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DUCHOVNÍ POUČENÍ 7.

PODSTATA SVATOSTI — SMIRENOMUDRIJE1

Upřímný křesťan, zvláště když zažil obrácení, namáhavě hledá, 
jaké má dělat další kroky na cestě za Ježíšem. Mnohdy padne do 
různých pastí, z nichž jednou je i ta, že si myslí, že nyní mu Bůh 
musí ve všem sloužit, tedy že je povinen mu ve všem tzv. žehnat. 
Takové myšlení člověka odděluje od podstaty křesťanství. Tou pod-
statou je Ježíšova výzva: „Zapři sám sebe, vezmi svůj každodenní 
kříž a následuj mě.“ Podstata svatosti však není v jednostranném 
asketismu, který se stává sebeúčelovým a může být zdrojem du-
chovní pýchy. I indičtí jogíni a fakíři dodržují mimořádně přísné 
posty, ale ne s cílem, aby se očistili od vlivu dědičného hříchu a 
ducha, který je za ním. Naopak, dělají to proto, aby uvolnili psy-
chické síly, které jsou pod vládou dědičného hříchu, tzv. starého 
člověka, a jejich cílem je stát se nástroji démonských sil. Tyto síly je 
nebudou disponovat k vykročení na cestu spásy a poznání našeho 
Pána Ježíše, ale k tomu, aby se tvrdě postavili proti Spasiteli k své 
časné a věčné škodě.

Svatost není ani v mimořádných obětech, jak volá apoštol: „I 
kdybych rozdal všechno, co mám, ano, i kdybych své tělo vydal 
k spálení, ale lásku — Ježíše — kdybych neměl, nic mi to neprospě-
je.“ (1Kor 13,3)

Člověk prožije obrácení, pak prožije i zkušenost Letnic, přijme 
plnost Ducha svatého, ale to všechno nestačí. Teprve potom každého 
obráceného čeká cesta tvrdého boje za spásu svou i těch, kterým 
máme svědčit o Ježíši. Nastupuje cesta duchovní očisty a zakořeňo-
vání v pravdě a lásce, tedy v Kristu. Svatost je v tom přijímat dobré 
i bolestné věci a události podobně jako starozákonní Job. On za 
všechno děkoval. Aby mohl člověk toto dělat z vnitřního přesvědčení 
a z hlubin své duše, potřebuje k tomu dostat světlo poznání a také 
sílu, kterou čerpá z osobního spojení s Ježíšem. Proto i modlitba má 
být zaměřena na jednotu s Kristem a své utrpení i svou bezmocnost 
máme spojovat s Ježíšovou bezmocností na kříži. Nejprve ale máme 
prodělávat očistu své duše skrze pokání za své minulé hříchy, i 
když už nám byly odpuštěny. Když nám někdo ublíží, podvede nás, 
okrade a jsme bezmocní, je třeba vnitřně si uvědomit svou minulost 

1 nízké o sobě smýšlení, srov. Kol 3,12
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a nynější bolest využít. To znamená, že nebudu v tu chvíli propadat 
smutku nebo hořkosti vůči těm, kteří mi způsobili bolest či pokoření, 
ale přijmu tuto situaci jako velký dar, jako dopuštění od Boha, i 
když za tím byl zlý člověk, který mi ublížil. Svým duchovním pohle-
dem se na to dívám z perspektivy věčnosti jako na možnost vytrpět 
si očistec už zde na zemi za hříchy, které mi už byly odpuštěny. Je 
ale třeba rozlišovat odpuštění hříchů a zadostiučinění za hříchy.

Samozřejmě pokud máme velkou bolest nad hříchy, naším za-
dostiučiněním je, když tuto bolest dáváme Bohu. Jistý zločinec si 
vykonal kající zpověď. Za pokání, tedy na zadostiučinění, dostal 
sedm let o chlebě a o vodě. On se rozplakal, a kněz mu proto řekl, ať 
koná pokání jenom jeden rok. On plakal ještě více. Tak mu řekl, ať 
koná pokání jenom 40 dní o chlebě a o vodě. On nepřestával plakat. 
Nakonec se ho kněz zeptal, proč pláče. On řekl: „Co to je sedm let o 
chlebě a o vodě? Vždyť já za své hříchy zasluhuji věčné peklo!“ Kněz 
mu řekl: „Jako zadostiučinění se pomodli pětkrát Otčenáš do pěti ran 
Kristových.“ Kněz odešel, a když se vrátil, dotyčný ležel v chrámu 
pod křížem mrtvý. Kněz měl té noci sen, v němž viděl, že pro velikou 
lítost a lásku k Bohu byl zločinec, podobně jako lotr na kříži, ještě 
téhož dne anděly uveden přímo do Boží slávy.

Podstata tzv. smirenomudrija je v hluboké pokoře, ve vědomí, jak 
velkým zlem je urazit svatého Boha, co to je nevděčnost vůči Němu 
a Jeho dobru, které nám dává, co to je v podstatě hřích.

Jeden mnich, stařec, vysvětlo-
val smirenomudrije takto: Když jsem 
si vědom svého dluhu vůči Bohu 
a jsem v pravdivé pokoře, tedy ve 
světle, neodsuzuji ve svých myš-
lenkách druhého, i když koná zlo. 
Mám s ním soucit, protože vím, že 
byl oklamán starým člověkem či du-
chem lži a ubližuje tím sám sobě a 
Boha uráží. Když mi takový člověk 
nespravedlivě ublíží, s vděčností to 
přijmu a prosím za něj Boha, aby 
mu odpustil, a zároveň si uvědo-
muji své minulé hříchy a prosím, 
aby i mně Bůh odpustil. Realizuji 
tím prosbu Otčenáše: „Odpusť nám 
naše viny, jako i my odpouštíme na-
šim viníkům.“ Zakouším pak hlubo-
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ký vnitřní pokoj, a i když jsem dále ponižovaný a zesměšňovaný, 
přijímám vnitřní bolest s radostí, že můžu něco Bohu dát jako za-
dostiučinění za svou minulost, za svou vlažnost, za utracený čas, 
za různé svévolnosti a jiné hříchy. Realizuji i Kristovo slovo z evan-
gelia: „Nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, 
abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“ (Mt 7,5) A také slovo: 
„... bratr má něco proti tobě, ty nejprve jdi a usmiř se se svým bra-
trem.“ (Mt 5,23–24) Není zde řečeno, kdo je vinen a kdo nevinen. 
Ten první krok má většinou udělat ta nevinná strana, a když ho 
udělá, dostane milost a světlo, že si uvědomí své vlastní viny i ve 
vztahu k bratrovi, které byly třeba v tom, že ho v myšlení odsuzoval 
či dokonce slovy pomlouval a podobně.

Mnozí křesťané si stěžují, že prožívají duševní krizi, že jsou jako 
na poušti. Zpočátku měli náboženské city, dobře se jim modlilo a 
nyní jen suchopár, až odpor k modlitbě. Připadají si, jako by byli 
úplní ateisté.

Co dělat? Modlit se vytrvale. Oplakávat své hříchy — i když fyzic-
ké slzy nepotečou — a vidět je z pohledu věčnosti, z pohledu smrti 
a Božího soudu. Jít ve víře, i když city jako by odešly, rozum jako 
by byl zatemněn, vůle jako by byla úplně paralyzována. Ano, toto 
je jakási noc, noc na cestě očisty duše, a v ní je třeba zůstat věrný 
svému osobnímu vztahu k Ježíši. Uvědomovat si, kdo je On a co pro 
mě vytrpěl a proč. On je Boží Syn, On za mě vytrpěl největší muka, 
aby mi získal největší štěstí — život věčný. A co já? Jak k Němu 
mohu být lhostejný? Jak mohu být lhostejný k Jeho vrcholné lásce 
ke mně?

Motivován tímto vědomím může člověk buď dělat kající poklo-
ny, nebo přijímat pokoření, když svědčí druhému o Pánu Ježíši, či 
obětovat určitou část noci k nočnímu bdění a modlitbám, prostě 
vytrvat na cestě za Ježíšem. Dávat Mu své i malé problémy, hovořit 
s Ním jako s Tím, který je přítomný, který mě zná a miluje. A Ježíš 
říká: „Já jsem s vámi po všechny dny vašeho života“ a navíc: „Kdo 
jí mé Tělo a pije mou Krev, přebývá ve mně a já v něm.“
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SVATÝ MUČEDNÍK POTITUS

Za vlády Antonina Pia 
(138–161), kdy na křesťany 
po celé říši dolehlo proná-
sledování, žil na Sardinii1 
muž, který se držel modlář-
ské ohavnosti, jmenoval se 
Hylas. Měl jediného syna, 
třináctiletého chlapce, jmé-
nem Potitus. Uměl číst, a 
proto se dostal i k Písmu 
svatému. Zahloubal se do 
něj a získal tak poznání 
křesťanské víry. Když ho celé přečetl, naplnila ho moudrost a du-
chovní rozum. Šel tajně za křesťany, aby o tom otec nevěděl, přijal 
křest svatý a odvrátil se od pohanských, modlářských obětí.

Otec se to však dozvěděl, rozhněval se, zavřel ho v oddělené míst-
nosti a rozkázal, aby se nikdo z celé domácnosti neodvážil přinést 
chlapci chléb a vodu. Zlostně mu řekl: „Uvidíme, jestli tvůj Bůh, kte-
rého ctíš, ti dá jídlo a pití.“ Svatý chlapec Potitus pokleknul a modlil 
se: „Pane můj, z celého srdce Tě prosím za mého otce, dej mu poznat 
Tvou pravdu a pochopit pravou víru. Otevři mu rozum, aby poznal 
Tebe, Stvořitele všeho, a jen Tobě jedinému sloužil.“

Uplynul krátký čas a najednou se před ním zjevil anděl temnoty 
v klamné záři a řekl mu: „Hle, přišel jsem k tobě, dobrotivý chlap-
če, aby ses hladem a žízní nevyčerpal na těle a na duši, ale abys 
poslechl svého otce a nasytil se s ním při hostině. Já jsem Kristus, 
smiloval jsem se nad tebou, viděl jsem tvé slzy a přišel jsem tě na-
vštívit.“ Svatý chlapec Potitus odpověděl: „Odejdi ode mne, satane, 

1 ostrov ve Středozemním moři
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nepříteli pravdy! Nesvedeš Božího služebníka. Ty nejsi Kristus, ale 
antikrist! Jestliže jsi Kristus, skloň svá kolena k modlitbě spolu se 
mnou.“ Když to chlapec řekl, začal se modlit: „Pane Ježíši Kriste, 
odežeň tohoto nečistého nepřítele ode mne a svrhni ho do propasti, 
do které je i spolu se svými služebníky odsouzen.“

Ďábel, který předtím na sebe vzal andělskou podobu, se najed-
nou změnil a stal se ohromným obrem, vysokým 15 loktů.1 Pak se 
proměnil ve velkého vola a hlasitě zařval: „Vejdu do dcery císaře An-
tonina a na ní ukáži svou sílu. Popudím ho i proti tobě, Potite, a umučí 
tě strašnými mukami.“ Svatý mu odpověděl: „Ó nepříteli, kdybych 
se dostal do jakýchkoli muk, všude nad tebou zvítězím. Avšak ne já, 
ale zvítězí můj Pán Ježíš Kristus!“ Ďábel utekl s výkřikem: „Běda 
mi, ten chlapec mě přemohl!“

Otec Potita, Hylas, pak chlapce vyvedl z domácího vězení a nutil 
ho k modlářství. Když chlapec nechtěl, řekl mu: „Spoléháš na svého 
Boha a jsi připraven pro jeho jméno trpět muka?“ Chlapec odpověděl: 
„Věřím svému Stvořiteli, Otci i Synu i Duchu svatému, že mě posílí 
nejen mužně vytrpět všechna muka, ale že mi dá i milost zemřít za 
Něj beze strachu. Ty, kteří v Trojjediného Boha věří a Jemu pravdivě 
slouží, oslavuje ve svém království na nebi. I na zemi ale činí slavnými 
jejich jména a obohacuje je podivuhodnou milostí, takže činí znamení 
a zázraky. Sám řekl: ‚Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve 
jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou 
brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na 
nemocné budou vzkládat ruce a uzdraví je.‘“ (Mk 16,17–18) Hylas se 
velmi divil slovům svého syna a nakonec řekl: „Teď jsem poznal, že 
pravý Bůh je Bůh křesťanský. To, co říkala tvá ústa, jsem doposud 
nikdy neslyšel.“ Vzápětí se Potitův otec nechal pokřtít. Jeho svatý 
syn opustil Sardinii, svou vlast, neboť poznal, že ho Bůh volá k 
apoštolské práci.

Odplul do Itálie, kde začal hlásat Krista. Přišel do města, které 
se nazývalo Valeriana. Žila v něm žena, jménem Cyriaka, manželka 
senátora Agatona, která byla stižena těžkým malomocenstvím. Žádní 
lékaři ji nemohli uzdravit. Svatý Potitus přišel ke dveřím jejího domu 
a usedl u nich jako jeden z žebráků. Náhodně z domu vyšel eunuch 
a sv. Potitus ho zavolal. Poprosil ho, aby mu dal napít vody. Eunuch 
mu řekl: „Ty jsi sem přišel prosit vodu?“ Svatý odpověděl: „Ne tak 
žízním po vodě z tohoto domu, jako žízním po spáse duší. Ať je milost 
mého Pána Ježíše Krista na tomto domě.“ Eunuch se podivil slovům 

1 asi 7,5 m
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svatého a zeptal se: „Odkud jsi, chlapče, a jak se jmenuješ?“ Svatý 
Potitus odpověděl: „Narodil jsem se na této zemi jako ty a mé jméno je 
Potitus. Sloužím svému Pánu Ježíši Kristu, Spasiteli duší, které v Něj 
uvěřily, a Lékaři tělesných nemocí. On očišťoval malomocné, ochrnuté 
pozvedal z lože, slepým navracel zrak a mrtvé křísil jediným svým 
slovem.“ Eunuch se ho dále ptal: „Jsi-li Jeho služebníkem, můžeš i ty 
očišťovat malomocné?“ Svatý odpověděl: „Kde bude víra, tam bude i 
uzdravení. Můj Pán Ježíš Kristus dává každému, kdo Ho prosí, podle 
jeho víry.“ Tehdy se eunuch otázal přímo: „Můžeš naši paní uzdravit 
z malomocenství?“ Svatý odpověděl: „Jestli uvěří v Krista, mého Boha, 
bude zdráva.“ Eunuch řekl: „Když ji uzdravíš, staneš se pánem veš-
kerého jejího majetku.“ Svatý odpověděl: „Nechci zlato ani stříbro ani 
její majetky. Chci pouze její duši sjednotit s Kristem, mým Bohem.“

Eunuch to hned oznámil své paní a přivedl k ní sv. Potita. Když 
vcházel do její komnaty, řekl: „Pokoj mého Pána Ježíše Krista ať 
spočine na tomto domě.“ Cyriaka mu řekla: „Uzdrav mě, prosím tě, 
jestli můžeš.“ Svatý jí odpověděl: „Věř v Boha, kterého hlásám, přijmi 
křest svatý a budeš zdráva.“ Žena mu řekla: „Nauč mě, jak věřit.“ 
Svatý ji poučil o Kristu Bohu a ukázal jí pravdivou cestu spásy. 
Tehdy žena řekla: „Věřím, že není jiného Boha jen Ten, kterého mi 
hlásáš. Vkládám naději v Něho, že mě uzdraví. Ty čiň, co máš činit.“

Svatý Potitus poklekl a začal se se slzami modlit: „Pane Ježíši 
Kriste, Králi andělů, Spasiteli duší, Ty jsi řekl svým učední-
kům: V mém jménu očišťujte malomocné, mrtvé křiste. Pane 
můj, uslyš i mne, svého služebníka, a uzdrav tuto ženu, ať na 
ní spočine Tvá milost, aby všichni lidé vyznali, že Ty jsi Bůh a 
není jiného kromě Tebe.“ Když se takto pomodlil, připravil vše ke 
křtu. Žena sestoupila do vody a byla pokřtěna. Hned byla očištěna 
od malomocenství a vystoupila z vody už zdráva. Její kůže byla jak 
kůže malého dítěte. Když to uviděl její manžel Agaton a všichni 
domácí, uvěřili v Krista a nechali se pokřtít. Dozvědělo se o tom 
mnoho obyvatel toho města a přijali svatou víru. Oslavovali Boha a 
říkali: „Vskutku, velké Světlo jsme uviděli skrze tohoto chlapce, který 
nás vyvedl z modlářské temnoty.“ Svatý Potitus jim řekl: „Uviděli 
jste velikost Boží, zachovávejte proto Jeho přikázání a budete 
spaseni navěky.“

Pak odtamtud odešel na poustevnickou horu, která se jmenovala 
Gargano. Žil tam s šelmami, jako by to byly ovce. Z Božího příkazu se 
mu šelmy podřizovaly, shromažďovaly se kolem něj a chodily za ním.

V té době vešel běs do dcery císaře Antonina, která se jmenovala 
Annia Galeria a mučil ji. Císař byl z toho ve velkém smutku a modlil 
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se za ni k svým marným bohům. Sliboval jim všechno možné a říkal: 
„Ó bože Jupitere, bože Apollóne, bože Asklépie, uzdravte mou dceru 
a přinesu vám v oběť voly s pozlacenými rohy.“ Běs ústy děvčete vy-
křikoval: „Jestli sem nepřijde Potitus, který přebývá na hoře Gargano, 
neodejdu odsud.“ Císař hned poslal jednoho ze svých hodnostářů 
jménem Gelasius se čtyřiceti vojáky, aby šli na jmenovanou horu a 
hledali Potita. Vojáci procházeli pustinou, až našli Kristova služeb-
níka, jak sedí na hoře a mnoho šelem kolem něj. Když je uviděli, 
polekali se a chtěli utéct. Šelmy se už totiž obrátily k nim a chystaly 
se na ně vrhnout. Svatý jim to ale zakázal a řekl: „Vraťte se na svá 
místa a nikomu neubližujte,“ a tak šelmy odešly.

Svatý se otázal Gelasia: „Proč jsi pro mě přišel s takovým množ-
stvím vojáků?“ Gelasius se ho zeptal: „A ty jsi Potitus?“ Odpověděl 
mu: „Jsem hříšný služebník mého Pána Ježíše Krista.“ Gelasius řekl: 
„Císař Antoninus tě potřebuje, pojď k němu s námi.“ Svatý se zeptal: 
„Co potřebuje modlářský císař od křesťana?“

Vojáci vzali Potita a vedli ho do Říma. Předvedli ho před císaře a 
ten se ho zeptal: „Z jakého jsi rodu?“ Svatý odpověděl: „Jsem křesťan 
a moji rodiče jsou též křesťané.“ Antoninus mu řekl: „Copak neznáš 
naše císařské rozkazy, že každý, kdo se neklaní našim bohům, musí 
zemřít?“ Svatý odpověděl: „Já po tom toužím, abych zemřel za 
Krista, mého Boha.“ Císař mu řekl: „Dozvěděl jsem se o tobě, že 
můžeš uzdravit mou dceru. Když to uděláš, vyznamenám tě mnoha 
poctami a bohatstvím.“ Svatý mu odvětil: „Proč ji neuzdraví tví boho-
vé?“ Císař se zeptal: „Proč mi tak sebevědomě odpovídáš?“ Svatý mu 
řekl: „Když uzdravím tvou dceru, uvěříš v Boha, v Něhož já věřím?“ 
Císař slíbil, že uvěří. Svatý mu řekl: „Vím, že tvé srdce je plné zloby 
a nebudeš věřit, ale učiním to mocí svého Boha kvůli lidem, kteří zde 
stojí, aby uviděli, uvěřili a oslavovali jméno Ježíše Krista.“

Poté přivedli císařovu dceru a postavili ji před ním. „No, Potite,“ 
řekl ďábel jejími ústy svatému, „neříkal jsem ti, že způsobím, že 
přijdeš k císaři i proti své vůli?“ Svatý dýchl směrem k tváři děvčete 
a řekl běsovi: „Můj Pán Ježíš Kristus, Syn živého Boha, jemuž se 
podřizuje všechno stvoření na nebi, na zemi i v podzemí, tě svazuje, 
nečistý duchu, a přikazuje, abys vyšel z Jeho stvoření a neměl jsi moc 
více do ní vcházet!“ Když to svatý řekl, udeřil dívku pravicí do tváře. 
Hned všichni uviděli, jak z jejích úst vyšel strašný had a zmizel. Ti, 
co tam stáli a viděli to, byli naplněni hrůzou a říkali: „Vpravdě, veliký 
je Bůh tohoto chlapce.“ A mnoho z nich uvěřilo v Krista.

Podivil se i císař a zvolal: „Jak veliké je křesťanské čarování!“ 
Svatý mu řekl: „Běda ti, bláznivý císaři, že když vidíš velikost Boží, 
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nevěříš v Něho.“ Císař zvolal: „Vzdávám díky mým bohům, že uzdra-
vili mou dceru!“ Svatý mu odpověděl: „Lžeš, císaři, ne tví bohové, 
ale Kristus, můj Pán a Bůh, ji uzdravil.“ Císař ho začal pře-
svědčovat: „Zanech svých řečí, přines oběť mým bohům a učiním tě 
velikým v mém císařském paláci. Dám ti zlato, stříbro a bohatství.“ 
Svatý odvětil: „Slibuješ mi to, co pokládám za hnůj, císaři. Já 
mám bohatství nehynoucí a nevýslovně krásné na nebesích, 
které Kristus, můj Pán, připravil všem, kdo Ho milují. Tvé zlato 
a stříbro a všechno tvé bohatství pozře oheň.“ Císař s hněvem 
vykřikl: „Už se mnou zase začínáš mluvit drze?“ Svatý odvětil: „Mlu-
vím, protože se tě nebojím. Můj Pán Ježíš Kristus mě vezme 
z tvých rukou.“ Císař řekl: „Popouzíš mě k hněvu a urážíš mě, ale 
mám s tebou trpělivost, protože je mi líto tvé mladosti. Radím ti, abys 
přinesl oběť bohům, abych tě nezačal hned mučit.“ Svatý ho však 
varoval: „Slituj se nad sebou samým, protože se ti připravuje 
strašné peklo. Ty zahyneš, i tvá moc zanikne a budeš hořet 
v neuhasitelném ohni spolu s tvým otcem ďáblem navěky.“

Císař se rozhněval a rozkázal sv. Potita krutě bít železnými tyčemi. 
Svatý pod ranami opakoval: „Děkuji Ti, můj Pane, že jsi mě učinil 
hodným trpět pro Tvé jméno.“ Císař mučedníkovi řekl: „Co chceš, 
Potite, zemřít, nebo přinést oběť bohům, abys zůstal živ a zdráv?“ 
Svatý odpověděl: „Kterým bohům chceš, abych přinesl oběť?“ Císař 
rozkázal přestat mučedníka bít a zeptal se: „Copak neznáš velkého 
boha Jupitera, Asklépia a Minervu?“ Svatý Potitus se usmál a řekl: 
„Pojďme se podívat, jací jsou to bohové, a pak udělám, co přikazuješ.“

Císař se zaradoval a vedl ho do modlářského chrámu. Svatý se zde 
pomodlil k všemohoucímu Bohu a modly hned popadaly a rozbily se 
napadrť. Svatý řekl císaři: „Jsou-li skutečně bohové, proč popadali? 
A když popadali, proč nevstanou a nepomohou si? Věz, císaři, veliká 
je síla mého Boha!“ Císaře naplnila hanba a hněv, nařídil spoutat 
svatého těžkými okovy a uvrhnout ho do temnice.

Když se svatý ve vězení modlil, zjevil se mu Boží anděl, posiloval 
ho a utěšoval. Těžké okovy se roztopily jako vosk a temnici ozářilo 
světlo, přestože byla půlnoc. Linula se odtud i libá vůně. Stráž-
ci ucítili vůni, divili se a ptali se jeden druhého: „Odkud vychází 
taková vůně?“ Pohlédli přes okénko do kobky a uviděli zázračné 
světlo i svatého osvobozeného od okovů, jak se raduje, chválí Boha 
a rozmlouvá s andělem. Stráž naplnil strach a hrůza. Když začalo 
svítat, šli za císařem a vše mu oznámili.

Císař hned rozkázal připravit místo k shromáždění a aby vyvolá-
vači svolávali lid. Sešly se celé zástupy lidí. Pak se dostavil i císař, 
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usedl na soudní stolici a rozkázal předvést mučedníka. Mučedník 
se přežehnal znamením svatého kříže a s jasnou tváří stanul před 
císařem. Antoninus planul hněvem, zlostně se na něj podíval a ze-
ptal se ho: „Kde si, Potite, myslíš, že stojíš?“ Svatý mu odpověděl: 
„Vidím, že stojím na zemi mého Boha.“ Císař mu řekl: „Nyní 
zahyneš! A jaký bůh tě může vytrhnout z mých rukou?“ Svatý řekl: 
„Ať hanba pokryje tvou tvář, ó císaři, neboť pes má více rozumu než 
ty. On je přítulný k tomu, kdo mu dává chléb, avšak ty, poté, co jsi 
dostal od Boha uzdravení své dcery, Ho urážíš.“

Po těchto slovech císař nařídil pověsit svatého na mučidla a pálit 
ho pochodněmi. Pak rozkázal drásat jeho tělo železnými hřebeny. 
Svatý to vše trpěl, jako by byl v cizím těle. Vysmíval se císaři a říkal: 
„Kde jsou tvé hrozby, ó císaři, chvástal ses, že mě přemůžeš mukami, 
a já necítím žádnou bolest. Věz a pochop, že tato muka nezpůsobují 
bolest mému tělu, ale tvému srdci, protože já nad nimi vítězím a ra-
duji se v nich.“

Císař se ještě více rozzuřil, protože byl zahanben, rozkázal sej-
mout mučedníka z mučidel a předhodit ho dravé zvěři. Avšak když 
na něj vypustili šelmy, přiběhly, padly před ním na zem a lízaly mu 
nohy. Svatý Potitus zavolal na císaře: „Co teď povíš, zlý mučiteli? 
Copak ještě nevidíš sílu Krista, mého Boha?“ Císař rozkázal šelmy 
zavřít a na služebníky, kteří svatého mučili, křikl: „Rozsekejte ho 
na kusy a předhoďte psům k sežrání!“ Katané vzali sekery a začali 
svatého sekat. Avšak zázračnou Boží mocí se jeho tělo stalo natolik 
pevným, že mu sekery nemohly ani trochu uškodit. Byl tvrdý jako 
kámen či železo. Katané při tom sami sebe a jeden druhého seke-
rami zranili. Lidé, kteří to viděli, se velmi divili a mnoho jich uvěřilo 
v Pána Ježíše Krista. Těch, co uvěřili, byly téměř dva tisíce. Volali: 
„Vskutku, tentýž Bůh, jenž dříve působil v Petrovi a Pavlovi, 
popraveným v tomto městě, působí i v tomto chlapci!“

Když císař viděl, co se stalo, a slyšel volání lidu, začal se třást a 
zasténal: „Jak veliká kouzla dělá tento křesťan!“ Rozkázal připravit 
železnou pánev, rozpálit na ní olej, položit do něj mučedníka a pálit 
ho. Dal roztavit i olovo a polévat jím mučedníkovo tělo. Avšak svatý, 
jako by byl v nějakém chládku, veselil se a chválil Boha. Císaři řekl: 
„Pro tvou císařskou čest tě žádám, abys mi ještě přidal toho roztave-
ného olova, protože mě velmi příjemně ochlazuje.“

Císař nevěděl, jaké krutější mučení by ještě vynalezl, proto vzal 
svatého z pánve, rozkázal přinést dlouhý železný hřeb, rozžhavit ho 
a zabít ho mučedníkovi do hlavy. Když to učinili, Boží mocí se stalo, 
že mučedník s dlouhým hřebem v hlavě zůstával živ a nic ho nebo-
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lelo. Bolest, kterou by měl cítit mučedník, však přešla na císařovu 
hlavu. Císaře tak rozbolela hlava, že začal mučedníka prosit: „Smiluj 
se nade mnou, služebníku Kristův, a zachraň mě od této bolesti, teď 
poznávám sílu tvého Boha.“ Svatý mu odpověděl: „Tvoji bohové ať 
tě uzdraví.“ Císař ale nepřestával mučedníka prosit, aby ho uzdra-
vil. Svatý mu tedy řekl: „Dokud sem nepřijde tvá dcera, kterou můj 
Kristus uzdravil, nemůžeš být uzdraven.“

Hned zavolali císařovu dceru, ta padla mučedníkovi k nohám a 
prosila: „Prosím tě, služebníku Boží, pokřti mě ve jménu tvého vše-
mohoucího Boha, jehož hlásáš.“ Svatý nařídil ihned připravit křestní 
koupel a sám ji přede všemi pokřtil, neboť v té době nebylo možné 
najít kněze, jelikož se všichni skrývali před pronásledováním. Po křtu 
císařovy dcery mučedník pozvedl své ruce k Bohu a pomodlil se za 
uzdravení císaře. Na jeho přímluvu byl císař ihned uzdraven. Avšak 
jak velká byla slepota a bláznovství modláře! Místo toho, aby poznal 
pravého Boha a děkoval Mu, ohavný císař začal vzdávat díky svým 
nečistým bohům a volal: „Děkuji vám, bože Apollóne, bože Asklépie 
a bohyně Minervo, že jste mě uzdravili!“

Svatý začal velmi přísně napomínat císaře, hanil jeho bláznovství 
a zlobu, že se tak zcela vydal běsovskému svodu. Císař se rozzuřil 
jako posedlý, rozkázal vyřezat svatému jazyk a vypíchnout mu oči. 
Mučedník však i po odřezání jazyka mluvil výrazně a chválil Boha: 
„Dobrořečím Pánu v každém čase, z úst mi vždy zní jeho chvála! 
Velebím toho, jenž vložil do mých úst novou píseň a zpívám mému 
Bohu s veselím a radostí, neboť se mě zastal!“ Císaři řekl: „Čeho jsi 
dosáhl, ohavný modláři, že jsi mi vyřízl jazyk? Doufal jsi, že s jazykem 
vyjmeš z mých úst i slova? Hle, vidíš mě a slyšíš, že mluvím jasně 
milostí Krista, mého Boha, který tě přemůže, jako kdysi faraóna.“

Když císař viděl, že je přemožen a zahanben, málem ztratil rozum. 
Nevěděl, co ještě mučedníkovi udělat. Chtěl se zachránit od zahan-
bení před lidmi a rozkázal mučedníka setnout mečem. Svatému 
sťali hlavu a on tak roku 160 ukončil své mučednické hrdinství.

Svatý Kristův mučedník Potitus ve svých mladých letech položil 
svůj život za Krista a kraluje s Ním nyní na nebi ve věčném životě. 
Kéž se i my staneme hodni věčného štěstí pro modlitby svatého 
mučedníka Potita.

(Jeho památka se v západní církvi slaví 14. ledna.)
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ULOŽENÍ ROUCHA PŘESVATÉ BOHORODIČKY
VE VLACHERNĚ

Za vlády zbožného byzantského císa-
ře Lva I. Velikého (457–474) a jeho ženy 
Veriny žili v Konstantinopoli rodní bratři 
Galbius a Kandidus, zbožní senátoři. Po 
vzájemné poradě požádali císaře, aby je 
nechal jít do Jeruzaléma uctít svatá mís-
ta. Dostali dovolení a vydali se na cestu. 
Dorazili do Palestiny, šli do Galileje a po-
byli v Nazaretu, kde viděli dům Přečisté 
Bohorodičky, v němž ve chvíli zvěstování 
Maria působením Ducha svatého poča-
la nevýslovným způsobem Boha Slovo. 
Poklonili se na těch místech a pak si 
odpočinuli v jedné vesnici, do níž přišli, 
když už se den chýlil k večeru.

Božím řízením se zastavili v domě jed-
né neprovdané ženy pokročilého věku, 

která byla židovského původu a čestně a v čistotě prožila svůj život. 
Zatímco jim připravovala večeři, uviděli v zadní části dvora oddělenou 
místnost, v níž bylo zapáleno mnoho svíček. Pálilo se tam kadidlo a 
vycházely odtamtud i jiné libé vůně. (Bylo tam totiž ukryto ctihodné 
roucho Přečisté Matky Boží.) U té místnosti leželo mnoho nemocných.

Když to Galbius a Kandidus uviděli, divili se této neobvyklé věci 
a mysleli, že je tam uchováváno něco z dob Starého zákona. Pře-
svědčili proto tuto zbožnou ženu, aby s nimi večeřela, a přitom se jí 
vyptávali, co je v té místnůstce osvětlené svícemi a vonící kadidlem, 
a proč u ní leží nemocní. Ona zpočátku tajila, co je tam ukryto, 
ale zázraky utajit nemohla. Řekla jim: „Čestní muži, jak vidíte, leží 
zde nemocní, kteří doufají v uzdravení ze svých nemocí. Na tomto 
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místě slepí začínají vidět, chromí chodit, sehnutí se napřimují, z lidí 
vycházejí běsi, hluší začínají slyšet, němým se rozvazuje jazyk a 
nevyléčitelně nemocní se zde lehce uzdravují.“ Galbius i Kandidus 
začali naléhat, aby jim žena prozradila, z jakého důvodu na tomto 
místě spočívá tak velká a zázračná Boží milost a síla. Ona však dále 
tajila pravdu a řekla jim: „V našem židovském rodu se vypráví, že 
jednomu z našich praotců se na tomto místě zjevil Bůh a od té doby 
je toto místo naplněno Boží milostí a dějí se zde zázraky.“

Galbius i Kandidus naslouchali slovům té ženy a ještě více se 
v nich roznítila touha po poznání pravdy, jako kdysi v Lukášovi a 
Kleofášovi, když řekli: „Copak v nás nehořelo srdce?“ a obrátili se 
k ženě slovy: „Při živém Bohu tě prosíme, ctnostná ženo, pověz nám 
pravdu, neboť my jsme jen proto vážili z Konstantinopole tak dalekou 
cestu, abychom viděli všechna svatá místa v Palestině a vznesli na 
nich své modlitby k Bohu. Vnímáme, že ve tvém domě je svaté, zá-
zračné místo, chceme se o něm přesně dozvědět, jak bylo posvěceno 
a proč se na něm dějí tyto zázraky.“

Žena, uprošená ve jménu Božím, z hloubi srdce vzdychla, oči jí 
zalily slzy a řekla jim: „Vzácní pánové, až do tohoto dne nikdo ne-
věděl o božském tajemství, které mě nyní nutíte prozradit. Protože 
však vidím, že jste zbožní a bohumilí, povím vám o něm. Doufám, že 
když ho ode mne uslyšíte, zachováte ho ve svém srdci a nikomu ho 
neprozradíte. V této místnosti je ukryto roucho Přečisté Panny Marie, 
která porodila Krista Boha. Když byla vzata ze země na nebesa, 
byla na jejím pohřbu přítomna žena z mého rodu, která byla vdova. 
Jí bylo z vůle samotné Matky Boží darováno její ctihodné roucho. 
Vzala je, uchovala se vší úctou u sebe a střežila je po všechny dny 
svého života. Když umírala, svěřila je jedné dívce ze svého rodu a 
pod přísahou ji zavázala, aby nejen uchovala roucho Bohorodičky, ale 
z úcty k Přesvaté Panně zachovala i své panenství. Tato dívka pak 
rovněž po všechny dny svého života s velkou úctou uchovávala roucho 
Bohorodičky. Když se blížil čas její smrti, znovu roucho předala jiné 
čisté a ctnostné panně z našeho rodu. A tak se od panny k panně po 
mnoho let uchovávalo toto svaté roucho, až se dostalo ke mně poní-
žené, která jsem již zestárla a nikdy jsem nebyla provdána, ale žila 
jsem celý život v čistotě. Protože v mém rodě již není taková panna, 
které bych mohla toto tajemství svěřit, vyprávím ho vám, abyste se 
dozvěděli, že skrze toto svaté roucho, které je uchováváno v místnosti 
na dvoře, se zde dějí zázraky. Prosím vás, abyste o tomto tajemství ne-
říkali nikomu v Jeruzalémě ani nikde jinde, kde byste pak pobývali.“

Jakmile Galbius a Kandidus uslyšeli o rouchu Přečisté Matky 
Boží, naplnil je úžas a nevýslovná radost. Vystoupily jim slzy do očí 
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a slíbili, že toto tajemství zachovají. Prosili ženu, aby jim dovolila 
strávit v místnosti u svatého roucha na modlitbách celou noc. Žena 
jim nebránila. Vešli dovnitř a uviděli truhlu, v níž bylo svaté roucho 
uloženo. Kolem stály hořící lampy a bylo zde cítit líbeznou vůni. 
Začali se horlivě se slzami modlit k Bohu skrze mocnou přímluvu 
Bohorodičky. Oba měli stejný úmysl — prosili o světlo, jak to učinit, 
aby tento drahocenný poklad mohl být přenesen do Konstantinopo-
le. Rozhodli se, že změří šířku, délku i výšku truhly, zapamatovali 
si, jak přesně vypadá i z jakého je dřeva, a když nastal den, ukončili 
modlitby, vyšli ze svaté místnosti a děkovali ženě, že jim nebránila 
strávit celou noc u svatého roucha. Ještě dali žebrákům bohatou 
almužnu a vydali se do Jeruzaléma. Žena je doprovodila a oni jí 
slíbili, že až se budou vracet zpět do Konstantinopole, znovu k ní 
přijdou, aby se u svatého roucha Bohorodičky opět pomodlili.

Přišli do Jeruzaléma a poklonili se svatému životodárnému kříži 
a Pánovu hrobu. Navštívili i všechna svatá místa v Jeruzalémě a 
okolí. Nakonec zavolali tesaře a požádali ho, aby ze starého dřeva 
vyrobil truhlu podle daných rozměrů a prosili ho, aby vypadala 
přesně tak, jak mu popsali.

Když byla truhla hotová, koupili na ni zlatem vytkaný přehoz a 
vrátili se zpět k ženě. Přišli do jejího domu, ukázali jí zlatem vytkaný 
přehoz a požádali ji, aby jím přikryla truhlu, kde je uchováváno cti-
hodné roucho Přečisté Matky Boží. Znovu ji prosili, aby jim dovolila 
jako dříve setrvat u truhly celou noc na modlitbě. Ona jim to dovolila 
a oni padli před truhlou tváří k zemi a zkrápěli zem slzami. Modlili 
se k Přečisté Panně, Matce Boží, aby jim nebránila dotknout se 
truhly s rouchem a vzít ji s sebou. Když byla půlnoc a všichni spali, 
vzali s bázní Boží truhlu, vynesli ji z místnosti a schovali na svém 
voze. Na její místo pak postavili truhlu, kterou v Jeruzalémě nechali 
vyrobit ze starého dřeva podle vzoru té původní. Nakonec ji přikryli 
zlatem vytkaným přehozem. Zůstali tam do svítání na modlitbách.

Když nastal den, poděkovali zbožné ženě, rozloučili se s ní, znovu 
dali žebrákům velkou almužnu a vydali se na cestu. Cestou domů 
velmi spěchali. Naplňovala je nevýslovná radost. Když přišli do Kon-
stantinopole, nejprve o tom, že přinesli svaté roucho Bohorodičky, 
nikomu neřekli. Chtěli tento drahocenný poklad schovat u sebe. 
Vystavěli proto ve svém domě malý chrám ke cti svatých apoštolů 
Petra a Marka a umístili v něm na utajeném místě truhlu se svatým 
rouchem. Brzy však viděli, že nemohou takovou svatou věc, jako je 
roucho Matky Boží, utajit pro zázraky, které se tam začaly dít. Šli 
proto své tajemství oznámit císaři Lvu Velikému i císařovně Verině 



19

a zároveň i konstantinopolskému patriarchovi. Ti, když uslyšeli, 
jaký poklad skrývají, naplnila je nevýslovná radost. Šli do Galbiova 
a Kandidova domu, do jejich chrámu. Otevřeli posvátnou truhlu 
a uviděli svaté roucho Přečisté Matky Boží, které i po tolika letech 
vůbec nezetlelo! Dotýkali se ho s velkou Boží bázní ústy i srdcem v 
láskyplném políbení. Pak je vzali a slavnostně přenesli do chrámu 
Přečisté Bohorodičky ve Vlacherně, kde je položili do truhly ozdobené 
zlatem, stříbrem a drahokamy.

Galbius a Kandidus za dva roky znovu putovali do Jeruzaléma a 
navštívili ženu, která jim svěřila tajemství ukrytého roucha Matky 
Boží. Oznámili jí, že ke slávě Boží a ke cti Přesvaté Bohorodičky je 
roucho uloženo ve Vlachernském chrámu v Konstantinopoli. Žena 
srdcem poznala, že to bylo řízení Boží prozřetelnosti, aby tak velký 
poklad byl důstojně uctíván veškerým křesťanský lidem. Řekla pak, 
že ona už teď může pokojně zemřít.

V Konstantinopoli byl ustanoven každoroční svátek Uložení rou-
cha Přesvaté Bohorodičky na druhý den měsíce července ke cti a 
slávě Přesvaté Panny Marie a z ní narozeného Krista, našeho Boha, 
slaveného s Otcem i Duchem svatým navěky, amen.

SVATÝ JUVENÁL, PATRIARCHA JERUZALÉMSKÝ

Svatý Juvenál byl dosazen na stolec jeruzalémského patriarchy 
za vlády zbožného císaře Theodosia II. (408–450). V té době zazářila 
v Palestině velká světla, svatí otci Eutymius, Teodosius, Gerasim 
Jordánský, jemuž sloužil lev, a mnoho jiných. Tato doba se však 
přesto neobešla bez nepokojů způsobených heretiky, neboť se ob-
jevila Nestoriova1 hereze, která urážela našeho Spasitele i Přečistou 
Pannu, Bohorodičku. Byl proto svolán III. všeobecný sněm svatých 
otců v Efezu (431), na němž sv. Juvenál se sv. Cyrilem, patriarchou 
alexandrijským, i s jinými svatými otci uvrhli anathemu — prokle-
tí — na Nestoria a jeho herezi.

1 Nestorius, cařihradský patriarcha, učil, že v Ježíši Kristu jsou nejen dvě 
přirozenosti, ale i dvě osoby — lidská a Boží. Tím popřel pravdu, že Panna 
Maria je Bohorodička, protože tvrdil, že porodila jen člověka, Krista. Ne-
storiovu herezi odsoudil Efezský sněm roku 431 a prohlásil Matku Ježíše 
Krista za Bohorodičku, tedy tu, která porodila v jedné osobě pravého Boha 
i pravého člověka.
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Po smrti císaře Theodosia, kdy 
se ujal vlády císař Marcian (450–
457) s císařovnou Pulcherií, se 
objevila jiná hereze, Dioskorova a 
Eutychiova, kteří bludně tvrdili, že 
v Kristu je jen jedna přirozenost. 
Byl proto svolán IV. všeobecný 
sněm svatých otců v Chalcedonu 
roku 451. Svatý Juvenál uprostřed 
svatých otců na tomto sněmu zá-
řil pravověrností jako jitřenka na 
obloze a zaháněl temnotu heretic-
kého učení.

Když se vrátil zpět ze sněmu, 
přišel do Palestiny heretik jménem Teodosius, podobou mnich, ale 
povahou čaroděj. Vyznával Eutychiovu herezi. Tohoto heretika vy-
hnali z monastýru a on se v Alexandrii připojil k Dioskurovi a jeho 
bludu. I ten mu však za jeho podlost a zlobu zasadil mnoho ran jako 
vzpurníkovi, posadil ho na velblouda a nechal ho s pohrdáním vést 
přes město. Teodosius pak utekl do Palestiny, kde začal pobuřovat 
církev rozséváním rouhačských herezí.

Tehdy byla v Palestině císařovna Eudokie, manželka zbožného 
císaře Theodosia II., která se po smrti manžela vydala uctít svatá 
místa. Zpočátku tento heretik Teodosius svedl císařovnu Eudokii 
k odmítnutí Chalcedonského sněmu. Pak svou herezí nakazil i 
mnoho nezkušených mnichů a učinil z nich své stoupence. Spolu 
s mnoha svedenými mnichy povstal proti patriarchovi Juvenálovi 
a přesvědčoval ho, aby odsoudil Chalcedonský sněm. Patriarcha 
s ním však nesouhlasil, a byl proto povstalci vyhnán z patriarchál-
ního stolce. Svatý Juvenál se následně vydal do Konstantinopole 
k císaři Marcianovi.

Heretik Teodosius, který měl za svou pomocnici císařovnu Eudokii 
a množství mnichů zaslepených herezí, sám vystoupil na patriarchál-
ní stolec a způsobil pravověrným mnoho soužení. Biskupy a kleriky, 
kteří se k němu nechtěli připojit, zbavoval církevního úřadu, jiné 
mučil a zabíjel a při tom rozkrádal jejich majetek a bořil jejich domy. 
Tak to učinil se skytopolským biskupem Severiánem, který se nechtěl 
jeho herezi podřídit. Vyhnal ho z jeho biskupského stolce a zabil.

Celá Palestina byla velmi znepokojena a svaté město Jeruzalém 
vypadalo, jako by ho zachvátili barbaři a bez milosti zpustošili. Svatí 
palestinští otci se skrývali v nejhlubší poušti, neboť se nechtěli dívat 
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na tak podlé pronásledování a ničení církve a také báli se rukou 
mučitele. Se slzami se modlili k Bohu za zničení hereze a rychlé 
navedení pořádku.

V té době byl v jeruzalémské církvi jáhen Atanáš, obratný v řeči a 
horlivý v modlitbě. Když viděl, jak na místě patriarchy v chrámu stojí 
heretik, lžipatriarcha Teodosius, jako ohavnost na místě svatém, 
stanul před ním a hlasitě zvolal: „Teodosie, přestaň už! Naplnil jsi 
celé Svaté město vražděním! Přestaň svádět boj proti Kristu a Jeho 
stádu! Jsi jako lotr, co vyhání ovce z Božského ovčince!“ Jen co to 
Atanáš řekl, Teodosiovi zbrojnoši se ho chopili, vytáhli ho z chrámu, 
zasadili mu mnoho ran a podrobili ho mukám. Nakonec zemřel pod 
ostřím meče. Jeho tělo uvázali provazem za nohy a vláčeli je po celém 
městě a nakonec ho hodili psům k sežrání.

Vojevůdce a comes Doroteus, jemuž císař svěřil správu Palestiny, 
nebyl právě v Jeruzalémě. Se svými vojsky vedl válku proti Moábcům. 
Když se dozvěděl, co se děje ve Svatém městě, hned se vrátil i s celým voj-
skem do Jeruzaléma, ale ozbrojení vojáci Teodosia a císařovny Eudokie 
zamkli na jejich příkaz před vojevůdcem městskou bránu a nepustili 
ho do města, dokud neslíbil, že se stane jejich stoupencem ve víře.

