a další křesťany, 
směřovala k Ostijské silnici.

Křesťané, kteří se shromáždili 
před věznicí, se rovněž rozdělili na 
dvě skupiny a s velkým pohnutím do-
provázeli popravčí původy. Svatého 
Petra doprovázel Klement, jeho věr-
ný učedník a první nástupce. V čele 
skupinky, která doprovázela sv. Pav-
la, byl evangelista Lukáš. Petr z po-
kory nechtěl umírat jako Pán Ježíš, 
proto sám požádal, aby ho ukřižova-
li hlavou dolů. Na kříži po několika 
hodinách velkého utrpení odevzdal 
svého ducha Pánu.

Svatý Klement ho snímal z kříže podobně, jako kdysi Josef z Ari-
matie Pána Ježíše. Tam, ve vatikánských zahradách, ho s několika 
křesťany i pohřbil.
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SVATÝ APOŠTOL PAVEL

Svatý apoštol Pavel, před apoštolským povoláním jménem Saul, 
byl žid z pokolení Benjamínova, narozený v Tarsu v Kilikii. Jeho 
rodiče byli ctnostní lidé. Z počátku žili v Římě a pak se přestěhovali 
do Tarsu s čestným titulem římských občanů, a proto i sv. Pavel 
se od narození vyznačoval tímto titulem. Rodiče dali Saula do Je-
ruzaléma, aby se tam učil z knih a také aby znal celý Mojžíšův 
zákon. Byl učedníkem slavného učitele Gamaliela. Na studiích byl 
jeho druhem Barnabáš, který se později stal Kristovým apoštolem. 
Saul se dobře naučil otcovskému zákonu a nadmíru pro něj horlil. 
Připojil se k farizeům.

V té době svatí apoštolové v Jeruzalémě i v okolních městech a 
krajích hlásali Kristovo evangelium a docházelo k mnoha sporům 
s farizeji a saduceji i se všemi židovskými zákoníky, kteří je za 
hlásání Krista pronásledovali a nenáviděli. I Saul proto nenáviděl 
svaté apoštoly a jejich kázání o Kristu nechtěl ani slyšet. Když židé 
kamenovali svatého prvomučedníka Štěpána, nejenže jim nebránil 
v prolévání nevinné krve, ale i souhlasil s jeho zabitím a střežil 
oděv těch, kteří ho kamenovali. Dostal od velekněží a starších moc 
pronásledovat Kristovu církev. Vtrhával do domů věřících a muže 
i ženy odváděl spoutané do věznic. Nestačilo mu však pronásledo-
vat jen věřící v Jeruzalémě, vymohl si od velekněží plnou moc, aby 
mohl brát do zajetí i věřící v Krista v Damašku a hodlal je svázané 
přivést do Jeruzaléma. Dýchal hrozbami a usiloval o zabíjení Pá-
nových učedníků.

Na cestě, když už byl blízko Damašku, kolem něj náhle zazářilo 
oslňující světlo z nebe. Padl na zem a uslyšel hlas: „Saule, Saule, 
proč mne pronásleduješ?“ Saul řekl: „Kdo jsi, Pane?“ On odpověděl: 
„Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města a tam 
se dozvíš, co máš dělat.“ Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a 
nebyli schopni slova, slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul 
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vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a 
dovést do Damašku. Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.

V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve 
vidění zavolal: „Ananiáši!“ On odpověděl: „Zde jsem, Pane.“ Pán mu 
řekl: „Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově 
vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí a dostalo se mu vidění, jak 
k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět 
viděl.“ Ananiáš odpověděl: „Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom 
člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě. Také zde má od 
velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno.“ Pán 
mu však řekl: „Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, 
aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským. Ukáži mu, 
co všechno musí podstoupit pro mé jméno.“

Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: 
„Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán — ten Ježíš, který se ti zjevil 
na tvé cestě. Chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“ 
Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít. 
Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal 
Saul několik dní a hned začal v synagógách kázat, že Ježíš je Syn 
Boží. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli a říkali: „To je přece ten, který 
se snažil v Jeruzalémě vyhladit všechny vyznavače tohoto jména. I 
sem přišel jen proto, aby je v poutech odvedl k velekněžím.“ Ale Saul 
působil čím dál tím mocněji a svými důkazy, že Ježíš je Mesiáš, 
přiváděl do úzkých damašské židy.