Dvacet měsíců lžipatriarcha Teodosius sužoval církev poté, co 
uchvátil jeruzalémský patriarchální stolec, až do té doby, dokud ne-
přišel vojevůdci příkaz od císaře, aby Teodosia zajal a jako vzbouřen-
ce a vraha poslal na soud do Konstantinopole. Teodosius se však pře-
dem o tomto císařském rozkazu dozvěděl, skryl se přede všemi, utekl 
na Sinajskou horu a tam se schovával, aby o něm nikdo nevěděl.

Svatý patriarcha Juvenál, jehož měl pro jeho ctnosti v úctě jak 
císař Marcian a císařovna Pulcherie, tak konstantinopolský patri-
archa, se vydal s císařským dovolením do Jeruzaléma, znovu zaujal 
svůj stolec a všechno, co bylo zničeno, napravoval.

Pouštní otcové, kteří se dozvěděli o jeho návratu, měli velkou 
radost a vrátili se do svých monastýrů. Císařovna Eudokie, svedená 
Teodosiem k Eutychiově herezi, byla na vážkách a nevěděla, jakého 
se teď má držet vyznání. Poslala proto do Antiochie ke ctihodnému 
Šimonu Sloupovníkovi vzkaz s prosbou, aby jí dal užitečnou radu a 
usměrnění. Odpověděl jí, aby se usmířila se svatým patriarchou Juve-
nálem a zbožně se držela jeho učení. Císařovna to bez váhání učinila 
a veřejně se odřekla hereze. Stala se tak znovu členkou svaté církve.

Když to vidělo mnoho věřících i mnichů, kteří byli Teodosiem 
svedeni, vrátili se podle příkladu císařovny k pravověrnosti. Svatý 
Juvenál pak zbývající čas svého života prožil v pokoji a svým slovem 
i životem byl ozdobou svaté církve.
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SVATÝ MUČEDNÍK HYACINT

Za vlády císaře Trajána (98–117) nastalo v Římě velké pronásledo-
vání křesťanů. Byl totiž vydán císařský rozkaz, aby všichni, kteří byli 
pod jeho vládou, přinášeli oběti bohům, a kdo by tak odmítl učinit, 
aby byl podroben mukám. Tehdy byl v císařském paláci vynikající 
mladík jménem Hyacint. Pocházel z Caesareje v Kappadokii a bylo 
mu dvacet let. Vždy stál před tváří císaře, neboť zastával postave-
ní císařského komorníka. Vírou a ctnostným životem byl vpravdě 
křesťanem, ale sloužil Kristu Bohu tajně. Ozdobou mu byla čistota, 
zdrženlivost, laskavost a všeliké dobré skutky.

Nastal svátek jednoho z ohavných bohů a císař Traján přinášel 
modle na veřejném místě oběti. Mladík Hyacint nešel k modlosluž-
bě spolu s císařem, ale zůstal v paláci. Zašel do oddělené komnaty 
a modlil se tam k jedinému pravému Bohu. Všiml si ho však jeho 
vrstevník Urbicius, který byl rovněž komorníkem. Když vyslechl 
Hyacintovu modlitbu, šel za císařem a žaloval mu, že Hyacint pře-
stoupil jeho nařízení a modlí se k jakémusi Ježíši Kristu, kterého 
nazývá svým Bohem.

Císař Traján zrovna na nečistém svátku obědval spolu se vším 
lidem. Rozkázal přivést Hyacinta a podat mu z masa obětovaného 
modlám. Pak mu přikázal, aby je před ním snědl. Statečný Kristův 
bojovník Hyacint se přežehnal svatým křížem a řekl císaři: „Nesta-
ne se, abych já, křesťan, jedl nečisté pokrmy. Chtěl bych, aby ses i 
ty odvrátil od modlářského klamu, uctívání model a nečistých obětí 
a abys poznal jediného pravého Boha a sloužil Mu.“ Když ti, kteří 
obědvali spolu s císařem a přisluhovali mu, viděli takovou mladí-
kovu odvahu, rozpálili se proti němu hněvem. Císař vzkřikl: „Tvé 
mládí tě, Hyacinte, činí pyšným! Jak se ty, nehodný, mě opovažuješ 
učit, abych nesloužil otcovským bohům, ale nějakému Kristu, kterého 
neznáme a neznali ho ani naši otcové?!“ Svatý Hyacint mu odpově-
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děl: „Neznáš Ho, protože nejsi hoden poznat Toho, který je pravým 
Bohem, který stvořil nebe a zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v 
nich. On rozmístil nebeská světla, aby svítila lidem a stvořil člověka 
k svému obrazu. Říkáš pravdu, že Ho neznáš a že Ho neznají ani tví 
otcové, kteří byli syny neposlušnosti (viz Kol 3,6). Já jsem se naro-
dil zbožným křesťanským rodičům a byl jsem vychován, abych Mu 
sloužil a Jeho uctíval.“

Jak císař uslyšel tuto odpověď svatého, rozhněval se a nařídil 
sluhům, kteří tam stáli, aby ho bili přes ústa. Ti se hned na Kristova 
mučedníka vrhli a silně ho bili nejen po ústech, srazili ho na zem, 
krutě do něj kopali a křičeli: „Tak drze odpovídáš císaři?“ Pak císař 
rozkázal přestat mučedníka bít. Svatý zůstal ležet na zemi a po těž-
kých úderech a kopancích nemohl vstát. Traján rozkázal násilně mu 
do úst vkládat obětované pokrmy. Kristův mučedník však tak silně 
zaťal rty i zuby, že se jim nepodařilo vložit mu do nich modlářstvím 
poskvrněný pokrm. Císař proto přikázal, aby ho vsadili do okovů a 
drželi ho v temnici s nohama sevřenýma v kládě.

Následujícího dne císař spolu s lidem pokračoval ve slavení té-
hož nečistého svátku a přikázal na místě, kde byli shromážděni, 
položit všechny mučicí nástroje a přivést mučedníka Hyacinta z 
věznice k výslechu. Když svatého přivedli, Traján řekl: „Podřídíš se, 
mladíku, našemu nařízení, anebo zůstaneš tvrdohlavý? Vidím, že tě 
tvůj pyšný rozum vede do hořkých muk. Poslechni mě však a přines 
oběť bohům, abys zle nezahynul.“ Kristův služebník byl pevný jako 
diamant duší i tělem, neboť měl Pánovu sílu, která mu pomáhala. 
Odpověděl Trajánovi: „Já jsem křesťan. Uctívám Krista. Jemu se 
klaním a Jemu přináším oběť živou, sebe samého. Tvým běsům 
oběti nepřinesu a tvých hrozeb se nebojím. Zastrašuješ mě mučením, 
ale já na to nedbám. Nepřikloníš mě k vaší ohavnosti, protože jsem 
Kristův služebník. Nepřesvědčíš mě, abych kvůli dočasnému ži-
votu opustil věčný. Dělej, co chceš.“

Císaře naplnil hněv, rozkázal nejprve roztáhnout svatého mla-
díka na zemi a bez milosti ho dlouho bít. Pak ho nechal pověsit na 
mučidla a železnými hřebeny drásat jeho tělo. Mučedník statečně 
trpěl a císaři řekl: „Jsem křesťan, Kristův služebník, a neodřek-
nu se Ho! Prokazuješ mi nemalé dobrodiní, když mě mučíš za 
Krista. Vymysli ještě větší muka, neboť toužím za mého Pána 
trpět více, dokud trpělivostí nepřemohu tvou krutost s pomo-
cí mého Pána Ježíše Krista, který pomáhá všem, kteří věrně 
vzývají Jeho svaté jméno.“



24

Když už byla sedmá hodina a všichni, kteří toto kruté divadlo 
sledovali, byli naplněni údivem nad mučedníkovou trpělivostí, cí-
sař nařídil sejmout ho z mučidel a svázaného ho znovu odvést do 
temnice. Přikázal stráži, aby mu nedávali nic jiného jíst ani pít, 
jen to, co bylo obětované modlám, aby ho tak hlad a žízeň donutily 
okusit z obětí. Stráž vykonala císařův rozkaz a každého dne přiná-
šela modlářstvím poskvrněné jídlo a v žaláři je kladla před svatého. 
Avšak vždy když zrána přišli, nalezli vše tak, jak to zanechali — zcela 
nedotčené. Svatý mučedník nechtěl na modlám obětovaný pokrm 
ani pohlédnout jako na ohavnost. Zůstával tak mnoho dní o hladu 
a žízni a ustavičně se modlil k Bohu. Radoval se duchem, jako by 
byl na nějaké přebohaté hostině, živen milostí Ducha svatého.

Traján posílal sluhy, aby se strážců ptali, zda Hyacint jí z obě-
tovaných pokrmů, které mu předkládají. Ti oznamovali, že se jich 
ani prstem nedotkne, že zůstává bez jídla a pití a modlí se k svému 
Bohu. Když to Traján slyšel, hněval se na strážce, protože myslel, 
že mu někdo přináší jiný pokrm, a vyhrožoval jim smrtí. Oni však 
přísahali, že nikdo jiný k němu nepřichází. Důsledně hlídali žalář 
a nikomu nedovolovali, aby se k němu byť jen přiblížil.

Když už byl třicátý osmý den, jeden ze strážných jako obyčejně 
vešel do temnice a nesl obětované modlám, aby to postavil před 
mučedníka. Najednou temnici ozářilo nevýslovně jasné světlo a ve-
dle mučedníka stanuli dva andělé. Jeden pokryl mučedníkovo tělo 
zářivým oděvem, druhý mu položil na hlavu překrásný věnec. Když 
to strážce uviděl, naplnil ho velký strach, pustil na zem, co nesl, a 
běžel k císaři. Oznámil mu, co viděl. Císař mu však nevěřil a my-
slel, že to byl jakýsi přízrak způsobený čarováním a chtěl Kristova 
mučedníka podrobit ještě krutějším mukám.

Za dva dny Traján zasedl k veřejnému soudu a poslal do žaláře, 
aby vyvedli vězně na muka. Řekl: „Ať vidím, jak mu jeho Kristus 
pomůže, zda ho vysvobodí z mých rukou.“ Když však sluhové vešli 
do temnice, uviděli, že svatý mučedník zemřel v Pánu. Andělé v po-
době zářících mládenců stáli kolem jeho těla se svícemi v rukou. 
Temnici naplnilo světlo a nevýslovně líbezná vůně. Sluhové utekli 
z temnice, protože je zachvátil strach, a vše oznámili císaři. Císaře 
naplnila hanba a zlost a poslal více sluhů, aby z vězení odnesli tělo 
zemřelého. Když vešli do temnice, nic jiného neviděli, jen mrtvého, 
jak leží na zemi, a vytáhli ho odtamtud. Císař nařídil, aby mučed-
níkovo tělo táhli za město a ponechali na pustém místě napospas 
šelmám, psům a ptákům. Přikázal stráži, ať stojí opodál, aby křes-
ťané tělo neodnesli.
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Dlouho leželo tělo mučedníka na místě, kde je zanechali, ale 
nic mu neškodilo, neboť je střežil anděl Boží. Jedné noci se pres-
byterovi jménem Timoteus, který byl příbuzným mučedníka, zjevil 
anděl a přikázal mu, aby odnesl mučedníkovo tělo. Timoteus se 
proto za soumraku vydal na pusté místo spolu s jedním z křesťan-
ských bratří ze svého domu, vzali svaté tělo, když tam nikdo nebyl, 
kdo by jim v tom bránil, a odnesli je. Timoteus položil tělo mučed-
níka ve vnitřním pokoji svého domu, zabalil je do čistého plátna 
s vonnými látkami a každého dne u něj zapaloval olejovou lampu 
a kadidlo z tymiánu.

Presbyter tak prožil několik let, a když se blížila jeho smrt, předal 
ostatky svatého mučedníka jedné ctnostné vdově, která žila svatým 
životem a byla už vysokého věku. Ta s radostí přijala tento neoceni-
telný poklad a s úctou ho uchovávala ve svém domě. Rovněž každého 
dne u těla svatého zapalovala kadidlo a lampu. Ze svatých ostatků 
se linula krásná vůně a naplňovala celou místnost. Žena nikomu o 
ostatcích svatého neřekla, protože město bylo plné modlářů. Sama 
se však u nich ve dne v noci se slzami modlila.

Po dlouhé době, když se vdova blížila smrti, se stalo, že jeden 
urozený muž dostal silné bolesti hlavy a ztratil zrak. Již celý rok nic 
neviděl a lékaři mu nemohli nijak pomoci. V noci se mu ve spánku 
zjevil svatý mučedník Hyacint a řekl mu: „Chceš být uzdraven z bo-
lesti a slepoty?“ On se ho zeptal: „Kdo jsi, jinochu, který se mnou 
mluvíš?“ Svatý odpověděl: „Jsem Kristův služebník Hyacint, lékař 
různých nemocí.“ Ten muž mu řekl: „Prosím tě, vezmi si veškerý 
můj majetek, jen abych zase viděl. Je pro mě velkým utrpením, že 
zůstávám v temnotě.“ Svatý Hyacint mu řekl: „Můj Bůh tě uzdraví 
zadarmo, jen udělej to, co ti přikážu. Vezmi mé tělo, které je uloženo 
u vdovy, co žije nedaleko tvého domu, a pošli je do mé vlasti, Kappa-
dokie, do města Caesarea. Oči si pomaž olejem z lampy, která hoří 
u mých ostatků, a prohlédneš.“

Muž uvěřil ve vidění, které měl. Vstal z lože, nechal se zavést do 
domu vdovy a pověděl jí o zjevení mučedníka i o jeho příkazu. Ona 
ho zavedla do vnitřního pokoje, kde ležel svatý. Dala mu olej z lampy, 
a když si jím muž pomazal oči, ihned prohlédl a viděl jasně. Otálel 
však s vykonáním toho, co mu svatý přikázal. Uplynul nějaký čas 
a temnota mu znovu zastřela zrak a on opět oslepl. Znovu se ne-
chal přivést k ostatkům svatého mučedníka a prosil za uzdravení. 
Když vcházel do místnosti, uslyšel hlas, který k němu promlouval 
shůry: „Ten, kdo se dopouští pohrdání, pohrdání zakusí.“ Padl před 
ostatky svatého a se slzami naříkal: „Dej mi ještě nyní prohlédnout, 
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ó Boží služebníku, a hned vykonám to, co jsi přikázal!“ Vstal, poma-
zal si opět oči olejem a znovu prohlédl, takže viděl jasně už nejen 
tělesnýma očima, ale otevřely se mu i duševní oči. Uvěřil v Krista a 
vzápětí přijal křest svatý.

Tehdy zemřela blažená vdova a nově pokřtěný muž vzal truhlu 
s ostatky svatého, zapečetil ji a poslal s věřícími do Caesareje v 
Kappadokii.

Všichni věřící ve městě se shromáždili, naplněni velkou radostí 
z přinesení ostatků mučedníka. S úctou uložili svaté ostatky do 
mramorové archy v jeho rodném domě a velebili Pána Ježíše Krista.

Kristův mučedník Hyacint zemřel v Římě roku 108, sužován hla-
dem a žízní, ale prosycen vírou, modlitbou a milostí Ducha svatého.

SVATÁ KRESCENCIE HÖSSOVÁ

Krescencie Hössová se narodila 
v Kaufbeurenu v Bavorsku 20. říj-
na 1682. Její otec byl chudý pláte-
ník, ale velmi zbožný. Již od mlá-
dí chtěla Krescencie vstoupit do 
místního kláštera františkánek, ale 
nemohla, protože rodiče neměli na 
výbavu. Nakonec ji ale františkánky 
přijaly i bez výbavy.

Duch v onom klášteře nebyl teh-
dy právě dobrý. Bůh dopustil, že 
představená a některé z řeholnic 
zacházely s mladou sestrou nelas-
kavě a nespravedlivě. Znovu a zno-
vu jí vytýkaly, že byla přijata jen z 
milosrdenství, že nepřinesla žádnou 

výbavu, že není k ničemu. Byly jí přidělovány nejprotivnější a nej-
těžší práce. Jako oděv dostala jen obnošené, spravované šaty, že 
prý lepší nezasluhuje. Za pokrm dostávala často jen kousek ples-
nivého chleba. To vše snášela světice s radostí. Ano, ještě prosila 
Boha, aby tisíckrát odměnil sestrám, jak velké dobro jí prokázaly 
tím, že ji přijaly.
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Když jednoho dne představená přišla do její cely a sebrala od-
tamtud vše, co Krescencie mohla postrádat, i obraz Ukřižovaného, 
který tolik milovala, Krescencie řekla: „Bohu díky! Konečně jsem 
dosáhla toho, po čem jsem tolik toužila. Nyní mohu se svým 
svatým otcem Františkem říci: ‚Můj Bůh — mé všechno!‘“

Do kláštera vstoupila dívka z „lepší“ rodiny. Krescencie dostala 
příkaz, aby nové sestře ponechala svou světničku. S radostí tak uči-
nila a musela delší dobu každý večer prosit některou sestru, aby jí 
dovolila si u ní v koutku na zemi odpočinout. Když konečně dostala 
temnou a vlhkou komůrku, pokorně děkovala za tuto nezaslouže-
nou milost. Pro její ctnosti ďábel proti světici přímo zuřil. Rušil ji 
při práci. Vytrhl jí například hrnec či mísu z ruky a rozbil je. Sestry 
to přičítaly její neobratnosti a zlomyslnosti. Byla považována za 
čarodějnici. Některé sestry se jí vyhýbaly nebo se před ní křižovaly. 
Jedna jí řekla: „Jste prý čarodějnice a měla byste být upálena na 
hranici.“ Na to světice odpověděla: „Chvála Bohu, nic o tom nevím. 
Pro své hříchy bych však zasloužila ještě horší trest.“

Později, když její nespravedlivá představená byla sesazena, stala 
se Krescencie vrátnou, potom novicmistrovou a konečně předsta-
venou. Až do smrti jí však zůstalo utrpení a nemoci. Při všech těch 
bolestech byla světice veselá. Smutné, zasmušilé osoby nechtěla 
do kláštera přijmout, i kdyby s sebou byly přinesly celé hory zlata. 
Často sestrám říkávala: „Radujte se, milé dcery! Kdo nic jiného ne-
hledá a nemiluje než Boha, tomu je radost takřka vrozená. Veselý 
služebník je Bohu milý.“

Vynikala bohatostí vnitřního života. Tím nabyla takové moud-
rosti, že mnoho lidí k ní přicházelo hledat radu, útěchu a pomoc, 
i kardinálové, biskupové a knížata. I nejdrzejší posměvač umlkl, 
pohlédla-li na něho, i nejzatvrzelejší hříšník sklonil zrak, byl-li od 
ní pokárán.

Jen několik let byla představenou, ale za tuto krátkou dobu ob-
novila řeholního ducha kláštera. V únoru 1744 těžce onemocněla. V 
hrozných bolestech těšila spolusestry, když nad ní soucitně plakaly. 
Když na Vzkříšení 5. dubna 1744 začaly vyzvánět zvony, vysvobodil 
ji Bůh z jejich bolestí.

(Její památka se slaví 5. dubna.)
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SVATÝ PROKOP SÁZAVSKÝ

Svatý Prokop se narodil roku 985 v 
Chotouni u města Kouřimi v zemanské 
rodině. Již v mládí si umínil, že vstoupí 
do duchovního stavu. Tehdy byli v Če-
chách kněží latinského i slovanského 
obřadu. Prokop se rozhodl pro kněž-
ství podle slovanského způsobu. Vzdě-
lával se na Vyšehradě v slovanském 
písemnictví a pobyl i nějakou dobu ve 
slovanském klášteře v Uhrách, aby si 
prohloubil znalosti slovanské liturgie. 
Tehdy bylo zvykem, že horliví a osvěd-
čení bratři mniši dostali povolení žít 
jako poustevníci o samotě. Také Prokop 
poustevničil. Na Moravě byl vysvěcen 
na kněze.

Po letech se Prokop vrátil do své vlas-
ti. V sázavských lesích nalezl příhodné 
místo k přebývání na strmé skále nad 
Sázavou. Na okraji jeskyně, do níž jen 
skalní trhlinou vnikalo světlo, si zřídil 
chýši. Začal mýtit les a obdělávat půdu. 
Vyzbrojen nebeskými zbraněmi usa-
dil se pod klenbou opuštěné jeskyně, 
kterou obývalo tisíc ďáblů. Tu se proti 
dorážení neřestí i útokům duchovních 

nepravostí a šípům pokušení ohradil na svou ochranu hrázemi 
ctností. Začal mužně bojovat modlitbami, bděním a půsty a přirážel 
své myšlenky ke skále, kterou je Kristus (1Kor 10,4). Takto bojoval 
proti běsům a jejich ďábelským nástrahám, až je křížem z jeskyně 

Svatý Prokop
s cyrilometodějským křížem 

je sjednocený s Kristem, 
který je Vítěz (řecky NIKA), 
a který mu dal vládu nad 
démony (tzv. negativními 
duchovními energiemi).
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vyhnal. S důvěrou v Boha očekával čas, kdy bude moci uskutečnit 
své plány a založit slovanský klášter.

Jednoho dne roku 1030 si kníže Oldřich vyjel se svou družinou 
na lov do sázavských hvozdů. Když lovci pronikli hlouběji do lesa, 
kníže osaměl a uviděl statného jelena. Hnal se na koni za ním 
k vrchnímu kraji hluboké rokle, až stanul před jeskyní, kde spatřil 
poustevníka oděného do mnišského roucha. Prokop právě sekerou 
osekával dub u své poustevny. Stíhaný jelen se ukryl za jeho zády, 
vrhl se na zem, obrátil se hlavou ke knížeti a složil běhy u světco-
vých nohou. Poustevník se vzpřímil a překvapený lovec zapomněl 
na jelena a zeptal se ho: „Kdo jsi, z jaké krajiny jsi přišel, a proč ses 
rozhodl bydlet v této pustině?“ Světec, prostý jako holubice, pokorně 
opověděl: „Jsem nehodný hříšník a jmenuji se Prokop. Z lásky 
k Bohu a pro odplatu nebeského království jsem se odřekl 
světa, a bude-li se to Bohu líbit, setrvám tu až do své smrti.“

Tato prostičká slova se mocně dotkla knížete a vzpomínka na 
hříchy, ve kterých vězel, otřásla jeho svědomím. Když poznal, že 
Prokop je knězem, sestoupil z koně, kajícně se vyzpovídal ze všech 
svých hříchů a prosil o svátostné rozhřešení. Po této životní zpovědi 
oplývalo Oldřichovi srdce radostí. Vzdával díky Bohu a blahořečil 
zpovědníkovi za jeho otcovská napomenutí. Potom spolu ještě déle 
vedli spasitelný rozhovor.

Když Prokop získal přízeň knížete Oldřicha, snažil se ho pře-
svědčit o velké ceně a potřebě slovanské liturgie i ve prospěch toho, 
aby toto dědictví sv. Metoděje bylo v českém národě uchováno a 
zvelebeno. Prokop kolem sebe shromáždil další slovanské kněze a 
roku 1032 založil v údolí řeky Sázavy památný klášter, odkud se 
šířila slovanská liturgie a živá víra. Sám se stal jeho opatem. Svatý 
Prokop se řídil zásadou: „Všechno pro Tebe, Bože, všechno pro Tebe! 
Pro sebe nechci nic.“ Měl opravdově rád své bratry mnichy, a proto 
je také káral a trestal, bylo-li to třeba.

Kdysi sloužil jeden kněz v přítomnosti věřících v klášterním 
chrámě zpívanou mši svatou a mešní zpěvy pronášel tak stroje-
ným hlasem, že bylo očividné, že se snaží, aby ho lidé chválili. A 
lidé opravdu říkali, že zpíval jako anděl. Svatému opatu Prokopovi 
tato marnivost neunikla. Svolal bratry a ješitného pěvce před nimi 
pokáral: „Je nám to líto, milý bratře, že se v touze po lidské chvále 
připravuješ o zásluhu z pokorného sloužení Nejsvětější oběti, a do-
konce uvádíš svou duši do nebezpečí. Znáš naše pravidlo, že nikdo 
nemá být žádostivý lidské chvály. Zpíval jsi prý jako nějaký anděl. 
Za to přijmi nyní několik šlehů pruty, aby tě hořkost trestu vyléčila z 
touhy po lidské chvále.“
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Svatý opat spoutal ďábla řetězem, zapřáhl ho do pluhu, pobízel 
ho křížem v pravici a vyoral tak na pravém břehu řeky rozsedlinu, 
která se nazývá „Čertova brázda“. Na obrazech (ikonách) a sochách 
je Prokop znázorňován, jak drží démona na řetězu. Znázorňuje to, 
že dostal od Krista moc přemáhat a vyhánět démony. Kronikář za-
znamenal, že z jeskyně, v níž se usadil, vyhnal tisíc démonů.

Bůh se konáním zázraků postaral i o to, aby lidem nezůsta-
lo utajeno, jak velkou láskou oplácí světcovu lásku. Učinil skrze 
sv. Prokopa mnoho divů.

V době mezi Velikonocemi a Letnicemi, jeden muž jménem Mena, 
který přebýval v sázavském kraji po levém břehu řeky, vroucně tou-
žil účastnit se prosebného průvodu v klášteře. Přišel k břehu řeky, 
ale nebyl tu ani převozník, který by jej převezl k poustevně svatého 
muže, ani tam nebyla po ruce nějaká loďka, aby se v ní mohl do-
stat na protější břeh. Mezitím svatý opat Prokop zahájil v pravý čas 
obvyklý obřad posvátného průvodu. Mena uviděl, že pod klášterem 
na břehu řeky je loďka, přivázána k tyči zaražené do země. Začal 
vroucně volat k Bohu: „Bože, Ty nám pro zásluhy svého vyvoleného 
Prokopa prokazuješ veliká dobrodiní, učiň na jeho přímluvu, aby sem 
ta loď připlula, abych se mohl včas dostat na pobožnost.“ Jakmile 
to řekl, náhle loďka i s tyčí, k níž byla připevněna, přijela k němu, 
takže se mohl přepravit a zúčastnit vytouženého průvodu.

Mena to potom vděčně oznámil Prokopovi, ale světec odmítal díky 
a řekl: „Nemysli si, že to Pán učinil pro mne nehodného. Pamatuj, že 
to udělal pro odevzdanost tvé víry (Mt 17,20). Tvá zbožná důvěra se 
stala příčinou divu. I sám Kristus řekl: ‚Budete-li mít víru jako zrnko 
hořčičné, nebude vám nic nemožného.‘ Aby pevnost tvé víry zůstala 
neotřesena, Bůh učinil tento zázrak. On ať je požehnaný a oslavovaný 
na věky věků, amen!“

Na přímluvu sv. Prokopa se stalo mnoho zázračných činů a ne-
mocní byli náhle uzdraveni. Mnozí obyvatelé sousedních vsí k němu 
často přicházeli a žádali ho o pomoc ve svých nemocech. Světec 
podle příkladu pokorného Spasitele pak uzdraveným přikazoval, 
aby to za jeho života nikde nerozhlašovali.

Jistá dívka jménem Klára byla od narození slepá a zároveň byla 
často napadána zlým duchem. Před rodiči to tajila. Jednoho dne 
byla záhadně vytažena z domu. Rodiče prohledali celý dům i okolí a 
nemohli jí najít. Její matka se vydala ji hledat i na vzdálenější místa. 
Konečně ji našla u jedné studánky. Klára tam seděla schoulená a 
třásla se chladem. Byla zcela zbavena smyslů a vůbec ani nevěděla, 
kde je, a jen stěží svou matku poznala.
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Nešťastná matka nevěděla, jak by své dceři pomohla. Tři dni se za 
ni postila a přivedla ji do nejbližšího chrámu. Když slepé a pomatené 
dceři nic nepomáhalo, rozhodla se obrátit se, že se obrátí s prosbou 
o pomoc do sázavského kláštera. Padla před sv. Prokopem na kolena 
a prosila ho o přímluvu u všemohoucího Boha. S bolestí mu ukázala 
svou slepou dceru, trápenou zlým duchem. Hned jak vyjevila před 
sv. Prokopem své i dceřino trápení, učinil nad její dcerou znamení 
svatého kříže a pronesl krátkou modlitbu. V tu chvíli se slepé dívce 
otevřely oči a ona poprvé uviděla svou matku, klášter i sv. Prokopa. 
Duch nečistý, který byl příčinou slepoty, odešel a už se nikdy nevrá-
til. Matka se se svou uzdravenou dcerou vrátila domů a obě s velkou 
radostí z celého srdce děkovaly Bohu za uzdravení a osvobození.

Je hroznou věcí být posedlý od ďábla, který člověkem lomcuje, su-
žuje ho dnem i nocí a nedá mu ani chvíli pokoje. Aby člověk mohl být 
svázanosti zproštěn, dal náš Spasitel Ježíš Kristus apoštolům moc 
nad zlými duchy, aby je z těchto ubožáků vyháněli. Tuto moc měl i 
sv. Prokop. Za jeho života i po jeho smrti bylo na území sázavského 
kláštera osvobozeno od temných démonických sil mnoho lidí.

Jednoho dne přivedli k sv. Prokopovi člověka, který byl posedlý 
ďáblem. Ten s ním tak lomcoval, že jen s velkou námahou ho ně-
kolik silných mužů mohlo spoutat. Byl plný vzteku a svým straš-
ným křikem všechny děsil. Když posedlý člověk uviděl sv. Prokopa, 
začal hrozně křičet: „Co ti dělám, ty vrahu Prokope? Proč mě odsud 
vyháníš? Jaké násilí a útlak chceš na mně spáchat? Toto místo jsem 
si oblíbil, tak proč mě odtud chceš vyhnat? Proč mi chceš zabránit, 
abych tohoto místa užíval?“ V tu chvíli začal s ubožákem lomcovat. 
Svatý Prokop s ním měl soucit a věděl, že tento boj nebude tak 
lehký. Svěřil posedlého jednomu ze svých duchovních synů, aby se 
nad ním modlil exorcismus, a sám se za něho týden postil a modlil.

Potom zlý duch s tímto ubožákem zalomcoval a z jeho úst vyletěl 
černý pták. Posadil se na kostelní střeše, a když se sv. Prokop dále 
modlil, pták spadl dolů mrtev, rozbil se na čtyři kusy a pak zmizel. 
Osvobozený člověk děkoval Bohu i sv. Prokopovi a až do smrti už 
nebyl tímto duchem sužován.

Řeka Sázava, která teče kolem kláštera, je velmi klidná. Stačí 
však, aby v blízkém okolí přišel větší déšť, a už se hladina nebezpeč-
ně zvedne. Jistý muž žijící na druhém břehu řeky se snažil dostat na 
bohoslužbu do kláštera přes řeku na malé loďce. Při plavbě utrpěl 
nešťastnou náhodou úraz, proud ho strhl a utopil se. Několik desítek 
metrů níže měla řeka klidnější proud než pod klášterem. Stálo tam 
náhodou několik mužů, a když voda unášela utopence, podařilo 



32

se jim ho vytáhnout. Bohužel už byl mrtvý. Jeden z nich, osvícen 
Duchem Božím, dostal myšlenku: „Přinesme ho k svatému otci do 
kláštera.“ Hned vzali mrtvého a donesli ho na chrámové nádvoří.

Prokop, mnich svatého života, když uviděl ležet mrtvého na zemi 
a prostou víru vesničanů, s vírou pohlédl k nebi a z hloubi srdce 
pronesl: „Ó můj Pane a Bože, Ježíši Kriste, co chceš, abych činil?“ 
A hned slyšel odpověď: „Neboj se, to se stalo, abych byl oslaven! 
Nepochybuj a věř!“ Mnich Prokop přistoupil k mrtvole naplněn Boží 
vírou, která mu byla pro tu chvíli dána, a s vědomím, že Ježíš je zde, 
že je stejný včera, dnes i na věky, se sklonil nad mrtvým a s živou 
vírou a důvěrou vyslovil Spasitelovo jméno. Udělal nad mrtvým 
znamení kříže a řekl: „Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista vstaň a 
choď!“ K údivu přítomných mrtvý otevřel oči, udělal pohyb pravou 
rukou, jako by se probouzel ze snu, a vstal. Velká radost a vděčnost 
naplnila všechny přítomné a chválili Boha za to, že tak velké věci 
dělá skrze své svaté služebníky!

Dva dny před svou smrtí k sobě Prokop povolal dva z mnichů, 
svého synovce Víta a zbožného Jimrama, a vyjevil jim, co se stane 
v příštích letech. Řekl jim, že je zapotřebí, aby v nastávajících zkouš-
kách pevně stáli ve víře a v neštěstí neztráceli odevzdanost srdce. 
Pravil: „Synáčkové moji, já jsem vás vychoval jako kvočna kuřátka. 
Vězte, že přišel čas mého skonu. Třetího dne se podle vůle Boží odebe-
ru z tělesné schránky, a tak vás odporoučím Bohu. Po mém odchodu 
budete zmítaní útočnou směsicí pomluv a vlnobitím pronásledování 
a na šest let se stanete vyhnanci v cizí zemi.“

Druhého dne předstoupil před světce jeden těžce nemocný. Svatý 
Prokop ho zavolal k sobě a řekl mu: „Nemám, co bych ti věnoval, 
všechno jsem už rozdal. Nemám nic,“ a pak s veselou tváří dodal, 
„buď tak laskav, nejdražší bratře, a ještě tu prosím pobuď. Zítra totiž 
bude den Páně, jehož příchod očekávám, a po mém skonu ti bude 
dána má suknice.“

Prokop zemřel v neděli 25. března roku 1053. Nemocný, jemuž 
světec odkázal svůj oděv, se po jeho oblečení úplně uzdravil z těžké 
nemoci. Po smrti sv. Prokopa Bůh na jeho přímluvu učinil mnoho 
zázraků. Z mnohých si zde připomeňme aspoň tyto:

V létě zamrzla řeka
Jeden ze služebnictva knížete Vratislava II. (11. století) jménem 

Labeša, byl u svého pána velmi hrubě očerněn nespravedlivými po-
mluvami. Byly vzbuzeny závistí ostatního služebnictva, neboť Labeša 
se těšil větší přízni knížete pro svou dobrotu, ochotu a věrnost. 
Protože se Labeša bál nespravedlivého rozsudku, rozhodl se utéct. 
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Rychlým cvalem dorazil ke břehu řeky Sázavy sevřen strachem z 
těch, kteří mu byli v patách. Bylo po prudkém dešti, a tak ač bylo 
léto a slunce pálilo, sázavské vody se značně rozvodnily. Labeša se 
nemohl dostat na druhý břeh k hrobu svatého muže. Kvůli vzduté 
vodě tam nebylo ani převozníka. Labeša stál na břehu, držel koně za 
uzdu a bezradně se kolem sebe rozhlížel. Tušil, že pronásledovatelé 
jsou mu v patách a brzy ho dostihnou. Viděl, že se ocitl v pasti, z níž 
není úniku. Začal z celého srdce volat k Hospodinu: „Bože můj, Bože, 
Ty jsi pramenem nesmírné lásky a slitování, pro zásluhy a modlitby 
sv. Prokopa, shlédni na mě a pomoz mi! Zachraň mě z přenesmírné 
tísně, která mě kolkolem skličuje, na přímluvu sv. Prokopa! Amen!“

Věřil, že pro Boha neexistují hranice a nic mu není nemožného. 
Těkal pohledem kolem sebe a najednou ho upoutala říční hladina. 
Pozorněji se podíval a spatřil, že voda, která se ještě před chvíli hnala 
korytem a podemílala břehy, ztuhla v led. Užasnul a stál na břehu 
jak u vytržení, nechápal, co má znamenat tento tak velký zázrak, 
neslýchaný a neviděný co svět světem stojí. Konečně přišel Labeša 
k sobě a pochopil, že ho způsobila Boží všemohoucnost a milosrden-
ství pro zásluhu a přímluvu sv. Prokopa. Nezakolísal ani na chvíli 
v této víře, suchou nohou přešel přes řeku i s koněm, kterého vedl 
za sebou. Když se pak ohlédl zpět, viděl, že voda proudí zase jako 
obvykle. Byl zachráněn!

Uzdravení slepé ženy
Jedna žena byla po čtyři léta stižena nejen slepotou, ale nemoc 

ji zachvátila natolik, že téměř neměla údu, který by jí nevypovídal 
poslušnost. Přišla na území sázavského kláštera a neúnavně a 
dlouho zde setrvávala na modlitbách. V den narození Páně během 
slavné liturgie v kostele životodárného Kříže (základy tohoto kos-
tela jsou v severní zahradě) Bůh pro zásluhy svatého otce Prokopa 
navrátil světlo jejím očím i zdraví jejím údům. Sázavský světec se 
jí zjevil a učinil nad ní znamení kříže. V tu chvíli prohlédla a byla 
uzdravena ze všech nemocí. Světec pak hned zmizel. Ona vykřikla: 
„Svatý Prokope, svatý Prokope…!“ Když to přítomní v kostele slyšeli, 
obrátili se k ní a ptali se, co to má znamenat, proč ruší slavnostní 
bohoslužby. Ona s radostí svědčila, že už vidí a je úplně uzdrave-
ná. Potom dodala: „Copak jste neviděli sv. Prokopa, jak nade mnou 
udělal znamení svatého kříže?“ Všichni se tomu divili a spolu s ní 
radostně chválili dobrotivého Boha.

Je třeba se zamyslet nad tím, jak velkou slávou odměnil Bůh světce 
v nebi, když na jeho přímluvu působí tolik velkých zázraků na zemi. 
Bůh ať je požehnaný, slavný a nade vše vyvýšený na věky věků, amen!
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Zjevení Prokopa papeži
I když se o těchto a jiných divech, které se staly na přímluvu 

sv. Prokopa, dozvěděla světská i duchovní vrchnost, přesto nikdo 
neusiloval o jeho kanonizaci. Roku 1203 se sv. Prokop zjevil sá-
zavskému opatu Blažejovi, třikrát jej napomenul a nařídil mu, aby 
sebral svědectví, sepsal zázraky a co nejrychleji spěchal do Říma k 
papežskému dvoru s žádostí o jeho kanonizaci.

Byla proto sepsána svědectví o životě zakladatele sázavského 
kláštera i o zázracích, které se staly u jeho hrobu, a opat Blažej se 
vydal k papeži Inocenci III. Ten však nepřikládal váhy ani slovům, 
ani písemnostem a nechtěl ocenit svatost tak vzácného muže. Opat 
se proto jedné noci vydal s nepořízenou z Říma domů. Právě ve 
chvíli, kdy už opat Blažej mířil z městských bran, zjevil se sv. Pro-
kop s pastýřskou holí papeži Inocenci v jeho ložnici a řekl: „Proč jsi 
váhal? K čemu ty tvé průtahy? Proč jsi dopustil, aby můj duchovní 
odešel s prázdnou? Nevydáš-li rozkaz, aby se ihned vrátil, pak“ — 
a v tu chvíli zvedl svou pastýřskou hůl — „takto tluka dotluku tě!” 
Papež se probral ze spánku a strachem takřka polomrtvý, třesoucím 
se hlasem se zeptal, kdo je a jak se jmenuje. Muž Boží mu odvětil: 
„Mé jméno je Prokop,“ a zmizel.

Papež vstal, svolal kardinály, kteří byli v Římě, bylo jich třináct, 
a hned dal povolat zpět opata. Prohlédnul svědectví bedlivěji a začal 
sloužit mši ke cti našeho ctihodného otce Prokopa. Potom vyslal 
kardinála Guida, aby na Sázavě provedl slavnostní kanonizaci cti-
hodného muže. To se pak vskutku stalo, v neděli 4. července 1204.

Při této kanonizaci dal Bůh hojně najevo podivuhodné a úžasné 
důkazy své moci. Mnozí slepí nabyli zraku, malomocní byli očiště-
ni, nemocní uzdraveni, posedlí osvobozeni, hluchým byl navrácen 
sluch, němí nabyli řeči a jiní a jiní nemocní byli uzdraveni pro zá-
sluhy svatého otce Prokopa. Když pak byl otevřen jeho hrob, linula 
se z něho přepůvabná vůně, takže všechny přítomné naplnil úžas. 
Kardinál Guido viděl tyto zázraky a sepsal je. Klášter vyznamenal 
zvláště udělením odpustků.

Svatý Prokop, kterému Bůh dal moc nad démonskými silami, 
může i dnes svou přímluvou vyprosit všem hledajícím pravdu nejen 
osvobození z duchovních pout, ale i fyzické uzdravení.

V knize „Svatý Prokop divotvůrce“ (2003) je uvedeno několik desítek 
zázračných uzdravení, která byla zaznamenána ve starých kronikách. 
Tato uzdravení či jiné zázraky se na přímluvu sv. Prokopa dějí i dnes. 
Zvláště lidé zotročeni démonskými závislostmi ať se s vírou obracejí na 
sv. Prokopa, mocného přímluvce u Boha, s prosbou za své osvobození.
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SVATÍ CYRIL A METODĚJ

Cyril a Metoděj pocházeli z makedon-
ského města Soluň. Jejich otec Lev byl 
vysoký vojenský hodnostář, matka se 
jmenovala Marie. Měli pět sourozenců.

Metoděj se původně jmenoval Michael. 
Narodil se v roce 815 a byl nejstarší ze 
sedmi sourozenců. Díky svým schopnos-
tem i otcovu vlivu se stal císařským mís-
todržitelem v Strymonském kraji severně 
od Soluně. Když nadešla vhodná příleži-
tost, zřekl se vysokého státního úřadu a 
odešel do monastýru na Olympu. Bylo 
to kolem roku 845. Později tam za ním 
přišel i Konstantin.

Konstantin, mnišským jménem Cyril, 
se narodil roku 827 a byl ze sourozenců 
nejmladší. Po studiích se stal knihovní-
kem při chrámu Svaté Moudrosti.

Roku 851 poslal chalífa Mutavakil, vládce Saracénů1 v Sama-
rre,2 do Cařihradu tento vzkaz: „Můžete-li zjevně objasnit nauku o 
Boží Trojici, pošlete nám muže, který nás o tom dovede přesvědčit a 
předčit.“ Nebylo možné se tomuto pozvání vyhnout, jinak by tvrdí 
Saracéni řekli, že křesťané nedovedou hájit svou víru. Císař Michael 
proto povolal Konstantina a řekl mu: „Slyšíš, fi lozofe, co proti naší 
víře mluví Saracéni? Ty, jako sluha Nejsvětější Trojice, jdi a vzepři 
se jim! Bůh ti dá milost a sílu, abys je přemohl jako David Goliáše.“

1 Saracéni byli původně výbojné arabské kmeny; po 6. století se tento název 
rozšířil i na muslimy.

2 město v Iráku na východním břehu Tigridu severozápadně od Bagdádu
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Konstantin, znalec arabského jazyka, šel. Když přišel do Sa-
marry, zpozoroval, že Saracéni pomalovali dveře křesťanů obrazy 
ďáblů. Saracéni se ho posměšně ptali: „Víš, co ty obrazy znamenají?“ 
Konstantin vtipně odpověděl: „Kde jsou obrazy ďáblů zvenčí, tam 
jsou uvnitř křesťané, kde ale zvenčí obrazy ďáblů nejsou, tam jsou 
bezpochyby ďáblové uvnitř.“

Během učeného sporu o víru Saracéni namítali, že mezi křesťany 
jsou roztržky ve víře a že se jejich život neshoduje s křesťanskou 
vírou. Na to řekl Konstantin: „Náš Bůh je jako mořská hlubi-
na. Mnozí chtějí vyzkoumat Jeho bytost a vydávají se na tu 
hlubinu, ale jen ti, kdo jsou silní duchem, Ho s Jeho milostí 
poznávají a přeplavují se šťastně vírem pochybností k pravdě. 
Ti ale, kteří mají slabou víru, nebo se plaví na zpuchřelých 
korábech porušené vůle, utonou. Vaše muslimská víra je však 
jako úzký potůček, který může každý pohodlně překročit. Váš 
Mohamed vám neuložil nic těžkého, povolil vám oddat se hněvu 
a tělesným žádostem. Kristus ale pozvedl člověka od země k 
nebesům, a proto žádá od člověka těžké věci, aby se sebezapí-
ráním a přemáháním tělesných pudů přibližoval k andělům.“

Když se potom Saracéni opovážili mluvit rouhavě a potupně o 
Nejsvětější Trojici, Konstantin je zakřikl a vyložil jim toto tajemství 
slovy samého Mohameda, čímž byli nevěřící nemálo zaraženi. Poz-
ději se Saracéni vychloubali svou domnělou učeností. Konstantin 
je však zahanbil tímto podobenstvím: „Nějaký člověk nabral z moře 
vodu, nalil ji do koženého měchu a chlubil se cizincům, že takovou 
vodu nikdo nemá. Přišel k němu ale muž z přímoří a řekl mu: ‚Blázne, 
že se nestydíš vychloubat se tímto smrdutým vakem! Co ty máš ve 
vaku, toho my máme celé moře.‘ Tak i vy se chlubíte svou troškou 
moudrosti, kterou máte od nás.“

Tak neohroženě hájili víru naši otcové!
V té době vládce Chazarů poslal k byzantskému císaři Michaelo-

vi III. a požádal jej, aby mu poslal vzdělaného kněze, který by naučil 
lid pravému náboženství a zbavil ho dotěrných Židů a úskočných 
Saracénů. Císař poslal Konstantina. Ten nejprve plul Černým mo-
řem na Tauridský poloostrov — Krym — a usadil se v přístavním 
městě Chersonesu.1 Bylo to čilé obchodní centrum. Přicházeli sem 
Saracéni, Chazaři i Slované. Konstantin využil svého pobytu zde, 
aby se naučil chazarské řeči.

1 dnešní Sevastopol
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V Chersonesu spolu se svým bratrem Metodějem dlouho pátrali 
po ostatcích sv. Klementa, učedníka a nástupce apoštola Petra. 
Svatý Klement byl císařem Trajánem (98–117) poslán na Krym do 
vyhnanství. Asi 15 kilometrů od Chersonesu, na místě zvaném Ach-
tiar, hlásal Boží slovo nejen křesťanům, kteří tam byli odsouzeni 
k těžké práci v kamenolomu, ale i pohanům. Za svou misii na tomto 
území byl sv. Klement židy a pohany udán a Traján ho odsoudil 
k trestu smrti. Na krk mu byla zavěšena kotva a byl utopen v moři. 
Po staletí se na místě smrti světce každoročně opakoval zázrak odlivu 
moře až k jeho ostatkům. Pak je křesťané pochovali na nedalekém 
ostrůvku. Tam je sv. Konstantin našel v základech staré svatyně a 
sám je odtud nesl v slavnostním procesí až do hlavního chrámu ve 
městě. Bylo to 30. prosince roku 861.

Potom už v Chersonesu dlouho nezůstal, vydal se k chazarskému 
vladaři. Odevzdal mu dary poslané byzantským císařem a poté byl 
pozván k hostině, kde vládce zároveň vydal příkaz, aby se napříště 
všechny učené hádky mezi muslimy a židy projednávaly před vzác-
ným hostem.

Vládce se často dotazoval na učení o Nejsvětější Trojici. Když 
židé začali pomlouvačně mluvit o vtělení Krista Pána, Konstantin 
použil citáty z Mojžíše a starozákonních proroků, zejména z Izaiáše 
a Daniela, a vše jim důkladně vyložil, takže se zahanbeně odmlčeli. 
Brzy však opět začali namítat, že není možné, aby se Bůh vtělil a 
přebýval v přirozeném lidském těle. Konstantin jim tedy důraz-
ně řekl: „Nemoudří jsou ti, kdo říkají: Bůh se nemůže vtělit. Vždyť 
Hospodin se skrýval i v keři a oblaku, v bouři se ukázal Mojžíšovi i 
Jobovi. A bylo nutno, aby Bůh osobně přišel k nám, měl-li být člověk 
spasen. Neboť od koho měl člověk nabýt uzdravení než od toho, kdo 
ho stvořil? Lékař chce člověka uzdravit mastí, nepřikládá ji však na 
strom nebo na kámen, ale na tělo nemocného. Bůh tedy, chtěl-li člo-
věka spasit, musel k němu přijít v samé jemu blízké lidské podobě.“ 
Král i dvořané naslouchali s upřímným úžasem.

Když sv. Konstantin uviděl, že nadešla nejvhodnější chvíle, ob-
rátil se k přítomným Chazarům a vyzval je, aby se dali pokřtít. 
Jeho velkolepé vystoupení se neminulo cílem. Dvě stě chazarských 
velmožů přijalo křest.

Do Cařihradu přišli i poslové moravského knížete Rostislava pro-
sit o věrozvěsty. Řekli: „Naši lidé se odvrátili od pohanství, ale nemají 
učitele, který by jim naším jazykem vyložil pravou křesťanskou víru.“ 
Císař zavolal Konstantina a pravil mu: „Vím, že jsi unavený, fi lozo-
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fe, ale je zapotřebí, abys šel na Moravu, neboť nikdo jiný by takové 
dílo nedokázal vykonat s úspěchem. Vezmi si bratra Metoděje, jste 
Soluňané a umíte dobře hovořit slovanským jazykem.“ Konstantin 
se ujal díla, vytvořil pro slovanský jazyk písmo a začal překládat 
Písmo svaté a bohoslužebné knihy.

Pak se dali svatí bratří na cestu a horlivě hlásali pravdy Boží na 
Moravě. Lid jim dobře rozuměl a přilnul k nim oddanou úctou a 
láskou, neboť v nich poznal své skutečné duchovní otce.

Za pět let Morava plně přijala Ježíše Krista a Jeho učení. Papež 
Mikuláš I. (858–867) se doslechl o blahodárné činnosti svatých bra-
tří a povolal je do Říma. Rádi poslechli, neboť se už dříve chystali 
do Říma, aby tam donesli ostatky sv. Klementa a podali obvyklou 
zprávu o své misionářské činnosti. Chtěli si rovněž vyžádat schvá-
lení pro slovanský překlad posvátných knih a poprosit o povolení 
slovanské liturgie (bohoslužby).

Než došli do Říma, papež Mikuláš I. zemřel. Jeho nástupce Ha-
drián II. (867–872) se zaradoval, že nesou ostatky sv. Klementa, a 
ve slavnostním průvodu je uvedl do města. Papež po zralé úvaze 
schválil slovanské liturgické knihy, posvětil je a položil na oltář 
v bazilice Svaté Panny Marie Větší (Santa Maria Maggiore). Potom 
byla za jeho přítomnosti sloužena svatá liturgie v slovanském jazyku. 
Nakonec byl Metoděj vysvěcen na misionářského biskupa.

Konstantin náhle onemocněl a v předtuše blížící se smrti vstoupil 
do monastýru. Tam přijal jméno Cyril. Na smrtelném lůžku domlou-
val svému bratrovi: „Hleď, bratře! Až dosud jsme byli oba spojeni a 
orali jednu brázdu. A já nyní na brázdě padám a můj den se nachýlil. 
Vím, že velmi miluješ horu (olympský monastýr), ale nechtěj pro horu 
opustit své poslání na Moravě. Zůstaň u toho dobrého lidu a vyučuj 
ho pravdě Boží!“
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Metoděje čekala křížová cesta. Vracel se už na Moravu sám. Byl 
jmenován panonským arcibiskupem a zároveň mu papež Hadrián 
udělil výsadu, že smí konat veškeré bohoslužby v slovanském jazyce. 
Na území Moravy a Panonie si ale činili nároky franští biskupové. 
Na jejich rozkaz byl Metoděj zajat, odvezen do Německa a uvržen 
do tuhého žaláře, kde ho drželi dva a půl roku.

Metoděj se odvolal k papeži Janu VIII. (872–882), ten vše vyšetřil, 
Metoděje vysvobodil a přísně potrestal provinilé biskupy. Frisinský 
biskup Anno, který Metoděje věznil, když byl v Římě papežem na 
Metoděje dotazován, vše zapřel, jako by ho vůbec ani neznal. Papež 
však poslal legáta, biskupa Pavla z Ankony, a ten skutečně našel 
Metoděje ve vězení a vysvobodil ho. Provinilé biskupy zbavil úřadu. 
Solnohradskému arcibiskupu Adalwinovi řekl přísně: „Bez církev-
ního nálezu jste pokutovali biskupa, políčkovali jste ho, žalářovali a 
mučili. To nelze činit bez trestu.“ Biskup dostal zákaz konat boho-
služby a brzy zemřel. Pasovskému biskupovi Hermanrichovi poslal 
papež list tohoto znění: „Tvá opovážlivost převýšila vzteklost tyrana, 
ba i divokost šelem, když jsi našeho bratra a spolubiskupa Metoděje 
týral vězením. Ba tys ho chtěl i sešlehat koňským bičem a byl bys 
svůj úmysl provedl, kdyby ti v tom jiní nezabránili. Na oplakávání tvé 
nepravosti by věru nestačil ani tok slzí proroka Jeremiáše. Odnímám 
ti právo konat služby Boží, nadto tě vylučuji od stolu Páně i z obco-
vání spolukněží.“ Rovněž byl potrestán frisinský biskup Anno. V 
papežově listu se píše: „Tvá drzost a opovážlivost přesahuje oblaka 
i sama nebesa. Uchvátil jsi práva apoštolské stolice a nechoval ses 
k svému bratru kanonicky, ale tyransky. Metoděj se dožadoval, aby 
byl postaven před soud v Římě, ale tys to nedovolil a sám jsi vynesl 
samovolný rozsudek. Naléhavě ti ukládám, aby ses bezodkladně 
dostavil do Říma k soudu“. Brzy nato i tento biskup zemřel.

Metoděj se vrátil na Moravu. Moravané se velice radovali z toho, 
že se jim milovaný arcibiskup vrátil. Na Moravě však mezitím na-
stala politická změna: kníže Rostislav byl zradou svého synovce 
Svatopluka svržen z trůnu. Svatopluk žil nemorálním životem, a 
proto Metoděje nenáviděl.

V roce 874 Metoděj pokřtil českého vévodu Bořivoje. To byl veliký 
a rozhodný krok, který vedl k tomu, že se celý český národ obrátil 
na křesťanskou víru. Bořivoj si vzal do Čech kněze Pavla. Bořivojo-
va manželka, kněžna Ludmila, přilnula ke Kristu a velice brzy byl 
zbudován chrám na Levém Hradci a na Pražském hradě.

Němečtí biskupové však nepřestávali Metodějovi strojit úklady. 
Pomlouvali ho, že není pravověrný a že slouží mši svatou v barbar-
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ském jazyce, aby skryl své bludné učení. Metoděj se na pozvání 
papeže Jana VIII. odebral do Říma a tam osvědčil pravověrnost své 
víry. Také přesvědčil papeže o prospěšnosti slovanských obřadů a 
doložil, že jejich zavedením zapustila křesťanská víra mezi Slovany 
hluboké kořeny. Papež shledal Metoděje zcela pravověrným a pí-
semně dovolil sloužit bohoslužby ve slovanském jazyce.

Na žádost knížete Svatopluka byl Němec Wiching vysvěcen na 
nitranského biskupa, ale s příkazem, aby podle církevních zákonů 
ve všem poslouchal svého arcibiskupa Metoděje. Biskup Wiching se 
však nad Metoděje povyšoval, lhal, že má tajné rozkazy od papeže a 
že prý z vůle papežovy byl Metoděj dán pod jeho dohled. Metoděj byl 
nucen písemně se papeže otázat, jak se věci mají. Papež arcibiskupa 
uklidnil a slíbil, že viníka potrestá. Tak sv. Metoději nastaly pokojné 
časy a mohl po tři léta intenzivně pokračovat ve svém apoštolském 
díle. Kromě knih Makabejských přeložil celé Písmo svaté.

6. dubna 885 sv. Metoděj na Velehradě zesnul v Pánu. Když 
zemřel, jeho učedníci byli uvězněni a 200 jich bylo prodáno do ot-
roctví do Benátek. Jiní, aby si zachránili holý život, byli nuceni při 
útěku přeplavat přes Dunaj. Misie byla zdánlivě zlikvidována, přesto 
semeno Božího slova přineslo hojný užitek.

Cyrilometodějské dědictví se snažil obnovit sv. Prokop svým slo-
vanským klášterem na Sázavě. Pomáhal mu v tom kníže Oldřich. 
Roku 1096 byla slovanská bohoslužba na Sázavě zakázána a mniši 
odešli do Uher. Slovanské knihy v českých zemích byly bezohledně 
a urputně ničeny. Přišla doba, kdy v českých zemích byla památ-
ka obou svatých bratří úplně potlačena. V latinských misálech 
určených pro olomouckou diecézi z let 1499 a 1505, a stejně tak 
i v misále pro pražskou arcidiecézi z roku 1522, není o sv. Cyrilu 
a Metoději už naprosto žádná zmínka. Teprve když v 19. století ná-
rodní buditelé obnovili jejich památku, začala si církev obou světců 
opět všímat, až konečně papež Lev XIII. okružním listem „Grande 
munus“ z 30. září 1880 vyzdvihl zásluhy svatých bratří. Tento papež 
stanovil svátek sv. Cyrila a Metoděje na 5. července.

Svatého Cyrila a Metoděje nazýváme apoštoly Slovanů. Nejen-
že společně položili duchovní základy na Velké Moravě, ale svým 
překladem východní liturgie do staroslověnštiny a vynalezením slo-
vanského písma i překladem Bible do slovanského jazyka vykonali 
mimořádně velké dílo pro celé Slovanstvo. Kéž se u Boha neustále 
přimlouvají za své duchovní dědictví, které Slovanům přinesli, a tím 
je víra v Krista, která otvírá nebe.
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SVATÝ MUČEDNÍK JAN HUS

Dne 6. července 2015 si čes-
ký národ připomenul 600 let 
od upálení svatého a pravo-
věrného kněze Jana Husa.

Podstatou svatosti je žít 
podle pravdy evangelia a ná-
sledovat Krista třeba i na smrt. 
Základní ctností je pokora. Co 
to je pokora? Pokora je prav-
da. Jan Hus pro pravdu evan-
gelia žil a káral pseudopravdu 
jak v učení, tak i v životě. Byl vzorem pravdivého kněze a křesťana.

Jan z Husince byl příkladem morální čistoty, proto měl sílu kárat 
nemorální život některých kněží, řeholníků či církevních prelátů. 
Odměnou mu byla jejich nenávist. Rovněž byl příkladem chudoby. 
Žil skromným životem, neshromažďoval žádné bohatství. Měl proto 
i morální sílu postavit se proti zlořádům a kárat kněžské mamonář-
ství, tedy lásku k penězům, pro které někteří z Bohu zasvěcených 
osob pokrytecky a nebiblicky vydírali chudé. Měl odvahu nazvat 
pravým jménem církevní byznys: placení za zpověď, udílení svátostí 
za peníze, zneužívání tzv. odpustků, korupci prelátů. Poukazoval 
na Bibli, kde je napsáno: „Kořen všeho zla je láska k penězům…“ 
(1Tim 6,10) a rovněž zmiňoval Šimona mága, který chtěl za peníze 
koupit duchovní moc, plnost Ducha svatého neboli křest Duchem 
svatým. Odměnou za to, že se postavil proti bůžku zvanému mamon, 
mu byla nejen nenávist, ale i křivopřísežnictví některých církevních 
osob, jejichž cílem bylo odstranit pomocí křivého svědectví nepoho-
dlného mravokárce a horlitele za zachování Božího zákona.
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Vystoupení Jana z Husince předcházelo obrodné hnutí předsta-
vované Janem Milíčem z Kroměříže a Konrádem Waldhauserem. 
Milíč umřel v pověsti svatosti, ale ve vyhnanství. Upálením nežádou-
cího proroka a hlasatele pokání Jana byla duchovní obroda církve 
udušena. O 100 let později došlo k vystoupení augustiniánského 
mnicha Martina Luthera v Německu. Nastala reforma, ale už spojená 
s rozkolem západní církve. Od katolické církve se odtrhla velká část 
Evropy. Později začala tzv. rekatolizace provázená náboženskými 
válkami završenými třicetiletou válkou.

Rozdělení katolíků a protestantů v západní církvi je ovocem no-
torického odmítání pravdivého pokání v řadách kléru. Házet vinu za 
rozkol jen na Luthera je nesolidní. Katolicismus si dodnes nepřiznal, 
že kdyby byly vzaty vážně výzvy Jana Husa a nastala skrze pravdivé 
pokání duchovní reforma v řadách kléru, nemuselo nastat rozdělení 
církve. Dnes už musíme přijímat realitu, že západní křesťanství je 
rozděleno na katolicismus a protestantismus.

Katolická církev nese vinu i na upálení Johanky z Arku, kterou 
pak dodatečně rehabilitovala a vyhlásila za svatou. Otázka rehabi-
litace českého kněze Jana Husa se však bytostně dotýká kněžského 
stavu v jeho podstatě. Souvisí s přijetím pravdivého kněžského ži-
votního stylu, postaveného na osobním vztahu ke Kristu a na jeho 
pravdivém následování. Tento ideál Kristova učedníka je nejsilněj-
ším motivem reevangelizace. Prioritním posláním církve je spása 
nesmrtelných duší.

Pro ty, kteří se vyhýbali pokání, bylo velmi vyhovující označit 
Jana Husa za kacíře a odstranit ho. Cenou justičního zločinu byl po 
staletí zahlušen vyčítavý hlas svědomí. 600 let byla otázka rehabili-
tace zablokována takzvaně k dobru církve. V dnešní době je církev 
nekriticky otevřena herezím a duchu světa. Dnes církev potřebuje 
čistý vzor hrdinného bojovníka za Boží pravdy a za morální hodnoty. 
Takovým byl především sv. Pavel. Jan Hus měl téhož Ducha pravdy 
a mohl spolu s apoštolem říct: „Život je pro mě Kristus a smrt je mi 
ziskem.“ (Flp 1,21)

Tento český kněz je výzvou nejen k pravdivé obnově kněžstva, ale 
i k vnitřní obnově církve. Ta je v dnešní době mimořádně potřebná. 
Navíc jeho rehabilitace postaví do pravého světla nejen falešné re-
formátory — heretické teology — ale i současné zneužívání církevní 
autority a stane se prvním krokem k započetí obrodného procesu 
skrze pravdivé pokání!
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Roku 1412 napsal Hus Lounským: „Nejmilejší, mějte na pamě-
ti: svět se řítí k horšímu, smrt stojí přede dveřmi a my se máme 
zakrátko odtud odebrat. Proto žijme především zbožně a svatě 
a varujme se hříchu… Je zajisté dvojí možnost — zatracení, 
anebo život věčný. Zatracení, toť věčný oheň, temnota, nesmír-
ná muka a ustavičné trápení ohněm s ďábly. Život věčný, toť 
dokonalá radost a světlo. Místo, kde není bolesti ani trápení, 
jen obcování s Bohem a Jeho anděly…“

Kristův kněz a mučedník byl za pravdy evangelia očerňován jako 
arcikacíř ještě 600 let po své mučednické smrti. Oklamaní katolíci 
lež o něm přijali jako dogma a nebyli už proto schopni přijmout 
pravdu. Bůh odpusť falešným svědkům i těm, kteří se odvolávali 
na jejich falešná svědectví jako na historické prameny.

Hus ve svém výkladu víry, Desatera a Otčenáše (1412) píše: 
„Proto, věrný křesťane, hledej pravdu… miluj pravdu, braň 
pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí od hříchu a od 
ďábla… i od smrti věčné!“

Jan Hus se narodil 6. července roku 1369 v Husinci v jižních 
Čechách. Pocházel z chudých poměrů. Měl několik sourozenců. Už 
ve věku dospívání odešel na studia do Prahy, kde si vydělával na 
živobytí zpíváním a přisluhováním v kostele. Jan Hus byl v Praze 
ovlivněn kazateli z řad žáků Jana Milíče z Kroměříže. Roku 1400 
přijal kněžské svěcení. V roce 1402 byl jmenován kazatelem v Bet-
lémské kapli.

V roce 1409 měl hlavní zásluhu na změně univerzitního řádu 
ve prospěch českého národa. Dne 20. října 1409 byl zvolen rektorem, 
a tak se stal prvním zvoleným rektorem reformované univerzity.

V květnu 1412 vystoupil proti prodeji odpustků přispívajících 
na válku papeže Jana XXIII. proti neapolskému králi. Tím dočas-
ně ztratil podporu krále a bylo mu ukládáno o život. V říjnu 1412 
musel odejít z Prahy. V říjnu 1414 se odebral s ujištěním o ochraně 
císařem Zikmundem do Kostnice, aby se obhájil před ekumenickým 
koncilem. Zde byl 28. listopadu 1414 uvězněn, 6. července 1415 
odsouzen a za branami Kostnice upálen.

Husovi soudci
Koncil v Kostnici byl heretický, protože vyhlásil herezi koncili-

arismu. Stalo se to 6. dubna 1415 dekretem „Haec sancta Syno-
dus“. V této době byli tři papežové — Řehoř XII., Benedikt XIII. a 
Jan XXIII. Navíc, když byl Hus veden na popraviště, jeden z těchto 
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papežů byl už rovněž ve vězení v Kostnici. Ptáme se: Koho měl Hus 
poslouchat? A ptáme se: Koho poslouchala ta církevní hierarchie, 
která ho odsoudila?

Metoda soudu nad Husem
Předem bylo rozhodnuto o výsledku. Falešní svědkové měli mož-

nost veřejně lhát, kdežto Hus neměl možnost se hájit. Když se o to 
pokusil, spustili křik a pravda byla přehlušena, podobně jako když 
dav křičel: „Ukřižuj! Ukřižuj ho!“

Falešní svědkové před soudem, při soudu a po soudu
Katolíci byli po Husově smrti ovlivněni falešnými svědky, které 

nainscenovala církevní hierarchie k prosazení svých zájmů. Doku-
menty o soudním záznamu s Janem Husem v Kostnici se záhadně 
ztratily. Tedy historické prameny kostnický soud nemůže předlo-
žit. Podrobnou informaci však písemně podal očitý svědek celého 
procesu i smrti Jana Husa, jeho žák Petr z Mladoňovic. Jeho doku-
mentární záznam je nejvíce hodnověrným historickým pramenem.

Otázka bludů připisovaných Janu Husovi
V dopise papeži Janu XXIII. z 1. října 1411 Hus připomíná lživá 

tvrzení svých nepřátel, kteří ho očernili z herezí: „Oni křivě udali a 
udávají, jako bych byl lid učil, že ve Svátosti oltářní zůstává podstata 
hmotného chleba. Křivě udali, že když se pozdvihuje hostie, tehdy 
je to Tělo Kristovo, a když se položí, tehdy není. Křivě udali, že kněz 
v smrtelném hříchu neposvěcuje.“ Na závěr listu píše: „Nabízel jsem 
se totiž odpovídat na všechny i jednotlivé námitky… a jsem hotov 
dnes vydat počet před Vysokým učením pražským a před zástupem 
všech prelátů z námitek, jestliže někdo s nějakou proti mně povstane. 
Ale až dosud se mi nikdo nechce osobně postavit, kdo by se zavázal 
k trestné pokutě podle ustanovení kanonických.“

Citace z listu psaného z žaláře měsíc před smrtí 10. června 1415 
Čechům: „Prosím vás, aby pravdu Boží, kterou jsem z Božího záko-
na a z citátů svatých kázal a psal, abyste se jí drželi. Prosím také, 
jestli by kdo ode mne slyšel na kázání nebo v soukromí, co je 
proti Boží pravdě, nebo jestliže jsem kde něco napsal — čehož 
doufám Bohu není — aby se toho nedržel. Prosím také, kdyby 
někdo na mně viděl lehké obyčeje v mluvení anebo ve skutcích, aby se 
jich nedržel, ale aby za mě Boha prosil, aby mi ráčil odpustit. Prosím, 
aby ste kněží dobrých obyčejů milovali a velebili a je ctili, a zvláště, 
kteří pracují se slovem Božím. Prosím, abyste varovali lstivých lidí, a 
zvláště kněží nehodných, o nichž dí Spasitel, že jsou v rouše ovčím, 
ale uvnitř jsou vlci hltaví...“
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List z 27. června 1415, devět dní před smrtí: „Ctění a v Kristu 
Ježíši nejmilejší Mistři! ... Koncil chtěl, abych o článcích z knížek 
vybraných, o všech i o každém jednotlivém, prohlásil, že jsou křivé. 
Proto ať by byl kterýkoli křivý smysl v kterémkoli z těch článků, toho 
se zříkám a svěřuji jej opravě Pána Ježíše Krista, který zná můj 
upřímný úmysl, nevykládaje v křivý smysl, jehož já nezamýšlím. 
A vás rovněž napomínám v Pánu, mohli-li byste v některém z 
oněch článků shledat smysl křivý, abyste se ho zřekli, ale vždy 
bez újmy pravdě, o kterou mi jde. Modlete se za mne k Bohu a 
pozdravujte se navzájem ve svatém pokoji.

Mistr Jan Hus,
v okovech a v žaláři, stoje již na samém břehu pozemského života, 

očekávající nazítří strašnou smrt, která, jak doufám, očistí mé hříchy, 
z milosti Boží neshledávaje na sobě nijakého kacířství, když z celého 
srdce vyznávám všelikou víry hodnou pravdu.

Psáno ve čtvrtek před vigilií sv. Petra.“
List adresovaný koncilu z 1. července 1415, pět dní před smrtí:
„Já, Jan Hus, v naději kněz Ježíše Krista, boje se urazit Boha a 

boje se upadnout v křivopřísežnictví, nechci odpřisáhnout v celku 
ani jednotlivě články, které proti mně předvedli v svědectvích křiví 
svědkové, protože jsem jich — Bůh můj svědek — ani nekázal, ani 
netvrdil, ani nehájil, a oni tvrdili, že jsem je hájil. O článcích vybra-
ných z mých knížek, aspoň o těch, které byly správně vybrány, 
pravím, že se odříkám kteréhokoli z nich, obsahuje-li nějaký 
křivý smysl. Boje se však urazit pravdu a mluvit proti mínění 
světců, nechci kteréhokoli z nich odpřisáhnout. A kdyby bylo 
možno, aby byl nyní hlas můj celému světu zjevný, jakož zjevná bude 
každá lež a každý můj hřích v den soudný, velmi rád bych odvolal 
před celým světem každou nesprávnost a každý blud, pokud jsem 
kdy zamýšlel vyslovit nebo vyslovil. To pravím a píši svobodně a 
dobrovolně. Psáno vlastní mou rukou dne 1. července.“

List adresovaný Čechům na rozloučenou 5. července 1415, den 
před smrtí:

„Bůh s vámi a rač vám dáti odplatu věčnou, že jste mi mnoho dob-
rého činili… Prosím také všech, aby za mě Pána Boha prosili, v Jehož 
svaté milosti se s Jeho svatou pomocí brzy shledáme. Píši vám v žaláři 
v okovech, v čekání odsouzení na smrt. Pevně ale doufám, že trpím pro 
Boží zákon.“ A na závěr mučedník prosí o ochranu pro dobré kněze 
a zůstávání v Boží pravdě: „Prosím vás pro Pána Boha nedejte hubit 
dobré kněze. A všechny vás prosím, abyste zůstali v pravdě Boží.“
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Záznam z posledních chvil života
„Ještě předtím, než vstoupil na kostnickou hranici, byl formálně 

odsvěcen, odňavše mu z rukou kalich, pravili tuto modlitbu zlořeče-
ní: „Ó Jidáši zlořečený, že jsi opustil radu pokoje a s židy ses radil, 
odnímáme od tebe tento kalich vykoupení.“ A on vysokým hlasem 
řekl: „Spoléhám na Pána Boha všemohoucího, pro Jehož jméno toto 
rouhání trpělivě snáším, že on ode mne kalich vykoupení svého neo-
dejme, nýbrž pevně doufám, že dnes v Jeho království jej budu píti.“ A 
následovně jiné části roucha, totiž štolu, ornát aj. z něho snímajíce, 
ke každému pronášeli zlořečení po svém způsobu. A on odpověděl, 
že ta rouhání pokorně a rád přijímá pro jméno Pána našeho Ježí-
še Krista. Dříve než pak vložili na jeho hlavu rouhavou papírovou 
korunu, mezi jiným mu pravili: „Svěřujeme duši tvou ďáblu.“ A on, 
sepjav ruce a pozdvihnuv oči k nebi, řekl: „A já ji svěřuji nejlaska-
vějšímu Pánu Ježíši Kristu.“

A spatřiv onu korunu pravil: „Pán můj Ježíš Kristus ráčil pro 
mne bídného mnohem tvrdší a těžší trnovou korunu nevinen na nej-
potupnější smrt nésti, a proto já bídný a hříšný tuto mnohem lehčí, 
třebas rouhavou, chci pokorně nésti pro Jeho jméno a pravdu.“ Byla 
pak ta koruna papírová, okrouhlá, vysoká bezmála na loket a na ní 
byli namalováni tři strašní ďáblové, kterak chtějí duši drápy mezi 
sebou tahati a držeti. A na té koruně byl napsán nápis jeho viny: 
„Tento jest arcikacíř.“
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Přišed pak na popraviště, poklekl, a rozepjav ruce a zdvihnuv 
oči k nebi, velmi zbožně se modlil žalmy a zvláště: „Smiluj se nade 
mnou, Bože“, „V tebe, Pane, jsem doufal“ a „V ruce tvé, Pane, porou-
čím svého ducha“. Když opakoval verš, okolostojící ho slyšeli modlit 
naplněného štěstím a s tváří radostnou.

Vstav pak na příkaz biřice z místa modlitby, vysokým a srozumi-
telným hlasem, že ho všichni mohli dobře slyšet, pravil: „Pane Ježíši 
Kriste, tuto strašnou, potupnou a ukrutnou smrt pro Tvé evangelium a 
kázání Tvého slova chci velmi trpělivě a pokorně vytrpěti.“ Okolosto-
jící povzbuzoval, pak je prosil, aby nevěřili, že on články od fa-
lešných svědků jemu přičítané jakýmkoli způsobem držel, kázal 
nebo učil. Potom ho svlékli z jeho šatu a uvázali k jakémusi sloupu 
provazy. Když pak ho za krk přivazovali jakýmsi začazeným řetězem, 
pohlédnuv naň a pousmáv se, pravil biřicům: „Pán Ježíš Kristus, 
můj Vykupitel a Spasitel, tvrdším a těžším řetězem byl spoután; a 
já bídný přivázán, nestydím se tento pro Jeho jméno nésti.“ Dříví 
promíšené slámou obložili kolem jeho těla tak stojícího až po bradu.

Dříve však, než by ho podpálili, přijel k němu říšský maršálek 
Hoppe z Pappenheimu, vybízeje ho, aby ještě zachoval život bez 
úrazu a aby to, co kdysi kázal, a svoje slova odpřisáhl a odvolal. 
Mučedník Jan odpověděl: „Bůh mi jest svědek, že jsem to, co 
se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, nikdy 
neučil, ani nekázal, ale prvořadým úmyslem mého kázání a 
všech jiných mých skutků nebo písem bylo, abych jen mohl lidi 
zachrániti od hříchů. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem 
psal, učil a kázal ze slov a výkladů svatých učitelů církve, 
dnes radostně chci umříti.“

Hned biřici zapálili hranici a mistr vysokým hlasem zazpíval 
nejprve: „Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi“ a po druhé: 
„Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi“, po třetí: „Jenž ses 
narodil z Marie Panny“, a když potřetí začal zpívati, hned mu vítr 
vehnal plamen do tváře, a tak sám v sobě se modle, pohyboval rty 
a hlavou. Pak, dříve, co bys rychle mohl odříkati dva nebo nejvíce 
tři Otčenáše, vypustil duši v Pánu.

S mučedníkem Janem byl v duchovní jednotě jeho žák Jeroným 
Pražský. Byl velmi učený, dosáhl mistrovství na čtyřech univerzi-
tách, a sice Pražské, Pařížské, Kolínské a Heidelberské. Před Ja-
novým odjezdem do Kostnice Husa povzbuzoval: „Milý Mistře, buď 
stálý a statečný v tom, cos podle Božího zákona psal, kázal a učil, 
zvláště proti pýše, lakomství a jiným kněžským nepravostem. A když 
se dozvím, že je ti těžko a že je toho zapotřebí, přijdu za tebou, tobě 
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na pomoc.“ Jeroným skutečně přijel. Jan Hus už byl ale ve vězení, 
a když Jeroným poznal, že v tak nenávistné atmosféře nic nezmůže, 
vracel se zpět. Byl však zajat, uvězněn, mučen a vymáhali od něj, aby 
projevil souhlas se smrtí a s potupením Mistra Jana Husa, jako by 
to vše učinili správně. Hrozili mu, že jestli se nepodvolí, bude upá-
len. Ze strachu před smrtí a v naději, že tak unikne z jejich rukou, 
učinil, jak mu rozkázali. Přesto byl uvržen do vězení.

Brzy nato na něho jeho nepřátelé z Čech podali objednanou ža-
lobu, potvrzenou falešnými svědectvími. Rok ho věznili, a když mu 
dali možnost, aby se hájil, odvážně usvědčil falešné svědky ze lži, 
a hlavně veřejně odvolal zapření svého Mistra, i když věděl, že ho 
to bude stát život. Jeroným před shromážděním řekl: „Ačkoliv jsem 
se proti milému Pánu Bohu v mnohém provinil, nemám na svědomí 
těžší hřích než ten, jehož jsem se dopustil, že jsem ze strachu ze smrti 
schválil lživé odsouzení Mistra Jana Husa, člověka svatého.“ Pak 
otevřeně prohlásil, že se koncil vůči Mistru Janu Husovi dopustil 
bezpráví. Byl proto hned odveden do vězení, nohy i ruce mu sevřeli 
do okovů a odsoudili ho k upálení. Před smrtí prohlásil: „Beru si za 
svědka Pána Boha svého, a před všemi prohlašuji, že nezastávám 
nic kacířského ani bludného, ale zastávám a věřím všechny články 
křesťanské víry tak, jak je učí a věří svatá církev obecná.“

Absurdní rozsudek, kterým byl Jeroným nespravedlivě odsouzen 
k smrti, zněl: „Svatý Kostnický koncil tímto odtíná Jeronýma z Prahy 
od kořene jako shnilou ratolest a jakožto proklatého a zlořečeného 
kacíře.“ Na hranici před upálením ještě Jeroným prohlásil: „Proto 
nyní teď umírám, že jsem s tímto kněžským sborem nechtěl souhlasit 
ve věci odsouzení a potupení Mistra Jana Husa. Byl totiž muž prav-
divý a spravedlivý. Já jsem Mistra znal od mladosti, byl to ctnostný 
a šlechetný člověk a kazatel víry zákona Božího a evangelia Pána 
Ježíše Krista.“

Vtom kati, kteří už ho dřívím obložili až k vrchu hlavy a vložili na 
ta dřeva i jeho roucho, zapálili hranici pochodní. On tehdy vysokým 
hlasem zpíval: „V ruce Tvoje, Pane Bože, poroučím duši svou!“ To 
dokončil, a když jej zachvátila prudkost ohně, volal českým jazy-
kem: „Pane Bože všemohúcí, smiluj se nade mnú. Rač mi odpustiti 
mé hřiechy! Neb Ty vieš, žeť sem Tvú svatú pravdu miloval velmi.“ 
Byl upálen 30. května 1416.
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SVATÍ MUČEDNÍCI PRESBYTER EPIKTET
A MNICH ASTION

Za časů zločinného římského císaře Diokleciána (284–305), žil v 
Bithýnii na jihozápadním pobřeží Černého moře dobročinný muž, 
který vedl mnišský život. Jmenoval se Epiktet, byl knězem a již od 
mládí sloužil Kristu. Pán skrze něj činil mnoho zázraků, neboť za 
čistotu svého života přijal od Boha dar uzdravovat všeliké nemoci 
v lidu, navracet zrak slepým, očišťovat malomocné, ochrnuté po-
zvedat a vyhánět z lidí běsy. Z těchto zázraků k dosvědčení jeho 
svatosti zde vzpomeneme aspoň některé.

Epiktet setrvával ve své cele na osamoceném místě daleko od 
lidských příbytků. Modlil se a cvičil se v neustálém pamatování na 
Boha. Jednoho dne k němu jeden městský úředník přivezl svou 
patnáctiletou dceru, která byla ochrnutá na celé tělo, a prosil za 
její uzdravení. Padl mu k nohám a řekl: „Smiluj se nade mnou, muži 
Boží, a neodháněj mě od své tváře, stejně jako milosrdný Bůh, kte-
rému sloužíš, neodhání nikoho z těch, kteří k Němu přicházejí. Mám 
jedinou dceru, která leží ochrnutá už tři roky, vůbec neovládá své tělo 
a je sotva živá. Věřím bez pochybností, že Ten, který uzdravil ženu 
dvanáct let trpící krvotokem, má moc uzdravit i mou dceru. Jen se za 
ni pomodli, smiluj se nad námi, neboť i my jsme děti Kristovy církve, 
znovuzrození křtem svatým.“

Pánův služebník Epiktet se delší čas modlil k Bohu, pak pomazal 
svatým olejem ochrnutou dívku a ta hned vstala zdravá. Všichni 
radostně chválili Boha. Ctihodný otec řekl městskému úředníkovi: 
„Jestli chceš, aby ve tvé domácnosti nebyly žádné nemoci, s celým 
svým domem každou neděli přijímej svaté svátosti Těla a Krve Kris-
tovy s čistým srdcem.“ Pak ho propustil v pokoji.

Jindy k němu přivedli posedlého člověka. Ctihodný otec ho u sebe 
ponechal tři dny a mučil běsa modlitbami k Bohu. Běs křičel: „Ó 
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běda, běda, jak trpím! Copak mi nebylo lépe v modlářském obětišti 
ve Frýgii?! Tam jsem každého dne přijímal pocty od mnoha hloupých 
lidí, kteří se mi klaněli a přinášeli oběti. A tady ten mě mučí bez mé 
viny!“ Třetího dne svatý presbyter svázal běsa a z muže ho vyhnal.

Jindy přivedli k svatému ženu z významného a bohatého rodu, 
která však byla pohankou a dříve uctívala řecké bohy. Oslepla a u 
mnoha lékařů hledala uzdravení, nikde ho ale nenacházela. Prosila 
proto Božího muže, aby se jen svou pravicí dotkl jejích očí, neboť 
od mnoha lidí slyšela, že skrze jeho ctihodné ruce Bůh činí velké 
zázraky a nemocným daruje uzdravení. Když svatý viděl, s jak velkou 
vírou ho prosí, položil svou pravici na její oči a vzýval jméno Ježíše 
Krista. Žena hned prohlédla na obě oči a zvolala: „Sláva tobě, Bože 
křesťanů!“ a uvěřila v Krista s celým svým domem.

Jednou přišel za Božím mužem osmnáctiletý mladík Astion, syn 
bohatého šlechtice z města, které bylo nejblíže místu, kde měl sva-
tý svou poustevnu. Astion ještě vězel v modlářském bludu. Svatý 
Epiktet se mladíka zeptal: „Odkud jsi, dítě, a kdo jsou tví rodiče?“ 
Mladík odpověděl: „Můj otec je městským prefektem a má matka je 
dcera senátora Juliána. Jsem jejich jediný syn, proto nade mnou 
stále bdí, jak nad svou nejdražší perlou.“ Svatý mu řekl: „Dobře jsi to 
řekl, dítě, že rodiče nad tebou bdí jako nad perlou. Bdí, ale nevědí, že 
tvá duše, dražší nad každou perlu, je milá Kristu, našemu Spasiteli, 
neboť si tě vybral ke své službě, jak to nyní poznávám. Poslechni mě 
proto, milé dítě, opusť vše, co dává tento viditelný, dočasný a pomí-
jivý svět, abys se všemi svatými v budoucím věku dosáhl věčných 
statků a radosti. Vše, co je ve světě, pomíjí a brzy zahyne. To však, 
co připravil Bůh těm, kteří Ho milují a slouží Mu, zůstává navěky, tak 
jako i sám Bůh je věčný.“

Následujícího dne za časného jitra mladík Astion spěchal ke 
ctihodnému starci jako moudrá včela, která znovu letí na místo, 
kde předchozího dne nasbírala sladký nektar. Nechal se poučit ve 
víře a rozhodl se, že bude mnichem. Bál se však, že ho tam rodiče 
najdou. Požádal starce, aby raději odešli na vzdálené místo. Nasedli 
na loď, která je dopravila do Malé Skytie,1 do města, které se nazý-
valo Halmyris.2 Nedaleko města si našli místo vhodné k přebývání 
a vybudovali si tam malou chýši. Vedli zde horlivý mnišský život 
v námahách, bděních a půstech. Jejich ctnosti a svatost však ne-

1 území na černomořském pobřeží jižně od řeky Ister (Dunaj), v pozdější 
době známé jako Dobrudža

2 nynější vesnice Murighiol v Rumunsku
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zůstaly dlouho utajeny, neboť rukama svatého presbytera Epikteta 
Bůh činil mnohá uzdravení. Začali k nim přicházet lidé a přinášeli 
své nemocné.

Jednoho dne přinesla žena významného rodu svého syna, jemuž 
bylo patnáct let a byl němý, hluchý a paralyzovaný. Položila ho u 
nohou svatého starce a řekla: „Nevím, odkud jsi sem přišel, věřím 
ale, že když budeš chtít, můžeš uzdravit mého syna, neboť tvůj vzhled 
dokazuje, že jsi učedníkem Nazaretského, o němž jsem slyšela mnoho 
podivuhodných a slavných věcí. Jestliže jsi Jeho učedník, pomoz nám 
a nauč nás Ho poznávat, abychom se i my stali Jeho služebníky.“ 
Svatý jí odpověděl: „Jestli, ženo, věříš z celého srdce v jediného pra-
vého Boha, který stvořil nebe i zem a vše, co vidíme, stane se ti, o co 
prosíš.“ Když to řekl, přikázal zvednout chlapce ze země, třikrát plivl 
v němá ústa a zeptal se ho: „Pověz nám dítě, v jakého Boha je třeba 
věřit: v modly vytvořené lidmi, anebo v Ježíše Krista Ukřižovaného, 
který tě nyní uzdravuje?“ Chlapec hlasitě vykřiknul: „V Ježíše Krista, 
ctihodný otče, je nutno věřit, který vždy lidem prokazuje dobrodiní!“

Když přítomní obyvatelé města viděli tak velký zázrak, slavili 
Boha a toho dne více než tisíc duší, mužů i žen, uvěřilo v Krista, 
našeho Spasitele.

Ďábel viděl, že je zahanben nejen starcem, ale i mladým mni-
chem, kteří ho zbavují kořisti — lidských duší. Mučil se závistí a 
vymýšlel proti nim všemožné úskoky, ale ničeho nedosáhl.

Jednoho dne se mu však přece jen naskytla příležitost k útoku na 
Astiona, a sice když vyšel k řece nabrat vodu bez požehnání starce. 
Nepřítel uviděl, že Astion není chráněn starcovým požehnáním a 
hned ho z dopuštění Božího napadl. Vnukal mu nečisté myšlenky 
a rozrušil jeho duši. Astion se vrátil do cely a styděl se říci o svých 
myšlenkách otci. Trápil se a bojoval s nimi tři dny. Postil se a se 
slzami se modlil a nakonec je starci vyznal. Stařec mu řekl, aby padl 
tváří k zemi, rozpřáhl ruce do tvaru kříže a modlil se. I sám stařec 
se takto modlil a oba se slzami volali ve svém srdci k Bohu. Potom, 
co se dostatečně dlouho modlili, vstali ze země a Astion uviděl čer-
ného chlapce, jak od něj utíká s hořící svící a naříká: „Tvá zpověď, 
Astione, teď rozbila mou velkou sílu a vaše modlitba mě odzbrojila!“

Tak bohabojně tam žili tito ctihodní muži. Mnoho lidských duší 
odvrátili od modlářských svodů a přivedli ke Kristu Bohu. Do Hal-
myridy však přijel velitel vojsk ve Skytii jménem Latronianus, který 
zde řídil císařské i národní záležitosti, a modloslužebníci ho hned o 
dvou svatých mužích informovali. Tvrdili, že jsou čarodějové a mno-
ho lidí svádějí svými čárami a odvracejí od přinášení obětí bohům. 
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Latronianus přikázal oba zajmout a uvrhnout do temnice. Svatí se 
i v poutech ustavičně modlili.

Následujícího dne vojevůdce rozkázal připravit soud v centru 
města, nechal svaté předvést a kladl jim otázky. Oni odpovídali: 
„Jsme křesťané, známe jediného Boha, našeho Pána Ježíše 
Krista a Jemu jedinému se klaníme. Hnusíme si modlářskou 
ohavnost a straníme se těch, kteří se klanějí modlám.“ Když 
to Latronianus uslyšel, vzplanul hněvem a rozkázal svaté bez mi-
losti bít. Pak je se stejnou zuřivostí rozkázal pověsit na mučidla, 
železnými hřebeny drásat jejich těla a pálit je hořícími svícemi. Oni 
volali jen jedno: „Jsme křesťané, ať se s námi stane vůle naše-
ho Boha!“ Po prvním výslechu byli svatí drženi v temnici pět dní a 
pak je znovu vyvedli k soudu. Když je Latronianus nemohl žádným 
přesvědčováním donutit k modlářství, znovu je začal mučit.

Když svaté mučedníky před vším lidem vyslýchali a soudili, přišel 
do toho města muž z východních krajin, neboť tak to zařídila Boží 
prozřetelnost. Ten muž poznal Astiona, protože dobře znal jeho 
rodiče. Vrátil se do své země, šel k Astionovým rodičům a řekl jim: 
„Viděl jsem vašeho syna ve skytském městě Halmyris. Spolu s jedním 
starcem Epiktetem tam trpí muka za Krista.“ Když to rodiče slyšeli, se 
slzami se vrhli k tomu muži a prosili ho, aby jim řekl celou pravdu. 
On pod přísahou potvrdil to, co řekl. Astionův otec pověděl: „Když 
budu hoden vidět tvář mého milovaného syna, hned udělám to, co mi 
přikáže a čemu mě naučí.“ Stejně tak i matka řekla: „Jestli v mém 
životě ještě uvidím mé sladké dítě, všechno opustím a půjdu za ním. 
A když mi přikáže stát se křesťankou, nebudu se vymlouvat ani se 
bát. Spolu s ním přijmu muka i smrt za Krista.“

Mezitím Latronianus znovu vyšetřoval ctihodné muže a nazval je 
vtělenými běsy. Svatí mu odpověděli: „My jsme křesťané, a ne běsi. 
Kristovým jménem vyháníme běsy z lidských těl. Kdybys jen zachtěl 
osvobodit se od běsa, který v tobě žije, vyhnali bychom ho z tebe mocí 
Krista, našeho Boha.“ Tehdy se vojevůdce rozhněval a rozkázal svaté 
mučedníky bít kameny po ústech. Pak je ještě dlouho bili holemi a 
nakonec je odsoudil k popravě mečem.

Když byli svatí vyvedeni za město na popraviště, požádali katy, 
aby jim ještě dali čas na modlitbu. Obrátili se tváří k východu, po-
zvedli ruce i oči k nebi a dlouho se modlili k Bohu. Pak sv. Epiktet 
požádal, aby nejprve popravili Astiona. Astion mu řekl: „Otče, ty bys 
měl jako první přijmout čest být korunován mučednickou korunou, 
neboť ty jsi Pánův presbyter, můj otec a učitel. Já půjdu po tobě.“ 
Svatý Epiktet mu odpověděl: „Sedmnáct let jsem tě, dítě, milostí Kris-
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tovou chránil v čistotě a bezúhonnosti, a copak teď bych měl po tolika 
letech ztratit ovoce své námahy a nechat tě beze mne samotného? 
Copak nevíš, že nepřátelské úskoky jsou nenápadné a není lehké je 
poznat? Bojím se, že jsi mladý a mohl by ses polekat, až uvidíš mou 
smrt, a stát se pro nepřítele hračkou. Ať se tak nestane, ó dítě! Ať já 
budu Abrahamem, který přináší Bohu v oběť Izáka. Jdi proto přede 
mnou a jako první přijmi mučednickou korunu. Věřím, že sv. Michael 
s anděly, Ábel s proroky, Petr s apoštoly, Daniel s vyznavači ti vyšli 
naproti a čekají, aby tě přijali s oslavnými písněmi a uvedli tě k trů-
nu Krista, našeho Spasitele.“ Svatý Astion řekl: „Ať se stane vůle 
Pánova i tvá, otče.“ Přežehnal se znamením kříže a řekl: „Ty jsi můj 
Ochránce, Pane, do Tvých rukou odevzdávám svého ducha.“ Sklonil 
pod meč svou hlavu a zemřel.

Svatý Epiktet padl na mučednické tělo svého učedníka a žádal 
katy, aby ho takto zabili. Udeřili ho mečem a tak zemřel za Krista. 
Stalo se to roku 290.

Když nastal pozdní večer, křesťan jménem Vigilantius se svými 
příbuznými a s jinými křesťany přišli, tajně vzali těla mučedníků, za-
balili je do čistých pláten s vonnými látkami a důstojně je pochovali.

Po smrti svatých mučedníků Astionovi rodiče připluli lodí do blíz-
kosti Halmyridy. Svatý Astion se zjevil křesťanu Vigilantiovi a řekl 
mu: „Můj otec a matka sem teď přijdou, aby mě hledali. Prokaž jim 
laskavost, bratře, běž do přístavu a vezmi je do svého domu, aby si 
mohli odpočinout. Utěš je, protože steskem a smutkem jsou kvůli mně 
už zcela vyčerpáni. Pouč je o spasitelné víře a hlásej jim Boží velikost.“

Vigilantius se hned vydal do přístavu a uviděl loď, která zrovna 
zakotvila u břehu. Vystoupili z ní Astionovi rodiče a ptali se lidí, kteří 
tam stáli, zda neviděli mladého muže jménem Astion. Vigilantius šel 
za nimi a řekl: „Já jsem ho viděl a jsem jeho dobrý známý. Nejprve ale 
pojďte, odpočiňte si v mém domě a povím vám o něm.“ Oni se velmi 
zaradovali a šli do jeho domu. Vigilantius jim uctivě poskytl odpo-
činek a oni ho prosili, aby jim pověděl o jejich synovi. Řekl jim, že 
nedávno byl Astion v tomto městě a před několika dny odsud odešel 
i s jedním ctihodným starcem do daleké země, neboť byli povoláni 
nejslavnějším králem, aby spolu s ním vládli v nevýslovné slávě.