Po nějaké době se židé uradili, že Saula zabijí, ale on se o jejich 
úkladech dozvěděl. Protože hlídali ve dne v noci brány, aby ho mohli 
zahubit, spustili ho učedníci dolů z hradeb v koši po provazech. 
Tehdy ale nešel o radu k žádnému člověku ani se nevypravil do 
Jeruzaléma k těm, kteří byli apoštoly dříve než on, ale odešel do 
Arábie a potom se zase vrátil do Damašku. Teprve o tři léta později 
se vydal do Jeruzaléma, chtěl se připojit k učedníkům, ale všichni 
se ho báli, protože nevěřili, že k nim patří. Tu se ho ujal Barna-
báš, uvedl ho k apoštolům a vypravoval jim, jak Saul na cestě do 
Damašku uviděl Pána a uslyšel jeho hlas, a jak potom neohroženě 
v Ježíšově jménu kázal. Saul se nyní v Jeruzalémě mohl na všem 
podílet spolu s apoštoly a všude směle mluvil ve jménu Páně.

Apoštolové byli z jeho obrácení naplněni radostí a oslavovali za to 
Pána Ježíše Krista. Pavel kázal také řecky mluvícím židům a přel se 
s nimi, proto se ho pokoušeli zabít. Když se modlil v jeruzalémském 
chrámě, upadl do vytržení mysli. Spatřil Pána, jak mu říká: „Pospěš 
si a rychle odejdi z Jeruzaléma, protože nepřijmou tvé svědectví o 
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mně.“ Pavel Pánu odpověděl: „Pane, oni vědí, že jsem dával uvěznit 
a bičovat v synagógách ty, kdo v tebe věří. Když byla prolévána krev 
tvého svědka Štěpána, byl jsem při tom, schvaloval jsem to a hlídal 
jsem šaty těch, kdo ho kamenovali.“ Ale Pán mu řekl: „Jdi, neboť já tě 
chci poslat daleko k pohanům!“ Pavel poslechl. Když se o tom bratři 
dověděli, doprovodili ho do Caesareje a poslali do Tarsu.

Učedníci, kteří se po Štěpánově smrti rozprchli, se dostali až do 
Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Po svém příchodu do Antiochie 
začali zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a 
velké množství lidu uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Když se zpráva o 
tom dostala k sluchu církve v Jeruzalémě, bratři poslali do Antiochie 
Barnabáše. Když uviděl, co se tam z milosti Boží děje, zaradoval 
se, všechny povzbuzoval a hned se odebral do Tarsu, aby vyhledal 
Pavla. Když ho našel, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu 
v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. Právě v 
Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.

Po roce oba apoštolé, Barnabáš i Pavel, přišli do Jeruzaléma a 
oznámili apoštolům, jak v Antiochii mocně působila Boží milost. 
Když se tam opět vrátili, Duch Boží je odtud poslal na první misijní 
cestu. Prošli společně Kypr, pak šli do Perge, odtud do Antiochie 
Pisidské, Ikonia, Lystry a Derbe. Pán skrze ně obracel mnoho poha-
nů a dělal zázraky. Stejnou cestou se pak vrátili zpět do Antiochie.

Po nějakém čase vyvstal mezi židy, kteří uvěřili, a věřícími Řeky 
v Antiochii spor o obřízce. Někteří židé tvrdili, že bez obřízky není 
možné dojít spásy, ale pohané těžce přijímali obřízku. Bylo proto 
nutné, aby Pavel s Barnabášem šli v otázce obřízky do Jeruzalé-
ma k apoštolům a starším a aby jim zvěstovali, že Bůh všude, kde 
hlásali evangelium, otevřel dveře víry i pohanům. Svatí apoštolé a 
starší v Jeruzalémě se z obrácení pohanů velmi radovali. Společně 
na prvním církevním sněmu vedeni Duchem svatým rozhodli, že 
starozákonní obřízka není už v čase nové milosti nutná a věřícím 
nařídili jen varovat se smilstva a požívání masa obětovaného mod-
lám, masa z udušených zvířat a krve. S tímto rozhodnutím vyslali 
z Jeruzaléma do Antiochie Pavla a Barnabáše, doprovázel je Juda 
a Silas. Když přišli do Antiochie, velmi tímto oznámením bratry 
potěšili. Nějaký čas se tam zdrželi, pak se rozdělili a opět se vydali 
na misijní cesty k pohanům.

Pavel se Silasem procházel místa, kde dříve hlásal evangelium, 
a potom šel do Filip a do Soluně. Určitý čas se zdržel v Aténách. 
Odtamtud pokračoval do Korintu. Zůstal tam u jednoho žida jmé-
nem Akvila. Přišel tam za ním i Silas a Timoteus z Makedonie a 
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společně je učili Božímu slovu. Akvila pocházel z Pontu. Nedávno 
se svou manželkou Priscillou přišli do Korintu z Itálie. Pavel s nimi 
i pracoval, protože měli stejné řemeslo — dělali stany. Živil sebe i 
ty, kteří s ním byli, prací svých rukou, jak se zmiňuje v listu So-
luňanům: „Vzpomínáte na naše úsilí a námahu, jak jsme ve dne v 
noci namáhavě pracovali, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž...“ 
a ještě říká, „Sami víte, že tyto mé ruce vydělávaly na všechno, co 
jsem potřeboval já i moji společníci.“