Vigilantius jim začal vyprávět o věčném životě, o rajských pří-
bytcích, o nebeském království a o nesmrtelném Králi Kristu, o 
andělích a zástupech svatých, kteří spolu s Kristem kralují a mezi 
něž je započten i jejich syn Astion.

Když rodiče poslouchali ta slova, která nikdy předtím neslyšeli, 
divili se, byli zasaženi ve svých srdcích a naplňovala je duchovní 
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radost. Ještě důkladněji se vyptávali, jak tam jejich milovaný syn 
odešel. Vigilantius je nejprve zavedl do cely svatých mučedníků a 
ukázal jim svatý kříž, který tam nechali, a knihu evangelií. Pro-
mlouval k nim mnoho evangelijních slov, takže i oni uvěřili v Krista. 
Pak jim pověděl o mučednické smrti svatých mučedníků Epikteta a 
Astiona a líčil, jak statečně za Krista položili své životy. Zavedl je i 
na místo, kde byla těla svatých pochována. Rodiče se tam vyplakali 
a Vigilantius jim pak řekl, aby z večera stanuli k modlitbě a modlili 
se s ním celou noc ke Kristu Bohu.

Minula půlnoc, a když zasvitla jitřenka, najednou je ozářilo světlo 
jako blesk a rozlila se kolem nich zvláštní vůně. Vtom uviděli svaté 
mučedníky, jak před nimi stojí v nevýslovné kráse. Svatý Astion ob-
jal svou matku a s láskou jí řekl: „Dobře, že jsi sem přišla, Kristova 
učednice, má matko Marcelíno.“ I sv. Epiktet objal hlavu Astionova 
otce, políbil ji a řekl: „Raduj se v Pánu, milý bratře Alexandře, že 
ses stal hodným být započten mezi věřící a čeká tě věčná blaženost.“ 
Pak oba řekli Vigilantiovi: „Buď zdráv i ty, milý bratře, že se na tobě 
naplnilo Písmo, které praví: ‚Jestliže někdo odvrátí hříšníka od jeho 
bludu, zachrání svou duši od smrti a přikryje, množství hříchů.‘“ Pak 
jim pověděli ještě mnoho jiných slov útěchy, naplněných duchovní 
sladkostí, a za nějaký čas se stali neviditelnými.

Z tohoto vidění a z milého rozhovoru se svatými je naplnila taková 
radost, že se to ani nedá vyslovit. Vylili před Bohem v modlitbě svá 
srdce a děkovali Mu, že svého milovaného syna, kterého tak dlouho 
s bolestí v srdci hledali, byli hodni uvidět v nebeské slávě.

V té době byl v této skytské zemi biskupem Evangelus. Během 
pronásledování se skrýval. Když se dozvěděl, že vojevůdce Latroni-
anus zahynul, protože se pominul na rozumu a démon ho udusil, 
bez obav se vrátil do Halmyridy a navštěvoval a utvrzoval věřící. 
Vigilantius za ním zavedl Astionovy rodiče a detailně mu o nich i o 
svatých mučednících vše povyprávěl. Biskup vzdal chválu za svaté 
mučedníky a s radostí Astionovy rodiče, kteří se obrátili ke Kristu, 
přijal a pokřtil ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Potom Alexandr s Marcelínou ještě dlouho zůstali u hrobu mu-
čedníků v půstu a modlitbách a pak se vrátili domů. Prodali své 
majetky a peníze rozdali chudým. Pro sebe si nechali jen trochu 
na živobytí. Bohumile pak žili až do své smrti. Tak svatí mučedníci 
presbyter Epiktet a mnich Astion, byli na nebi oslaveni mučednickou 
korunou a z pozemského života za nimi později přešli i Alexandr 
s Marcelínou.
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SVATÝ MUČEDNÍK PROKOP PALESTINSKÝ

V Jeruzalémě žil v 3. století slavný muž senátorského rodu jmé-
nem Kryštof, vírou křesťan. Měl manželku, která se držela řeckého 
pohanství, jmenovala se Teodosie. Narodil se jim syn a dali mu jmé-
no Neaniáš. Po narození nemluvňátka Kryštof brzy odešel k Pánu.

Vdova Teodosie vychovala chlapce v pohanství a naučila ho mod-
lářství, protože i sama byla oddanou služebnicí běsů. Chlapec měl 
bystrý rozum, a když ho matka dala na studia řeckých knih, rychle 
si osvojil veškerou vnější fi losofi í. Když dospěl a stal se už urostlým 
mužem, matka z něj chtěla mít císařova vojáka.

V té době zločinný římský císař Dioklecián (284–305) přišel do 
syrské Antiochie, která leží nad řekou Orontes. Teodosie se o tom 
dozvěděla, vzala svého syna a spěchala do Antiochie. Tam ho ode-
vzdala k službě císaři. Císař viděl, že mladík je šlechetného vzhledu 
a bystrého rozumu a zamiloval si ho. Přikázal, aby žil v císařském 
paláci spolu s jinými jemu podobnými a tak zůstával v jeho blíz-
kosti. Zanedlouho z něj udělal vojevůdce a poslal ho s vojskem do 
egyptské Alexandrie. Přikázal mu, aby tam pronásledoval, mučil 
a zabíjel křesťany a jejich majetky odváděl do císařské pokladny.

Když minuli syrské město Apameu, o třetí hodině v noci nečekaně 
nastalo zemětřesení. Z nebe začaly šlehat blesky a ozývalo se strašné 
hromobití. Všichni byli ze strachu jako mrtví. Vojevůdce uslyšel hlas 
z nebe, který mu říkal: „Neaniáši, kam jdeš? Proti komu jsi povstal?“ 
On se strachem odpověděl: „Jsem poslán císařem do Alexandrie, 
abych tam zabil všechny, kteří věří v Ukřižovaného.“ Hlas z nebe mu 
znovu řekl: „Ó Neaniáši, ty jsi vytáhl proti mně?“ Neaniáš odpově-
děl: „Kdo jsi, Pane? Nemohu tě poznat!“ Když to řekl, ve vzduchu se 
ukázal zářivý kříž jako z křišťálu a hlas z kříže promluvil: „Já jsem 
Ježíš Ukřižovaný, Boží Syn. Kvůli lidem jsem dobrovolně přijal kříž, 
abych vysvobodil hříšníky z moci ďábla, abych našel ty, kteří hynou, 
a abych oživil mrtvé.“



56

Po tomto vidění už Neaniáš s vojskem netáhl proti křesťanům, ale 
vytáhl na pohany. Kristovou mocí nad nimi vítězil a podmaňoval si 
jejich území. Když přitáhl do Jeruzaléma, obyvatelé ho prosili, aby 
je zbavil jejich nepřátel. Arabové je totiž napadali a plenili. Vytáhl 
proto proti nim a porazil je. Se slávou se vrátil do Jeruzaléma. Uví-
tala ho tam jeho matka a sdělila mu, že se obracela na pohanské 
bohy, aby mu pomohli. Vysvětlil jí, že sílu a ochranu má od jediného 
Boha a vyznal, že je křesťanem. Vešli pak do jejího domu, kde měla 
mnoho bůžků a Neaniáš jim řekl, ať poví, kdo mu pomáhá. Oni 
mlčeli. Vzal všechny bůžky a vyhodil je z pokoje. Matka se urazila 
a šla do Antiochie za císařem Diokleciánem žalovat na syna, že se 
stal křesťanem a zneuctil pohanské bohy.

Dioklecián vydal císařský rozkaz, aby místodržitel Justus za-
čal Neaniáše vyšetřovat. Neaniáš mu řekl: „Já jsem křesťan, a ty 
dělej, co máš přikázáno.“ Místodržitel a muži, kteří s ním přišli, se 
rozhněvali, chopili se ho a vedli do Caesareje Palestinské, která se 
nazývala také Maritima. Tam místodržitel zasedl k soudu na dobře 
viditelném místě a postavil Neaniáše před sebe k výslechu. Když ho 
lidé zatemnění modloslužbou uviděli, začali křičet na místodržitele 
jako opilí či posedlí: „To je nepřítel a ničitel našich bohů! On pohrdá 
císařskými nařízeními!“

Místodržitel plný zloby a krutosti, a lidmi ještě více podněcován, 
přikázal ihned Neaniáše přivázat na mučidla a železnými hřebeny 
drásat jeho tělo. Tělo odpadalo, krev stékala a byly už vidět i kosti. 
Když někteří z lidí, co hleděli na tak velké mučedníkovo utrpení, 
litovali jeho mládí a plakali nad ním, svatý jim řekl: „Neplačte nade 
mnou, ale nad záhubou vašich duší, ty jsou hodny pláče, neboť mají 
být v pekle mučeny bez konce.“ Pak pozvedl oči k nebi a modlil se: 
„Bože, posilni mě, svého služebníka, abych zahanbil nepřítele a oslavil 
Tvé přesvaté jméno!“ Když se sluhové, kteří ho mučili, unavili, sňali 
mučedníka na místodržitelův rozkaz z mučidel a uvrhli ho do žaláře.

O půlnoci nastalo ve městě zemětřesení. Bůh se svými anděly při-
šel navštívit svého služebníka. Velké světlo ozářilo temnici, dveře se 
samy otevřely a všem vězňům, kteří tam byli, spadla pouta. Objevili 
se dva andělé v podobě překrásných mladíků a řekli mučedníkovi: 
„Pohleď na nás.“ Mučedník na ně pohlédl a řekl jim: „Kdo jste?“ 
Odpověděli: „Jsme andělé, poslaní k tobě od Pána.“ Mučedník jim 
řekl: „Jste-li Pánovi andělé, pokloňte se Pánu před mýma očima a 
přežehnejte se znamením kříže, abych vám uvěřil.“ Andělé to hned 
udělali a řekli: „Teď nám věř, že nás k tobě poslal Pán.“ Mučedník 
řekl: „Vím, že k třem mládencům, uvrženým v Babylóně do ohnivé 
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pece byl od Pána poslán anděl, aby ochladil žár ohně. Co jsem však 
já učinil či v jaký oheň jsem byl uvržen, že jsem se stal hodným an-
dělského navštívení?“

Když to mučedník ještě s ponížeností říkal, najednou se zjevil sám 
Pán Ježíš Kristus v nevýslovné slávě, dotkl se mučedníka a uzdravil 
ho ze všech ran, takže byl znovu zdráv. Pokřtil ho vodou a řekl: „Už 
se nebudeš jmenovat Neaniáš, ale Prokop.1 Buď statečný a posilni se, 
neboť tak dokonáš velké dílo a přivedeš k mému Otci početné stádo.“ 
Prokop byl radostný a zároveň polekán, padl tváří k zemi, poklonil 
se Pánu a modlil se, aby ho posílil v utrpení, aby se nebál krutých 
muk. Pán mu řekl: „Neboj se, já jsem s tebou.“ Když to Pán řekl, 
vystoupil na nebesa. Prokopovo srdce se tímto Pánovým zjevením 
naplnilo nevýslovnou nebeskou sladkostí a duchovní radostí. Tělem 
byl zcela zdráv a po dřívějších ranách nezůstalo ani stopy.

Dalšího dne dal místodržitel Prokopa předvést. Lid žasl, že ho vidí 
zcela zdravého. Justus vstal ze svého trůnu, dal lidem rukou zname-
ní a hlasitě zvolal: „Bratři, proč se divíte, že vidíte Neaniáše zdravého? 
Bohové se nad ním smilovali a uzdravili svého služebníka.“ Svatý mu 
řekl: „Dobře říkáš, že jsem byl uzdraven z milosrdenství Božího, ale 
jestli si myslíš, že to zázračné uzdravení se stalo mocí tvých bohů, pak 
pojďme do jejich chrámu, abychom se dozvěděli, jaký Bůh mě uzdravil.“

Místodržitel myslel, že se chce mučedník poklonit bohům, velmi 
se zaradoval a přikázal, aby cestu od soudu do modlářského chrá-
mu vyzdobili a pokryli nejlepším plátnem. Vyvolávač vystoupil na 
vyvýšené místo a volal: „Neaniáš, syn urozené ženy Teodosie, učinil 
pokání, navrátil se k bohům a jde jim přinést oběť.“ Když to uslyšeli 
nevěřící, radovali se, avšak ty, co byli tajnými křesťany, naplnil 
velký smutek. Sešel se všechen lid i s ženami a dětmi a místodr-
žitel slavnostně kráčel se sv. Prokopem a všemi předními muži do 
modlářského chrámu.

Když do něj svatý vešel, z hloubi srdce se pomodlil ke Kristu 
Bohu, udělal před modlami ve vzduchu znamení kříže a řekl: „Pra-
vím vám, nečisté modly, bojte se jména mého Boha a moci svatého 
kříže! Padněte ze svých míst a rozbijte se napadrť!“ Všechny modly 
okamžitě popadaly a jejich pád zněl jako strašný hrom. Roztříštily 
se na kousky. Tento zázrak všechny velmi udivil a mnoho lidí zvo-
lalo: „Bože křesťanů, pomoz nám!“ Místodržitel byl natolik udiven, 

1 jméno Prokop je řeckého původu; vzniklo buď z řeckého prokoptó — „pro-
spívající, zdárný, cestu razící“, nebo z řeckého prokópos, což znamená 
„pohotový, připravený k boji“.
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že ze strachu nevěděl, co má dělat. Jakmile přišel k sobě, rozkázal 
odvést mučedníka do temnice. Sám velmi zarmoucen odešel do 
svého domu.

Pozdě večer přišli za Prokopem do žaláře, kde byl uvězněn, dva 
oddíly vojáků se svými veliteli Nikostratem a Antiochem. Prosili 
mučedníka, aby z nich udělal vojáky nebeského Krále Krista.

Když nastal den a místodržitel jako obvykle zasedl k veřejnému 
soudu, stanuli před ním tito vojáci a hlasitě velebili Krista. Vyzná-
vali, že jsou křesťany a vyjadřovali svou připravenost podstoupit 
pro Krista muka i smrt. Když Justus viděl takové množství vojáků, 
kteří směle jdou pro Krista na smrt, naplnil ho údiv i hrůza a dlou-
ho je přesvědčoval, aby se od Krista odvrátili a znovu se navrátili 
k bohům. Když viděl, že jsou neoblomní, vynesl nad nimi rozsudek 
smrti, aby byli sťati mečem.

Kristův mučedník byl znovu uvržen do vězení, kam za ním přišlo 
dvanáct urozených žen, které mu přes okénko řekly: „I my jsme 
Kristovy služebnice.“ Bylo to oznámeno místodržitelovi. Hned za 
nimi poslal a nechal je uvěznit.

Když radostně vcházely do žaláře, říkaly: „Přijmi nás, Pane, do 
svého nebeského království!“ Prokopova matka Teodosie se o ženách 
dozvěděla a přišla se podívat na jejich hrdinství. Justus je nechal 
mučit a řekl jim: „Pomůže vám Ukřižovaný, v Něhož doufáte?“ Ony 
mu odpověděly: „Už nám pomohl, jak vidíš, nenávistný tyrane! Ne-
boť my, ženy, vítězíme nad tebou, mužem, vládcem, neboť nedbáme 
na muka, jimž nás podrobuješ.“ Mučitel nechal rozžhavit železa jak 
oheň a řekl: „Cítíte žár ohně, nebo ne?“ Svaté ženy odpověděly: „Sám 
poznáš bolest od ohnivého žáru, až budeš uvržen do neuhasitelného 
ohně v pekle. Před námi tu stojí náš Pán a pomáhá nám. Ty Ho ne-
vidíš, stejně jako slepý nevidí slunce.“

Když tak svaté ženy trpěly, Teodosie, matka sv. Prokopa, stála 
uprostřed lidí a dívala se na mužné utrpení těchto žen. Byla napl-
něna údivem a hořce plakala. Tehdy se rozzářilo v jejím srdci světlo 
poznání pravdy. Naplnila ji horlivost, stanula před místodržitelem a 
zvolala: „I já jsem služebnicí Ukřižovaného, Krista Boha!“ Tak silné 
světlo do duše dostala pro modlitby svého syna, svatého mučedníka 
Prokopa, který se za ni stále modlil k Bohu.

Justus jí řekl: „Paní Teodosie, kdo tě svedl do takového bludu, 
abys opustila otcovské bohy a takto hovořila?“ Odpověděla mu: „Ne 
dnes jsem byla svedena do bludu, ale dříve jsem byla oklamána 
běsy, když jsem místo pravého Boha, který stvořil nebe i zemi, 
uctívala odporné modly, dílo lidských rukou!“
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Když to Justus slyšel, rozkázal, aby železnými pruty rozbili sva-
tým ženám tváře. Pak všechny mučednice i se sv. Teodosií svázali 
jedním železným řetězem a tak je dal místodržitel odvést za město a 
setnout mečem. Ženy šly na smrt s radostí, jako by šly na svatební 
hostinu. Položily za Krista Boha své hlavy pod meč a staly se hodny 
nebeských příbytků.

Po jejich smrti dal místodržitel znovu předvést Prokopa, opět ho 
sváděl k modlářství a krutě ho mučil. Když viděl, že se jeho slovy a 
zázraky, které skrze něj Bůh činil, stále více lidí obrací ke Kristu, 
znovu ho dal odvést do věznice. Z té bezmocnosti, že nevěděl, co by 
s Prokopem udělal, onemocněl a zle ztratil svou duši.

Po smrti místodržitele Justa poslal Dioklecián do Caesareje nové-
ho místodržitele, Flaviána. Ten si dal Prokopa předvolat a vyptával 
se ho na jeho víru. Svatý mučedník mu naplněn Duchem svatým 
odvážně svědčil o Kristu Bohu a dosvědčoval, že pohanští bohové 
jsou démoni, kteří jsou ničím. Řekl: „Nechceš-li poznat pravého 
Boha, jehož je možné vidět duchovníma očima, zabíjej a přiná-
šej v oběť lidská těla, řež a trhej je na části pro své bohy. Já 
však přinesu oběť mému Bohu, oběť chvály. Nazýváš blázny 
nás, kteří poznáváme jediného, pravého a živého Boha, a sám 
jsi blázen, neboť přinášíš oběti mrtvému a bezduchému kameni 
a klaníš se mu.“

Flavián nemohl snést taková slova a nařídil jednomu z vojáků, 
kteří tam stáli, jménem Archelaus, aby ťal mučedníka mečem po 
krku. Svatý hned schýlil šíji, připraven za svého Pána zemřít. Ar-
chelaus oběma rukama zvedl meč do výšky, a když jím chtěl silně 
udeřit do krku mučedníka, najednou mu zeslábly ruce i celé tělo, 
padl na zem a zemřel. Když to Flavián viděl, zhrozil se a rozkázal 
mučedníka spoutaného železnými řetězy odvést zpět do temnice.

Po šesti dnech Flavián znovu vyvedl mučedníka k soudu. Když 
viděl, že Prokop je ve své víře neoblomný, rozkázal uvrhnout ho 
do velmi rozpálené ohnivé pece. Svatý se zaštítil znamením kříže a 
vstoupil do pece, kde se pak modlil k Bohu. Najednou z pece vyšle-
hl plamen a spálil všechny modláře, kteří stáli kolem. Svatý zůstal 
bez újmy a oheň se mu proměnil v chlad. Tento přeslavný zázrak 
naplnil všechny údivem a hrůzou. Místodržitel ze strachu utekl do 
praetoria a vynesl závěrečný rozsudek smrti: „Setnout mu hlavu 
mečem!“ Stalo se to 8. dne měsíce července roku 303.

Tak završil svůj hrdinný boj svatý mučedník Prokop a kraluje teď 
spolu se svým Pánem Ježíšem Kristem v nebeské slávě na věky věků.

(Obrázek je na straně 64.)
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SVATÝ MUČEDNÍK PANKRÁC

Svatý Pankrác pocházel z Antiochie. Narodil se v době, kdy se 
náš Pán Ježíš Kristus zjevil na zemi, přebýval s lidmi a činil zázraky 
v Jeruzalémě a ve všech okolních krajinách a městech. O jeho slav-
ných skutcích uslyšel i Pankrácův otec v Antiochii. Vydal se proto 
se svou manželkou i synem Pankrácem do Jeruzaléma, aby Krista 
uviděl. Chtěl slyšet, jak učí lid a být svědkem uzdravení nemocných.

Když viděl tolik zázraků a znamení, uvěřil, že Ježíš je Syn Boží. 
Seznámil se s některými ze svatých Kristových apoštolů a nejvíce se 
svatým apoštolem Petrem, který byl přední z nich. A tak už z toho 
času se chlapec Pankrác znal se sv. Petrem. Pankrácův otec zůstal 
v Jeruzalémě mnoho dní. Pak, povzbuzen tím, že viděl Krista, i Jeho 
slovy a skutky, vrátil se s rodinou do Antiochie. Po dobrovolném 
utrpení, smrti, vzkříšení a nanebevstoupení našeho Spasitele Ježíše 
Krista, přišli do Antiochie někteří z apoštolů a Pankrácův otec se 
nechal i s celým svým domem pokřtít. Zakrátko on i jeho manželka 
odešli k Pánu.

Pankrác všechno dědictví, které mu zůstalo po rodičích, opustil 
a šel do Pontských hor. Zůstával tam v jedné z jeskyní sám, v půstu 
a na modlitbách, a tak se sjednocoval s Bohem. Když svatý apoštol 
Petr odešel z Jeruzaléma, procházel krajinami a nesl radostnou zvěst 
o Kristu, setkal se v Pontu s Pankrácem, poznal ho a vzal ho s se-
bou. Pankrác se tak stal Petrovým učedníkem. Přišli i do Antiochie 
a odtamtud se vydali do Kilíkie. Tam se setkali s apoštolem Pavlem. 
Oba apoštolé, Petr a Pavel, se mezi sebou poradili a po modlitbách 
určili za biskupa do Galácie Krescense, do Syrakus Marciana a do 
Tauromenia1 na Sicílii Pankráce. Bylo to v roce 45.

Pankrác se chtěl dostat na místo, kam byl poslán, a nastoupil 
proto na loď, která plula na Sicílii. Řídili ji dva kapitáni, Lykaón 

1 nynější Taormina
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a Romulus. Během plavby jim hlásal Boží království, uváděl je do 
Božího slova a odhaloval jim tajemství naší spásy. Oba kapitáni 
uvěřili v Krista a dali se pokřtít.

Když dopluli do Tauromenia, běsi, kteří byli v tamějších modlách, 
jimi hned začali třást a modly začaly padat a rozbíjet se, protože 
nemohly vydržet Pankrácův příchod. Byli tam bůžci jako Harpo-
kratés, Lyssa a Skamandros. Jejich nečistý chrám stál na vysokém 
kopci nad mořem a jen co se k němu sv. Pankrác přiblížil, jeho zdi 
popraskaly a zhroutily se, a chrám se všemi rozbitými modlami se 
zřítil do moře.

Všichni lidé se velmi polekali, přiběhli na to místo i s prefektem 
města Bonifácem, a když uviděli sv. Pankráce a uslyšeli jeho učení, 
uvěřili v Krista a dali se pokřtít. Velmi pak usilovali o oslavu Kris-
tova jména, a proto Mu také za pouhých třicet dní vystavěli chrám. 
Boží biskup Pankrác v něm sloužil, učil a křtil lid, který se k němu 
shromažďoval a přinášel své nemocné. Bůh potvrzoval svatou víru, 
kterou Pankrác hlásal, znameními a zázraky. Dával uzdravení z 
nejrůznějších nemocí a vyháněl démony. Množství věřících každého 
dne vzrůstalo, takže už bylo pokřtěno celé město a Kristova sláva 
se šířila po celé té zemi.

Ďábel však popudil jednoho modlářského tyrana Aquilina, který 
byl nepřítelem Kristova jména i křesťanů. Ten shromáždil velké 
vojsko a vytáhl proti Tauromeniu. Chtěl město zničit a všechny 
křesťany, kteří v něm žili, zabít. Obyvatelé se velmi polekali, ale Boží 
biskup je utěšoval a oznámil jim, že jim nepřátelé nijak neublíží.

Když se nepřátelé přiblížili k městu, vyšel jim vstříc duchovní 
bojovník sv. Pankrác spolu se svým klérem a nesl nepřemožitelnou 
zbraň — Kristův svatý kříž a dvě svaté ikony, zobrazení Krista na-
šeho Spasitele a Jeho Přečisté Matky. Na nepřátele hned padl velký 
strach a zahalila je tma. Byli vyděšeni z Boží síly, zatemnil se jim 
rozum a začali se navzájem sekat meči a zabíjet jeden druhého. 
Jiní sami sebe probodávali vlastními meči. Když se vzpamatovali a 
vzdálila se od nich temnota, uviděli, že zabíjejí sami sebe. Uvědomili 
si, že to je Boží trest za to, že nepřátelsky povstali proti křesťan-
skému městu.

Ti, kteří tento sebevražedný boj přežili, odhodili zbraně, přišli 
k nepřemožitelnému, chrabrému bojovníku Kristovu Pankrácovi, 
padli mu k nohám a prosili za odpuštění. Prosili ho, že i oni se 
chtějí stát křesťany.

Obyvatelé města tak měli dvojí radost: z toho, že byli osvobozeni 
od strašné hrozby protivníků i z toho, že jejich nepřátelé se stali 
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jejich bratry ve svaté víře. Od té doby ještě více poslouchali slova 
svatého a dělali všechno, co jim přikazoval. A tak nejen toto město, 
ale i jiná města na ostrově prozářila svatá víra.

Biskup Pankrác pásl novopokřtěné Kristovo stádo mnoho let. Ně-
kteří z pohanů, kteří tam zůstali, však zatvrdili svá srdce v bludu a 
naplněni zlostí zosnovali tajné spiknutí, v jehož čele stál jejich kníže 
Ardagast. Počkali na příhodný čas, přepadli služebníka Božího, když 
to nikdo nevěděl, a ukamenovali ho. Tak završil mučednickou smrtí 
svůj životní zápas za Krista svatý biskup Pankrác.

SVATÝ MUČEDNÍK CYRIL Z GORTÝNY

Víra sv. Cyrila se ukázala před Bohem čistá jak zlato vyzkoušené 
v ohni. Když byl sv. Cyril ještě dítě, měl rozum jako zralý muž. Učil 
se dobrým skutkům a ve všem se snažil být milý Bohu. Když uslyšel, 
kde přebývají Boží služebníci, opouštěl své rodiče a chodíval za nimi, 
aby slyšel Boží slovo a utvrdil se ve víře a ctnostech.

Dospěl ve zralého muže a byl určen za biskupa v Gortýně na 
Krétě. Svému stádu byl slovem i skutkem příkladem svatého života. 
Biskupský stolec zaujímal 50 let. Dobře utvrdil Boží lid v Kristově 
víře a mnoho modlářů obrátil k pravému Bohu. Když mu bylo 84 let 
a dosáhl tak hlubokého stáří, místodržitel Lucius za vlády císaře 
Decia (249–251) ho zajal a začal nutit k modlářským obětem.

Bohem osvícený muž k němu ale začal promlouvat o Božích 
přikázáních a pak řekl: „Kdo nepřináší oběť pravému Bohu, ale 
cizím bohům, bude zničen.“ Místodržitel stál na svém, jako by 
to neslyšel: „Měj soucit se svým stářím a pokloň se našim bohům.“ 
Svatý Cyril mu odpověděl: „Já nejsem starý, protože můj Pán říká: 
‚Tvé mládí se obnovuje jako mládí orla.‘ A to, co ty mi radíš a k čemu 
mě nutíš, se nehodí, abych činil.“ Lucius řekl: „Slyšel jsem, že jsi 
muž rozumný a moudrý, proto posuď sám a ucti naše bohy, jestli se 
chceš zachránit před mukami.“ Svatý Cyril odpověděl: „Ano, vpravdě 
budu rozumný a moudrý, když to, čemu jsem jiné učil slovy, 
ukážu skutkem na sobě samém a zůstanu neochvějný ve víře 
a nepřemožitelný v mukách.“ Lucius naléhal: „Zvaž, co je pro tvé 
stáří užitečné a staň se jedním z nás.“ Svatý Cyril řekl: „Tehdy shle-
dám, co je pro mě užitečné, když těmto mým dětem, které tu kolem 
mě stojí, budu příkladem mužnosti a velkodušnosti.“
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Tak dlouho trval jejich spor, dokud sv. Cyril z Písma svatého 
nezavřel nevěřícímu a nespravedlivému soudci ústa, takže mu ne-
mohl protiřečit ani slovem. Místodržitel viděl, že za chvíli se všechen 
lid vlivem učení svatého odvrátí od modlářství a uvěří v pravého 
křesťanského Boha. Vynesl proto nad mučedníkem tento rozsudek: 
„Cyrila, nerozumného a nesoudného ničitele našich bohů, přikazuji 
upálit zaživa.“

Svatý Boží služebník Cyril šel, veden k upálení, jako by šel na 
slavnostní hostinu. Radoval se a zpíval Bohu písně vděčnosti. Když 
přišli na místo, kde byl připraven oheň, okamžitě hodili svatého 
mučedníka doprostřed plamenů. Oheň hořel a dříví se měnilo v 
popel, věřící tam stáli v touze posbírat alespoň kosti, které zůstanou 
v ohni, a hle, uviděli Božího služebníka živého a zdravého, jak stojí 
uprostřed ohně s rukama pozdviženýma k nebi.

Když ten zázrak uviděli modláři, byli zachváceni strachem a 
údivem, že nejen samotného Božího služebníka, ale ani jeho odě-
vu se oheň nedotkl. Tak ho v ohni ochladil a osvěžil jako rosou 
Duch svatý, neboť sám sv. Cyril svým učením vytrhl mnoho duší 
z věčného ohně, když je odvracel od modloslužby a přiváděl k pra-
vému Bohu.

Oznámili místodržiteli, že křesťanský biskup Cyril je v ohni živ 
a zdráv. Lucius se velmi podivil a nařídil vyvést Božího služební-
ka z ohně a postavit před ním. Když ho uviděl skutečně živého a 
zdravého, polekal se a vzdal křesťanskému Bohu chválu, že učinil 
takový zázrak. Pak propustil mučedníka na svobodu. Věrný Kris-
tův služebník Cyril však nepřestával hlásat Boží slovo a všechny 
utvrzoval, že ti, kdo věří v pravého Boha, přijmou velkou odměnu 
v království nebeském. Tak přivedl mnoho duší z cesty záhuby na 
cestu spásy. Sám neutišitelně plakal, že nebyl hoden dokonat své 
mučednictví, a velmi po tom toužil.

Lidé ho s velkou pozorností a rádi poslouchali a všichni za ním 
svorně přicházeli. Jiní ho chtěli vidět aspoň zdálky, protože už jen 
z toho, že ho viděli, a také z jeho slov, se vyléval Duch Boží v takové 
síle, že je přiváděl na cestu spásy. Vrhali se mu k nohám a volali: 
„Věříme v tvého Boha, že je vpravdě velký, protože tě vyvedl z ohně 
živého a zdravého!“ Svatý Cyril se duchem radoval v Pánu a přijí-
mal všechny, kteří za ním přicházeli, jako milující otec přijímá děti. 
Přetvářel je ze synů temnoty v syny světla a křtil je ve jménu Otce 
i Syna i Ducha svatého. Říkával jim: „Buďte věrnými služebníky 
Toho, v Koho věříte, On vám ve všem bude věrným pomocníkem a 
dá vám více, než co od Něj doufáte dostat, protože ucho neslyšelo a 
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oko nevidělo ani na lidské srdce nevstoupilo, co Bůh připravil těm, 
kteří Ho milují.“

Když tak utvrzoval věřící, kdosi z modlářů místodržiteli oznámil, 
co sluha Boží činí. Lucia naplnil hněv a zloba a řekl: „Proč jsem se 
nad ním smilovat? Proč jsem ho vysvobodil z ohně? Proč jsem ho hned 
tehdy nezabil mečem? Teď už nad ním nebudu mít slitování!“ Znovu 
vynesl nad Božím služebníkem rozsudek smrti. Zněl: „Cyrila, který 
byl vyveden z ohně, spravedlivý soud nenechá naživu, ale přikazuji 
zabít ho mečem.“

Když služebník Boží uslyšel takový rozsudek, naplnila ho ra-
dost a velebil Krista Boha, že ho učinil hodným mít účast na Jeho 
utrpení. Radostně sklonil svou hlavu pod meč, kterým byl sťat, a 
tak odevzdal svou duši Pánu. Stalo se to roku 250 za vlády císaře 
Decia. U nás však kraloval náš Pán Ježíš Kristus, Jemuž budiž sláva 
navěky věků, amen.

Svatý mučedník
Prokop Palestinský

viz str. 55
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SVATÝ ANTONÍN PEČERSKÝ

Ctihodný Antonín se narodil ve 
městě Ljubeč v Černigovské oblasti 
na Ukrajině v roce 983. Jeho kře-
stní jméno bylo Antipa. Odmalič-
ka měl bázeň Boží a toužil obléci 
mnišský hábit. Pán mu položil na 
srdce, aby šel do Řecka a tam přijal 
mnišský postřih. Hned se vydal na 
cestu s myšlenkou na Pána, který 
putoval po zemi a kvůli naší spáse 
podstupoval mnohé námahy.

Nejprve šel do Konstantinopole, 
odkud se pak vydal na svatou horu 
Athos. Zde obcházel monastýry a 
poznával život svatých otců, kteří 
zvítězili nad svou lidskou přiroze-
ností a jsouce v těle následovali ži-
vot andělů. Ještě více tak vzplanul láskou ke Kristu a toužil vyrovnat 
se svým životem životu těchto otců. V jednom z monastýrů požádal 
igumena, aby ho uvedl do mnišského stavu přijetím andělského 
obrazu.1 Igumen předvídal ctnosti, které se v něm měly rozvinout, a 
souhlasil. Udělil mu mnišský postřih a poskytl mu duchovní vedení. 
Naučil ho dokonalému mnišskému životu.

Antonín se ve všem Bohu líbil a stále více a více se Mu snažil 
sloužit v pokoře a v poslušnosti, takže se z něj všichni radovali. 
Když již byl na Svaté hoře dosti dlouhý čas a věrně následoval Pána 

1 andělský obraz — tj. způsob andělského života; na východě je mnišství 
nazýváno andělským životem
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Ježíše svými skutky a mnohým posloužil k jejich duchovnímu užit-
ku, igumen dostal od Boha světlo, aby ctihodného otce propustil 
na Rus. Zavolal si ho a řekl: „Antoníne, vrať se zpět na Rus, abys 
tam i jiným byl ku prospěchu a k utvrzení ve víře. Ať s tebou zůstává 
požehnání ze Svaté hory.“

Ctihodný Antonín přijal požehnání jako z Božích úst a šel na Rus. 
Nejprve přišel do města Kyjeva. Přemýšlel, kde by se mohl usadit, a 
začal proto obcházel místní monastýry, založené řeckými mnichy, 
kteří přišli s metropolitou Michaelem na křest Rusi. Nedodržoval 
se v nich však plný řád a směrnice společného života. Svatému 
Antonínovi se ani v jednom z nich nelíbilo, a proto tam nesetrvá-
val. Vnímal, že Bůh to tak nechce, a tak začal chodit po horách i 
pustinách, až přišel do vesnice Berestov,1 kde našel jeskyni, kterou 
kdysi vykopali Varjagové.2 Po modlitbě se v ní usadil a přebýval tam 
ve velké zdrženlivosti.

Když zesnul bohumilý kníže Vladimír, převzal vládu bezbožný a 
zločinný Svjatopolk. Usedl na knížecí stolec v Kyjevě a začal zabíjet 
své bratry, mezi nimi i sv. Borisa a Gleba.3 Když ctihodný Antonín 
viděl takové krveprolévání, vrátil se zpět na Svatou horu. Bohumilý 
kníže Jaroslav však přemohl Svjatopolka a usedl na stolec v Kyjevě. 
Zamiloval si Berestov a vystavěl tam chrám Svatých apoštolů. Shro-
máždil také mnoho kněží, mezi nimiž byl i presbyter Hilarion, muž 
ctnostný, znalý Písma svatého, který vedl horlivý život modlitby a 
odříkání. Bohumilý kníže Jaroslav z vůle Boží shromáždil i bisku-
py a za mnoho let určil Hilariona metropolitou v chrámu sv. Sofi e. 
Ještě předtím ho ale ctihodný Antonín postřihl do mnišského stavu.

Zatímco kníže Jaroslav začínal svou vládu v Kyjevě, ctihodný 
Antonín byl v monastýru na Svaté hoře a igumenovi znovu přišlo 
od Boha světlo. Duch svatý mu řekl: „Pošli mi Antonína znovu na 
Rus, protože ho tam potřebuji.“ Igumen proto zavolal ctihodného 
otce a řekl mu: „Antoníne, Bůh to tak chce, jdi znovu na Rus. Ať 
na tobě spočívá požehnání ze Svaté hory.“ A dodal: „Mnoho mužů 
se tam má stát po tvém vzoru mnichy.“ Požehnal ho a propustil se 
slovy: „Jdi v pokoji!“ Ctihodný Antonín přijal požehnání a vydal se 
podruhé do Kyjeva.

1 historické místo na území současného Kyjeva
2 švédští Vikingové, kteří podnikali obchodně-kořistnické výpravy do vý-

chodní Evropy a Černomoří
3 památka 2. května, viz II. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, str. 196
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Vystoupil na kopec, kde Hilarion vykopal malou jeskyni — pe-
čeru — a začal tam žít pro Pána. Brzy začali přicházet mnozí, kteří 
tam toužili přebývat spolu s ním. Mezi nimi byl i ctihodný Nikon. 
Pak přišel za ctihodným Antonínem do pečery i ctihodný Teodosi-
us; bylo mu tehdy 23 let. Ctihodný Antonín poručil ctihodnému 
Nikonovi, aby Teodosia postřihl, neboť Nikon byl knězem a zkuše-
ným mnichem.

O mnoho let později, když zemřel bohumilý kníže Jaroslav, pře-
vzal vládu jeho starší syn Izjaslav a usedl na kyjevský stolec. Cti-
hodný Antonín Pečerský byl znám mnoha ctnostmi a pro Rus se 
stal tím, čím byl kdysi v Egyptě sv. Antonín Veliký. Když se kníže 
Izjaslav dozvěděl o Antonínově životě, přišel se svou ženou i se svou 
družinou a prosil ho o požehnání a modlitby. Od té doby se stal cti-
hodný Antonín všem znám a byl všemi ctěn. Začali za ním přicházet 
ti, kteří si zamilovali Krista a chtěli, aby jim udělil postřih, a on je 
přijímal do mnišského stavu.

V té době přišel za ctihodným Antonínem syn velkého bojara Jana 
jménem Barlám a po něm knížecí eunuch Efrém. Ctihodný Anto-
nín podle jejich přání přikázal ctihodnému Nikonovi, aby jim udělil 
mnišský postřih. Kvůli jejich postřižinám musel ctihodný Antonín 
s bratry vytrpět mnoho bouří. Bojar Jan vzal mnoho služebníků a 
přišel s hněvem k jeskyni, rozehnal Bohem vybrané stádo ctihod-
ného otce Antonína a vytáhl svého syna Barláma z jeskyně. Strhl 
z něj mnišský oděv, oblékl ho do bojarského kaftanu a násilně táhl 
do svého paláce.

Ale i sám kníže Izjaslav, když se dozvěděl o postřižinách bojar-
ského syna a také svého oblíbeného eunucha, velmi se rozhněval 
na Kristovo a Antonínovo stádo a rozkázal zajmout ctihodného Ni-
kona, který jim postřih udělil. Byl tím velmi popuzen a vyžadoval, 
aby je přesvědčil, aby se znovu vrátili do světského života. Hrozil, 
že ho pošle do vyhnanství i s jeho duchovním otcem Antonínem i se 
všemi, kdo jsou s nimi v pečeře, a že jejich pečeru nechá rozkopat.

Ctihodný otec Antonín, donucený velkým hněvem knížete, který 
však rozpoutal kníže tmy, opustil jeskyni a odešel se zbývajícími 
bratry do jiného kraje. Uslyšela o tom však kněžna a naléhavě kní-
žete prosila, aby svým hněvem nevyháněl Boží služebníky ze své 
země, aby na sebe nepřivolal hněv Boží. Kníže Izjaslav, s námahou 
uprošen, se vzpamatoval, přišla na něj bázeň Boží a poslal posly s 
prosbou, aby se stařec vrátil zpět. Stěží ctihodného otce za tři dny 
našli a přemluvili k návratu.
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Znovu zůstával v pečeře a neustále se modlil k Bohu. Prosil, aby 
mu dal sílu překonat všechny nepřátelské nástrahy a protivenství, 
která nenávistník dobra chystá, a aby nevydal šelmám duše těch, 
kteří mu byli svěřeni, a aby nikdy nezapomněl na duše svých ubo-
hých. Bůh ho pro jeho modlitby obdaroval, že se nejen rozptýlené 
ovce opět v pokoji vrátily ke svému pastýři, ale přicházelo k němu 
do jeskyně i mnoho jiných, kteří chtěli být spaseni, a prosili ho, aby 
je vysvobodil z temnoty kluzké cesty a vedl je cestou světla a spásy. 
On všechny s láskou přijímal a učil, jak mají následovat Krista, a 
ctihodnému Nikonovi přikazoval, aby jim uděloval postřižiny.

Shromáždili se u něj bratři v počtu dvanácti. Vykopali velkou 
pečeru, kde zřídili chrám i cely, které jsou dodnes pod starým Pe-
čerským monastýrem.1

Když se bratři shromáždili, ctihodný otec Antonín řekl: „Hle, 
Bůh vás bratry shromáždil, a vy jste plodem požehnání Svaté hory. 
S tímto požehnáním Svaté hory mi igumen udělil mnišský postřih. Já 
jsem postřihl vás, ať s vámi zůstává požehnání, nejprve od Boha a 
Přesvaté Bohorodičky, a také ze Svaté hory.“ Když to řekl, oznámil 
jim: „Žijte tu a já vám určím igumena, neboť chci žít sám, jak jsem 
tomu přivykl.“ Určil jim za igumena Barláma a sám se zavřel v jed-
né cele té pečery, protože nesnášel šum a halas, který mu bránil 
v hlubokém spojení s Bohem. Potom se odtud přestěhoval na jiný 
kopec, kde začal kopat jinou pečeru, která je pod současným velkým 
Pečerským monastýrem.2

Za igumena Barláma počet bratří vzrostl natolik, že se nemohli 
vejít na společné modlitby do pečerského chrámu. Prosili proto 
sv. Antonína o požehnání k budování malého chrámu nad pečerou, 
kde postavili chrám ke cti Nanebevzetí Přesvaté Bohorodičky.

Zanedlouho kníže Izjaslav vystavěl chrám a při něm monastýr a 
vzal do něj za igumena Barláma z Pečerského monastýru. Bratři, 
kteří byli v pečeře, se poradili a šli za ctihodným Antonínem. Řekli 
mu: „Otče, ustanov nám igumena.“ On se jich zeptal: „Koho chce-
te?“ Odpověděli mu: „Koho chce Bůh a Přesvatá Bohorodička i ty, 
ctihodný otče.“ Antonín jim řekl: „Ať je vaším igumenem ten z vás, 
kdo se vyznačuje poslušností, mírností a pokorou.“ Prosili ho tedy, 
aby se jejich igumenem stal ctihodný Teodosius, neboť měl stejné 
smýšlení a postoje a byl ve všem zkušený. Antonín mu pak k igu-
menství požehnal. Všichni bratři, kterých už bylo dvacet, ctihod-

1 tzv. Vzdálené jeskyně
2 tzv. Blízké jeskyně
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nému Antonínovi poděkovali a radovali se, že jim Bůh dal takového 
duchovního vůdce.

Poté, co ctihodný Teodosius přijal službu igumena, začal dbát 
o bratry s velkou starostlivostí, v půstu a v modlitbách se slzami. 
Velmi mu pomáhala modlitba a požehnání jeho duchovního otce, 
ctihodného Antonína, který setrvával v samotě a v mlčení. Bůh začal 
rozmnožovat počet mnichů, až se jich ke ctihodnému Teodosiovi 
postupně připojilo sto.

Teodosius viděl, že už je počet bratří natolik velký, že je třeba se 
s nimi poradit ohledně stavby monastýru. Šli proto znovu za ctihod-
ným Antonínem a řekli mu: „Otče, počet bratrů vzrostl, proto bychom 
chtěli postavit monastýr.“ Ctihodného Antonína naplnila radost a 
odpověděl jim: „Požehnán buď Bůh! Modlitba Přesvaté Bohorodičky 
a otců, co jsou na Svaté hoře, ať je s vámi a ať vám pomáhá.“ Když 
to řekl, poslal jednoho z bratří za knížetem Izjaslavem se vzkazem: 
„Bohumilý kníže, Bůh rozmnožil bratry a místo, kde jsme, je již příliš 
stísněné. Prosíme tě, dej nám horu, která je nad pečerou.“ Když to 
kníže uslyšel, velmi se zaradoval a poslal bojara, aby jim předal 
horu nad pečerou.

Do toho monastýru vstoupil i ctihodný otec Nestor, ruský letopi-
sec, který popsal život sv. Antonína i jiných. Stal se mnichem, když 
mu bylo sedmnáct let, jak sám o sobě v letopisu píše. Ctihodný 
Teodosius ho na radu a s požehnáním ctihodného otce Antonína 
vřele a ochotně přijal. Ve svém letopisu krátce, k duchovnímu užit-
ku všem, napsal o počátcích hrdinného života zakladatele tohoto 
monastýru, ctihodného otce Antonína. Bůh ctihodného Antonína 
oslavil, takže zazářil v ruské zemi mnoha zázraky, nejvíce darem 
uzdravování a proroctví.

O daru proroctví sv. Antonína svědčí kromě jiného i tato událost. 
Tři knížata Jaroslavci1 — Izjaslav, kníže kyjevský, Svjatoslav, kníže 
černigovský, a Vsevolod, kníže perejaslavský — vytáhli do války proti 
Polovcům.2 Přišli za ctihodným Antonínem pro požehnání. Antonín 
duchem vnímal Boží hněv, který na sebe stáhli, zaplakal a řekl: 
„Kvůli vašim hříchům nad vámi zvítězí barbaři a vyženou vás. Mnoho 
z vašich vojáků utone v řece, jiní skončí v zajetí a ještě jiní padnou 
ostřím meče.“ Tak se i stalo na řece Altě, v bitvě v roce 1068. Knížata 
Izjaslav a Vsevolod vyvázli sotva živí a utekli do Kyjeva, Svjatoslav 

1 tři synové Jaroslava Moudrého, kteří tvořili na Rusi jakousi formu trium-
virátu

2 staroruský název pro Kumány, asijské kočovné kmeny
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uprchl do Černigova. Polovci se rozptýlili po celé Rusi, odvlékali její 
obyvatele do zajetí a zabíjeli je.

Ctihodný otec tehdy předpověděl synovi varjažského knížete Af-
rikana, Šimonovi, že on se ve válce nejenže milostí Boží zachrání, 
přestože už bude ležet mezi mrtvými, ale že i za mnoho let bude jako 
první čestně pochován v kamenném pečerském chrámu, který, jak 
rovněž prorokoval, mají zázračně vystavět.

Vše se naplnilo. Sám Šimon, když se vrátil z války, řekl ctihod-
nému otci: „Ležel jsem zraněn mezi mrtvými, ale najednou mě Boží 
síla pozvedla a uzdravila mě z mých ran. Všechny své vojáky jsem 
našel živé a zdravé.“ O chrámu, o němž prorokoval sv. Antonín a 
který mu byl z milosti Boží zjeven, pak řekl: „Chrám, v němž mám 
být jednou uložen, jsem viděl dvakrát v oblacích. Teď když jsem 
ležel mezi mrtvými u řeky Alty, a ještě dříve, když jsem se plavil po 
moři, poté co mě vyhnal můj strýc Jakun z knížectví a utíkal jsem 
na Rus ke knížeti Jaroslavovi.“ Šimon tak potvrdil to, co ctihodný 
otec prorokoval.

Tehdy také Šimon dal ctihodnému Antonínovi pás a zlatý věnec 
se slovy: „To jsem sňal z obrazu Ježíše ukřižovaného, když jsem 
odcházel ze své vlasti. Slyšel jsem Pánův hlas, aby tím pásem byly 
vyměřeny základy chrámu, který jsem spatřil ve vidění a v němž 
mám být, jak jsi řekl, jednou pochován. Tento věnec ať je pověšen nad 
oltářem.“ V souladu s proroctvím ctihodného otce Antonína se vše 
naplnilo, když po mnoha letech v Bohem požehnaném kamenném 
pečerském chrámu byl jako první pochován Šimon.

Předtím ale musel ctihodný otec projít nemalými zkouškami, jak 
se vzpomíná v letopise. Nenávistník světla a dobrých skutků, kníže 
temnoty, ďábel, se znovu pokusil skrze knížete Izjaslava připravit 
hlavní město Kyjev o tak velké světlo, jakým byl ctihodný otec Anto-
nín, který svítil, ač v skrytosti, v temné pečeře modlitbou, dobrými 
skutky a zázraky. Kvůli němu ďábel rozpoutal velký nepokoj.

Jak již bylo řečeno, v souladu s proroctvím sv. Antonína v bitvě 
u řeky Alty zvítězili Polovci. Kyjevané nutili knížete Izjaslava, aby 
znovu vytáhl proti těmto nepřátelům rozptýleným po Rusi, ale on 
nechtěl. Zosnovali proto vzpouru, vysvobodili z vězení polockého 
knížete Vseslava, jenž byl držen v zajetí v Kyjevě, a učinili z něj ky-
jevského knížete. Kníže Izjaslav musel uprchnout do polské země. 
Vseslav usedl na kyjevský trůn na sedm měsíců, dokud na něj 
z polské země nepřitáhl Izjaslav s polským knížetem Boleslavem II. 
Smělým (1058–1079). Vseslav sice proti nim vytáhl, ale tajně utekl 
do Polocka, a Izjaslav tehdy vjel do Kyjeva.
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Vzápětí ho však ďábel podnítil k velkému hněvu na ctihodného 
Antonína. Kdosi totiž před Izjaslavem Antonína pomluvil, že měl 
Vseslava rád a že mu prý radil, a jako by tedy byl Antonín vinen 
celou kyjevskou vzpourou. Ctihodný Antonín tehdy sloužil v pečeře 
nemocnému Izákovi, jehož svedl ďábel, když se mu zjevil v podobě 
Krista a zanechal ho pak polomrtvého, když ho zcela unavil tancová-
ním. Svůdce duší bděl nad tím, aby svedený Izák nebyl Antonínovou 
službou v brzké době uzdraven a všemi možnými způsoby popouzel 
Izjaslava, aby s hněvem vyhnal ctihodného Antonína z Kyjeva.

Na nějaký čas nepřítel dosáhl toho, co si přál. Černigovskému 
knížeti Svjatoslavovi bylo oznámeno, že jeho bratr Izjaslav se velmi 
hněvá na ctihodného Antonína. Svjatoslav poslal v noci pro sv. An-
tonína posly a vzal ho do Černigova. Antonín se tam usadil blízko 
města na hoře Boldina. Vykopal si tam jeskyni a žil v ní. Později byl 
na tom místě vybudován monastýr.

Nenávistník dobra se však neradoval dlouho. Kníže Izjaslav se 
zanedlouho podrobně dozvěděl, jak se věci mají, a pochopil, že ho 
pokušitel podvedl. Také poznal mírnost sv. Antonína a litoval toho, 
co učinil. Poslal k Svjatoslavovi do Černigova posly s prosbou, aby 
se sv. Antonín vrátil do Kyjeva ke svému Bohem vyvolenému stádu. 
Ctihodný Antonín, pokorný a poníženého srdce, vyhověl prosbě Izja-
slava a vrátil se ke svým bratřím, kteří byli zkormouceni a opuštěni 
jako ovce bez pastýře. Bůh nechtěl, aby zářivé světlo, ctihodný otec 
Antonín, přebýval na jiném místě než v Bohem vybraném hlavním 
městě Kyjevě, kde položil základy mnišského života. Odtud skrze 
sv. Vladimíra světlo pravé víry osvítilo celou Rus, a proto i odtud 
zazářil paprsek dokonalého poustevnického zákona skrze ctihod-
ného otce Antonína.

Po takové zkoušce ctihodný otec neochabl, naopak, vystupoval 
po stupních větších a větších hrdinských činů. Vedl duchovní zá-
pas v pečeře, dokud plně nezvítězil nad falešnou ďábelskou silou. 
Modlitbou a půstem vyháněl tento úskočný ďábelský rod, jak ho 
nazývá evangelium, svými námahami, sebeodříkáním, bděním a 
nespočetnými poklonami. Nikdy více už neopouštěl svou pečeru, 
přestože celý jeho život v tomto temném místě byl neustálým bojem 
s knížetem tmy tohoto věku.

V této druhé pečeře přebýval šestnáct let, a tam také 10. července 
roku 1073 dovršil svůj pozemský život a přešel do věčného života. 
Dožil se 90 let.
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SVATÁ KNĚŽNA OLGA,
PŘI KŘTU SVATÉM NAZVÁNA HELENOU1

Svatá Olga se narodila ve vesnici 
Vybuty blízko města Pskov. Byla vy-
chovaná ještě v pohanství, ale dob-
rými zásadami čestných rodičů, pro-
to byla velmi cudná a moudrá.

Když umíral kníže Rurik, zůstal 
po něm syn Igor (912–945), který 
byl ještě dítě, proto než dospěje, ho 
svěřil svému příbuznému Olego-
vi (879–912). Oleg shromáždil velké 
vojsko a táhl na Kyjev. Měl s sebou 
následníka trůnu, malého Igora. 
V Kyjevě zabil Askolda i Dira (882) 
a převzal Kyjev pod svou vládu. Stal 
se tak jediným vládcem všech rus-
kých zemí, aby uchoval velké kní-

žectví pro svého synovce Igora Rurikoviče. Zpočátku řídil velký stát 
střídavě z Kyjeva a z Novgorodu.

Když kníže Igor dosáhl mladého věku, obcházel okolní města a 
vesnice, která byla pod jeho vládou, a zabýval se lovem. Tak se ocitl 
i v okolí Pskova, blízko vesnice Vybudy, a na druhém břehu řeky 
uviděl vytoužený úlovek. Nemohl však přeplout řeku, protože tam 
nebyl člun. Najednou uviděl kohosi mladého, jak pluje v člunu přes 
řeku, zavolal ho k břehu a požádal, aby ho převezl.

Když pluli, Igor se podíval na tvář veslaře a poznal, že to není 
mladík, ale děvče. Byla to ctihodná Olga. Igor byl v srdci zasažen 

1 v ruštině Jelena
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jejím šlechetným vzhledem a začal k ní promlouvat svůdnými slovy. 
Pochopila jeho nečistý úmysl, skočila mu do řeči a napomenula ho 
ne mladým, ale vyzrálým rozumem, řekla: „Proč se znepokojuješ, 
kníže, a myslíš na marné věci? Z tvých slov je patrná tvá touha, 
která je tě nedůstojná, neboť mi chceš ukřivdit. Já o něčem takovém 
nechci ani slyšet. Prosím tě však, vyslechni mě a odežeň od sebe 
tyto nedůstojné a zahanbující úmysly, za které je třeba se stydět. 
Pamatuj a pomysli, že ty jsi kníže, a kníže má být jako světlo, neboť 
jako vládce a soudce má být pro všechny lidi příkladem dobrých 
skutků. Do jaké nepravosti chceš nyní padnout? A když sám budeš 
činit zlo a přemůže tě nečistá žádostivost, jak potom budeš moci jiným 
zabraňovat v činění zla? Jak chceš spravedlivě soudit své poddané? 
Odhoď svou zahanbující touhu, kterou čestní lidé pohrdají, a tebe, 
i když jsi kníže, za to mohou nenávidět a za tvou nestoudnost se ti 
vysmívat. Věz, že ač mě zde vidíš samotnou a slabou vůči tvé síle, 
nepřemůžeš mě. A kdyby ses o to i pokusil, hned mi bude hlubina 
řeky ochranou. Neboť je pro mě lepší zemřít v čistotě a mít tuto vodu 
jako svůj hrob, než aby bylo mé panenství poskvrněno.“

Když kníže uslyšel taková slova, vzpamatoval se, zastyděl se za 
svůj nerozum a nic jí na to nemohl odpovědět. Mlčel a styděl se. Tak 
přepluli řeku a rozešli se. Kníže se divil takové rozumnosti a cudnosti 
mladého děvčete. Byl to dobrý počátek svatosti ctihodné Olgy a hod-
ný obdivu, neboť ještě neznala Boha ani neslyšela Jeho přikázání a 
už svou dívčí čistotu střežila v takové síle, že zkrotila divokou vášeň 
mladého knížete, takže se zcela vzpamatoval a přišel k rozumu.

Přišel čas, aby velký kníže Igor uzavřel sňatek. Vzpomenul si na 
cudnou Olgu a hned za ní poslal svého příbuzného Olega a s velkou 
ctí ji přivedl do Kyjeva. Uzavřel s ní zákonný sňatek. Pak Oleg, pří-
buzný a vychovatel knížete, zemřel a Igor se stal jediným vládcem 
celé Rusi. Od počátku musel vést velké bitvy s okolními národy. 
Táhl až na Cařihrad a dobyl mnoho řeckých krajů. Uložil jim daň a 
vrátil se s kořistí a slávou. Pak žil dále v tichosti a udržoval mír se 
všemi sousedními zeměmi. Narodil se mu syn Svjatoslav, který se 
pak stal otcem velkého knížete Vladimíra (978–1015).

Igor vládl v Kyjevě šťastně. Jednou se ale s malou družinou vydal 
k Drevljanům,1 aby od nich vybral každoroční daň, a tam ho přepadli 
a zabili. Když kněžna Olga uslyšela v Kyjevě o vraždě svého man-
žela, velmi nad ním spolu se synem Svjatoslavem plakala. I všichni 

1 východoslovanský kmen, který sídlil především na území dnešní Žytomyr-
ské oblasti a na západě Kyjevské oblasti
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Kyjevané plakali. Drevljané po vraždě velkého knížete měli takovou 
opovážlivost, že se rozhodli vzít kněžnu Olgu pro svého knížete Mala 
za ženu a Svjatoslava, Igorova dědice, který byl ještě malý, tajně za-
bít, aby se tak jejich kníže stal vládcem nad celou Rusí. Olga se však 
ujala vlády (945–957) a ještě jako pohanka pomstila svého manžela.

Olga měla smysl pro přirozenou čestnost a hledala pravdu. Zoš-
klivila si pohanská božstva a vydala se s poselstvím a velkými dary 
do Cařihradu, aby tam byla vyučena v křesťanské víře. Patriarcha ji 
důkladně poučil a pak byla pokřtěna. Přijala jméno po matce císaře 
Konstantina, Helena. Byzantský císař, který byl vdovec, ji požádal 
také jako vdovu o ruku, především s politickým cílem, aby se řecká 
říše spojila s ruskými zeměmi. Olga však při křtu požádala, aby byl 
císař jejím kmotrem a pak odmítla sňatek z důvodu, že pokud se 
stal jejím duchovním otcem při křtu, podle křesťanských pravidel 
nemůže být jejím manželem. Je otázka, zda to bylo moudré roz-
hodnutí, nebo spíš zahozená šance. Zřejmě ale ještě nedozrál čas 
k tomu, aby už ruský národ skrze Olgu přijal křesťanství.

Když se vracela zpět, přišlo s ní i několik kněží. Velká kněžna 
Olga, nová Helena, v Kyjevě zazářila světlem víry jako slunce. Zahá-
něla temnotu modlářské ohavnosti a zatemněná srdce začala osvě-
covat světlem víry. Na Askoldově mohyle v Kyjevě vystavěla chrám 
ke cti sv. Mikuláše. Mnoho Kyjevanů obrátila ke Kristu.

Svého syna Svjatoslava však nijak nemohla přivést k pravdivému 
poznání Boha. Neposlouchal její slova a byl zcela oddán vojenským 
záležitostem. Byl chrabrým mužem a měl rád bitvy. Svůj život trávil 
více na válečných výpravách než doma. Své matce říkával: „Když 
přijmu křesťanskou víru, mí bojaři i vojevůdci mě opustí a rovněž i vše-
chen lid a nebudu mít s kým bojovat proti nepřátelům a chránit vlast.“ 
Tak jí kníže Svjatoslav odpovídal. Těm, kteří se chtěli nechat pokřtít, 
nebránil, ale jen málo velmožů přijímalo křest svatý. Více bylo těch, 
kteří se jim vysmívali, protože křesťanská víra pro ně byla bláznov-
stvím. Z prostého lidu se však mnoho lidí připojovalo k svaté církvi.

Svatá Olga se vydala do Velkého Novgorodu i v jiná města své 
říše a všude, kde jen mohla, přiváděla lidi k víře v Krista. Rozbíjela 
modly a na jejich místech stavěla svaté kříže, u nichž se pak děly 
znamení a zázraky k přesvědčení nevěřících. Přišla i do svého kraje, 
kde se narodila, do vsi Vybuty, a učila tam své příbuzné i ostatní lidi 
poznání Boha. Jako hlasatelka Krista objela mnoho ruských měst a 
vrátila se do Kyjeva, kde vykonala mnoho dobra pro Boha. Kněžna 
dělala dobré skutky, už když byla nevěřící, ale poté co byla osvícena 
svatou vírou, ještě mnohem více se ozdobila všelikými ctnostmi. 
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Snažila se líbit Bohu, svému Stvořiteli a Spasiteli, kterého poznala 
a který ji osvítil a upevnil svým svatým Duchem.

V té době kníže Svjatoslav opustil svou matku, sv. Olgu, a spolu 
s ní i své děti, Jaropolka, Olega a Vladimíra, a vytáhl na Bulhary. 
Obsadil část jejich země, v níž dobyl osmdesát měst, a zalíbilo se mu 
především ve městě Preslavci, kde začal žít. Olga zůstávala v Kyjevě 
a své vnuky, Svjatoslavovy děti, učila křesťanské víře, nakolik ji děti 
mohly pochopit. Neodvážila se je ale nechat pokřtít, aby jí její ne-
poddajný syn za to nezpůsobil něco zlého. Nechala vše na vůli Boží.

Zatímco se Svjatoslav zdržoval v Bulharsku, ke Kyjevu nečekaně 
přitáhli Pečeněhové.1 Oblehli město a dobývali ho. Svatá Olga, kte-
rá zde i se svými vnuky zůstávala, byla příčinou, proč se nemohli 
nepřátelé města zmocnit. Pán ochraňoval svou věrnou služebnici 
a pro její modlitby chránil před nepřáteli i celé město. Svjatoslav 
se v Bulharsku dozvěděl, že Pečeněhové přitáhli ke Kyjevu. Rychle 
přispěchal se svým vojskem a nečekaně přepadl pečeněžské pluky. 
Porazil je a obrátil na útěk. Vjel do Kyjeva a přivítal se se svou mat-
kou, která už byla nemocná.

Znovu ji pak chtěl opustit a vrátit se do Bulharska. Svatá Olga 
mu s pláčem řekla: „Proč mě opouštíš, můj synu, a kam jdeš? Cizí 
hledáš, a komu zanecháš své? Tvé děti jsou ještě malé a já jsem 
stará a nemocná. Očekávám brzkou smrt, odcházím ke Kristu, po 
Němž toužím a v něhož věřím. Teď už se o nic jiného nestarám, jen 
mám starost o tebe. Mnoho jsem tě učila a prosila, abys opustil mod-
lářskou ohavnost a poznal pravého Boha. Já jsem Ho poznala, ale ty 
jsi o to nedbal. Vím, že za tvou neposlušnost vůči mně tě na zemi čeká 
špatný konec a po smrti věčná muka připravená nevěřícím. Teď vyko-
nej alespoň mou poslední prosbu. Nikam neodcházej, dokud neodejdu 
z tohoto života a nebudu pochována. Pak půjdeš, kam budeš chtít. 
Po mé smrti se mnou nic nedělej podle vašich pohanských zvyklostí, 
ale ať mé hříšné tělo pochovají kněží a klerici podle křesťanského 
obyčeje. Nesmíte nade mnou navršit mohylu ani pořádat tryznu, ale 
pošli ctihodnému patriarchovi do Cařihradu zlato, aby přednesl Bohu 
modlitbu za mou duši a dal almužnu chudým.“

Když to Svjatoslav uslyšel, velmi plakal a slíbil matce, že učiní všech-
no, co mu přikázala. Jen se vymlouval, že svatou víru nemůže přijmout.

Za tři dny ctihodná Olga zcela zeslábla. Přijala svaté svátosti Těla 
a Krve Krista, našeho Boha, a setrvávala v modlitbách k Pánu a Pře-

1 kmenový svaz turkotatarských, sarmatských a ugrofinských kočovných 
kmenů, které podnikaly útoky na Kyjevskou Rus, Byzanc a Bulharsko
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čisté Bohorodičce, kterou měla vždy za svou pomocnici. Také vzývala 
všechny svaté, a hlavně se modlila, aby Rus byla pokřtěna. Předvída-
la totiž, co se v budoucnu stane, a mnohokrát za svého života proro-
kovala, že Bůh osvítí ruský lid a mnoho z nich bude velkými svatými.

Ještě byla modlitba na jejích ús-
tech, když se její svatá duše uvol-
nila z tělesných pout a odešla do 
rukou Božích. Tak se sv. Olga pře-
nesla ze země na nebe a stala se 
hodna odpočinku u nesmrtelného 
Krále, Krista Boha, a jako jedna 
z prvních svatých na Rusi byla při-
pojena k zástupům svatých. Cti-
hodná Olga, při křtu nazvaná Hele-
na, zemřela 11. července roku 969. 
V brzké době se stalo to, za co Boha 
při své smrti prosila.

S bolestí ji oplakával její syn, vel-
ký kníže Svjatoslav, její vnuci, bo-
jaři a hodnostáři i ruský lid. Byla 

důstojně pochována podle křesťanského obyčeje. Po smrti sv. Olgy 
se naplnilo její proroctví o zlé smrti jejího syna i to, co dobré proro-
kovala o křtu Rusi. Za několik let byl její syn Svjatoslav, jak o tom 
píše ctihodný Nestor Pečerský, zabit ve válce pečeněžským knížetem 
Kurjem, který knížeti odťal hlavu a z jeho lebky si udělal pohár. Oko-
val ho zlatem a napsal na něm slova: „Ten, kdo hledá cizí, ztrácí své.“ 
Z toho poháru pil na slavnostních hostinách se svými velmoži. Tak 
velkého knížete kyjevského Svjatoslava Igoroviče, který byl chrabrý 
a nepřemožitelný v bitvách, dostihla zlá smrt podle proroctví jeho 
matky, neboť ji neposlouchal.

Když uplynulo dvacet let od její smrti, její vnuk Vladimír přijal 
křest svatý a celou Rus osvítil svatou vírou. Vybudoval kamenný 
chrám ke cti Přesvaté Bohorodičky nazvaný Desátkový, protože na 
něj věnoval desetinu svého majetku. Vladimír se poradil s kyjevským 
metropolitou Leontiem, který nastoupil po Michaelovi, a vyzvedl ze 
země ostatky své babičky sv. Olgy, které zůstaly celé, neporušené, 
naplněné libou vůní, a s velkou úctou je slavnostně přenesl do tohoto 
chrámu Přesvaté Bohorodičky. Neuložil však ostatky pod chrám, 
ale na přístupném místě pro všechny, kteří k nim s vírou přicháze-
li, a na přímluvu sv. Olgy zde obdrželi vyslyšení svých modliteb a 
uzdravení z různých nemocí.
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SVATÍ MUČEDNÍCI PROKLUS A HILARION

Svatí mučedníci Proklus a Hilarion pocházeli z vesnice Kallippi 
nedaleko Ancyry.1 Za vlády Trajána (98–117) byli místodržitelem 
Maximem mučeni pro Krista.

Nejprve zajali sv. Prokla, vsadili ho do okovů a uvrhli do věze-
ní. Pak ho přivedli k samému císaři, který se právě v těch krajích 
zdržoval. Císař ho vyslýchal, a když zjistil, že se svatý zločinnému 
příkazu nepodrobí, předal ho místodržiteli Maximovi, aby ho mučil. 
Ten zasedl k soudu a nechal Kristova vězně předvést k výslechu.

Zeptal se ho: „Z jakého rodu pocházíš?“ Proklus odvětil: „Můj 
rod je Kristus a má naděje je můj Bůh.“ Místodržitel řekl: „Při mých 
bozích přísahám, že se nad tebou neslituji!“ Znovu se zeptal: „Znáš 
císařské nařízení, které bylo všude rozesláno, aby všichni křesťané 
přinášeli oběti bohům?“ Svatý odvážně odpověděl: „Slyšel jsem o tom 
zločinném nařízení, které vydal mnohým k pokušení a sobě k záhubě.“ 
Místodržitel zvolal: „Jak se opovažuješ vyčítat něco císaři a hanit 
jeho zákony?! Copak nevidíš, jaká muka tě za to čekají?“ Mučedník 
nebojácně pravil: „Dělej, co chceš, já bohům oběť nepřinesu a 
tvých muk se nebojím! Zabíjejí jen tělo, a ne duši. Lépe je bát se 
více Boha než lidí.“ Místodržitel výhružně pravil: „Vyber si, člověče, 
život nebo smrt. Vidíš? Zde jsou mučidla! Jsou připravena pro tebe. 
A tu leží i nástroje mučení. Čekáme na tvou odpověď, co si vybereš.“ 
Svatý Proklus mu odpověděl: „Jestliže vy se bojíte přestoupit císař-
ské nařízení, abyste nepropadli krátkodobým mukám, o co víc se 
my křesťané bojíme přestoupit přikázání Boží, abychom neupadli do 
věčných muk, která čekají ty, kteří se odříkají Boha a klaní se vašim 
lživým bůžkům. Ti budou u budoucího soudu vydáni věčné záhubě 
spolu s těmi, kteří jim přinášeli oběti.“ Místodržitel se rozhněval: „Tak 

1 město v Galácii, dnes Ankara
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ty se opovažuješ lát i našim bohům?! Ale já tě ujišťuji, že tě i proti tvé 
vůli přinutím, abys vyznal jejich velikost.“ Mučedník odvětil: „A já 
spoléhám na mého Boha, že dříve než ty mě přesvědčíš, abych vyznal 
tvé bohy, já přinutím tebe, abys proti své vůli přede všemi vojáky a 
svými sluhy vyznal mého Vládce, a ty sám napíšeš svou rukou, že 
pravý Bůh je Bůh hříšného Prokla a není jiného kromě Něho.“

Tehdy se Maxim rozzuřil, rozkázal pověsit mučedníka na mučidla, 
k nohám mu přivázat těžký kámen a železnými hřebeny drásat jeho 
tělo. Svatého Prokla tak mučili dlouho. Trpěl statečně, nic neříkal, 
jen pozvedal oči k nebi. Pak ho sňali z mučidel a střežili svázaného 
v okovech.

Místodržitel chtěl jet do Kallippi a přikázal, aby mučedníka vedli 
za ním. Svatého násilně táhli za koňmi, kteří rychle běželi. Když 
byli v polovině cesty, mučedník se hlasitě pomodlil k Bohu: „Můj 
Bože, Ježíši Kriste, pro něhož trpím tažen s pohrdáním těmito vojáky, 
vyslyš mě, svého služebníka, aby bylo Tvé jméno oslaveno navěky! 
Vztáhni svou všemohoucí ruku, zadrž tohoto zločinného místodržitele 
a nedej mu pokračovat v cestě, dokud před těmito lidmi nevyzná, že 
není jiného Boha kromě Tebe.“

Když se tak svatý pomodlil, najednou se místodržitel na cestě 
zastavil, jako by byl svázán, jeho koně už nemohli udělat ani krok 
a ani on sám se nemohl hnout z místa. Byl zadržen neviditelnou 
Boží silou. Všichni vojáci se zastavili spolu s ním a divili se takové 
zvláštní věci. Dlouho se namáhali, bili koně, zapřahali do Maximova 
vozu jiné — a mnoho jich zapřáhli — i se snažili vůz táhnout sami, 
ale ničeho nedosáhli, dokonce ani samotného Maxima nemohli 
z vozu sundat. Vůz se stal jako nepohnutelná hora a místodržitel 
byl na něm jako přibitý.

Tehdy Maxim řekl těm, co byli s ním: „Vidíte tu zvláštní čaroděj-
nou moc toho vychytralého křesťana? Podívejte se, co nám udělal! 
Nemůžeme se hnout z místa ani jít nazpět!“ Pak poslal jednoho ze 
svých služebníků jménem Hermius za mučedníkem, který byl daleko 
vzadu, aby mu řekl: „Cos to udělal, žes nás svým čarováním zastavil 
uprostřed cesty? Je jasné, že se bojíš muk, která na tebe ve městě če-
kají, a proto jsi učinil tento úskok, aby tě tam nevedli.“ Svatý Proklus 
řekl sluhovi: „Jakože živ je Pán, můj Bůh, nebudete se moci hnout z 
místa, dokud místodržitel nevyzná jméno mého Pána Ježíše Krista 
tak, jak jsem mu dříve řekl.“ Hermius řekl: „I když místodržitel vyzná 
jméno tvého Boha uprostřed cesty, jak to uslyšíš nebo jak se to dozvíš, 
když jsi od něj tak daleko?“ Mučedník řekl: „Ať napíše vyznání na pa-
pír a pošle mi je. V tu chvíli budete moci pokračovat v cestě do Kallippi.“
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Hermius se vrátil a předal mučedníkova slova Maximovi. Ten, 
ač nechtěl, ale náhlým protivenstvím přinucen, vzal papír a napsal: 
„Vyznávám, že je jeden pravý Bůh, Ten, kterého uctívá Proklus, a 
není jiného Boha kromě Něho.“ To když napsal a poslal papír mu-
čedníkovi, koně se hned pohnuli a užaslí vojáci šli s místodržitelem 
dále cestou ležící před nimi.

Když dorazili do Kallippi, místodržitel Maxim usedl na soudnou 
stolici, předvolal sv. Prokla a řekl mu: „Po cestě jsi na nás ukázal 
veškerou sílu svých čar a já zde na tobě ukážu sílu mé moci a tak, 
jak ty jsi mě přinutil vyznat tvého Boha, tak i já tebe přinutím vyznat 
naše bohy a přinést jim oběť.“ Když to řekl, rozkázal přinést zapá-
lené pochodně a pálit mučedníkovi břicho a žebra. Tak mučedníka 
pálili, že celé jeho tělo ohořelo. On však neprojevil žádnou známku 
bolesti, mlčel, jako by trpěl v cizím těle.

Maxim se ho překvapeně otázal: „Nedbáš na muka?“ Svatý 
odpověděl: „Na tato nedbám. Věčných se bojím.“ Maxim naléhal: 
„Podřídíš se našim bohům?“ Mučedník směle vyznal: „Podřizuji 
se Kristu, který přebývá věčně, On je má naděje.“ Mučitel mu 
začal vyhrožovat: „Chceš zle zemřít?“ Svatý odpověděl: „I když 
zemřu, budu žít.“

Tehdy místodržitel rozkázal vojákům vyvést mučedníka za město, 
přibít ho ke stromu a střílet do něj z luků. Vojáci vzali mučedníka a 
snažili se ho přesvědčit: „Poslechni nás a přines oběť bohům. Zkušení 
lékaři tě hned uzdraví z tvých ran a budeš uctěn vysokou hodností.“ 
Mučedník jim odpověděl: „Já mám hodnost na nebi, jakou mne 
uctí Kristus, můj Bůh, a vy mě přestaňte svádět a dělejte, co 
máte přikázáno.“

Když tak šli a hovořili mezi sebou, potkal je mladý muž jménem 
Hilarion, synovec sv. Prokla. Byl synem jeho rodného bratra. Přišel, 
uklonil se svému strýci a oba se polibkem přivítali. Hilarion zvolal: 
„I já jsem křesťan!“ Vojáci proto zajali Hilariona, uvrhli ho do tem-
nice a sv. Prokla vedli na popraviště, aby ho zde přibili ke stromu. 
Napjali své luky a stříleli do něj. Mučedník měl celé tělo probodané 
šípy a modlil se k Bohu: „Do tvých rukou odevzdávám svého ducha, 
vysvoboď mě, Pane, pravý Bože!“ Sklonil hlavu a vydal ducha.

Tak zemřel svatý mučedník Proklus, 12. den měsíce července 
roku 105. Věřící tajně vzali jeho důstojné ostatky, pochovali je a 
sv. Hilarion v žaláři zpíval: „Miluji Tě, Pane, má sílo, Pán je má tvrz 
a mé útočiště.“ Když usnul, zjevil se mu ve vidění Pánův anděl a 
řekl: „Buď mužný a posilni se, hle, já jsem s tebou. Byl jsem poslán 
od Boha k tobě, abych tě posiloval.“
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Třetí den po smrti sv. Prokla vyvedli sv. Hilariona k výslechu. 
Místodržitel se ho zeptal: „Ty jsi křesťan?“ Mučedník odpověděl: 
„Vpravdě jsem křesťan i celá má rodina jsou křesťané, a všichni jsme 
za uctívání Krista podstoupili smrt.“

Tehdy místodržitele naplnila zlost. Rozkázal mučedníka pověsit 
na mučidla a dlouho ho krutě bít. Pak ho odsoudil k smrti. Nařídil, 
aby ho táhli za město a tam mu sťali hlavu. Svázali tedy mučedníkovi 
ruce, hodili ho na zem, přivázali ho za nohy a táhli. Vláčený mu-
čedník zpíval: „Na posvátných horách založil svůj chrám. Hospodin 
miluje brány Sijónu nad všechny příbytky Jákobovy.“ Tělo mučedníka 
se vláčením trhalo a zem byla zakrvácená. Když ho vyvlekli daleko 
za město, kat vytasil meč a svatý se pomodlil k Bohu: „Pane Ježíši 
Kriste, přijmi mého ducha.“ Tak mu sťali hlavu.

Svatý mučedník Hilarion zemřel 15. den měsíce července, třetí 
den po smrti sv. Prokla. Tělo sv. Hilariona pohodili na tom místě, 
kde mu sťali hlavu. Věřící v noci přišli, vzali ho a spolu se sv. Pro-
klem ho pochovali do země. Oslavovali za Jeho svaté Krista Boha 
s Otcem i Duchem svatým, oslavovaného navěky. Amen.

SVATÍ MUČEDNÍCI TEODOR VARJAG A JEHO SYN JAN

Za dnů velkého knížete Kyjevské Rusi Vladimíra I., ještě před jeho 
křtem, žil v Kyjevě muž Boží jménem Teodor, rodem Varjag, který dří-
ve pobýval v Byzanci a přijal tam víru v Krista. Pak přišel do Kyjeva, 
kde byl mezi nevěřícím lidem jako lilie mezi trním. Měl syna Jana, ma-
lého chlapce s krásnou duší. Jejich dům stál na místě, kde Vladimír 
po přijetí křtu svatého vystavěl chrám ke cti Přesvaté Bohorodičky.

V té době, kdy byl ještě Vladimír nevěřící, vytáhl proti národu, 
který se nazýval Jatvjagové.1 Zvítězil nad nimi, obsadil jejich zem a 
slavně se vrátil do Kyjeva, kde pak přinesl oběti modlám spolu se 
svými bojary a všemi Kyjevany.

Ďábel, který nesnese dokonce ani jednoho křesťana, který bohu-
mile žije mezi ohavnými modloslužebníky, našel příhodný čas, aby 
způsobil křivdu Kristovu služebníku Teodorovi i jeho synovi a zničil 
je. Všechny ostatní měl za své lidi, kteří mu modlářstvím sloužili. Te-
odor byl mezi nimi ďáblu jako trn v srdci. Vnukl proto zlou myšlenku 

1 pobaltský kmen etnicky nejbližší Prusům
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bojarům a stařešinům, takže řekli: „Hoďme los, koho z našich synů a 
dcer máme obětovat, a na koho padne, toho zabijeme v oběť bohům.“

Když začali házet los, hned působením ďábla padl na dům Teo-
dora. Poslali proto k němu pro jeho syna Jana, aby ho přinesli jako 
oběť. Poslové šli a řekli Teodorovi: „Los padl na tvého syna, naši bo-
hové si ho zamilovali, dej nám ho, abychom ho přinesli v oběť bohům, 
kteří nám dali vítězství nad nepřáteli.“ Svatý Teodor jim odpověděl: 
„Vaši bohové nejsou bohy, ale jsou to modly udělané ze dřeva, 
které pomalu shnije. Jak mohou být modly bohy, když nemají 
duši a jsou zbaveny smyslů? Sami vidíte, ale nechcete to po-
chopit, že vaše modly nemají duši ani dech ani žádné smysly. 
Nejedí ani nepijí, nemluví a nechodí. Co je to za bohy? Je jeden 
pravý Bůh, nikým nestvořený, je od počátku a je věčný. V Něj 
věří křesťané. Jeho služebníci jsem i já se svým synem a byli 
jsme pokřtěni v Jeho jménu. On stvořil nebe i zem, slunce, mě-
síc i hvězdy a všechno viditelné na nebi i na zemi. On stvořil i 
člověka, dal mu život, a ustanovil, aby nad vším, co je na zemi, 
vládl. Udělil mu rozum, který zná Boha, svého Stvořitele, aby 
Mu věrně sloužil, vzdával Mu chválu i díky a aby zachovával 
Jeho přikázání. Co učinili ti, které vy pokládáte za bohy? 
Nic! Sami jsou učiněni lidskou rukou a železným nářadím a 
jsou příbytkem pro běsy, neboť ti žijí ve vašich modlách a vy 
je uctíváte jako bohy. Nedám běsům svého syna!“

Poslové se vrátili a pověděli Teodorova slova stařešinům i lidem. 
Nerozumní Kyjevané vzplanuli hněvem a s velkým hlukem se se-
běhli u Teodorova domu a začali sekat do dveří sekyrami. Teodor 
se synem vyběhli na verandu, která stála na vysokých sloupech, 
pozvedli své oči a ruce a modlili se ke Kristu Bohu. Když je Kyjevané 
uviděli, křičeli s hněvem na Teodora: „Dej nám svého syna, abychom 
ho přinesli v oběť našim bohům!“ Teodor jim řekl: „Jestli jsou vaši 
bohové živí, ať pošlou jednoho z nich a sami vezmou mého syna. A 
vy nač ho potřebujete?“

Kyjevané s křikem podsekali sloupy pod verandou, takže spadla 
a zabila Kristovy služebníky. Tak zemřeli za Krista Teodor Varjag 
a jeho syn Jan, ještě dítě. Stali se prvomučedníky na Rusi a jejich 
svatá krev, jako dobré semeno zaseté na Boží nivě, brzy dala vzrůst 
velkému plodu. Ne po mnoha letech, ale pro jejich svaté modlitby 
už brzy poté velký kníže Vladimír přijal křest svatý a celá Kyjevská 
Rus byla osvícena vírou a milostí našeho Pána Ježíše Krista, Jemuž 
buď s Otcem i Duchem svatým čest a sláva nyní i vždycky až na 
věky věků, amen. (Obrázek je na straně 170.)
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ARCHANDĚL GABRIEL

Dnes, kdy má archanděl Gabriel, 
zvěstovatel naší spásy, veliký Boží 
služebník a radostný posel k Přečis-
té Panně Marii, ustanoven svůj dru-
hý svátek, mu pějeme chvalozpěvy. 
Jeho první svátek slavíme následu-
jícího dne po slavnosti Zvěstování, 
26. března.

Dnešní den znovu obnovujeme 
jeho svátek v církvi svaté a vzpomí-
náme a slavíme jeho zázračná zjeve-
ní, která se stala na Boží pokyn. On 
osvítil Mojžíše, když utekl před fara-
ónem. Byl poslán od Boha do Naza-
reta, stanul před Přečistou Pannou, 
která byla zasnoubena spravedlivé-
mu muži Josefovi, a oznámil jí početí 
Božího Syna, zastíněním a působe-

ním Ducha svatého, které se v ní stalo. Ukázal se ve snu i Josefovi 
a ujistil ho v tom, že Panna Maria nepoznala muže a že co je v ní 
počato, je z Ducha svatého. Když se náš Pán narodil v Betlémě, Pá-
nův archanděl Gabriel se zjevil pastýřům, kteří drželi noční stráž u 
svého stáda, a řekl jim: „Zvěstuji vám velikou radost: dnes se vám 
narodil Spasitel!“ A vzápětí novorozenému Spasiteli začalo zpívat 
množství nebeských zástupů: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi 
pokoj lidem dobré vůle!“
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SVATÝ JULIÁN Z LE MANS

Apoštol Petr poslal sv. Juliána 
hlásat Boží slovo do Galie. Když 
přišel do cenomanského1 města 
Vindunium,2 stal se jeho prvním 
apoštolem, podobně jako byl pro 
Pařížany sv. Dionýsios Areopagita. 
Ve stejných letech v těchto krajích 
položili základy svaté víry. Svou 
apoštolskou prací, hlásáním evan-
gelia a péčí o spásu lidských duší 
zde ustanovili Kristovu církev.

Nejprve bylo kázání radostné 
zvěsti z úst sv. Juliána nevěřícím 
Cenomanům záminkou k výsmě-
chu a pohrdání. Když však uviděli 
zázraky, které se ve všemohoucím 
Kristově jménu děly skrze ruce Božího hlasatele, začínali pomalu 
věřit. Slepí znovu viděli, malomocní byli očišťováni, lidé se uzdravo-
vali z nejrůznějších nemocí a běsi byli vyháněni. Co Julián o pravém 
Bohu pověděl ústy, to pak potvrzoval zázračnými skutky, když nad 
nemocnými vzýval Kristovo jméno a dělal nad nimi znamení kříže. 
Uzdravováním jejich těl tak uzdravoval i jejich duše. Vkládal jim do 
duše víru v Ježíše Krista a osvěcoval je křtem svatým.

Zpráva o zázracích, které Bůh činil skrze svatého biskupa Juliána, 
se rychle rozšířila. Správce toho města jménem Defensor toužil uvidět 
Božího muže. Poslal proto posly, aby k němu s úctou biskupa přivedli.

Když už se svatý přibližoval k jeho domu, uviděl slepého, jak 
u brány prosí almužnu. Smiloval se nad ním, vzýval jméno Ježíše 
Krista a na jeho slepých očích udělal znamení svatého kříže. Slepý 
prohlédl a velmi se z toho radoval. Ty, co při tom byli, naplnil údiv a 
hned to oznámili Defensorovi. On spěchal vstříc svatému a zároveň 
chtěl vidět i uzdraveného slepce. Když oba uviděl, uklonil se Božímu 
hlasateli a uvedl ho do svého domu. Prosil ho, aby ho poučil, jak 
má získat život věčný. Boží biskup pronesl apoštolské kázání, pou-
čil správce města i všechny v jeho domácnosti a Duch Boží jim vlil 

1 Cenomani byl galský kmen žijící na území mezi Seinou a Loirou, zejména 
v současném departementu Sarthe

2 dnes Le Mans ve Francii
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poznání pravého Boha i svaté víry. Určil jim půst, který předcházel 
křtu, a zařadil je mezi čekatele.

Po několika dnech se Defensor i s celým svým domem nechal 
pokřtít. Svatému Juliánovi pak daroval svůj dům uprostřed města, 
aby ho přebudoval na chrám. Daroval mu také dostatek prostředků 
na různé církevní potřeby. Někteří z předních občanů přijali po vzoru 
Defensora svatou víru v Krista a nechali se pokřtít. Mnozí z nich 
pak také věnovali část svého majetku sv. Juliánovi.

Svatý biskup vystavěl velmi krásný chrám a vyzdobil ho. V chrá-
mu se pak každého dne shromažďoval lid a on je učil a přesvědčoval 
zázraky. Přijímali pak křest svatý. Svatý Julián měl od Boha sílu 
Ducha k činění zázraků, takže i mrtvé křísil.

Ve městě žil muž významného rodu jménem Anastáz, který ještě 
nepřijal svatou víru a držel se modlářství. Měl syna, kterého velmi 
miloval. Syn však těžce onemocněl a brzy zemřel. Otec z velké bolesti 
a stesku po synovi spěchal s velkým nářkem za svatým biskupem a 
prosil ho: „Boží služebníku Juliáne, ty hlásáš, že Kristus je pravdivým 
Bohem. Snažně tě prosím při Bohu, kterého hlásáš, vrať mi mého 
syna!“ Svatý mu řekl: „Anastázi, jestli věříš v toho, koho hlásám, 
dostaneš zpět svého syna živého i sám obdržíš věčný život!“ Ana-
stáz pod přísahou slíbil: „Jestliže dostanu zpět svého syna živého, 
vyznám, že Kristus je pravý Bůh a zcela se zřeknu model.“

Julián proto vstal a šel s Anastázem i se svým klérem do Ana-
stázova domu, kde leželo mrtvé tělo jeho syna. Bylo tam mnoho 
těch, co nad mrtvolou plakali a hlasitě naříkali. Přikázal jim, aby se 
utišili. Všichni na něj upřeli zrak a říkali si: „Co chce dělat s mrtvým 
tělem?“ Julián přistoupil k loži, vzal mrtvého za ruku, pozvedl oči 
k nebi a pomodlil se: „Pane Ježíši Kriste, Ty jsi vzkřísil syna vdovy, 
kterého už vynášeli za město Naim, aby ho pochovali. Rovněž čtyři 
dny mrtvého, už zapáchajícího Lazara jsi svým slovem povolal z mrt-
vých. Přikaž, aby i tento chlapec vstal z mrtvých, neboť když on bude 
vzkříšen tělesně, bude vzkříšeno i mnoho duší, jež v Tebe uvěří. Ať 
poznají zde přítomní, že Ty jsi Kristus, Syn živého Boha, který 
z Otcova příkazu zachránil svět. Jemu skrze Tebe vzdáváme díky 
na věčné věky.“ Klerici řekli: „Amen.“

Chlapec se v tu chvíli vzbudil jako ze snu a vstal z lože živ a zdráv. 
Když to všichni viděli, velmi se polekali a udivili. V Atanázově domě 
zavládla velká radost a ústa všech oslavovala jediného pravého Boha, 
Ježíše Krista. Uvěřil v Něho i Atanáz s celým svým domem a také 
všichni, co to viděli a slyšeli, uvěřili, a nechali se pokřtít.

Za nějaký čas učinil Pán Ježíš Kristus skrze svého služebníka 
Juliána i druhý takový zázrak k slávě svého přesvatého jména. Když 
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se Julián se svými duchovními vydal do okolí města Vindunium, aby 
zde hledal zahynulé lidské duše, uviděl, že do pohanských hrobek 
nesou k pochování zemřelého mladíka, jediného syna jistého šlechti-
ce, který se jmenoval Jovinián. Za mrtvým šlo v průvodu mnoho lidí.

Svatý biskup se k nim přiblížil a těm, kteří nesli mrtvého, řekl, 
aby se zastavili. Pokynul rukou, aby všichni utichli a hlasitě pro-
mluvil: „Joviniáne, Kristus, kterého hlásám, se stal člověkem kvůli 
nám lidem. Když žil mezi lidmi, křísil mrtvé, běsy vyháněl pouhým 
slovem a konal i jiné mocné činy, aby ukázal moc svého Božství. Ať 
ji ukáže i dnes! Jestli ty opustíš vaše modly a celým srdcem uvěříš 
v toho Boha, kterého hlásám, a slíbíš, že se necháš očistit křtem 
svatým, budeš se radovat ze své spásy i ze vzkříšení svého syna.“ 
Tehdy Jovinián a s ním všechen lid padl svatému k nohám a prosil 
o milost, aby mrtvého chlapce vzkřísil. Jovinián mu se slzami řekl: 
„Veliký Boží služebníku Juliáne, jestliže oživíš mého jediného syna, 
který byl světlem mých očí a radostí mého života, pak nejenže já 
vyznám, že Kristus je pravý Bůh, ale i všechen tento lid odvrhne své 
bohy a srdcem přijme víru, kterou hlásáš.“

Biskup Boží — naplněn milostí k učinění zázraku — poklekl, 
pozvedl své oči i ruce k nebi, a začal se hlasitě modlit k Pánu, aby 
ho všichni slyšeli: „Všemohoucí Pane Ježíši Kriste, který jsi všude, 
Ty ses pro naši spásu rozhodl stát člověkem a žít s lidmi. Moc Tvého 
svatého kříže odehnala od lidského rodu smrt. Prosím přikaž, aby 
tento mladík vstal z mrtvých, aby toutéž Tvou mocí byla utvrzena 
víra těch, kteří v Tebe věří, a nevěřící srdce ať se Ti podřídí. Tebe, 
jednorozeného Syna živého Boha, který kraluje s Otcem i Duchem 
svatým, vyznávám na věky věků.“ Ti, co tam stáli, řekli: „Amen!“ 
a mrtvý hned vstal z már, na nichž ho nesli, a všichni užasli nad 
takovým zázrakem.