Pavel se každou sobotu přel v synagogách s židy a svědčil jim, 
že Ježíš Kristus je pravý Mesiáš. Když mu ale odporovali a rouhali 
se, vytřásl i prach, který mu ulpěl na obuvi, a řekl jim: „Vaše krev 
na vaši hlavu, já jsem od ní čist! Od této chvíle půjdu k pohanům.“ 
Odešel ze synagógy a působil v sousedním domě Tita Justa, pohana, 
který uvěřil v Pána. Jedné noci měl Pavel vidění, Pán mu řekl: „Neboj 
se! Mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo ti neublíží. Mnozí v 
tomto městě patří k mému lidu.“ A tak Pavel zůstal v Korintu jeden 
a půl roku a učil je Božímu slovu. Mnozí z Korinťanů, kteří Pavla 
poslouchali, uvěřili a dali se pokřtít. Představený synagógy Krispus 
a všichni, kteří byli v jeho domě, také uvěřili v Pána.

Když byl Gallio, bratr fi losofa Seneky, místodržitelem v Acháji, 
židé společně vystoupili proti Pavlovi, přivedli ho na soud, ale Gallio 
nechtěl Pavla soudit. Řekl Židům: „Kdyby šlo o nějaký přečin nebo 
dokonce zločin, náležitě bych vás, Židé, vyslechl. Poněvadž se to však 
týká sporů o slova či nějaká jména a váš vlastní zákon, tím se já jako 
soudce zabývat nebudu.“ A dal rozkaz, aby je vyvedli ze soudní síně. 
Pavel zůstal v Korintu ještě mnoho dní, pak se s bratřími rozloučil 
a odplul s Akvilou a jeho ženou Priscillou do Sýrie.

Dostali se pak do Efezu. Odtud obešel mnoho měst, navštívil 
Jeruzalém a na zpáteční cestě přes Antiochii, Galacii a Frýgii při-
šel opět do Efezu. Tam zůstal dva roky a hlásal slovo Boží, takže 
všichni obyvatelé provincie Asie, židé i pohané, mohli slyšet slovo 
Páně. Bůh konal skrze Pavla mocné činy. Lidé dokonce donášeli 
k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je 
opouštěli. Také někteří židovští zaříkávači, kteří cestovali od města 
k městu, se pokusili užívat ke svému zaklínání jména Pána Ježíše. 
Nad těmi, kteří byli posedlí zlými duchy, říkali: „Zaklínáme vás 
Ježíšem, kterého káže Pavel.“ Ale zlý duch jim řekl: „Ježíše znám 
a o Pavlovi vím. Ale kdo jste vy?“ Tu člověk, v němž byl zlý duch, 
se na ně vrhl, všechny je přemohl a tak je zřídil, že z toho domu 
utekli nazí a plní ran. To se rozhlásilo mezi všemi židy i pohany, 
kteří žili v Efezu; na všechny padla bázeň a jméno Pána Ježíše bylo 
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ve velké úctě. Přicházeli i mnozí z těch, kteří uvěřili, a přede všemi 
vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Nemálo pak těch, 
kteří se zabývali magií, přinesli své knihy a přede všemi je spálili. 
Jejich cena se odhadovala na padesát tisíc stříbrných. A tak mocí 
Páně Jeho slovo rostlo a rozmáhalo se.

Po třech letech, co pobýval apoštol Pavel v Efezu, výrobce stří-
brných napodobenin Artemidina chrámu vyvolal velké pobouření. 
Pavel si svolal učedníky, povzbudil je, pak se s nimi rozloučil a vydal 
se do Makedonie. Odtud přišel do Troady a týden tam zůstal. První 
den v týdnu se učedníci sešli k lámání chleba a Pavel promluvil k 
shromáždění. Druhého dne chtěl odcestovat, proto protáhl řeč až 
do půlnoci. Shromáždění bylo v horní místnosti, kde bylo mnoho 
lamp. Nějaký mladík jménem Eutychos seděl na okně, a protože 
Pavel mluvil dlouho, přemáhal ho spánek. Usnul a spadl z třetího 
poschodí. Když k němu přišli, byl už mrtvý. Pavel sešel dolů, sklonil 
se nad ním, objal ho a řekl: „Upokojte se, je v něm život.” Pak se vrá-
til nahoru, lámal a jedl chléb, a dlouho do rána s nimi rozmlouval. 
Potom odešel. Chlapce přivedli živého a to všechny velmi povzbudilo.