Vzkříšený mladík začal volat silným hlasem: „Vpravdě velký je 
křesťanský Bůh, kterého hlásá jeho služebník Julián!“ Svému otci 
řekl: „Vskutku, až do této chvíle jsme setrvávali v bludu, když 
jsme neznali pravého Boha, neboť bohové, které jsme uctívali, 
jsou ve skutečnosti běsi! Viděl jsem je v pekle a viděl jsem, že 
nemají pokoje, ale jsou ustavičně mučeni krutými mukami.“ 
Tehdy všichni uvěřili v Krista, pravého Boha, a začali Ho hlasitě 
velebit. Svatý biskup je pak poučoval ve víře a spolu s Joviniánem 
a s jeho vzkříšeným synem pokřtil i je. Tak dobrý pastýř nalézal 
zbloudilé ovce. Mnoho lidí šlo za ním, protože chtěli slyšet jeho 
Bohem vnuknutá slova a vidět jeho zázraky.

Svatý pokračoval v cestě a přiblížil se k jiné vesnici, která se 
nazývala Ruillé a ležela na řece Loiře. Potkali ho poslové náčelníka 
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té vesnice a prosili, aby spěchal k nim, protože jediná dcera jejich 
pána je posedlá a velmi ji mučí nečistý duch. Její rodiče a příbuzné 
proto zahalil velký zármutek. Kristův biskup tam rychle šel, vyhnal 
z děvčete běsa a její rodiče přivedl k víře v Krista. Modly, které byly 
v jejich domě, rozbil a vybudoval tam chrám. Zůstal u nich, dokud 
celou vesnici a okolí nepřivedl svatým křtem k Bohu.

Odtud se sv. Julián ubíral do vesnice, která se nazývala Artins. 
Bylo v ní velké modlářské obětiště a proslulá modla jejich ohavného 
boha Jupitera, v níž žil běs a různými přeludy sváděl lidi k bludu. 
Když obyvatelé té vesnice a jejího okolí, zatvrzelí služebníci démonů, 
uslyšeli, že k nim jde křesťanský biskup, všichni se shromáždili a 
nechtěli ho do vesnice pustit. Báli se, aby neudělal s jejich bohem to, 
co udělal s mnoha bohy v jiných vesnicích, kde je rozbil na prach.

Když k nim Boží biskup přišel, s hněvem se dali do křiku: „Nechť 
je zabit jako ten, kdo pohrdá dávnými zvyklostmi našich otců!“ Jiní 
křičeli: „Ať je upálen jako svůdce a čaroděj a nepřítel našich bohů!“ 
Byli zlostí bez sebe, ale nemohli svatému nic zlého udělat, neboť 
pravice Všemohoucího svého služebníka chránila.

Julián se ozbrojil neviditelnou zbraní božské moci a jako chrabrý 
vojín beze strachu prošel středem rozběsněného davu, vešel do mod-
lářského chrámu a vzýval jméno všemohoucího Boha Ježíše Krista. 
Rozkázal modle, aby padla na zem a aby běs, který v ní přebývá, 
odtamtud vyšel. Modla se ihned zřítila na zem a rozbila se na prach. 
Z roztříštěné modly viditelně vyšel běs v podobě velkého hada, který 
z tlamy vypouštěl oheň a síru. Vrhl se na své ctitele — do obětiště 
totiž vešlo za svatým mnoho nevěřících — a začal je krutě zraňovat 
a zabíjet. Lidé nevěděli, kam utíkat před zuřivostí a jedem hada. 
Začali volat na sv. Juliána a prosit ho, aby jim pomohl a zachránil 
je z tohoto neštěstí.

Sluha Boží vztáhl proti hadovi pravici a křížem ho bil jako že-
lezným kyjem a vyháněl ho pryč. Zakázal tomuto viditelnému běsu 
škodit lidem a přikázal mu odejít do propasti své zhouby. Had utekl 
z obětiště a stal se neviditelným. Tehdy nevěřící lid poznal svůj blud a 
volal na Juliána: „Služebníku pravého Boha, zachraň nás, kteří jsme 
zahynuli!“ Svatý je poučil a všechny je získal pro Krista. Tito lidé 
celým srdcem přijali svatou víru, nechali se pokřtít, zbořili obětiště 
a místo něj vybudovali chrám ke slávě Krista Boha.

Když se blížila Juliánova smrt, na jeho místo byl vybrán za bisku-
pa presbyter Turibius, který spolu s ním pracoval na spáse lidských 
duší. Pak sv. Julián odevzdal svou duši do rukou Božích.

(Jeho svátek se v západní církvi slaví 27. ledna.)
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SVATÝ AKVILA, UČEDNÍK APOŠTOLA PAVLA (Ř 16)

Svatý Akvila byl učed-
níkem svatého apoštola 
Pavla, který ho vysvětil na 
biskupa. Byl rodem Žid 
z Pontu. Než uvěřil v Kris-
ta, přebýval se svou ženou 
Priscillou v Itálii. Když cí-
sař Klaudius (41–54) vy-
dal nařízení, aby všichni 
Židé opustili Řím, Akvila 
se svou manželkou odešli 
do Korintu. Příčinou, proč museli Židé z Říma odejít, bylo, že když 
svatý apoštol Petr hlásal v Římě Krista, mnoho Židů, kteří v Římě 
žili, přijali svatou víru v Ježíše Krista. Ještě více Židů však zůstávalo 
v nevěře a rozpoutal se mezi nimi velký spor. Jedni vyznávali, že 
Kristus je pravý Mesiáš, jiní Ho odmítali a uráželi. Nevěřící Židé jak 
v Jeruzalémě, tak i v jiných krajích a stejně tak i v Římě, zlostně 
povstávali proti věřícím a nechtěli jméno Ježíše Krista ani slyšet. I 
pohany namlouvali, aby věřící všude pronásledovali. Ti z pohanů, 
kteří se obrátili ke Kristu, obraňovali věřící Židy před nevěřícími, a 
tak mezi nimi docházelo k hlasitým sporům a svárům.

Bylo to oznámeno i císaři Klaudiovi, a protože věřící nazývali Kris-
ta Pánem, Božím Synem a Králem Izraele, císař se polekal, aby z toho 
nevznikla národní vzpoura a aby se mezi nimi neobjevil nějaký jiný 
král, který bude chtít vzít císaři vládu. Rozkázal proto všechny Židy, 
věřící i nevěřící, vyhnat z Říma i z celé Itálie. Toto pronásledování 
nastalo ještě z jednoho důvodu, a sice že nevěřící Židé svedli ke své 
židovské víře císařovnu Agrippinu, Klaudiovu manželku.

Když byli Židé z Říma vyhnáni, byl jako Žid vyhnán i Akvila a usa-
dil se v Korintu. Živil se prací svých rukou, jeho řemeslem bylo vyrá-
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bět stany. V té době svatý apoštol Pavel hlásal Krista mezi pohany a 
přišel z Atén do Korintu. Korint byl hlavním městem Acháje. Setkal 
se tam s Akvilou a Priscillou, bydlel u nich a jelikož měl stejné ře-
meslo jako oni, dělal s nimi stany. Naučil je věřit v Krista a pokřtil je.

Pavel zůstal v Korintu rok a šest měsíců. Učil Božímu slovu a přel 
se s židy i pohany o Kristu. Pak odplul do Sýrie. Akvila s Priscillou 
se vydali za ním jako za svým učitelem a vůdcem na cestě ke spáse. 
Byli s ním spojeni duchovní láskou. Svatý Pavel s nimi i s jinými svý-
mi následovníky přišel do Efezu. Zatoužil ale být na svátek Paschy, 
který se právě blížil, v Jeruzalémě, proto nechal Akvilu a Priscillu 
v Efezu, aby učili Efezany svaté víře v Ježíše Krista a sám šel do 
Jeruzaléma. Slíbil, že se pak k nim do Efezu znovu vrátí.

Po odchodu Pavla přišel do Efezu žid jménem Apollos, který 
pocházel z Alexandrie. Byl mužem učeným a znalým knih. Byl již 
poučen o cestě Páně a hořel duchem. Mluvil a učil důkladně o Kristu, 
přestože ještě neznal křest svatý v Nejsvětější Trojici. Hlásal pouze 
křest Janův. Akvila a Priscilla na shromážděních slyšeli smělá Apo-
llova slova, vzali ho k sobě a důkladně mu vyložili Pánovu cestu. Pak 
se sv. Pavel vrátil z Jeruzaléma do Efezu a odtud napsal svůj první 
list Korinťanům, kteří věřili v Krista. Ukončil ho slovy: „Pozdravují 
vás velmi v Pánu Akvila i Priscilla s jejich domácí církví.“

Po smrti císaře Klaudia bylo židům znovu dovoleno žít v Římě, 
a každý z nich se vracel na své bývalé místo v Itálii, kde měl svůj 
majetek. Tehdy se do Říma vrátili i Akvila s Priscillou. Když sv. Pa-
vel znovu přišel do Korintu, napsal odtud list Římanům, v němž 
neopomenul předat pozdrav těmto svým milým učedníkům, jak 
stojí v poslední kapitole epištoly: „Pozdravujte Priscillu a Akvilu, mé 
spolupracovníky v Ježíši Kristu, kteří pro mě nasadili život. Jim děkuji 
nejen já sám, ale i všechny církve z pohanů.“

Akvila se však v Římě dlouho nezdržel, znovu šel i se svou man-
želkou do Asie. Jeho učitel, sv. Pavel, ho určil za biskupa, aby hlásal 
slovo Boží. Když přišel do Efezu, pomáhal v práci svatému apoštolu 
Timoteovi, Pavlovu učedníkovi, jehož sv. Pavel určil Efezanům za 
biskupa. V prvním listu, který mu napsal z Laodikeje, se o tom zmi-
ňuje: „Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále 
zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám.“ Později, 
když byl svatý apoštol Pavel, pronásledovaný jeruzalémskými Židy, 
přiveden v řetězech do Říma, napsal Timoteovi do Efezu svůj druhý 
list, v němž znovu vzpomenul i své milované učedníky slovy: „Po-
zdravuj Akvilu a Priscillu.“

Akvila hlásal Krista v Asii a Acháji. Mnoho duší tak přivedl ke 
spáse. Odvrátil je od modlářské ohavnosti, přivedl je k poznání 
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pravého Boha a pokřtil je. Prošel i jinými provinciemi Římské říše, 
všude hlásal království Boží a osvěcoval lid svatou vírou. Mnoho 
model rozbil, povzbuzoval církve, světil kněze a podstoupil mnohé 
zkoušky. Nakonec opět přišel do Říma, kde ho nevěřící i s jeho man-
želkou Priscillou během Neronova pronásledování zajali a potom 
zabili. Tak Akvila zemřel jako hrdina víry a nalezl svůj odpočinek 
v nebi s jinými svatými apoštoly, z milosti našeho Pána Ježíše Krista, 
Jemuž buď sláva navěky. Amen.

SVATÝ ELLIUS EGYPTSKÝ, MNICH

Ctihodný Ellius žil ve 4. sto-
letí. Byl milý Bohu a mezi mni-
chy v egyptských pouštích vy-
nikal postními skutky a horli-
vostí. Již v dětství byl svěřen 
do monastýru, aby tam sloužil 
Pánu. Byl vychován ve zdržen-
livosti a čistotě, mírnosti a po-
koře a smýšlel o sobě s poní-
žeností. Stal se proto hodným 
Boží milosti a už ve svém mládí 
dostal dar divů činění.

Ještě když byl chlapcem, po-
slali ho přinést oheň. Vzal řeřa-
vé uhlí do oděvu a přinesl ho starci, aniž by si popálil oděv. Když to 
bratři viděli, divili se takovému zázraku a chtěli následovat zvláštní 
život mladého chlapce, který svatostí převyšoval starší.

Stalo se, že Ellius sám kráčel pouští a chtěl sníst trochu medu. 
Tu uviděl na kameni ležet naplněné medové plásty. Pochopil, že je to 
nepřátelský úskok, a začal sám sobě lát: „Odstup ode mne, svůdná 
touho, neboť je napsáno: Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte,“ 
a hned odešel z toho místa do nejhlubší pouště a setrvával tam 
v půstu. Své tělo jakoby za nezdrženlivost trápil hladem a trestal. 
Třetí týden svého půstu uviděl v poušti na zemi ležet pěkná jablka 
a jiné nejlepší ovoce. Opět poznal, že je to nepřátelský svod a řekl: 
„Nic z toho neokusím a ani se toho nedotknu, abych nepokoušel mého 
bratra — mou duši — neboť je napsáno: Nejen chlebem živ je člověk, 
ale každým slovem, které vychází z Božích úst.“
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Když se postil čtvrtý týden, trochu si zdřímnul a dostal vidění. Stál 
před ním Pánův anděl a řekl mu: „Vstaň a co před sebou nalezneš, 
bez pochybností sněz a posilni se.“ Když se probudil, uviděl pramen 
živé vody a vedle něho jakési vonící byliny velmi sladké chuti. Ellius 
snědl ty byliny a napil se z pramene a pocítil ve svém těle sílu. Poz-
ději bratřím vyprávěl, že pak už nikdy nejedl tak chutný pokrm. Šel 
odtud dál a našel jeskyni. Nějaký čas v ní zůstal. Když tělesná při-
rozenost potřebovala nutnou stravu, poklekal, modlil se a hned mu 
neviditelná ruka dávala čistý a teplý chléb, olivy a různou zeleninu.

Jednoho dne se ctihodný Ellius vydal navštívit bratry, kteří na 
poušti žili v nedostatku, a nesl jim pokrm z toho, co Bůh posílal 
jemu. Byl to těžký náklad. Když uviděl divoké osly, kterak chodí pou-
ští a pasou se, zavolal na ně: „Ve jménu Pána našeho Ježíše Krista, 
ať sem přijde jeden z vás a nese můj náklad.“ Hned k němu pokorně 
přišel nejlepší osel ze stáda. Ellius na něj naložil náklad, sám si na 
něj sedl a brzy se dostal do cely bratrů poustevníků. Rozveselil je 
přineseným jídlem a osla propustil do pouště.

Jindy přišel do jednoho poustevnického monastýru v neděli zrána 
a viděl, že se v chrámě neslouží bohoslužba. Zeptal se, proč v Pánův 
den zůstávají bez bohoslužby. Bratři řekli, že presbyter žije na dru-
hém břehu řeky a nepřišel k nim, protože se bojí krokodýla, který 
se v řece objevil a sežral již mnoho lidí. Svatý jim řekl: „Jestli chcete, 
půjdu a zavolám vám presbytera.“ Bratři řekli: „Není tu nikdo, kdo by 
tě tam převezl, všichni se bojí jen přiblížit ke člunu ze strachu z kro-
kodýla.“ Svatý Ellius spoléhal na Boha a v důvěře v Něho šel k řece.

Když přišel na břeh, vzýval Pánovo jméno a v tu chvíli uviděl, jak 
se k němu přibližuje krokodýl, ten, který si zvykl zabíjet a požírat 
lidi, kteří mu přišli do cesty. Z Božího příkazu se ale spravedlivé-
mu stal převozníkem. S pokorou a bázní přijal svatého na hřbet, 
převezl ho přes řeku a postavil na druhém břehu. Ellius rychle šel 
do presbyterova domu a prosil ho, aby přišel k bratřím. Presbyter, 
protože Ellia neznal, ptal se, kdo je a odkud. Ellius mu řekl, že do 
monastýru přišel teprve nedávno. Presbyter viděl, že má starý, zápla-
tovaný hábit, a z jeho slov a pokorného jednání v něm poznal Božího 
muže. Proto mu řekl: „Máš sice ošuntělý tělesný oděv, ale dobrý a 
překrásný duševní oděv, bratře.“ Vstal a šel s ním do monastýru.

Přišli k řece, ale neměli jak se přepravit na druhou stranu. Cti-
hodný Ellius řekl presbyterovi: „Nepochybuj, otče, Bůh nám hned 
připraví člun.“ A zavolal silným hlasem krokodýla. Ten, jakmile 
uslyšel hlas svatého, hned k němu přišel a laskavě nastavil hřbet, 
aby na něj usedli. Ctihodný Ellius vstoupil na krokodýla první, za-
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volal presbytera a řekl: „Pojď, otče, neboj se!“ Jak presbyter uviděl 
krokodýla, lekl se a rychle ustoupil vzad. Bratři, co stáli na druhém 
břehu, se dívali na ten zázrak, jak Boží muž překonal řeku vezen 
krokodýlem a naplnil je velký údiv.

Když Ellius přeplul řeku, vyšel na břeh a táhl za sebou krokodýla, 
kterému pak řekl: „Lepší je, abys sám zahynul, než bys měl mnoho lidí 
zahubit a požírat jejich těla.“ Krokodýl hned po těch slovech padl mrtvý.

Ellius zůstal v monastýru tři dny a učil bratry slovy, která mu 
Duch svatý vnukal. Měl prorocký dar, proto znal myšlenky každého 
i jeho svědomí a každému zvlášť říkal, koho co přemáhá. Jednomu 
řekl: „Působí na tebe nečistý duch, bratře.“ Jinému: „Rozpaluješ se 
hněvem.“ A dalšímu: „Lakomství tě zotročuje.“ Ještě jiného svazova-
la jakási jiná žádostivost, a tak to všem říkal. Také však vyjevoval 
ctnosti zbožných mnichů k užitku druhých. Jednoho nazval laska-
vým, jiného spravedlivým, ještě jiného trpělivým, dalšího posluš-
ným… každého podle toho, jakou měl ctnost. Jejich život i všechny 
skutky, které činili tajně, dobré i zlé, mu byly Bohem zjeveny. Koho 
přemáhaly žádosti, potvrzoval, že je tomu tak, jak Ellius řekl. Jeho 
slova se dotýkala jejich srdcí a napravovali svůj život.

Jednou jim po duchovním rozhovoru ctihodný otec řekl: „Při-
pravte stůl, neboť za chvíli přijdou putující bratři.“ Když podle slova 
svatého připravovali stůl, bratři, kteří šli zdaleka, přišli do mona-
stýru. Bratři je důstojně přijali a dali jim najíst. Svatý Ellius pak 
odešel zpět na poušť.

Jeden z bratří ho prosil, aby mu dovolil přebývat na poušti spo-
lu s ním. Svatý mu odpověděl: „Je to těžká věc, bratře, a vyžaduje 
velkou námahu. Je třeba mocně stát proti ďábelským pokušením 
a mnoho vytrpět.“ Bratr slíbil, že vše vydrží, proto ho svatý přijal 
a přikázal mu žít v druhé jeskyni. Když nastala noc, zaútočili na 
bratra běsi. Nejdříve neviditelně, že znepokojili jeho mysl nečistý-
mi myšlenkami, a pak i ve viditelné podobě, kdy se na něj vrhali v 
podobě strašných přízraků, dusili ho a snažili se ho zabít. Vyběhl 
z jeskyně, běžel za ctihodným otcem a řekl mu, co se stalo. Stařec 
bratra utěšil, utvrdil ho v trpělivosti a víře a odvedl ho znovu do 
jeskyně. Požehnal ho svatým křížem a přikázal mu, aby se ozbrojil 
jménem Pánovým a beze strachu tam zůstával. Žil pak ten bratr dále 
na poušti a běsovské úskoky mu neškodily. Stal se také hodným 
pokrmu, který mu podávala neviditelná ruka a kterým Bůh živil 
jeho duchovního otce.

Svatý Ellius se dožil hlubokého stáří a Pán skrze něj učinil mnoho 
zázraků. Pak odešel k Bohu.
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SVATÝ VLADIMÍR

Vladimír Veliký (978–1015), Ky-
jevský kníže a vládce všech zemí 
Kyjevské Rusi, byl synem Svja-
toslava I. (964–972) a vnukem Ig-
ora a sv. Olgy. Vladimír byl znám 
svou statečností, silnou vládou a 
velikostí svého království, jimiž 
převyšoval jiné krále a knížata po 
celé zemi. Byl však pohan, odmítl 
poučení své babičky, kněžny Olgy, 
a na vyvýšených místech v Kyjevě 
postavil modly, klaněl se jim, při-
nášel jim oběti a všechen lid vedl 
k modloslužbě. Ty, kdo se nechtěli 
klanět pohanským bohům, přikazo-
val zabíjet. Tehdy byl zabit i křesťan 
sv. Teodor se svým synem Janem, 

protože nechtěl být společníkem modlářů, ani nechtěl dát svého 
syna k běsovské oběti. Jiní křesťané, které sv. Olga přivedla k víře 
v Krista a byli pak pokřtěni v chrámu, jejž jim na Askoldově mohyle 
vybudovala, ze strachu utekli. Další zachovávali svatou víru tajně 
a ještě jiní se vrátili k předchozímu modlářství.

Avšak nejvýš milosrdný Bůh, který si nepřeje smrt hříšníka, ze 
svého velkého slitování skrze modlitby prvních křesťanů a mučední-
ků ruské země probudil ve Vladimírově srdci touhu poznat pravdu 
a odvrátil jej od marné pohanské víry. Rozhodl se, že pro Kyjevskou 
Rus vybere jednotnou víru. Začali za ním proto přicházet různí 
představitelé a chválili před ním svou víru.

Nejprve se dostavili muslimové a židé, ale nebyli schopni knížeti 
odpovědět na jeho otázky a zahanbeni odešli. Pak přišli křesťané z 
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Říma a Konstantinopole. Řecký křesťanský fi lozof, který Vladimírovi 
vyprávěl o Kristově víře, mu ukázal ikonu Posledního soudu, která 
na Vladimíra hluboce zapůsobila, a řekl: „Blaze těm, kteří stanou 
po Boží pravici, ale běda těm, kteří budou po levici.“ Na to mu Řek 
odpověděl: „Jakmile ty, kníže, přestaneš páchat zlé skutky, zřekneš 
se modlářství a přijmeš svatý křest, staneš na pravé straně, setrváš-li 
však v nepravosti, tvé místo bude nalevo.“

Vladimír přemítal o všem, co slyšel, a stále více se utvrzoval 
v rozhodnutí přijmout víru Kristovu. Byl si však vědom, že mezi 
bojary je mnoho zatvrzelých pohanů, kteří sloužili ještě jeho otci 
Svjatoslavovi a stavěli se proti kněžně Olze, když chtěla šířit křes-
ťanství. Proto se rozhodl jednat opatrně. Svolal všechny své bojary 
a stařešiny a řekl jim: „Navštívili mě poslové z různých národů a 
každý z nich vychvaloval svou víru. Po nich všech přišli i Řekové. 
Říkali mnoho podivuhodných věcí o své víře, více než jiní, a vyprávěli 
o událostech, které se na zemi odehrály od počátku světa až dosud: 
že lidé zhřešili a že Bůh poslal svého Syna, aby je zachránil. Také že 
po smrti budou všichni lidé vzkříšeni a kdo v tomto věku činil dobro 
a uvěřil v Syna Božího, ten se v budoucím věku bude moci radovat a 
dosáhne věčného života.“

Bojaři a rádci Vladimírovi navrhli, aby do různých zemí poslal své 
posly, aby tak na vlastní oči viděli, jak kde oslavují Boha. Poslové, 
kteří přišli do Konstantinopole, byli přítomni na svaté liturgii, která 
byla sloužena s velkou slávou, nádherou a zpěvem. Tehdy je naplnil 
Duch svatý a byli tou krásou uchváceni, že se cítili jako v nebi. Kněží 
jim pak vykládali učení evangelia a zákona Božího. Vše, co viděli a 
slyšeli, se Rusičům1 líbilo a do své země se vraceli s radostí, jako ti, 
co našli vzácný poklad, a s velkým nadšením vyprávěli Vladimírovi 
své zážitky. Když to slyšeli i ostatní, Vladimírovi řekli: „Kdyby řecká 
víra nebyla dobrá a pravdivá, tvá babička Olga by tuto víru nepřijala, 
neboť byla velmi moudrou ženou.“

Vladimír se tedy rozhodl přijmout víru z Byzance, ale poněvadž 
se nechtěl stát závislým na byzantských císařích, vymyslel takovou 
věc: Shromáždil mohutnou armádu a táhl na Tauridský poloostrov, 
který patřil zčásti Řekům. Nejprve obsadil řecké město Kaffu2 a pak 
obklíčil Chersones.3 Bylo to hlavní město té země na břehu Černého 
moře. Obléhal město velmi dlouho, ale nedařilo se mu ho dobýt. 

1 název obyvatel Kyjevské Rusi
2 Feodosija 
3 Sevastopol
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Město bylo silné a řecké vojsko v něm statečně bojovalo a rozhodně 
se mu stavělo na odpor.

Když se chersonéský kněz Anastáz dozvěděl o důvodu příchodu 
Vladimíra a jeho touze po křtu, vystřelil směrem k Rusičům šíp, na 
němž bylo napsáno: „Kníže Vladimíre, chceš-li obsadit město, hledej 
na východní straně v zemi trubky, jimiž teče do města pitná voda. 
Když přehradíš její přísun, vezmeš městu vodu a Řekové se ti lehce 
podrobí. Přemůžeš je žízní.“ Po této radě se Vladimír brzy zmocnil 
města, neboť jeho obyvatelé, sužovaní žízní, mu sami otevřeli brány.

Vladimír pak obsadil Chersones i celou Tauridu a poslal byzant-
skému císaři Basileiovi II. vzkaz: „Podřídil jsem si vaše slavné město 
Chersones a celou Tauridu. Slyšel jsem, že máš sestru, pěknou dívku, 
dej mi ji za ženu. Jestli mi ji nechceš dát, udělám s Konstantinopolí 
to, co jsem udělal s Chersonesem.“

Když byzantští císařové Basileios a Konstantin dostali od Vla-
dimíra takový list, dolehl na ně velký smutek. Jejich sestra Anna 
se nechtěla vdát za pohana. Řekové se však báli velké síly ruských 
vojsk i Vladimírovy bojovnosti, a tak mu odepsali: „Nehodí se, aby-
chom my, křesťané, dali naši sestru za manželku tomu, kdo zůstává 
v ohavné modlářské víře. Jestli si ji chceš vzít za ženu, odřekni se 
svých model, uvěř v Krista, pravého Boha, jako my a přijmi křest sva-
tý. Pak bez překážek uzavřeš sňatek s naší sestrou, a s námi — jako 
stejnověrci — budeš přebývat v lásce a zdědíš i nebeské království.“

Po obdržení takové odpovědi Vladimír císařům odepsal: „Zamilo-
val jsem si vaši víru od té doby, kdy mí poslové zkoumali různé víry a 
byli i u vás. Vrátili se a podrobně mi vyprávěli, že vaše víra je lepší než 
všechny ostatní, a služba, kterou přinášíte vašemu Bohu, je ze všech 
národů nejlepší. Chci proto vaši víru přijmout. Pošlete mi biskupa, aby 
mě pokřtil, a také vy sami přijďte s vaší sestrou k nám, anebo mi vaši 
sestru pošlete za manželku. Já vám vrátím Chersones i celou Tauridu.“

Tato dobrá zpráva byzantské císaře velmi potěšila. Přesvědčovali 
proto svou sestru, aby se provdala za Vladimíra. Prosili jí: „Slituj 
se nad křesťanskou zemí. Když se za Vladimíra nevdáš, nepřestane 
plenit naše země a máme strach, aby neudělal s Konstantinopolí 
to, co s Chersonesem. Když se kvůli tobě Vladimír dá pokřtít a Pán 
skrze tebe k sobě obrátí Kyjevskou Rus, Byzanc bude osvobozena 
od těžkých a častých válek kvůli ruským útokům, a ty obdržíš slávu 
zde na zemi i po smrti a věčnou blaženost.“ Princezna Anna sice 
nechtěla, ale protože doufala v Boha a ležela jí na srdci spása lidu 
Kyjevské Rusi, který se chce obrátit k Bohu, a také proto, že přála 
své vlasti, byzantskému císařství, mír, přijala radu a prosbu svých 
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bratří a se slzami řekla: „Ať se stane vůle Boží.“ Byzantští císařové 
pak připravili loď a poslali svou sestru po moři s biskupem Micha-
elem a s kněžími i s významnými šlechtici do Chersonesu. Když 
tam dorazila, slavnostně ji uvítali a vedli ji do královských komnat.

Několik dní před příchodem princezny však Vladimír onemocněl 
na oči a oslepl. Začal mít pochybnosti ohledně svaté víry a křtu, byl 
plný nepokoje a řekl: „Ruští bohové se na mě rozhněvali, že je chci 
opustit a přijmout jinou víru, proto na mě poslali slepotu jako trest.“ 
Princezna mu poslala vzkaz: „Jestli chceš být zdráv a znovu vidět, 
přijmi rychle křest svatý, jinak své slepotě neunikneš. Necháš-li se 
pokřtít, budeš osvobozen nejen od tělesné slepoty, ale i od duševní.“ 
Když to Vladimír uslyšel, odpověděl jí: „Ukáže-li se toto slovo jako 
pravdivé, poznám z něho, jak velký je křesťanský Bůh.“ Hned zavo-
lal biskupa a prosil o křest svatý. Biskup ho ale nejprve připravil a 
dobře poučil o svaté víře. V chrámu sv. Sofi e, který stál uprostřed 
města, pak Vladimíra pokřtil a dal mu jméno Basil.

Při křtu došlo k zá-
zraku podobnému tomu, 
jenž se stal v Damašku se 
Šavlem, který pronásle-
doval církev Boží. Osle-
pl od nebeského světla, 
které ho na cestě ozářilo, 
a při křtu znovu prohlé-
dl. Když Vladimír, slepý 
na obě oči, sestoupil do 
křestní koupele a biskup 
na něj vložil ruku, hned 
z jeho očí spadla slepota 
jak šupiny, prohlédl a chválil Boha, který ho přivedl k pravé víře. 
Děkoval Pánu Ježíši Kristu, radoval se a veselil.

Když tento zázrak uviděli jeho bojaři a vojáci, rovněž se nechali 
pokřtít. Veliká radost naplnila Rusy i Řeky. Tato událost se stala 
v roce 988. Po křtu přivedli k Vladimírovi princeznu Annu, sestru 
byzantských císařů, a proběhly zásnuby. Zanedlouho s ní uzavřel 
zákonný sňatek a vrátil Řekům Chersones i s celou Tauridou. Utvrdil 
s nimi mír a vrátil se do své země. Vzal s sebou biskupa Michaela, 
který přišel s princeznou z Konstantinopole a stal se pak prvním 
metropolitou vší Rusi. Vladimír s sebou vzal i mnoho kněží, kleriků 
a mnichů. Rovněž s sebou nesl ostatky svatého mučedníka Klemen-
ta, učedníka a nástupce apoštola Petra, i jeho učedníka Fibia, dále 
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svaté ikony, knihy a různé církevní nádoby. Vzal s sebou i Anastáze, 
který mu svou střelou poradil, jak dobýt Chersones.

Vladimír přišel do Kyjeva s velkou radostí a oslavoval Krista Boha. 
Hned začal vynakládat úsilí, aby pokřtil nejen hlavní město Kyjev, 
ale i celou Kyjevskou Rus. Nejdříve přikázal, aby byli pokřtěni jeho 
synové, jichž měl dvanáct od různých žen. Pak poslal hlasatele, aby 
po celém městě vyhlašovali, že následujícího dne se mají všichni 
shromáždit u řeky Dněpru, staří i mladí, velcí i malí, bohatí i chudí, 
muži i ženy.

Když nastalo ráno, přišel k řece sám kníže s bojary, spolu s ním 
biskup i všichni kněží a shromáždilo se zde i celé město. Všechen lid 
byl pokřtěn v řece a naplněn velkou radostí z přijetí pravého Boha.

Po křtu Vladimír hned rozkázal rozbíjet modly a modlářské chrá-
my vyvrátit do základů. Nařídil, aby modlu Peruna přivázali za koně 
a vlekli z hory, na níž stál, dolů k Dněpru. Ustanovil dvanáct mužů, 
kteří vláčenou modlu bili kyji. Pak Peruna hodili do Dněpru.

Poté, co rozbil modly a zničil modlářské oltáře, Vladimír při-
kázal na těch místech vystavět svaté chrámy. Nejprve vybudoval 
chrám svatého Spasitele na tom místě, kde byl Perun. Pak chrám 
ke cti sv. Basila Velikého a nejkrásnější kamenný chrám postavil ke 
cti Přečisté Bohorodičky. Tento chrám byl později nazván „Desátkový“, 
protože Vladimír po delší modlitbě řekl: „Z celého svého majetku a ze 
všech mých měst dávám desátek na tento chrám Přečisté Bohorodičky.“

Vladimír žil bohumilým a spravedlivým životem. Zcela změnil své 
dávné zvyky z doby, kdy vězel v ohavném modlářství a proměnil je 
ve ctnosti. Byl k nim veden svou ctnostnou manželkou, kněžnou 
Annou, s níž žil podle křesťanského zákona. Své dřívější manžel-
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ky, které měl před křtem svatým, obdaroval velkým bohatstvím a 
propustil je. Dal jim svobodu, aby každá, jestli chce, vstoupila do 
manželství s jiným mužem.

Své první manželce, Rognědě, dceři polockého knížete Rogvoloda, 
která mu byla nade všechny milá, po svém návratu z Chersonesu 
řekl: „Přijal jsem křesťanskou víru a zákon a sluší se, abych měl jednu 
ženu, kterou jsem si nyní vzal u křesťanů. Vyber si z mých velmožů, 
koho chceš, a zajistím ti s ním sňatek.“ Ona však, protože již dříve po-
znala Kristovu víru prostřednictvím jedné ze svých služebnic a viděla 
marnost světského života, odpověděla: „Copak ty jediný potřebuješ 
nebeské království a já ne? Kromě toho, když jsem byla kněžnou, jak 
bych mohla nyní snést, abych byla otrokyní tvého sluhy? Nechci se 
vdát za jiného muže, ale prosím tě, zasnub mě Kristu.“ U jejích nohou 
tehdy seděl její syn Jaroslav, chromý od narození. Když uslyšel tato 
slova své matky, děkoval Bohu za její rozumnost i dobrou vůli a 
hned byl uzdraven. Do té doby nechodil a začal chodit. Vladimír se 
dvojnásobně zaradoval: jednak kvůli Rognědě, že přijala do srdce 
Krista, a jednak kvůli synu Jaroslavovi, že obdržel uzdravení. Po 
křtu Rogněda přijala mnišský postřih a bylo jí dáno jméno Anastázie.

Vynaložil prostředky i na studia svých synů a spolu s nimi i 
mnoha bojarských dětí. Přikázal, aby je učili jak řeckému písmu, 
tak hlaholici a dbal na to, aby je učili zkušení učitelé. Nařídil, aby 
byly vyučovány i děti prostého lidu, aby se tak ruský lid mohl naučit 
evangeliu a Božímu zákonu. Vladimír chtěl nejen Kyjev, ale celou 
Kyjevskou Rus osvítit světlem svaté víry, a tak posílal do všech měst 
Kyjevské Rusi křtít lid. Sám procházel známými městy své země, 
všude křtil lid a stavěl chrámy, zanechával zde biskupy a presbytery 
a tak přinášel velký užitek celé Kyjevské Rusi.

Kníže Vladimír byl natolik milostivý a milosrdný, že i v případě 
zlých lidí hodných trestu s popravou otálel, ačkoli se dopustili vel-
kých zločinů. Kvůli tomu se zvýšil počet lupičů, zlodějů a jiných 
zločinců. Metropolita se staršími proto Vladimírovi řekl: „Proč, kníže, 
netrestáš zlé lidi?“ On odpověděl: „Bojím se hříchu.“ Metropolita i 
starci mu řekli: „Ty jsi vladař ustanovený Bohem, abys trestal 
zlé a smilovával se nad dobrými. Měl bys proto zlé po výslechu 
trestat, protože nebudeš-li je trestat, pamatuj, že tím škodíš 
dobrým, neboť proto, že nic neděláš, přibývá zlých na úkor 
dobrých. Poprav proto zlé, aby dobří žili v pokoji.“

Vladimír se také staral o chudé a nemocné a nařídil: „Každý starý 
či chudobný člověk ať přijde na knížecí dvůr a vezme si zde jídlo a pití 
pro každou potřebu. Pro nemohoucí a nemocné připravte vozy plné 
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chleba, masa, ryb a různé zeleniny. Rozdávejte to vše nemocným 
nebo starým lidem, kteří nemohou chodit!“ A chudáci spěchali do 
knížecího dvora, kde vyhledávali ochranu a pomoc svého vladaře.

Za vlády tohoto velkého knížete přišel do Kyjeva ctihodný otec 
Antonín ze svaté Athonské hory a zůstal v jeskyni nad Dněprem 
blízko vesnice Berestove.

Pak se přiblížila smrt sv. Vladimíra. Jeho manželka, velkokněž-
na Anna, byzantská princezna, která se stala příčinou křtu celé 
Kyjevské Rusi a spasení tolika nespočetných lidských duší, odešla 
k Pánu tři roky před jeho smrtí.

Když sám Vladimír onemocněl a byl již blízko smrti, zaútočili 
na Kyjev Pečeněhové. Kníže tedy zavolal svého milovaného syna 
Borise, aby šel bojovat s nepřáteli místo něj. Ještě předtím mu však 
dal určité pokyny a ponaučení, jelikož mu chtěl předat svůj knížecí 
stolec v Kyjevě, neboť ještě dříve rozdělil ruskou zemi na dvanáct 
knížectví — mezi svých dvanáct synů. Přikázal tedy svému synovi, 
aby žil v pokoji a souladu se svými bratry, dodržoval Boží zákon a 
modlil se za svůj lid, aby se v celé ruské zemi utvrdila víra Kristova.

Potom k sobě povolal kněze, vyznal své hříchy a přijal svaté svá-
tosti. V dobrém vyznání víry odevzdal svou duši do Božích rukou 
15. července 1015.
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KDY A PROČ BYLA NAPSÁNA EVANGELIA?

Upřímný křesťan se z evangelií, Skutků apoštolských i listů apo-
štolů dozvídá, že Ježíš je slíbeným Mesiášem, který byl ukřižován, 
zemřel za naše hříchy a třetího dne vstal z mrtvých. Ježíš se po svém 
reálném a historickém vzkříšení zjevoval svým vyvoleným apoštolům 
čtyřicet dní (Sk 1,2–3). Z Olivové hory pak vystoupil do Boží slávy. 
Předtím přikázal apoštolům, aby zůstali ve městě, dokud nebudou 
naplněni Duchem svatým. Padesátý den po svém vzkříšení seslal na 
apoštoly svého Svatého Ducha. V ten den byly židovské svátky Let-
nic. Do Jeruzaléma přišli poutníci z mnoha národů, z Kappadokie, 
Pontu, Asie, Frýgie, Egypta, Římané, Kréťané, Parthové, Médové, 
Arabové... To nebyli pohané, byli to židé, kteří v těchto národech 
žili. V den Letnic Duch svatý sestoupil na apoštoly a shromážděné 
učedníky. Petr se ujal slova a pronesl kázání, po kterém uvěřilo 
v Krista a nechalo se pokřtít 3000 poutníků.

Ježíš ale nepřikázal apoštolům jen křtít, přikázal jim také získávat 
Mu učedníky, tedy učit všechny národy základním pravdám víry 
vyplývajícím z evangelia. Brzy nato se obrátilo dalších 2000 židů 
a mezi nimi bylo i mnoho kněží. Nebyli to nějací kočovní nomádi, 
byli to lidé, kteří uměli číst a psát a kteří studovali a vysvětlovali 
Písmo Starého zákona. Mnozí, nejen místní židé, ale především ti, 
kteří byli z různých částí Římské říše, uměli dobře řecky. Novoro-
zení křesťané se po Letnicích vraceli zpět do svých zemí, kde byli 
vystaveni tlaku židů i pohanů. Aby obstáli a v síle Ducha svědčili, že 
v Kristu je odpuštění hříchů a život věčný, museli mít v základních 
pravdách víry jistotu.

To vše směřuje k otázce: Kdy bylo napsáno evangelium? 40 či 
50 let po Kristově smrti a vzkříšení, jak někteří tvrdí, aby mohli 
evangelia zpochybnit? Ne, potřeba vyžadovala, aby evangelium bylo 
napsáno hned. Představme si, že by někdo poslal učitele do základní 
školy, ať učí děti, a nedal by mu žádné pomůcky ani žádnou pří-
pravu. Neobstál by tak ani v první třídě obecné. Jestliže má někdo 
učit, musí mít alespoň nějaké poznámky, které si udělal z výkladu 
svého učitele, který mu předal základní informace. Po seslání Ducha 
svatého dostali obrácení a pokřtění poutníci od apoštolů jednotný 
základ pro misii — psané evangelium. To je logické, tak to vyža-
dovala potřeba. Rovněž obrácení kněží, zákoníci či rabíni, kteří se 
stali křesťany, chtěli mít i písemné svědectví od apoštolů, očitých 
svědků Ježíšova učení a jeho zázraků. Centrem křesťanské víry je 
osoba Ježíše Krista a Jeho božství. Počínající misie potřebovala zá-



100

kladní autoritativní a jednotící písemný dokument — evangelium! 
Je zavádějící tvrdit, že evangelia začali psát až za 50 let.

Když šli o několik století později sv. Cyril a Metoděj ke Slovanům, 
nejprve přeložili evangelium do slovanského jazyka, teprve pak začali 
plodnou misii.

Apoštol Jan si určitě i během tříleté misie s Kristem zapisoval 
některé Kristovy výroky (ipsissima verba Jesu). Především si hned 
v nejbližších dnech po vzkříšení zapsal mimořádně hluboká slova, 
která Ježíš pronesl při poslední večeři (13.–17. kapitola).

Student, například pedagogické školy, kromě poslouchání předná-
šek má k dispozici i napsaná skripta, ze kterých i v budoucnosti čer-
pá a učí svěřené žáky. Apoštol Pavel s sebou nosil pergamen a někte-
ří z jeho učedníků posloužili tím, že přímo zapisovali hluboké pravdy, 
které mu Pán na modlitbách zjevil a které cítil, že má předat církvi.

Apoštol Jan i ostatní apoštolové si uvě-
domovali povinnost písemně předat zá-
klad víry — svědectví o Kristově božství. 
Jan proto napsal (nadiktoval) evangelium 
pro obrácené židy, především pro ty, kteří 
byli učiteli zákona a dobře znali Písmo 
svaté — Starý zákon. Znali nejen hebrej-
ský jazyk a řečtinu, ale i jazyk národa, v 
němž žili. Tedy první písemné evangelium, 
jak vyplynulo z nutnosti, vzniklo hned po 
seslání Ducha svatého. Jan mohl evan-

gelium buď nejprve napsat sám, anebo ho přímo diktoval a kdo 
uměl dobře řecký jazyk, ho překládal a ostatní diktované psali. 
Cílem evangelia, jak ho apoštol Jan na závěr zdůraznil, je: „Abyste 
uvěřili, že Ježíš je Kristus, Syn Boží, a abyste věříce měli život v Jeho 
jménu.“ (J 20,31)

Apoštol Matouš vzal na sebe rov-
něž důležitý úkol. Napsáním evangelia 
podal všem těm, kteří uvěřili, důkaz, 
že v Ježíšovi jsou naplněny předpově-
di proroků i Mojžíše. Zároveň zapsal i 
Kristova přikázání (Mt 5–7), aby moh-
la být Jeho následovníky plněna. Jako 
bývalý celník byl zběhlý v psaní různých 
písemností a dokumentů. Svým evange-
liem doplnil svědectví o Ježíši mnohými 
odvolávkami na Starý zákon.

Evangelista Jan

Evangelista Matouš
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Tato dvě evangelia, Janovo a Matou-
šovo, byla napsána první. Za několik let 
Lukáš, po rozhovoru s apoštolem Janem i 
jinými očitými svědky, Matoušovo evange-
lium doplnil. Tak vzniklo Lukášovo evan-

gelium. Podob-
ným způsobem, 
na doporučení 
apoštola Petra, 
vzniklo i evan-
gelium Marko-
vo. Ten naopak Matoušovo evangelium 
zkrátil. Evangelia Matoušovo, Markovo a 
Lukášovo nazýváme synoptická, protože 
mají společný základ, a jím je Matoušovo 
evangelium.

Shrnutí
Jaké byly základní požadavky před započetím misie?
1) Bylo nutné, aby byl misii položen pevný písemný základ, 

zvláště pro misii na cizím území. To mělo zabezpečit jednotu hlásání 
Kristova učení. Při misii apoštolové přivedli lidi k obrácení ke Kristu, 
pak jim ustanovili představené, a těm dali písemný podklad — evan-
gelia — k jednotné víře.

2) Bylo nutné, aby první evangelium z důvodu autority sepsali 
apoštolové, Jan a Matouš. Oni byli Ježíšovými učedníky a zapsali 
to, co viděli a slyšeli.

3) Pro bohoslužbu bylo potřeba mít texty Písma, už ne pouze ze 
Starého Zákona, ale i z Nového zákona — z Kristova evangelia. Psané 
evangelium mělo autoritu Božího slova. Na základ tohoto textu pak 
mohl navazovat výklad — kázání.

Evangelista Lukáš

Evangelista Marek
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SVATÁ PANNA A MUČEDNICE JULIE

Peršané dobyli slavné africké 
město Kartágo a mnoho lidí odvedli 
do zajetí. Tehdy spolu s jinými za-
jatci vzali i malé děvčátko, sv. Julii, 
dceru urozených rodičů. Zavezli ji do 
Sýrie, kde ji prodali do otroctví kupci 
jménem Eusebius, který byl pohan.

Přestože dívenka měla nevěřící-
ho pána, věrně se držela svaté víry 
v Krista, v níž se narodila. Zacho-
vávala dobré křesťanské zvyklosti, 
jimž byla od plenek naučena. Často 
se modlila a postila. Když dospěla, 
pilně střežila v cudnosti a velké zdr-
ženlivosti svou panenskou čistotu. 

Svému pánu sloužila věrně, podle slov apoštola: „V prostotě srdce, ne 
naoko jako ti, kdo se chtějí líbit lidem,“ ale jako před očima Božíma. 
Rozumně plnila všechny úkoly, které jí byly svěřeny a nepříčily se 
Bohu a jejímu ctnostnému životu. Co však bylo v rozporu s Božími 
přikázáními, k tomu ji nemohl nikdo přesvědčit.

Dlouho ji pán nutil, aby se zřekla Krista a žila podle pohanských 
zvyklostí, ale žádnými hrozbami ji k tomu nemohl přimět. Byla při-
pravena raději zemřít než se odvrátit od Krista či ztratit svou čistotu. 
Mnohokrát ji chtěl pán zabít, ale když viděl, že vykonává svou službu 
věrně a starostlivě, slitovával se nad ní. Divil se jejímu dobrému 
charakteru, laskavosti, trpělivosti, pokoře i přísnému půstu. Jeho 
zraku také neuniklo, že se každého dne kromě soboty a neděle po-
stí. Volný čas po práci netrávila v zahálce a netečnosti, ale vroucně 
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se modlila k Bohu anebo četla ze svatých knih, jak se to z dětství 
naučila. I po nocích se modlívala. Ve tváři byla vždy vyhublá a tělo 
měla vyschlé a vyčerpané prací a zdrženlivostí.

Když její pán viděl, že ve svých snahách neochabuje, velmi se 
divil. Začal ji ctít a mít rád a byl k ní milosrdný. Bůh milostivě shlédl 
na sv. Julii, která Mu byla ve všem milá, a naklonil k ní tvrdé srdce 
nevěřícího muže.

Julii bylo něco přes dvacet let, když se její pán rozhodl plout 
s mnohým zbožím do Galie. Vzal s sebou i svou věrnou otrokyni 
Julii, neboť shledal, že se mu majetek v jejích rukou množí. Bůh 
kvůli ní žehnal kupcovu domu tak, jako kdysi dávno v Egyptě domu 
Putífara kvůli Josefovi. Se svým drahým zbožím vzal proto i svou, 
či spíše Kristovu otrokyni, která mu byla nade vše zboží, a vyplul.

Když loď plula kolem ostrova Korsika, přistáli tam. Ač na ostrově 
byla křesťanská města, přesto tam žilo i hodně pohanů. Kupec blízko 
přístavu uviděl shromáždění svých stejnověrců, pohanů, kteří zde 
slavili svůj ohavný svátek a přinášeli oběti běsům. Šel za nimi se 
vší svou čeledí, koupil vykrmené tele a přinesl spolu s nimi nečistou 
oběť. Začal se veselit, jíst a pít. Svatá Julie zůstala na lodi a z hloubi 
srdce vzdychala s pláčem k Pánu kvůli bludu a záhubě těch lidí.

Kdosi z modlářského shromáždění přišel na loď, a když uviděl 
Julii, jak pláče a zhluboka vzdychá, poznal, že je křesťanka. Šel a 
důvěrně oznámil hlavnímu žreci: „Na lodi, která zde přistála, je jedna 
dívka, jež uráží naše bohy, a oběti, které přinášíme, má v ohavnosti.“ 
Žrec1 se otázal syrského kupce: „Proč nepřišli všichni tví lidé přinést 
oběti bohům a oslavovat spolu s námi?“ Kupec odpověděl, že přišli 
všichni. Žrec ale naléhal dále: „Slyšel jsem, že na tvé lodi je jakási 
dívka, která uráží naše bohy a hanobí jejich jména.“ Kupec odpověděl: 
„Mluvíš o mé otrokyni? Ji žádným způsobem neodvrátíš od křesťan-
ského svodu k naší víře. Nemohl jsem ji k ní přivést ani laskavě, ani 
hrozbami. Kdyby mi nebyla věrná a velmi potřebná ve službě, dávno 
bych ji různými mukami zahubil.“ Žrec mu řekl: „Teď ji přinuť, aby se 
spolu s námi poklonila bohům a zúčastnila se přinášení obětí. Dám 
ti místo ní čtyři mé otrokyně, anebo za ni ode mne vezmi stříbro, jen 
mi ji dej a já ji přinutím, aby se stala ctitelkou našich bohů.“ Kupec 
odpověděl: „Řekl jsem ti, že je nemožné ji k tomu přinutit. Raději 
zemře, než by se vzdala své víry. Prodat ti ji je nemožné, i kdybys 
mi za ni chtěl dát všechen svůj majetek, nic se nemůže srovnat s její 

1 pohanský kněz
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službou. Ona je velmi věrná a mé majetky se v jejich rukou množí, 
proto jsem jí všechno svěřil.“

Žrec předsedající tomu ohavnému shromáždění se tajně poradil 
se svými, uspořádal pro hosty další velkolepou hostinu a velmi kup-
ce opil, takže tvrdě usnul. Také i všichni, co byli s ním, byli opilí. 
Ničemní modláři toho ostrova pak spěchali na loď, vyvedli sv. Julii 
na břeh a předvedli před svého žrece. Ten jí řekl: „Přines oběti bohům, 
děvče! Vyplatím tvému pánu za tebe takovou cenu, jakou bude chtít, 
a učiním tě svobodnou.“ Svatá odpověděla: „Má svoboda spočívá 
ve službě Kristu, Jemu každého dne sloužím čistým svědomím. 
Váš blud si hnusím.“ Žrec rozkázal bít ji po tváři. Mučednice řek-
la: „Jestliže můj Pán Ježíš Kristus kvůli mně vytrpěl plivání a bití do 
tváře, copak to nemám i já kvůli Němu vytrpět? Ať je pro Něj bita má 
tvář a za plivání ať mi po tváři stékají slzy.“

Tyran pak nařídil, aby jí vytrhali vlasy, strhli z ní oděv a krutě 
ji bili po celém těle. Tehdy mučednice zvolala: „Vyznávám Toho, 
který pro mě snášel bití. Můj Pán byl korunován trním a ukři-
žován. Ať i já, Jeho otrokyně, mám účast na Jeho utrpení a 
následuji Ho, abych s Ním byla oslavena v Jeho království!“ 
Tehdy mučitel rozkázal pořezat jí hruď a ona všechna ta krutá muka 
trpěla statečně kvůli Kristově lásce.

Krutý žrec chtěl Julii co nejdříve popravit, než se vzbudí její pán. 
Přikázal hned udělat kříž a ukřižovat na něm mučednici jako kdysi 
židé Krista. Svatá Julie byla v tomto utrpení za Krista podobná Jemu 
samému, svému ukřižovanému Pánu. Visela na kříži a už se blížila 
její smrt. Kupec se vzbudil, a když ji uviděl ukřižovanou, naplnil ho 
velký smutek. Nic však již nemohl udělat, protože Kristova nevěsta 
se blížila k svému poslednímu výdechu. Když se její svatá duše 
osvobodila z pout těla, všichni viděli holubičku, bělejší než sníh, 
jak vyletěla z jejích úst a stoupala do nebe. Ti, kteří ji mučili, u ní 
najednou spatřili zjevení andělů. Všichni se velmi vyděsili a utíkali 
odtud. Jen tělo mučednice zůstalo viset na kříži. Kristus Pán ho 
však neopustil. Přikázal svým andělům chránit tělo, dokud nebude 
důstojně pochováno.

Nedaleko ostrova Korsika je malý ostrůvek, který se dříve jme-
noval Urgon, dnes se nazývá Gorgona. Byl na něm mužský klášter. 
Pánův anděl se zjevil zdejším mnichům a oznámil jim vše o svaté 
mučednici Julii. Přikázal jim, aby rychle pluli lodí na Korsiku, sňali 
z kříže umučené tělo světice, převezli je do svého kláštera a důstojně 
pochovali. Mniši nastoupili do lodi, napnuli plachty a brzy dorazili 
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do přístavu. Nalezli vše tak, jak jim řekl Pánův anděl. Sejmuli z kříže 
svaté tělo, zabalili je do čistých pláten, odnesli na loď a šťastně se 
vrátili do svého kláštera. Důstojně uložili tělo v chrámu a oslavovali 
Krista Boha, který posílil svou otrokyni k tak velkému mučednic-
kému hrdinství.

U hrobu se na její přímluvu děly zázraky a Bůh zde daroval 
uzdravení z různých nemocí. Také na tom místě, kde sv. Julie vy-
trpěla mučednickou smrt, se děly zázraky. Když se křesťané toho 
ostrova dozvěděli o mučednické smrti sv. Julie, vystavěli k její poctě 
na místě, kde byla ukřižována, malý chrám, neboť se nacházelo na 
strmém kopci.

Uplynulo mnoho let a chrám ke cti svaté mučednice, vybudova-
ný na místě jejího ukřižování, chátral a částečně se zřítil. Protože 
místo, kde stál, bylo velmi úzké, věřící chtěli postavit chrám ke cti 
svaté na jiném místě, prostornějším, poblíž toho původního, aby 
mohl být větší. Když připravili kámen, cihly i vše ostatní ke stavbě 
a následujícího dne chtěli položit základy, zrána uviděli, že všechen 
materiál, kameny, cihly i vše ostatní, leží na místě, kde stál starý 
chrám. Dělníci nic nepochopili a znovu vše přenesli na nové místo, 
aby mohli začít se stavbou. V noci se ale odtud znovu vše přenes-
lo na původní místo. Strážní té noci viděli zářící děvče, vezené na 
skvostném voze, jak klade materiály připravené na stavbu na vůz 
a převáží je na první místo. Pochopili z toho, že svatá by chtěla, 
aby byl obnoven chrám na původním místě, a proto to tak udělali.

Ještě i mnoho jiných zázraků se dělo na obou těchto ostrovech, 
Korsice a Gorgoně, dokud odtud nebyly vzaty její svaté ostatky a 
převezeny do Brescie. Ale i po přenesení ostatků Korsičané dále 
přicházeli s vírou do chrámu svaté a nezůstali bez její pomoci. Byli 
chráněni od nepřátelských útoků a jiných škod modlitbami sv. Julie 
a milosrdenstvím našeho Pána Ježíše Krista, Jemuž buď s Otcem a 
Duchem svatým čest i sláva nyní i vždycky a na věky věků, amen.
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SVATÍ MUČEDNÍCI FAUSTIN A JOVITA

Faustin a Jovita se narodili koncem 
1. století v lombardském městě Bres-
cia. Proslavili se neohroženou a oběta-
vou láskou k uvězněným, když císařský 
náměstek pronásledoval křesťany. Neú-
navně obcházeli domy a skrýše věřících 
a těšili je. Biskup Apollonius, který byl 
věřícími odveden na bezpečné místo, je 
povolal k sobě a z vděčnosti za služby 
prokázané křesťanům vysvětil Faustina 
na kněze a mladšího Jovitu na jáhna a 
svěřil jim hlásání slova Božího.

Ihned se dali do svěřené práce. Silou 
Ducha a v zápalu vnitřního přesvědčení 
horlivě hlásali slovo pravdy. Do svaté 
církve tak přivedli mnoho pohanů. Zvěst 
o jejich působení se šířila po celém měs-
tě i okolí a počet obrácených vzrůstal víc 

a více. Přiblížila se však doba zkoušky.
Pohané a modloslužebníci, rozzuřeni jejich úspěchy, se rozhodli 

tyto dva horlivce zničit. Udali je u místodržitele Juliána a žádali 
jejich odsouzení. Místodržitel je dal uvěznit a nutil je, aby obětovali 
bohům. Rázně odmítli, a proto je nechal ve vězení, aby je soudil sám 
císař. Když přišel do města císař Hadrián (117–138), vydal rozkaz, 
aby byl co nejhonosněji vyzdoben chrám boha slunce a povolal tam 
všechno obyvatelstvo města.

Faustin a Jovita byli předvedeni před císaře. Sliby i hrozbami je 
chtěl přimět k odpadu od víry. Nepodařilo se mu to však. Hlasitě 
vyznávali, že Ježíš Kristus je jediný pravý Bůh. Při těchto slovech 
se zřítila pohanská modla. Císař se rozhněval a dal je předhodit 
dravým šelmám v závodišti. Vyřítili se na ně dva lvi, avšak nevidi-
telnou silou zkroceni se položili na zem, aniž by jim jakkoli ublížili. 
Oba bratři byli pak sťati.

Stalo se to roku 121.
(Jejich památka se slaví 15. února.)
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SVATÁ MUČEDNICE MARKÉTA ANTIOCHIJSKÁ1

Svatá Markéta se narodila roku 292 
v Antiochii Pisidské rodičům význam-
ného rodu. Nebyli však křesťané, vě-
zeli v temnotě pohanského modlář-
ství. Její otec Edesius byl modlářským 
žrecem. Svou dceru Markétu, která 
smrtí své matky osiřela ještě v plen-
kách, svěřil chůvě. Ta žila ve vesnici 
dosti vzdálené od města a byla tajnou 
křesťankou. Vychovala Markétu ve 
víře Kristově a její učení padlo na dob-
rou půdu. Vyprávěla Markétě o Ježíši 
Kristu, pravém Bohu, který se skrze 
Ducha svatého stal člověkem. Činil 
mnoho zázraků a dobrovolně trpět pro 
spásu lidí. Zemřel a vstal z mrtvých, 
vstoupil na nebesa a připravil věčný 
život, slávu a věčné království těm, kdo v Něho věří a milují Ho.

Markéta přilnula ke Kristu celým srdcem a vyrostla v moudrou 
dívku oplývající dobrými vlastnostmi.

V té době zuřilo pronásledování křesťanů. Kněží a klerikové, 
učitelé Božího slova, se ze strachu před pronásledovateli skrývali 
jedni v pustinách, horách a jeskyních, druzí ve vesnicích, utajení 
mezi prostým lidem jako žebráci. Proto Markéta nemohla přijmout 
křest, ač si to velmi přála a prosila Pána, aby jí dal milost setkat se 
s nějakým knězem, který by jí mohl vytoužený křest udělit.

1 ve východní církvi je nazývána sv. Marina
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Pán vyslyšel její prosbu. Když bylo Markétě dvanáct let, nedaleko 
vesnice, kde žila se svou chůvou, se usadil jeden muž Boží, který 
tajně vyučoval svaté víře a obracel duše od modlářského svodu ke 
Kristu. Ten Markétě hlouběji vyložil tajemství spásy a pokřtil ji. Její 
srdce se ještě více rozhořelo Boží láskou, takže na nic jiného nemohla 
myslet a o ničem jiném mluvit, jen o Ježíši Kristu. Kde slyšela, že se 
něco hovoří o pravém Bohu, tam upínala všechnu svou pozornost. 
Věřila v Něj celým srdcem a nestyděla se Ho proto vyznávat i ústy. 
Učinila také slib ustavičné panenské čistoty.

V Markétě rostla touha prolít svou krev za Krista, aby tak měla 
účast na Jeho utrpení a dokázala Mu svou lásku jako statisíce 
mučedníků, kteří pro Něj položili svůj život. Chtěla je následovat.

Když Markéta dospěla, její otec ji povolal zpět do svého domu; 
záhy však zjistil, že Markéta je křesťanka. Ovládla ho vůči ní velká 
nenávist, přestal ji považovat za dceru a jednal s ní jako s otrokyní. 
Dívka však složila svou naději v nebeského Otce.

V té době vládl císař Dioklecián (284–305) a všude běsnilo pro-
následování křesťanů. Jednoho dne, Markétě tehdy bylo asi 15 let, 
šla hlídat ovce svého otce, které se pásly na poli. Potkal ji Olibrius, 
městský prefekt a krutý mučitel křesťanů, který byl zrovna na cestě 
do Antiochie Pisidské. Jakmile děvče spatřil, ovládla ho zlá žádos-
tivost a zamanul si, že musí být jeho ženou. Zastavil se, zadržel ji 
a začal se jí vyptávat: „Z jakého jsi rodu, děvče, čí jsi dcera a jak 
se jmenuješ? Pověz mi o sobě pravdu, protože ses mi velmi zalíbila. 
Jestliže jsi dcerou svobodných rodičů, uzavřu s tebou zákonný sňatek. 
Jsi-li otrokyně, vykoupím tě a ožením se s tebou.“ Dívka odpovídala 
pokorně, řekla, čí je dcerou, jak se jmenuje, nezatajila ani to, že 
je otrokyní Kristovou, že věří v jednoho Boha, který stvořil nebe i 
zem, a že se s Ním zasnoubila láskou svého srdce a nikoho jiného 
za manžela nechce.

Jak prefekt uslyšel, že je křesťanka, a on měl od císaře pověření 
křesťany mučit, hned přikázal svým vojákům, aby ji zajali a vedli 
za ním do města, ale s úctou. Pro její rozumná slova si ji ještě více 
zamiloval a doufal, že hrozbou muk ji brzy odvrátí od Krista a při-
vede k sňatku s ním. Dívka, vedena vojáky, se celou cestu modlila.

Olibrius vešel do města, následujícího dne usedl přede vším lidem 
na soudnou stolici a nejprve nařídil přivést k výslechu sv. Markétu. 
Řekl jí: „Prosím tě, poslechni mě a přines bohům oběť, aby ses měla 
dobře. Okamžitě získáš velký majetek a budeš bohatší a slavnější než 
všechny tvé vrstevnice a váženější nad všechny ženy v tomto městě.“ 
Markéta odpověděla: „Já jsem se naučila poznání nebeského 
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Otce a Jeho jednorozeného Syna i Ducha Svatého, jediného 
Boha v Trojici, pravého a živého, a Jeho jediného uctívám. 
Jemu vždy přináším oběť chvály, ale bohům, které neznám, 
se klanět nebudu ani jim nebudu přinášet oběti, protože jsou 
bez duše i bez citu.“ Prefekt ji dále přemlouval: „Prosím tě znovu, 
Markéto, poslechni mě, vzdej úctu nepřemožitelným bohům a pojmu tě 
za svou milovanou manželku. Když mě neuposlechneš, marně ztratíš 
zdraví i sladký život a budeš podrobena mnoha krutým a nesnesitel-
ným mukám. Zahubím tě ocelí a ohněm.“ Svatá odvětila: „Nedoufej, 
že mou víru v Krista proměníš ve vaši nevěru. Ani laskavostí, ani 
hrozbami mě nepřesvědčíš. Jsem věrnou otrokyní mého Pána, který 
za mě dobrovolně trpěl a zemřel. Když On za mě vytrpěl kříž i smrt a 
neušetřil své přesvaté tělo, které přijal z přečisté Panny Marie, jsem 
povinna i já za Něj všemožně trpět a zemřít.“

Olibrius vzplanul hněvem, rozkázal ji přibít k mučidlům a želez-
nými trojzubci drásat její tělo. Ona pozvedla své oči k nebi a modlila 
se. Když ji tak krutě mučili, z jejího těla odpadávaly kousky masa 
a krev stékala na zem, takže bylo vidět i kosti. Prefekt se nemohl 
dívat na tak krutá muka, zakrýval si tvář a odvracel se. Všichni, 
kteří tam stáli, byli naplněni údivem nad takovým hrdinným sná-
šením utrpení. Poté Olibrius zvolal: „Dokdy se, Markéto, nad sebou 
neslituješ?! Vždyť tvé tělo už je zcela rozdrásané! Alespoň teď přivol 
k tomu, že přineseš oběť bohům, abys zcela nezahynula...“ Mučed-
nice odpověděla: „Ó hanebný pse, který požíráš lidská těla, kdybych 
poslechla tvou bláznivou radu a slitovala se nad svým tělem, jak by 
mohla má duše získat korunu věčné slávy v království nebeském?“

Potom prefekt nařídil sejmout mučednici z mučidel a uvrhnout 
ji do hluboké a ponuré kobky, naplněné běsovskými přízraky, kde 
bývali vězněni odsouzenci na smrt.

Svatá mučednice se v temnici modlila vroucím duchem k Bohu. 
Z hloubi srdce volala: „Shlédni na mě, ó Dobrý Bože, a uzdrav mé 
ranami zraněné a roztrhané tělo. Obnov mou duši a zachovej ji pro své 
království. Dej mi přemoci a pošlapat mého nepřítele, jako se šlape 
písek, abych s Tvou nepřemožitelnou pomocí setřela jeho sílu, aby i 
ve mně bylo navždy oslaveno Tvé přesvaté jméno!“

Když nastala noc a svatá se ještě stále modlila k Bohu, ďábel se 
osmělil vyděsit ji přízrakem. Bůh to tak dopustil k větší slávě své 
milé služebnice. Žalář se otřásl, objevilo se jakési ponuré světlo, 
jako by vycházelo z ohně zahaleného kouřem, a ukázal se ďábel 
v podobě velkého, strašného, barevného hada, kolem jehož těla se 
ovíjelo mnoho menších hadů. Svatá se však celou svou myslí upnula 
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k Bohu, přežehnala se znamením kříže a v tu chvíli zhynuly všech-
ny strašné démonické přízraky. Svatou mučednici ozářilo nebeské 
světlo, a když pohlédla vzhůru, spatřila, jako by se střecha vězení 
otevřela a ji jako by osvěcovaly paprsky slunce. Viděla také velký 
kříž, zářící nepopsatelným světlem, a nad křížem holubici, bílou 
jako sníh, která k ní promluvila lidským hlasem: „Raduj se, Marké-
to, moudrá holubičko Kristova, neboť jsi přemohla zlého nepřítele!“

Svatou Markétu naplnila nevýslovná radost a štěstí, její rozdrá-
sané tělo se začalo hojit; sama cítila, jak se jí zacelují rány a kůže 
přikrývá poraněná místa. Mizela veškerá bolest a slabost, až byla 
zcela zdravá jako na počátku a děkovala s velkou láskou Bohu. Tato 
mimořádná vidění a zjevení spojená s velkou duchovní útěchou 
trvala celou noc, dokud nenastalo svítání a nenadešel čas jejího 
posledního hrdinství.

Ráno prefekt Olibrius znovu zasedl k hanebnému a nespravedli-
vému soudu a shromáždil se všechen lid. Rozkázal přivést mučed-
nici ze žaláře k výslechu. Když uviděl jas v její tváři a shledal, že je 
zcela zdráva a po včerejších ranách není ani stopy, užasl. I lidé po 
takovém zázračném uzdravení začali mluvit o veliké Kristově moci. 
Jiní to však přičítali čárám. Když se prefekt vzpamatoval, začal ke 
svaté promlouvat: „Vidíš, Markéto, jak se o tebe bohové starají? Smi-
lovali se nad tebou a vyléčili tě z tvých ran. Sluší se, aby ses jim i ty 
za takové dobrodiní odvděčila přinesením oběti.“ Svatá odpověděla: 
„Poznej na mně moc mého Boha! Nesluší se, abych opustila živého 
a pravého Boha a sloužila vašim lživým a mrtvým bohům! Naopak 
ty bys měl poznat jediného, nebeského Boha a uvěřit v Něho. Ty jsi 
včera roztrhal mé tělo na kusy, a On mě nyní v jedné chvíli uzdravil.“

Rozhněvaný prefekt přikázal znovu svatou mučit. Opět ji proto 
pověsili na skřipec, přinesli zapálené svíce a pálili její tělo, takže 
už zcela zčernalo. Mučitel nařídil přitáhnout obrovský sud, naplnit 
ho vodou a vhodit do něj svázanou mučednici, aby se utopila. Když 
ji sluhové svázali a hodili do vody, hlasitě pronesla: „Pane Ježíši 
Kriste, kéž se tato voda stane naplněním mé touhy po mučednické 
smrti a znovuzrozením k věčnému životu, abych, když jsem vysvlékla 
starého člověka, oblékla nového.“

Když se tak mučednice modlila, země se zatřásla a uvolnila se jí 
pouta. Služebníky zachvátil velký strach a od sudu utekli. Na hlavu 
svaté zasvítil paprsek nevýslovného světla a znovu se zjevila bílá 
holubice podobná slunci, kterou viděla dříve, a dotýkala se nohama 
její hlavy. Pak znovu vzletěla vzhůru. Toto vidění viděla nejen sva-
tá, ale i někteří z přítomných, kdo byl toho hoden. Mezi lidmi bylo 
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mnoho tajných křesťanů. Potom se nad svatou objevil ohnivý sloup, 
který sahal až k nebi. Na sloupu byl kříž jako křišťál a vyzařoval 
jasné paprsky. Holubička vzlétla a posadila se na vrchol kříže. Shůry 
bylo slyšet hlas, který všichni slyšeli: „Pokoj tobě, Kristova nevěsto, 
Markéto! Nyní přijmeš nevadnoucí korunu slávy z rukou Pánových a 
On ti dá odpočinout v království nebeském spolu se svatými.“

Lidé nejenže slyšeli hlas, ale ještě i viděli, jak mučednice vyšla 
z vody s uzdraveným tělem, na němž nebylo ani stopy po popáleni-
nách. V tu chvíli velké množství mužů i žen uvěřilo v Krista, nazvali 
se křesťany a dali najevo, že jsou hotovi položit za Krista svůj život. 
Prefekt se vyděsil, když viděl, že se ke Kristu obrátilo takové množ-
ství lidí, a nevěděl, co dělat. Naplnil ho hněv a vzápětí poslal na lid 
ozbrojené vojsko s tasenými meči a nařídil jim, aby všechny, kdo 
oslavují Kristovo jméno, sťali.

Když přivedli svatou na popraviště, sklonila pod meč svou sva-
tou hlavu a byla popravena. Stalo se to v roce 307. Její duše byla 
vzata Pánovýma rukama a vznesla se s Ním do nebe. Tak svatá 
mučednice Markéta ukončila mučednické hrdinství 17. den měsíce 
července. Její utrpení popsal očitý svědek, Boží služebník Teotimus. 
On viděl všechna muka a stal se hodným být svědkem vidění, která 
je provázela a která byla zjevena svaté, a předal je věřícím k jejich 
duchovnímu užitku.

SVATÁ SYMFOROSA A SEDM JEJÍCH SYNŮ

Symforosa a sedm jejích synů žili v Tiburu.1 Její manžel se jme-
noval Getulius a její bratr Amancius. Oba byli důstojníci u vojska a 
oba byli usmrceni pro svou víru. Soudce, který je vyšetřoval, uvěřil 
v Krista a spolu s nimi podstoupil mučednickou smrt. Jmenoval 
se Cerealus.

Symforosa ovdověla, pohřbila těla těchto mučedníků a s horli-
vostí vychovávala své syny ke křesťanské statečnosti. Jména jejích 
synů byla: Krescens, Julián, Nemesius, Primitivus, Justin, Stak-
teus a Eugenius. Kdysi se matka svého nejmladšího syna Eugenia 
tázala: „Co bys dělal, kdyby tě nutili obětovat modlám?“ Eugeni-
us odpověděl: „Raději bych se dal na kusy roztrhat, než bych 

1 dnes Tivoli
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obětoval modlám.“ Také 
ostatní prohlásili, že žádná 
hrůza a ukrutnost je neod-
vrátí od Krista.

V té době císař Had-
rián (117–138) dokončoval 
v Tiburu, na jižní straně 
Říma, svůj palác a přijel 
tam. Slavnostní otevře-
ní letohradu bylo spojeno 
s přinášením obětí. Někdo 

krutému císaři poradil, aby bohům obětoval jejich nepřátele — křes-
ťany — nejlépe početný zbytek rodiny Symforosy.

Se Symforosou pak bylo zatčeno i jejích sedm synů a všichni 
byli předvedeni před císaře, který jim pohrozil: „Buď ty a tví synové 
přinesete oběti bohům, anebo budete sami obětováni. Tak přísahám 
při nesmrtelných bozích!“ Na to Symforosa řekla: „Jaké je to pro 
nás štěstí, že budeme Bohu obětováni!“

Po tomto hrdinném vyznávání víry byla Symforosa odvedena do 
Herkulova chrámu. Za odmítnutí přinést mu oběť byla bičována a 
pak pověšena za vlasy. Nakonec byla s těžkým kamenem na hrdle 
utopena v řece Aniu.1

Také jejích sedm synů, skutečných bratrů v Kristu, se Hadrián 
hrozbami marně snažil přimět k tomu, aby uctili jeho bohy a proto je 
dal různým způsobem v Herkulově chrámu na sloupech krutě mučit. 
Na závěr Krescensovi probodli kati hrdlo, Juliánovi vrazili dýku do 
prsou, Nemesiovo srdce prokláli oštěpem, Primitivovo tělo probod-
li, Justinovi roztříštili boky a pak mu uřezávali jednotlivé údy, do 
Staktea stříleli šípy a nejmladšímu Eugeniovi rozsekli mečem hlavu.

Jak uvádí martyrologium, po různém způsobu drastického usmr-
cení byli pohřbeni v Římě na Tiburtinské silnici u devátého milníku. 
Stalo se to roku 120.

Z ostatků tam uložených císař Karel IV. získal v roce 1355 část 
pro hlavní pražský chrám.

1 řeka Aniene
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SVATÝ PAMBO

Ctihodný Pambo setrvával v půs-
tu, modlitbách a sebezapírání až do 
pokročilého věku. Svůj mnišský 
duchovní zápas sváděl v Nitrijské 
poušti v Egyptě. Mnoho velkých sva-
tých otců svědčilo o jeho ctnostném, 
dobročinném a svatém životě. Svatý 
Antonín Veliký,1 jehož byl žákem, o 
něm řekl: „Pambo dal v sobě pře-
bývat Božímu Duchu skrze bázeň 
Boží, kterou byl naplněn.“ Svatý 
Pimen svědčí: „U otce Pamba jsme 
viděli tři hlavní skutky — každoden-
ní půst, mlčení a ruční práci.“ Svatý 
Teodor Studita2 o ctihodném Pambovi podal takové svědectví: „Ať 
je Pambo důstojně oslavován jako velký ve slovech i ve skutcích.“

Svatý Pambo vynikal mlčenlivostí, pokorou a láskou k bližním; 
ačkoli se nikdy vědám neučil, ba ani číst neuměl, dosáhl neobyčejné 
moudrosti, prýštící ze spojení s Bohem.

Sókratés Scholastikos o něm napsal, že jednou požádal jednoho 
starého mnicha, aby ho naučil žaltář. Mnich začal číst 39. žalm, 
jehož první verš zní: „Řekl jsem: budu bdít nad svými cestami, abych 
nezhřešil jazykem.“ Jak Pambo uslyšel tato slova, nechtěl už další 
verše poslouchat a odešel se slovy: „Stačí mi, když se tento jeden 
verš naučím plnit skutkem.“ Více už pak k svému učiteli nepřicházel. 
Za šest měsíců ho mnich náhodně uviděl a zeptal se ho: „Proč jsi ke 

1 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 17. ledna, str. 108
2 viz IV. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 11. listopadu, str. 217
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mně dosud nepřišel?“ Pambo odpověděl: „Ještě jsem se nenaučil ten 
verš, který jsi mi přečetl, naplňovat skutkem.“ Uběhlo mnoho let a 
některý z jemu známých otců se ho otázal: „Už ses ten verš naučil, 
bratře?“ Pambo odpověděl: „Devatenáct let jsem se ho bez přestání 
učil a sotva jsem se naučil vykonávat skutkem to, čemu učí.“

Bůh Pamba osvítil natolik, že dobře rozuměl Písmu svatému, a 
druhým, jak o něm píše Palladius, se stal zkušeným učitelem. Jeho 
učedníky byli v Egyptě dobře známí čtyři bratři: Dioskoros, Ammo-
nius, Eusebius a Eutymius, kteří byli nazýváni „velikými“, jak se o 
nich zmiňuje životopis sv. Jana Zlatoústého. První z nich, Dioskoros, 
se později stal hermopolským biskupem. Není to však ten Dioskoros, 
který byl heretik, prokletý IV. všeobecným koncilem svatých otců, 
ale jiný stejného jména, který žil dříve. Rovněž i Dracontius, biskup 
a Kristův vyznavač, jehož ariáni poslali do vyhnanství, byl v mládí 
také učedníkem sv. Pamba.

Ctihodný otec Pambo měl mezi jinými mnoha velkými ctnostmi 
i tu, že zcela pohrdal zlatem a stříbrem. Když sv. Melánie Římská 
všude rozdávala své převeliké majetky potřebným kvůli Kristu, přišla 
i do Alexandrie, kde uslyšela o Pambovi. Šla za ním s alexandrijským 
presbyterem Izidorem, který dbal o poutníky. Přišla na poušť a nesla 
s sebou tři sta liber stříbra.1 Prosila ho, aby si z přineseného stří-
bra vzal, kolik chce. On se na stříbro ani nepodíval, ani nepozvedl 
hlavu od své ruční práce, pletl totiž právě košík, jen jí odpověděl: 
„Ať ti Pán odplatí úctu, kterou k Němu chováš.“ Když však naléhala 
prosbami, aby si vzal aspoň něco, Pambo řekl bratrovi, který mu 
sloužil: „Vezmi stříbro, ale buď obezřetný, a rozdej je bratřím v Libyi 
a na ostrovech, kde jsou velmi chudí, protože jejich země je neúrodná. 
Ale těm, co jsou v egyptských monastýrech, nedávej nic, protože jejich 
země je úrodná a mohou se o své potřeby postarat z vlastní práce.“

Ctihodná Melánie dala všechno přinesené stříbro do rukou toho 
bratra, aby je rozdal, a Pambovi řekla: „Otče, abys věděl, kolik je 
toho stříbra, co dávám, je to tři sta liber.“ On odpověděl: „Má dcero, 
Bůh, k jehož slávě jsi svůj dar obětovala, nepotřebuje od tebe 
znát váhu stříbra, které daruješ. Copak ten, který zvážil hory, 
neví, kolik je tvého stříbra? Kdybys to stříbro darovala mně, 
právem bys mohla udat i jeho váhu, jestliže jsi je však oběto-
vala Bohu, který nepohrdl ani dvěma haléři chudé vdovy, ale 
přijal je ochotněji než mnohá bohatství, pomlč o tom. Pokoj 
s tebou!“

1 asi 120 kg
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K Pambovi jednou přišel otec Pior a přinesl s sebou kůrku su-
chého chleba. Pambo se ho zeptal: „Proč sis s sebou, otče, přine-
sl chleba?“ Pior odpověděl: „Abych tě nezatěžoval.“ (Jinými slovy: 
abych neumenšil množství tvého chleba, jím svůj.) Zanedlouho šel 
otec Pambo k otci Piorovi, také vzal s sebou suchou kůrku chleba 
a namočil ji do vody. Když to Pior viděl, řekl: „Proč jsi, otče, přinesl 
s sebou namočený chleba?“ Pambo odpověděl: „Abych nejen chleba, 
ale ani tvou vodu neumenšil.“

Jednou sv. Atanáš, arcibiskup Alexandrijský požádal ctihodného 
Pamba, aby za ním přišel do Alexandrie. Stařec šel spolu s několika 
bratry. Když uviděl některé věřící, jak sedí a nevěnují pozornost 
procházejícím mnichům, řekl jim: „Vstaňte a pozdravte mnichy s 
úctou, abyste od nich obdrželi požehnání. Neboť oni často rozmlouvají 
s Bohem a jejich ústa jsou svatá.“

Po příchodu do města, uviděl ženu, zjevnou hříšnici, která se 
k svádění mužů velmi malovala. Stařec začal plakat. Bratři se ho 
zeptali: „Proč pláčeš, otče?“ Odpověděl: „Pláču ze dvou důvodů: 
kvůli záhubě duše té ženy a také proto, že sám nevěnuji tako-
vou starostlivost své duši, jakou ona věnuje svému tělu. Ona 
se zdobí a zkrášluje, aby se líbila mužům, a já se nestarám o 
to, abych ozdobil svou duši tak, aby se líbila Bohu.“

Jednou přišel na poušť arcibiskup Teofi lus, aby navštívil otce 
Pamba. Otec Pambo s ním však nepromluvil. Když nakonec bratři 
řekli Pambovi: „Otče, řekni arcibiskupovi něco, aby mohl být du-
chovně povzbuzen,“ odpověděl: „Nepovznáší-li ho mé mlčení, nebude 
povznesen ani mými slovy.“

Otec Pambo měl hlubokou duchovní vnímavost a nikdy se nesmál 
ani neusmíval. Jednoho dne ho chtěli běsi rozesmát; přivázali k peru 
provázek, táhli ho jako nějakou těžkou kládu a jeden na druhého 
volali: „Pomozte! Pomozte!“ Když to Pambo viděl, zasmál se. Běsi se 
začali radovat: „Hurá, hurá, Pambo se zasmál!“ On jim však odpově-
děl: „Já jsem se vám neotevřel smíchem, ale vysmíval jsem se vaší sla-
bosti, že je vás tolik a neunesete jedno pero.“ Běsi zahanbeně utekli.

Učedníci o něm vyprávěli, že byl v rozhovorech velmi opatrný a 
v odpovědích rozvážný. I když se ho někdo ptal na něco z Písma sva-
tého nebo na cokoli jiného, neodpovídal hned. Nejprve dlouho mlčky 
přemýšlel a pak často říkal: „Nevím, co na tuto otázku odpovědět.“ 
Někdy až za tři dny či za tři týdny a často i za tři měsíce dával od-
pověď. Jeho odpovědi byly pravdivé a velmi užitečné, neboť je vložila 
do jeho mysli Boží milost. Všichni proto přijímali slovo z jeho úst 
s bázní jako z úst Božích. Byli si vědomi, že skrze něho hovoří Bůh.
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Za jeho dnů žili v egyptských krajích dva rodní bratři — Paisij a 
Izaiáš — synové bohatých rodičů. Jejich otec byl slovutný kupec, 
který cestoval s drahým zbožím až do Španělska. Po smrti rodičů 
rozdělili mezi sebou velký majetek, který jim zůstal, a řekli si: „Jaký 
si zvolíme život, bratře? Budeme-li kupci jako náš otec, kdo ví, komu 
zůstanou plody naší práce. A ještě se budeme muset bát, abychom 
neupadli do nějakého neštěstí či lupičům do rukou anebo abychom 
neztroskotali na moři. Vyberme si proto raději mnišský život, aby-
chom nezahubili své duše a rodičovský majetek uložili do nebeské 
pokladnice.“ Tak se uradili a zřekli se světa.

Jeden svou část majetku ihned rozdal chudým, chrámům a mo-
nastýrům, nic si nenechal a odešel na poušť. Naučil se jakémusi 
drobnému řemeslu, s jehož pomocí se živil prací svých rukou, a žil 
sám v Bohu, oddaný vroucné modlitbě a půstu. Druhý vybudoval 
malý monastýr nedaleko světských obydlí a poté, co přijal několik 
bratrů, poskytoval přístřeší poutníkům a živil žebráky. Postavil i 
útulek a nemocnici a nemocným sloužil z upřímného srdce. V sobotu 
a neděli pořádal dva, tři či dokonce čtyři vydatné obědy pro chudé.

Tak oba bratři prožili několik let a odešli k Pánu. Po jejich smrti 
nastala mezi mnoha bratry duchovní beseda a nehříšný spor o obou 
těchto bratřích. Jedni více chválili toho, co rozdal jednou provždy 
svůj majetek a šel na poušť, aby zde setrvával v mlčení. Jiní více 
oceňovali druhého bratra, který ze svého majetku dlouhý čas sloužil 
poutníkům, chudým a nemocným. V tomto sporu nemohli dojít mezi 
sebou ke shodě, a proto se šli na to zeptat ctihodného Pamba: „Který 
z těchto dvou byl milejší Bohu a kdo z nich obdržel větší odměnu?“ 
Pambo se nad jejich otázkou zamyslel a pak odpověděl: „Oba jsou 
dokonalí v Bohu, neboť ten, který se staral o putující, se stal podob-
ný Abrahamovi, a ten, který se stal poustevníkem, svatému proroku 
Eliášovi. Oba byli Bohu stejně milí.“

Bratři s tím ale nesouhlasili a mezi sebou rozvážnému úsudku 
protiřečili. Jedni více chválili bratra, který se stal poustevníkem, a 
říkali, že vykonal evangelijní přikázání prodat svůj majetek, rozdat 
chudým, vzít kříž, jít za Kristem a po všechny dny snášet žízeň a 
hlad. Kdežto bratr, který se staral o poutníky, sice sloužil chudým 
ze svého majetku, ale také ho sám užíval a jedl a pil s poutníky 
a s nemocnými. Protivníci však namítali, že ten, který se staral o 
pocestné, splnil Kristovo slovo řečeno v evangeliu: „Nepřišel jsem, 
abych si dal sloužit, ale abych sloužil,“ a dodávali: „Posloužil tak 
mnoha lidem, když vycházel každého dne na cesty a hledal putující, 
žebráky, nemocné, chudé a přiváděl je do svého domu, kde jim posky-
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toval odpočinek a vše, co potřebovali. Jestliže za jednu číši studené 
vody podané žíznivému Bůh slibuje odměnu, oč větší je pak odměna 
pohostinného bratra, který nasytil bezpočet hladových a žíznivých a 
každému nemocnému sloužil jako Kristu.“

Když ctihodný Pambo viděl takové neshody mezi bratry, řekl jim: 
„Počkejte chvíli, bratři, dokud mi to Bůh nezjeví, a pak vám to povím.“ 
Uplynulo několik dní a bratři k němu znovu přišli, aby se dozvěděli 
odpověď na svou otázku. Stařec jim řekl: „Před Bohem vám pravím, 
že jsem viděl oba bratry Paisije a Izaiáše, jak spolu stojí v ráji.“ Když 
to všichni bratři uslyšeli, upokojili se a vzdali chválu Bohu.

Stařec měl ohledně dvou bratří zcela jasno z Božího zjevení. Jak 
velkou milost od Boha má ten, kdo byl před svou smrtí hoden vidět 
rajskou blaženost! A nejenže je viděl, ale z hojné Boží milosti, která 
v něm přebývala, se připodobnil obyvatelům ráje. Už v porušitelném 
těle, během svého života mezi lidmi, bylo na obličeji starce vidět 
rajskou neporušenost. Měl jas nejen v duši, ale i ve tváři. Jak je 
napsáno v Pateriku,1 byl to jas téže slávy, která zářila z tváře sva-
tého proroka Mojžíše.

Po tři léta se otec Pambo modlil se k Bohu slovy: „Pane, prosím 
Tě, abys mne neoslavoval na zemi.“ Bůh, který své milé vyslýchá 
podle své vůle, ho oslavil natolik, že bratři se nemohli dívat na jeho 
tvář pro slávu, kterou zářila. Tak byl svatý oslaven na zemi ve svém 
těle dříve, než byl oslaven v nebi. Když po sedmdesáti letech jeho 
života nadešel čas jeho blažené smrti, řekl bratřím, kteří ho obstou-
pili: „Od té doby, co jsem se usadil na této poušti, postavil si celu 
a žil v ní, neuplynul ani jeden den, kdy bych do úmoru nepracoval 
svýma rukama. Nepamatuji si také, že bych kdy jedl chléb, který mi 
někdo dal zadarmo, ale vždy jsem si ho vydělal prací svých rukou, 
a z mých úst nevyšlo žádné slovo, za něž bych se nyní musel stydět 
a činit pokání. Odcházím proto k Bohu tak, jako bych bohumilý a 
mnišský život teprve začínal.“

S těmito slovy odevzdal svou důstojnou a svatou duši do rukou 
Božích. Netrpěl žádnými tělesnými bolestmi. Takový byl život a smrt 
tohoto Božího muže. Jeho svaté modlitby ať pomáhají i nám hříšným 
a vedou nás k bohumilému životu a dobré smrti z milosrdenství 
našeho Pána Ježíše Krista, jemuž buď s Otcem i s Duchem svatým, 
čest i sláva nyní i vždycky i na věky věků. Amen.

1 starobylé sbírky výroků svatých otců poustevníků a vyprávění o jejich 
životech a skutcích
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SVATÁ MAKRINA

Svatá Makrina se narodila v Kappa-
dokii roku 327 za vlády Konstantina Veli-
kého (306–337). Jejími rodiči byli Basil a 
Emmelie.1 Makrina byla jejich prvním dí-
tětem, starší sestrou Basila Velikého,2 Ře-
hoře Nysského,3 Petra ze Sebaste4 a dalších 
šesti sourozenců. Ctnostní rodiče měli čty-
ři syny a šest dcer. První dceru pojmeno-
vali Makrina po babičce, matce jejího otce, 
sv. Makrině,5 která za vlády císaře Gale-
ria (293–305) trpěla spolu se svým manželem 
pronásledování pro Krista.

Matka vychovávala Makrinu na základě 
Písma svatého a učila ji číst a psát, počína-
je však ne z pohanských báchorek a bás-
nických výtvorů (jak to obvykle činily jiné 
matky), kde je mnoho nevhodného pro čistý 
dívčí rozum, ale z Šalamounovy moudrosti 
a z Davidových žalmů i jiných knih Písma. 

Dívka se učila rychle a v jejích ústech vždy bylo Boží slovo a mod-
litební zpěvy. Matka ji také učila ručním pracím a nedovolovala jí 
zahálet anebo ztrácet čas dětskými hrami.

1 viz II. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 30. května, str. 362
2 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 1. ledna, str. 18
3 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 10. ledna, str. 71
4 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 9. ledna, str. 68
5 památka sv. Makriny Starší se slaví 14. ledna
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Když bylo Makrině dvanáct let, mnoho zámožných a urozených 
otců ustavičně přemlouvalo jejího otce, aby ji provdal, neboť ka-
ždý ji chtěl pro svého syna za manželku. Moudrý otec vybral ze 
všech jednoho mladíka, který vynikal nejen urozeným původem, 
ale i rozumem a dobrým charakterem, a zasnoubil mu svou dceru 
Makrinu. Odložil však sňatek, dokud dívka nedospěje. Bůh, který 
svou prozřetelností vše moudře řídí, přeťal dočasný mladíkův život 
a povolal ho k životu věčnému. Tehdy Makrina pochopila marnost 
světa a rozhodla se zachovat své panenství do konce svého života, 
aby se mohla zasnoubit nebeskému Ženichovi, Kristu.

Poté co její otec odešel k Pánu, byla neúnavnou pomocnicí ovdo-
vělé matce i svým bratřím a sestrám a jako nejstarší jim byla učitel-
kou a rádkyní jako druhá matka. Svého bratra Naukracia, když byl 
mladý, přivedla svými pro duši prospěšnými slovy k poznání Boží 
lásky a k rozhodnutí pro čistý život. Naukracius všechno opustil, 
šel na poušť a sloužil starým poustevníkům. Zemřel ještě mladý. 
Převrátil se s ním člun, když v řece lovil ryby, a on se utopil. Basil se 
v té době vrátil domů ze studií, na kterých strávil v různých zemích 
mnoho let. Ze sourozenců byl druhý nejstarší, hned po Makrině. 
Svatá Makrina se nad mrtvým tělem Naukracia obrátila na Basila: 
„Co by bylo s tvou duší, kdyby tu teď leželo tvé tělo?“ Basila tato 
slova hluboce zasáhla. Zakrátko ho Makrina přivedla slovy, která jí 
vnukl sám Duch svatý, k takové pokoře myšlení, že vším světským 
pohrdl a přijal mnišský život.

I Makrinina matka, sv. Emmelie, na radu této prozíravé dívky, 
zajistila ostatním svým dcerám bezúhonné manželství, otrokům a 
otrokyním darovala svobodu, opustila halas a starosti tohoto po-
míjivého světa a založila ženský monastýr. Obě společně, matka a 
dcera, se zasnoubily Kristu a přijaly mnišský způsob života. Přidaly 
se k nim i některé z jejich otrokyň, neboť toužily se spolu s nimi 
odříci světa a sloužit Bohu.

Všechno pak měly společné — společně bydlely, společně jedly a 
měly stejný oděv. Vše potřebné k životu přijímaly všechny stejně a 
jednomyslně sloužily Pánu v poníženosti, pokoře a vzájemné lásce. 
Od světských tužeb a marného vyvyšování se zcela osvobodily. Jejich 
sláva spočívala v tom, že nebyly nikomu známé. Jejich bohatství 
bylo v chudobě, jejich pokrm ve zdrženlivosti. Vše pozemské ze sebe 
setřásly jako prach a k jedinému Bohu upínaly svou mysl a nořily 
se v Něm. Oddávaly se modlitbám a zpěvu žalmů ve dne i v noci. 
To byla jejich neustálá práce i odpočinek od práce, že se vždy učily 
setrvávat v myšlenkách na Boha a v modlitbách. Starosti o potřeby 
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těla a činnosti s tím spojené považovaly spíše za nicotné pachtění, 
než za práci samotnou. Přebývaly v těle, ale následovaly beztělesné. 
Se srdcem hořícím láskou k Bohu spolu stály před Bohem v mod-
litbách. Takový život vedly mnoho let, až do stáří a smrti.