Pavel pak odplul do Milétu. Z Milétu poslal do Efezu vzkaz, aby 
za ním přišli starší církve. Sám nechtěl jít do Efezu, aby se nezdržel, 
protože spěchal do Jeruzaléma. Když k němu starší církve z Efezu 
přišli, řekl jim: „Dávejte pozor na sebe i na celé stádo, ve kterém si 
vás Duch svatý ustanovil za strážce, abyste byli pastýři Boží církve, 
kterou si Bůh získal krví vlastního Syna. Vím, že po mém odchodu 
přijdou mezi vás draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo... Buďte proto 
bdělí a pamatujte, že jsem se slzami v očích po tři roky ve dne v noci 
každému z vás neustále ukazoval cestu. Nyní vás svěřuji Bohu a slovu 
jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, 
kdo jsou posvěceni...“ Pak jim pověděl o úmyslu své cesty: „Nyní 
jdu do Jeruzaléma, protože mě Duch nutí, a nevím, co mě tam potká. 
Vím jen tolik, že mi Duch svatý město od města ohlašuje, že na mne 
čekají pouta a utrpení. Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou 
cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od 
Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.“

Poté jim řekl: „Nyní vím, že mě už neuvidí nikdo z vás.“ Po těch 
slovech si s nimi se všemi klekl a pomodlil se. Všichni se dali do 
hlasitého pláče, objímali Pavla a líbali ho, dojati nejvíce jeho slovy, 
že ho už nikdy neuvidí. Pak ho doprovodili k lodi. Když nastal čas 
odjezdu, rozloučil se s nimi. Obešel pak ještě mnoho měst a krajů, 
které byly kolem moře i na ostrovech, všude navštěvoval věřící a 
utvrzoval je ve víře.
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Když došel do Jeruzaléma, židé se proti němu spikli, vyvolali 
vzpouru a Pavel byl zajat. Svědčil a hájil se před veleradou, velitelem 
v Jeruzalémě i před místodržitelem Félixem. Pavla museli převést do 
Caesareje, protože židé v Jeruzalémě mu neustále usilovali o život. 
Pavel svědčil o Ježíši před Félixovým nástupcem Festem a králem 
Agrippou. Ve sporu s židy se odvolal k císaři. Když ho převezli do 
Říma, byl dva roky hlídán vojákem v domácím vězení. Ve svém 
najatém bytě ale mohl svobodně hlásat evangelium. Jeho horlivost 
za Pána Ježíše v žádném vězení neutichala, naopak, čas ve vězení 
využíval k psaní listů církvím.

Když byl po dvou letech propuštěn, vykonal misijní cestu do 
Španělska a pak do východních zemí Římské říše. Svatý Pavel po 
svém obrácení vpravdě běžel svůj životní běh s pohledem upřeným 
na Ježíše v boji za Boží království, jak to sám popsal v druhém listu 
Korinťanům: „Ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do sytosti, 
smrti jsem často hleděl do tváře. Od Židů jsem byl pětkrát odsouzen 
ke čtyřiceti ranám bez jedné, třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem 
byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal, noc a den jsem jako 
trosečník strávil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách — v 
nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního 
lidu, v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v 
pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratří-
mi, v námaze do úpadu, často v bezesných nocích, o hladu a žízni, 
v častých postech, v zimě a bez oděvu. A nadto ještě na mne denně 
doléhá starost o všechny církve.” (2Kor 11,23–28)

Když se opět vrátil do Říma, byl i se sv. Petrem z rozkazu císa-
ře Nerona zajat a držen v Mamertinském vězení. Památného dne, 
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29. června roku 67, 
společně s apoštolem 
Petrem ukončil svůj 
běh víry mučednickou 
smrtí. Pavel byl římský 
občan, proto nebyl ukři-
žován jako sv. Petr, ale 
byl sťat. Naplnilo se na 
něm to, co sám o sobě 
napsal svému věrné-
mu duchovnímu synu, 
sv. Timoteovi: „Dobrý 
boj jsem bojoval, běh 

jsem skončil, víru zachoval. Nyní je pro mne připraven vavřín 
spravedlnosti.“

Jeho život je svědectvím, že Pán Ježíš byl pro něj vším: „Ale 
cokoli mi bylo ziskem, to jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. 
A vůbec všechno považuji za ztrátu vzhledem k nadřazenosti 
poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztra-
til a pokládám to za hnůj, abych získal Krista a byl shledán 
v něm, nemaje svou spravedlnost, která je ze Zákona, ale tu, 
která je skrze víru Kristovu, tu spravedlnost, která je z Boha a 
spočívá ve víře; abych poznal jeho i moc jeho vzkříšení a účast 
na jeho utrpení. Beru na sebe podobu jeho smrti, abych tak 
dospěl ke vzkříšení z mrtvých. Ne že bych již dosáhl anebo již 
byl dokonalý, ale snažně běžím, zda bych i dostihnout mohl, 
načež uchvácen jsem od Krista Ježíše.“ (Flp 3,7–12)
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