Když ctihodná Emmelie odevzdala svou svatou duši do Božích 
rukou, děti svou matku pochovaly v hrobě jejich otce.

Zanedlouho poté byl sv. Basil jmenován arcibiskupem Caesa-
reje Kappadocké. Svého bratra Řehoře, zvaného Nysský, vysvětil 
na kněze. Vzal k sobě i druhého bratra — Petra — a přijal ho mezi 
duchovenstvo. Když se to sv. Makrina dozvěděla, zaplesala duchem.

O devět let později sv. Basil odešel k Pánu. Makrina se nad tím 
velmi rmoutila. Ne však proto, že by truchlila nad bratrovou smrtí, 
ale proto, že pohaslo tak veliké světlo v církvi Boží, která tak přišla 
o nepohnutelný sloup zbožnosti.

Brzy se přiblížil čas odchodu k Bohu i samotné sv. Makrině. O 
jejím důstojném skonu sv. Řehoř Nysský, biskup a mladší bratr 
Makriny, napsal: „Devět měsíců po smrti Basila se v Antiochii konal 
sněm biskupů. Byl jsem na něm i já. Po koncilu jsem chtěl navštívit 
naši sestru Makrinu, protože jsem ji už dlouho neviděl. Příčinou bylo 
mnoho těžkostí a protivenství, kterým jsem byl vystaven, odevšad 
vyháněný ariány. Vydal jsem proto teď k ní. Když už jsem ušel notný 
kus cesty a blížil se k cíli, byl to den před mým příchodem k sestře, 
stalo se, že v noci, když jsem odpočíval, měl jsem ve snu takové 
vidění: Zdálo se mi, že nesu na rukou mučednické ostatky, z nichž 
vycházely jasné paprsky jako z čistého zrcadla nastaveného proti 
slunci, takže mé oči nemohly hledět na tento jasný lesk. Toto vidění 
se tu noc zopakovalo třikrát. Nemohl jsem to, co jsem viděl, pochopit, 
ale sestoupil mi do duše jakýsi smutek.

Pokračoval jsem v cestě a očekával, co mi Pán chce tímto snem říci. 
Když jsem se přiblížil k místu, kde ctihodná Makrina vedla andělský 
a nebeský život, cestou se ke mně přidalo mnoho poutníků. Zeptal 
jsem se jednoho z nich, svého známého, na sestru Makrinu. Řekl 
mi, že je vážně nemocná. Spěchal jsem tedy za ní, hluboce v duši 
zarmoucen. Když jsem přišel do monastýru, nejprve jsem vešel do 
chrámu. Po modlitbě a požehnání jsem si všiml, že mezi řeholnicemi 
není jejich igumenie, má sestra Makrina. S rozechvělým srdcem jsem 
šel do její cely, kde jsem ji nalezl vážně nemocnou. Ležela ne na loži, 
ale na zemi, na prkně pokrytém pytlovinou, a pod hlavou bylo dřevo 
rovněž pokryté pytlovinou.

Když mě uviděla ve dveřích, uklonila se, padla na ruce a nemohla 
vstát. Rychle jsem ji zvedl, položil zpět na místo a se slzami jsem 
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se s ní přivítal. Pozvedla ruce k Bohu a řekla: ‚Děkuji Ti, Pane, můj 
Bože, že jsi mi prokázal toto dobrodiní, splnil mé přání a poslal své-
ho služebníka, aby navštívil Tvou služebnici.‘ Pak se mnou začala 
rozmlouvat a při tom přemáhala tělesnou bolest, neboť nechtěla pů-
sobit zármutek mé duši. Vzpomněla i velkého Basila; tehdy jsem ve 
svém srdci pocítil velký smutek a nedokázal se ubránit slzám. Když 
to uviděla, začala hovořit o něčem jiném a vyprávěla o podivuhodné 
Boží prozřetelnosti, o budoucím věku, o tom, proč je člověk stvořen 
i jak se stal smrtelným a jak dočasnou smrtí přechází do věčného 
života. Byla naplněná Duchem svatým, takže z jejich úst, jako z ně-
jakého pramene, vytékala milost a celá její mysl byla ponořena do 
nebeských tajemství.

Viděl jsem, že má sestra je blízka smrti, a čekal jsem, jak se má 
naplnit mé vidění, které jsem měl ve spánku a které se mi už začínalo 
otvírat. Vyložil jsem si ho tak: mučednické ostatky, to je má sestra 
Makrina, která mnoha lety přísných půstů a sebezapírání z lásky 
k Bohu umrtvila své tělo jako mučednice a zcela zemřela hříchu. Zá-
řivé paprsky vycházející z ostatků, znamenaly milost Ducha svatého, 
která v ní přebývá.

Když už se den chýlil k večeru, čas večerního zpěvu nás svolal do chrá-
mu. Nemocná nás proto propustila a sama se vroucně modlila k Bohu.

Následujícího dne jsem přišel znovu a poznal jsem, že již umírá. 
V poledne ještě více zeslábla, přestala mluvit a začala hovořit jen 
s Bohem v modlitbě. Pozvedala k Němu své ruce a modlila se tichým 
hlasem, že jsme ji téměř neslyšeli.

Slova její modlitby byla tato: ‚Ty jsi nás, Pane, zbavil strachu ze 
smrti a učinil jsi tak, že konec tohoto dočasného života nám bude 
počátkem věčného, lepšího života. Na krátký čas uklidňuješ naše těla 
spánkem smrti a znovu je probouzíš posledním zatroubením polnice.

Naše smrtelné tělo, stvořené Tvýma rukama, svěřuješ zemi, a to, 
co jí dáváš, z ní zase vezmeš a proměníš to, co je smrtelné a ošklivé, 
v nesmrtelnost a krásu. Tys nás osvobodil od prokletí a hříchu. Ty 
jsi rozdrtil hlavu hada a vyrval z jeho útrob člověka, jehož pozřel. 
Ty jsi zničil brány pekla a pošlapal moc toho, kdo měl vládu nad 
smrtí. Otevřel jsi nám cestu ke vzkříšení. Dal jsi těm, kteří se Tě bojí, 
znamení — Tvůj svatý kříž — k přemožení nepřítele a k utvrzení a 
zachování našeho života.

Věčný Bože, jemuž jsem se odevzdala z matčina lůna, Tebe si má 
duše zamilovala z celé své síly a Tobě jsem od mládí odevzdala svou 
duši i tělo. Pošli ke mně zářivého anděla, aby mě zavedl na místo 
světla a pokoje, k vodám odpočinku a do lůna svatých otců. Ty jsi 
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odstranil plamennou zbraň, která bránila vejít do ráje, a otevřel jsi 
ho lotrovi s Tebou ukřižovanému, když se svěřil Tvému milosrdenství. 
Rozpomeň se ve svém království i na mě, svou otrokyni, neboť 
jsem se ukřižovala spolu s Tebou, když jsem přibíjela bázní 
Boží své tělo a vždy se bála Tvých soudů. Kéž mě od Tvých vy-
volených neodloučí strašná propast a ať mě závistivec nezastaví na 
cestě. Odvrať svou tvář od mých hříchů, jichž jsem se před Tebou 
dopustila pro svou přirozenou slabost ať už slovem či myšlenkou. 
Prosím odpusť mi, neboť Ty máš moc odpouštět hříchy! Dej, aby 
až se má duše osvobodí od těla, stanula před Tebou bez viny a 
poskvrny hříchu pro moc Tvé přesvaté krve a spasitelné smrti.‘

S těmito slovy ctihodná Makrina poznamenala křížem své oči, ústa 
a srdce a s modlitbou odevzdala svou duši do rukou Božích. Zdálo 
se, jako by usnula přirozeným spánkem. Když jsem se na ni díval, 
velmi jsem plakal. I řeholnice, které doposud zadržovaly slzy, aby 
nezarmoutily pláčem svou duchovní matku, se teď rozplakaly.

Byla mezi nimi i sestra jménem Vestiana, která pocházela ze se-
nátorského rodu, ale pohrdla slávou i bohatstvím, rozmary i příjem-
nostmi tohoto světa a připojila se ke ctihodné Makrině. Řekla mi: ‚Měl 
bys vědět i o této podivuhodné věci, otče, byl to zázrak,‘ a ukázala na 
Makrinině těle stopu po ráně, která tam kdysi byla, a začala mi vyprá-
vět: ‚Udělal se jí velmi bolestivý a nevyléčitelný vřed, který bylo nutné 
rozříznout, jenže k tomu bylo třeba uchýlit se k pomoci zkušených 
lékařů, aby se nemoc nerozšířila do celého těla a nezpůsobila smrt.

Její matka ji prosila a přesvědčovala, aby ránu ukázala lékařům, 
ale pro ni bylo velmi těžké nechat mužské oči, aby se na ni dívaly, 
anebo aby se jí někdo dotýkal, že se raději rozhodla snášet silnou 
bolest a přijmout smrt. Jednoho večera vešla do chrámové kaple 
a zamkla se v ní. Celou noc zde strávila na modlitbách a prosila o 
uzdravení samotného Boha, skutečného lékaře duše i těla. Boží mocí 
se rána zahojila a bolest odešla. Po ráně zůstala jen malá jizva na 
památku tohoto velkého Božího zázraku.‘“ Toto vyprávěla Vestiana 
a sv. Řehoř to zapsal.

Svatá Makrina zesnula v Pánu v roku 379.
Bůh podle míry víry rozděluje své dary. Více dává těm, kteří více 

věří. My věříme všemohoucí Boží moci a oslavujeme Otce i Syna i 
Ducha svatého nyní i vždycky až na věky věků, amen.
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SVATÝ SERAFIM SAROVSKÝ

Ctihodný Serafim Sarovský je 
ctěn jak pravoslavnými, tak i jinými 
křesťany po celém světě. Jako světec 
se proslavil jako mimořádný asketa, 
ale rovněž jako prorok, divotvůrce a 
v neposlední řadě i jako ten, který 
přijal od Boha dar uzdravovat tělesně 
i duchovně nemocné.

Svatý Serafi m se narodil 1. srp-
na roku 1759 ve městě Kursk a při 
křtu dostal jméno Prochor. Pocházel 
z kupecké rodiny. Jeho rodiče byli 
zbožnými křesťany a obdarovávali 
mnohými dary nejen okolní chrámy, 
ale i všechny potřebné lidi.

Celý život ctihodného Serafi ma 
byl doprovázen velkými znameními Boží milosti. Když jej v dětství 
jeho matka, která po smrti svého muže převzala všechny starosti 
spojené se stavbou kurského chrámu, jednou s sebou vzala k této 
stavbě, malý Prochor spadl z vysoké zvonice. Pán jej však ochránil 
a on zůstal zcela nezraněn. Když byl jindy jako dítě nemocný, zje-
vila se ve snu jeho matce Přesvatá Bohorodička a slíbila jí, že jej 
uzdraví. Brzy po této události, když kolem jejich domu procházel 
církevní průvod s kurskou zázračnou ikonou Přesvaté Bohorodičky, 
nazvanou „Znamení Matky Boží“, maminka vynesla malého Prochora 
z domu, on se k ikoně přivinul a zanedlouho byl uzdraven.

Ve svých sedmnácti letech se Prochor utvrdil ve svém rozhodnutí 
opustit svět a vydat se na cestu mnišského života. Obdržel k tomu 
matčino požehnání. Jeho matka jej požehnala velkým měděným 
křížem, který až do konce svého života nosil na hrudi. Po rozlou-
čení s matkou Serafi m odešel na pouť po hlavních pravoslavných 
svatyních.

V Kyjevo-pečerské lávře obdržel od starce Dositea požehnání, 
aby započal mnišský život v sarovském monastýru — poustevně — 
zasvěcenému Zesnutí Přesvaté Bohorodičky. Monastýr byl znám 
svými přísnými mnišskými regulemi.

Po dvou letech oddaného poslušenství Prochor těžce onemocněl 
a dlouhou dobu odmítal pomoc lékařů. Konečně ve třetím roce Pro-
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chorovy nemoci se mu 
zjevila Přesvatá Bohoro-
dička s apoštoly Petrem 
a Janem, a uzdravila 
jej. V roce 1786 Pro-
chor přijal mnišský po-
střih se jménem Serafi m 
(což hebrejsky znamená 
„planoucí“ nebo „hořící“) 
a v následujícím roce 
byl vysvěcen na jerodi-
ákona.1 Při jerodiákon-
ské službě ho Pán učinil 
hodným spatřit při bo-
hoslužbě svaté anděly i 
samotného Pána Ježíše 

Krista. V roce 1793 byl rukopoložen i na jeromonacha.2

Ve stejném roce odešel do samoty, kde se zcela uzavřel před vněj-
ším světem. Svatý Serafi m se usadil v malé lesní cele a v úplném 
soustředění se oddával modlitbám k Bohu, k Přesvaté Bohorodičce 
a svatým. V duchovním zápase se ďáblu nepodařilo sv. Serafi ma 
přelstít a přemoci, a to ani tehdy, když více než tisíc dní a nocí klečel 
na kameni s rukama pozdviženýma k nebi a modlil se. Zlý duch se 
jej proto snažil přemoci alespoň zvnějšku. Jednou ho přepadli zlí 
lupiči, kteří jej zbili až k smrti. Když nabyl vědomí, doplazil se do 
své cely a ráno se s velkými obtížemi dostal do monastýru. Přivolaní 
lékaři byli překvapeni, že Serafi m po takovém bití zůstal naživu. 
Měl proraženou lebku, zhmožděnou hruď, zlomená žebra a mnoho 
tržných ran. Opět mu přišla na pomoc přesvatá Bohorodička, která 
jej — již potřetí v jeho životě — uzdravila.

V důsledku zranění však zůstal po celý zbytek života shrbený. 
Lupiče, kteří otce Serafi ma přepadli, se podařilo vypátrat. Otec jim 
odpustil a žádal, aby je netrestali. Jejich domy však při strašném 
požáru lehly popelem. Přišli pak jako kajícníci a vrhli se k nohám 
otce Serafi ma, kterého předtím málem zabili.

Po svém uzdravení se ctihodný Serafi m znovu vrátil do své lesní 
cely, kde pokračoval v modlitebním životě. Více než tři roky zacho-
vával tvrdou askezi v naprostém mlčení.

1 mnich, který má diákonské svěcení
2 mnich, který má kněžské svěcení
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V roce 1810, po patnáctiletém pobytu v lesní samotě, konečně 
otevřel dveře své cely a byl nápomocen všem, kteří potřebovali útě-
chu ve svých duchovních, ale i tělesných strastech. Za svou lásku 
k Bohu, pokoru a oddaný duchovní zápas jej Pán učinil hodným 
dalších duchovních darů (charismat) a sice darem proroctví a divů 
činění.

V listopadu roku 1825 se mu opět zjevila Přesvatá Bohorodička, 
tentokrát spolu se sv. Klementem Římským a Petrem Alexandrij-
ským, a nařídila mu, aby ukončil svůj přísně poustevnický život. 
Ctihodný Serafi m od té chvíle přijímal všechny, kteří za ním přichá-
zeli s prosbou o radu a duchovní útěchu a všechny s láskou vítal 
slovy: Kristus vstal z mrtvých, má radosti! Pak jim ukázal ikonu 
Matky Boží a dodal: „Hle, Radost všech radostí.“

Při jedné návštěvě se poutník ctihodného otce zeptal: „Otče, celou 
dobu mluvíte o milosti Ducha svatého, ale jak a kde mohu tuto milost 
poznat? Dobré skutky jsou viditelné. To znamená, že Duch svatý se 
může stát viditelným? A jak poznám, jestli je se mnou, nebo ne?“ 
Serafi m mu odpověděl: „Milost Ducha svatého, která nám byla 
dána při křtu, září v našem srdci navzdory hříchům a tmě, jež 
nás obklopují. Zjevuje se v nevysvětlitelném světle těm, kterým 
Pán odhaluje svou přítomnost. Svatí apoštolé přítomnost Du-
cha svatého pocítili hmatatelně.“

Jeho útěchyplná slova, jimiž obdařoval příchozí, vždy vycházela 
z Božího slova a děl svatých Otců a byla prodchnuta příklady světců. 
Všechny poutníky vždy poučoval o tom, aby neochvějně stáli ve víře 
a objasňoval jim, v čem spočívá svatá pravověrnost.

Svatý Serafi m se duchovně staral o sesterstvo budoucího velkého 
a slavného ženského Divejevského monastýru. Přesvatá Bohorodička 
mu krátce před smrtí oznámila přesný den jeho smrti. Roku 1833 
otec Serafi m během modlitby před ikonou Matky Boží odevzdal svou 
duši do rukou Božích. Na přímluvy sv. Serafi ma se na jeho hrobě 
děly mnohé zázraky, uzdravení a znamení, které pokračují až do 
dnešních dní…

V roce 1903 byl sv. Serafi m připočten k zástupu svatých. Jeho 
církevní památku slavíme 2. ledna dle juliánského a 15. ledna dle 
gregoriánského kalendáře a vyzvednutí ostatků 19. července dle 
juliánského kalendáře a 1. srpna dle kalendáře gregoriánského.
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SVATÝ PROROK ELIÁŠ

V třicátém osmém roce vlády jud-
ského krále Ásy se stal králem nad 
Izraelem Achab, syn Omrího. Kraloval 
nad Izraelem v Samaří dvacet dva let. 
Dopouštěl se toho, co je zlé v Hospo-
dinových očích, více než všichni, kdo 
byli před ním. Bylo mu málo chodit v 
hříších Jarobeáma, syna Nebatova. Vzal 
si za ženu Jezábelu, dceru Etbaala, krá-
le Sidóňanů, a chodil sloužit Baalovi a 
klaněl se mu. (1Kr 16,29–31)

Eliáš Tišbejský1z přistěhovalců gi-
leádských řekl Achabovi: „Jakože živ 
je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem 
službách, v těchto letech nebude rosa 
ani déšť, leč na mé slovo.“ I stalo se k 
němu slovo Hospodinovo: „Jdi odtud a 
obrať se na východ a skryj se u potoka 
Kerítu proti Jordánu. Z potoka budeš pít 
a přikázal jsem havranům, aby tě tam 
opatřovali potravou.“ Šel tedy a učinil, 

1 Vysvětlení ikony:
Prorok, bojovník za čistotu víry proti šíření modlářství okultizmu - 

tzv. negativním energiím. Po stranách jsou Baalovi služebníci, kteří vzývají 
falešná božstva. Nastal duchovní střet na hoře Karmel - oheň Hospodinův 
sestoupil z nebe (1Kr 18,1-46)

Bojuj i ty za návrat svého národa k pravému Bohu tak, jako prorok Eliáš!
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jak řekl Hospodin. Usadil se u potoka Kerítu proti Jordánu. A havra-
ni mu přinášeli chléb i maso ráno a chléb i maso večer a z potoka pil.

Uplynula řada dnů a potok vyschl, protože v zemi nenastaly 
deště. I stalo se k němu slovo Hospodinovo: „Vstaň a jdi do Sarepty, 
jež je u Sidónu, a usaď se tam. Hle, přikázal jsem tam jedné vdově, 
aby tě opatřovala potravou.“ Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel ke 
vchodu do města, a hle, jedna vdova tam sbírá dříví. Zavolal na ni: 
„Naber mi prosím trochu vody do nádoby, abych se napil.“ Když ji 
šla nabrat, zavolal na ni: „Vezmi pro mě prosím s sebou skývu chle-
ba.“ Řekla: „Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeno, 
mám ve džbánu jen hrst mouky a v láhvi trochu oleje. Hle, sbírám 
trochu dříví. Pak to půjdu připravit pro sebe a svého syna. Najíme se 
a zemřeme.“ Eliáš jí řekl: „Neboj se. Jdi a udělej, co jsi řekla. Jen mi 
z toho nejdřív připrav malý podpopelný chléb a přines mi jej. Potom 
připravíš jídlo pro sebe a svého syna, neboť toto praví Hospodin, Bůh 
Izraele: ‚Mouka ve džbánu neubude a olej v láhvi nedojde až do dne, 
kdy dá Hospodin zemi déšť.‘“

Šla a udělala, jak Eliáš řekl, a měla co jíst po mnoho dní ona i 
on i její dům. Mouka ve džbánu neubývala a olej v láhvi nedocházel 
podle slova Hospodinova, které ohlásil skrze Eliáše.

Po těchto událostech onemocněl syn té ženy, paní domu. V nemoci 
se mu přitížilo, ba již přestal dýchat. Tu řekla Eliášovi: „Co ti bylo do 
mých věcí, muži Boží? Přišel jsi ke mně, abys mi připomněl mou nepra-
vost a mému synu přivodil smrt?“ On jí řekl: „Dej mi svého syna!“ Vzal 
jí ho z klína, vynesl jej do pokojíku na střeše, kde bydlel, a položil ho 
na své lože. Pak volal k Hospodinu: „Hospodine, můj Bože, cožpak i té 
vdově, u které jsem hostem, způsobíš zlo a přivodíš jejímu synu smrt?“ 
Třikrát se nad dítětem sklonil a volal k Hospodinu: „Hospodine, můj 
Bože, ať se prosím vrátí do tohoto dítěte život!“ Hospodin Eliášův hlas 
vyslyšel, do dítěte se navrátil život a ožilo. Eliáš dítě vzal, snesl je z 
pokojíku na střeše do domu, dal je jeho matce a řekl: „Pohleď, tvůj 
syn je živ.“ Žena Eliášovi odpověděla: „Nyní jsem poznala, že jsi muž 
Boží a že slovo Hospodinovo v tvých ústech je pravdivé.“ (1Kr 17)

Po mnoha dnech, třetího roku, se stalo slovo Hospodinovo k Eli-
ášovi: „Jdi a ukaž se Achabovi, chci dát zemi déšť.“ Eliáš tedy šel, 
aby se ukázal Achabovi. V Samaří se rozmohl hlad. Achab si zavolal 
Obadjáše, správce domu. Obadjáš se velice bál Hospodina. Když dala 
Jezábel vyhladit Hospodinovy proroky, ujal se Obadjáš sta proroků, 
schoval je po padesáti mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a 
vodou. Achab Obadjášovi řekl: „Jdi ke všem vodním pramenům a ke 
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všem potokům v zemi; snad se najde tráva, abychom uživili koně a 
mezky a nemuseli porážet dobytek.“ Rozdělili si zemi, aby ji prošli. 
Achab šel sám jednou cestou a Obadjáš šel sám jinou cestou.

Když byl Obadjáš na cestě, hle, Eliáš mu jde vstříc. Obadjáš ho 
zpozoroval, padl na tvář a zvolal: „Jsi to ty, Eliáši, můj pane?“ Odvětil 
mu: „Jsem. Jdi a vyřiď svému pánu: Je zde Eliáš.“ Obadjáš řekl: 
„Čím jsem zhřešil, že vydáváš svého služebníka do rukou Achabovi, 
aby mě usmrtil? Jakože živ je Hospodin, tvůj Bůh, není pronároda ani 
království, kam by můj pán nebyl poslal, aby tě vyhledal. Když řekli: 
‚Není tady,‘ museli v tom království nebo pronárodu odpřisáhnout, že 
tě nenašli. A ty nyní říkáš: ‚Jdi a vyřiď svému pánu: Je zde Eliáš.‘ 
Stane se, že já od tebe odejdu a Hospodinův Duch tě odnese nevím 
kam. Já to půjdu oznámit Achabovi, on tě nenajde a zabije mě. Tvůj 
služebník se přece od mládí bojí Hospodina! Což mému pánu nebylo 
oznámeno, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy pro-
roky? Sto mužů z Hospodinových proroků jsem schoval po padesáti 
mužích v jeskyni a opatřoval je chlebem a vodou. A ty nyní říkáš: ‚Jdi 
a vyřiď svému pánu: Je zde Eliáš.‘ Vždyť mě zabije!“ Eliáš mu řekl: 
„Jakože živ je Hospodin zástupů, v jehož jsem službách, že se dnes 
před ním ukážu.“ Obadjáš šel tedy naproti Achabovi a oznámil mu to.

Achab šel Eliášovi naproti. Když Achab uviděl Eliáše, řekl mu: 
„Jsi to ty, jenž uvádíš do zkázy Izraele?“ Ten odvětil: „Izraele neuvá-
dím do zkázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodi-
nova přikázání a ty že chodíš za baaly. Ale nyní zařiď, ať se ke mně 
shromáždí na horu Karmel celý Izrael i čtyři sta padesát Baalových 
proroků a čtyři sta proroků Ašéřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou.“ 
Achab tedy obeslal všechny Izraelce a shromáždil proroky na horu 
Karmel. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl: „Jak dlouho bude-
te poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte 
ho; jestliže Baal, jděte za ním!“ Lid mu neodpověděl ani slovo.

Eliáš dále řekl lidu: „Jako Hospodinův prorok zbývám už sám, 
ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Ať nám dají dva býky. 
Oni ať si vyberou jednoho býka, ať ho rozsekají na kusy a položí na 
dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám totéž s druhým býkem: dám 
ho na dříví, ale oheň nezaložím. Vzývejte pak jména svých bohů a 
já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je 
Bůh.“ Všechen lid odpověděl: „To je správná řeč.“

Eliáš vyzval Baalovy proroky: „Vyberte si jednoho býka a připravte 
ho první, protože vás je víc. Potom vzývejte jména svých bohů, ale 
oheň nezakládejte!“ Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho 
a od rána až do poledne vzývali Baalovo jméno: „Baale, odpověz 
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nám!“ Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u 
zhotoveného oltáře. V poledne se jim Eliáš začal posmívat: „Volejte 
co nejhlasitěji, vždyť je to bůh! Třeba je zamyšlen nebo má nucení 
anebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí!“ Oni volali co nejhlasitěji 
a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polé-
vala krev. Minulo poledne a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy 
se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl, 
nikdo tomu nevěnoval pozornost.

Tu řekl Eliáš všemu lidu: „Přistupte ke mně!“ Všechen lid k němu 
přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář. Vzal dvanáct 
kamenů podle počtu kmenů synů Jákoba, k němuž se stalo slovo 
Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. Z kamenů vybudoval oltář 
ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro 
vysetí dvou měr zrní. Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a po-
ložil na dříví. Nato řekl: „Naplňte čtyři džbány vodou a vylijte ji na zá-
palnou oběť a na dříví!“ Potom řekl: „Udělejte to ještě jednou.“ Oni to 
udělali. Znovu řekl: „Udělejte to potřetí!“ Udělali to tedy potřetí. Voda 
tekla okolo oltáře a naplnila i příkop. Nastal čas, kdy se přináší obětní 
dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl: „Hospodine, Bože Abrahamův, 
Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já 
tvůj služebník a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slo-
va. Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že 
ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.“

I spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny 
i prsť, a vodu z příkopu vypil. Když to všechen lid spatřil, padli na 
tvář a volali: „Jen Hospodin je Bůh! Jen Hospodin je Bůh!“ Eliáš jim 
poručil: „Pochytejte Baalovy proroky! Nikdo z nich ať neunikne!“ Když 
je pochytali, zavedl je Eliáš dolů k potoku Kíšonu a tam je pobil.

Poté řekl Eliáš Achabovi: „Vystup vzhůru, jez a pij. Je slyšet hukot 
deště!“ Achab tedy vystoupil vzhůru, aby jedl a pil. Eliáš mezitím 
vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi 
kolena. Pak řekl svému mládenci: „Vystup a pohleď směrem k moři.“ 
On vystoupil, pohleděl a řekl: „Nic tam není.“ Eliáš pravil: „Opakuj to 
sedmkrát.“ Když to bylo posedmé, řekl: „Hle, z moře vystupuje mráček 
malý jako lidská dlaň.“ Eliáš mu řekl: „Vystup vzhůru a vyřiď Achabo-
vi: ‚Zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť!‘“ A vtom už k tomu došlo. 
Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab 
dal zapřáhnout a jel do Jizreelu. Hospodinova ruka byla s Eliášem. 
Podkasal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Jizreelu.

Po vítězství na Karmelu však nastalo pronásledování ze strany 
Jezábel a Eliáš byl nucen utéci. Po cestě na něj dolehl smutek, 
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přál si zemřít a řekl: „Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť 
nejsem lepší než moji otcové.“ (1Kr 19,4) Hospodin jej však posilnil 
skrze svého anděla a Eliáš znovu v poslušnosti Bohu šel čtyřicet 
dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorébu, kde kdysi Mojžíš do-
stal Desatero. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu 
zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh se zeptal: „Co tu chceš, Eliáši?“ 
Eliáš odpověděl: „Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, 
protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky 
povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mně ukládají o život, 
jak by mě o něj připravili.“

Bůh Eliášovi odpověděl: „Vyjdi a postav se na hoře před Hospo-
dinem.“ A tam se mu po silném větru, zemětřesení a ohni zjevil Pán 
v tichém, jemném vánku a povzbudil ho slovy: „Zachoval jsem v Izra-
eli sedm tisíc, jejichž kolena nepoklekla před Baalem a jejichž ústa ho 
nepolíbila.“ Potom přikázal prorokovi, aby se vrátil a udělal tři věci: 
pomazal Chazaela za krále nad Aramem, Jehúa za krále nad Izrae-
lem a Elizea1 za proroka místo sebe. Eliáš se tedy jako vždy poslušný 
Božímu slovu vrátil a pomazal místo sebe za proroka Elizea (1Kr 18).

Mezitím na krále Achaba dopadl Boží trest: bídně zahynul ve válce 
a psi chlemtali jeho krev podle Hospodinova slova, které pronesl 
ústy proroka Eliáše. Po Achabovi se stal králem jeho syn Achazjáš, 
který šel ve stopách svého otce a uctíval Baala.

Stalo se, že Achazjáš propadl mříží svého pokojíku na střeše v Sa-
maří a churavěl. Vyslal posly a řekl jim: „Jděte a dotažte se Baal-zebú-
ba, boha Ekrónu, zdali z tohoto ochoření vyváznu živ.“ Tu promluvil 
anděl Hospodinův k Eliášovi Tišbejskému: „Vstaň a vyjdi vstříc pos-
lům samařského krále a pověz jim: Což není Bůh v Izraeli, že se jdete 
dotazovat Baal-zebúba, boha Ekrónu? Proto Hospodin praví toto: Z 
lože, na něž jsi ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš.“ A Eliáš šel.

Když se poslové vrátili ke králi, zeptal se jich: „Jak to, že se vrací-
te?“ Odvětili mu: „Jakýsi muž nám vyšel vstříc a řekl nám: ‚Jděte zpět 
ke králi, který vás vyslal, a vyřiďte mu: Toto praví Hospodin: Což není 
Bůh v Izraeli, že se obracíš s dotazem na Baal-zebúba, boha Ekrónu? 
Proto z lože, na nějž jsi ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš.‘“ 
Otázal se jich: „Jak vypadal ten muž, který vám vyšel vstříc a mluvil k 
vám tato slova?“ Oni mu řekli: „Byl to muž v chlupatém plášti a bed-
ra měl opásaná koženým pásem.“ Tu řekl: „To byl Eliáš Tišbejský.“

Poslal pro něho velitele s padesáti vojáky. Ten k němu vystoupil, a 
hle, Eliáš seděl na vrcholu hory. Promluvil k němu: „Muži Boží, král 

1 Elíša
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rozkazuje: ‚Sestup!‘“ Eliáš veliteli těch padesáti odpověděl: „Jsem-
li muž Boží, ať sestoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých padesát!“ 
I sestoupil oheň z nebe a pozřel jej i jeho padesát. Král pro něho 
poslal opět jiného velitele s padesáti vojáky. Ten promluvil: „Muži 
Boží, toto praví král: ‚Rychle sestup!‘“ Eliáš jim odpověděl: „Jsem-li 
muž Boží, ať sestoupí oheň z nebe a pozře tebe i tvých padesát!“ I 
sestoupil Boží oheň z nebe a pozřel jej i jeho padesát. Ale král poslal 
ještě potřetí velitele s padesáti vojáky. Když tento třetí velitel přišel 
nahoru, poklekl před Eliášem a prosil ho o smilování. Promluvil k 
němu: „Muži Boží, kéž má v tvých očích život můj i život těchto tvých 
padesáti služebníků nějakou cenu. Hle, oheň sestoupil z nebe a pozřel 
oba předešlé velitele i jejich padesát vojáků. Kéž má nyní můj život 
v tvých očích nějakou cenu!“ Tu promluvil k Eliášovi Hospodinův 
anděl: „Sestup s ním. Neboj se ho!“

Povstal tedy, sestoupil s ním ke králi a promluvil k němu: „Toto 
praví Hospodin: Že jsi poslal posly s dotazem k Baal-zebúbovi, bohu 
Ekrónu, jako by nebyl Bůh v Izraeli, aby ses dotázal na jeho slovo, 
proto z lože, na něž jsi ulehl, nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš.“ I 
zemřel podle Hospodinova slova, které promluvil Eliáš. (2Kr 1,1–17a)

Když nadešel čas, kdy chtěl Hospodin vzít Eliáše ve vichru vzhůru 
do nebe, Eliáš se právě ubíral se svým učedníkem Elizeem z Gilgá-
lu. Eliáš řekl Elizeovi: „Zůstaň zde, protože mě Hospodin posílá do 
Bét-elu.“ Elizeus mu odvětil: „Jakože živ je Hospodin a jakože živ 
jsi ty, neopustím tě.“ Sestoupili do Bét-elu a potom šli do Jericha a 
pak k Jordánu. Tehdy Eliáš vzal svůj plášť, svinul jej, udeřil do vody 
a ta se rozestoupila, takže oba přešli po suchu. Jak přešli, Eliáš 
řekl Elizeovi: „Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od 
tebe vzat.“ Elizeus odpověděl: „Ať je na mně dvojnásobný díl tvého 
ducha!“ Eliáš mu řekl: „Těžkou věc si žádáš. Jestliže mě uvidíš, až 
budu od tebe brán, stane se ti tak. Jestliže ne, nestane se.“ Pak šli 
dál a rozmlouvali. A hle, ohnivý vůz s ohnivými koňmi je od sebe 
odloučil a Eliáš vystupoval ve vichru do nebe. Elizeus to viděl a 
vykřikl: „Můj otče! Můj otče! Vozataji Izraele!“ A pak už ho neviděl. 
I uchopil své roucho a roztrhl je na dva kusy. Pak zdvihl Eliášův 
plášť, který z něho spadl, vrátil se a postavil se na břehu Jordánu. 
Vzal Eliášův plášť, který z něho spadl, udeřil jím do vody a zvolal: 
„Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?“ Když udeřil do vody, rozestoupila se 
a Elizeus přešel. Viděli to proročtí žáci z Jericha, kteří byli naproti, 
a řekli: „Na Elizeovi spočinul duch Eliášův.“

Tak Pán oslavil svého věrného služebníka tím, že ho s tělem i 
duší vzal do nebe.
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Jméno Eliáš znamená „Hospodin je Bůh“. A to bylo vlastně také 
programem a náplní života tohoto proroka. Jeho horlivost za věrnost 
Hospodinu ho vedla k mnoha velkým duchovním střetům s mod-
lářstvím. Hořel velkou láskou k Bohu a toužil po tom, aby národ 
nekulhal na dvě strany, neklaněl se jiným bohům, ale aby uctíval 
jediného pravého Boha.

Na příkladu tohoto proroka vidíme, že Boží všemohoucnost je 
spojena s poslušností Božímu slovu: „Všechno jsem učinil podle tvého 
slova.“ Když ho Bůh poslal k potoku Kerít, šel. Když ho poslal do 
Sarepty, šel do Sarepty. Když mu Bůh řekl, co má udělat na hoře 
Karmel, řekl: „Ať se dnes pozná, že jsem učinil všechny tyto věci 
podle tvého slova.“ Podstatou prorockého ducha je tedy poslušnost 
víry a poslušnost Božímu slovu. Kéž je nám prorok Eliáš, který se 
za nás u Boha přimlouvá, příkladem horlivé lásky k Bohu a nekom-
promisního zachovávání prvního Božího přikázání.
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SVATÝ PROROK EZECHIEL

Izrael vnitřně odpadl od Hospodi-
na a trestem bylo, že upadl do baby-
lonského zajetí. Bůh, v této pro národ 
temné době, dává východisko skrze 
Božího muže, proroka Ezechiela. On 
svou duchovní zkušenost zaznamenal, 
je součástí Božího slova a vztahuje se 
proto i na novozákonní Izrael. Jsou v 
ní zakódovány duchovní zákonitosti, 
které platí i v současné době. Církev 
je v podobné situaci. Prožívá nejtěžší 
období svých dvoutisíciletých dějin.

Bůh dává východisko v duchov-
ním vzkříšení. Jak k němu v údolí su-
chých kostí došlo? Skrze slovo: „Proro-
kuj, synu člověka, prorokuj!“ Prorokovat znamená pronášet Boží slovo 
v Boží autoritě. Prvním předpokladem je víra v Boží všemohoucnost.

Prorok nebyl lhostejný. Prožíval bolest nad těžkým trestem, který 
si národ zavinil svými hříchy a svým odpadem od Hospodina. Máš i ty 
bolest nad stavem současné církve? Pokud nejsi lhostejný a prožíváš 
bolest, pak i na tobě spočine ruka Hospodinova.

Ezechiel svědčí o prorocké vizi: „Hospodin mě v Duchu vyvedl a 
postavil doprostřed pláně (údolí), na níž bylo plno kostí.“ Kosti doka-
zují, že kdysi byly součástí živého těla, teď symbolizují smrt. Duch 
ho provedl středem i dokola. O kostech je řečeno, že jich jednak bylo 
velmi mnoho a jednak, že byly velmi suché. To, že kostí bylo mnoho, 
dosvědčuje nejen masový odpad od Hospodina, ale i masový trest za 
tento odpad. To, že kosti byly velmi suché, svědčí o tom, že odpad 
byl hluboký a vnitřní. To, že prorok byl proveden jejich středem i 
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okolo nich, umožnilo, že mohl reálně vidět hlubokou bídu a měl pak 
i živou motivaci k soucitu a touze hledat řešení, které je ale v tomto 
případě jen a jen u Boha, v Jeho všemohoucnosti.

„I otázal se mě: ‚Lidský synu, mohou tyto kosti ožít?‘“ Suché kosti 
podle přirozených zákonů ožít nemohou. Mohou ožít jen zásahem 
Boží všemohoucnosti a právě proto prorok na otázku odpovídá slo-
vy: „Panovníku Hospodine, Ty to víš“ — že mohou ožít jedině Tvou 
všemohoucností. Když Hospodin vidí víru proroka, dává mu důležitý 
úkol: „Prorokuj nad těmito kostmi.“ My nemáme prorokovat ve své 
síle, máme si být vědomi, že v nás je živý Ježíš. On je pravý Syn Boží 
a pravý Syn člověka. On svou smrtí přemohl hřích i ďábla.

Bůh skrze proroka pronáší: „Hle, já uvedu do vás Ducha a oživ-
nete.“ Základem oživení je Boží Duch. Bůh to skrze proroka říká a 
On to také učiní.

Proroci před Ezechielem, zvláště Jeremiáš a Izaiáš, vybízeli národ 
k pokání, především k tomu, aby se oddělil od pohanských prak-
tik spojených s modlářstvím. Národ kulhal na dvě strany: formálně 
sloužil Bohu, ale srdcem ho to táhlo k pohanské magii, věštění a 
spiritismu — vyvolávání duchů. Tento sklon k pohanskému mod-
lářství se projevoval v historii Izraele stále, po všechny generace. 
U proroka Ezechiela v 8. kapitole je ukázáno, že i když pozůstatek 
národa zůstal v Jeruzalémě a byl uchráněn od vyhnanství, přesto se 
modlářstvím dále zpronevěřoval Bohu.

V Božím Desateru, které je stejně platné jak v Starém, tak v No-
vém zákoně, je jako základ osobního vztahu k Bohu postaveno první 
přikázání. Hereze a modlářství vedou naproti tomu od úcty a spojení 
s Bohem k úctě a spojení s modlami — démony; od pravého duchovna 
k falešnému. Bez pravdivé úcty k Bohu, tedy bez zachovávání první-
ho přikázání, není síla ani k zachování ostatních Božích přikázání.

Historicko-kritická metoda v teologii popřela vše nadpřirozené, 
popřela i Božství Kristovo i Jeho reálné a historické vzkříšení. Růz-
nými teoriemi o autorství evangelií a jiných spisů Bible tato metoda 
popřela i samotnou inspiraci Božího slova. Pod praporem údajné 
vědy odvedla pozornost od podstaty a převedla těžiště na jinou ro-
vinu, kde už funguje ateistická fi losofi e. Ta vždy byla a je v kořenu 
této tzv. historicko-kritické metody. K jejímu rozšíření velmi přispěl 
obzvlášť II. vatikánský koncil, který změnil podstatu křesťanství. 
Místo vertikály zdůraznil horizontálu. Tím byly narušeny základy 
víry a vzápětí přišla na řadu morálka. Usilovat o morální život vy-
žaduje vnitřní i vnější sebezápor. Člověk se musí postavit sám proti 
sobě, proti svému egu. Pokud zde však není motivace a síla shora, 
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tedy pokud je vertikála vytunelována, pak morálka padá a s ní i 
zachovávání nejen Božích, ale i lidských zákonů.

Celá armáda falešných proroků — heretických teologů — už víc 
než půl století plete hlavy prostým, upřímným věřícím, kteří jsou 
navíc vystaveni i silnému vlivu světa.

Svobodní zednáři se veřejně smějí: „Katolíci se domnívají, že jdou 
pod praporem Petrových klíčů, ale už dávno jdou pod naším prapo-
rem.“ (Alta Vendita)

To je diagnóza doby, ale jaké je řešení? Přemýšlej, ty žiješ teď, na 
začátku třetího tisíciletí. Je ti třicet, možná čtyřicet či dvacet let. 
Hledáš pravdu? Jsi křesťan? Jsi pokřtěn? Znáš podstatu křtu? Lidé 
dnes mají takového ducha a myšlení, že už nepřijímají realitu. Jsou 
na šikmé ploše do sebezničení. Duch smrti už vešel do národů a má 
pro ně program smrti. Co dělat? Pokud má nastat duchovní vzkříšení, 
musí dojít k Božímu zásahu, a proto Bůh hledá proroky. Prorokuj! 
Kdybys zachránil třeba jen jednu duši, která jde do záhuby, stojí 
to za to! A zde jdou do záhuby miliony. Ty je můžeš zachránit. Sám 
svou silou ale nikoho nezachráníš, ani sám sebe, ne tak druhého, i 
kdybys před ním klekal na kolena. To musí udělat Bůh. A co chce 
Bůh? Prorokuj! Co znamená prorokovat? Je to slovo víry, kterým 
jsi spojen s Boží mocí. Když prorokuješ, Bůh jedná skrze tvou víru 
v autoritě. K tomu ale musíš jít cestou pokání a očisty.

Bůh hledá odvážné muže a ženy, kteří se postaví proti duchu sebe-
zničení! Musí být nejen obrácení, ale i zakořenění v Kristu a musí si 
být vědomi, že jediným východiskem je Boží všemohoucnost, kterou 
Bůh působí po upřímném pokání.

Prorok má volat k suchým kostem
Hospodin slibuje, že jim dá Ducha. Duch Boží usvědčí ze hříchů 

a povede k pokání a ke změně stylu života. Podívejme se na první 
křesťany. Jak se jimi stali? Apoštol Petr v den Letnic vybízel poutní-
ky: „Čiňte pokání a dostanete téhož Ducha… Neboť to zaslíbení platí 
vám a vašim dětem i všem daleko široko, které si povolá Pán, náš 
Bůh.“ (Sk 2,38–39) Petr jim pověděl prorocké slovo. Prorok Ezechiel 
uvádí, jaká je reakce na prorokování. Co se stalo, když prorokoval k 
suchým kostem? Ozval se hluk a nastalo dunění. Pokud se hlásá živé 
Boží slovo, a to v plnosti, nastane skutečný hluk. Proč? Protože lidé 
se proberou. Najednou si uvědomí, že žili pouze v lidských tradicích 
či v jakémsi zvykovém, mrtvém a bezduchém křesťanství. Duch Boží 
je vede k živému, osobnímu vztahu k Ježíši Kristu.

Prorok pak dostává příkaz: „Prorokuj k Duchu, Synu člověka!: 
Přijď Duchu od čtyř větrů a zaduj na tyto povražděné, ať ožijí!“ Prorok 
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si uvědomuje svou mimořádně 
velkou zodpovědnost i historic-
ký čas, do něhož je postaven. 
On už má částečnou zkušenost 
s prorokováním k suchým kos-
tem — duchovně mrtvým lidem. 
Byl svědkem velkého hluku a 
rachotu spojeného s pohybem. 
Nyní ale stojí před něčím nezná-
mým, s čím nemá zkušenost — 
má prorokovat v Boží autoritě k 
Duchu Božímu. Stojí před do-
vršením Božího díla, díla Boží 
všemohoucnosti. Padá na kole-
na a přitom vnímá, jak ho síla 
zmocňuje podobně jako Mojžíše, 
když k němu mluvil Bůh. Boží 

přítomnost ho proniká… Když prorokoval, jak mu Bůh přikázal, 
vešel do těch, kteří už měli šlachy, svaly a kůži, Boží Duch a oni 
ožili. Postavili se na nohy a bylo to převelmi veliké vojsko.

Další prorokova zkušenost: „Bylo to třicátého roku ve čtvrtém měsí-
ci, pátého dne toho měsíce, když jsem byl mezi přesídlenci u průplavu 
Kebaru, otevřela se nebesa a měl jsem různá vidění od Boha. Pátého 
dne toho měsíce, byl to pátý rok přestěhování krále Jójakína, událo 
se slovo Hospodinovo ke mně, knězi Ezechielovi, synu Buzího, v kal-
dejské zemi u průplavu Kebaru. Tam na mně spočinula Hospodinova 
ruka. Viděl jsem, jak se přihnal bouřlivý vítr od severu, veliké mračno 
a šlehající oheň; okolo něho byla zář a uprostřed ohně jakýsi třpyt 
oslnivého vzácného kovu. ... A nahoře nad klenbou, kterou měly nad 
hlavou, byl někdo, kdo vypadal jako člověk. I viděl jsem, jako by se 
třpytil oslnivý vzácný kov; vypadal jako oheň uvnitř i okolo. ... padl 
jsem na tvář a slyšel jsem hlas mluvícího. Řekl mi: ‚Lidský synu, 
postav se na nohy; budu s tebou mluvit.‘ Jakmile ke mně promluvil, 
vstoupil do mě duch a postavil mě na nohy. I slyšel jsem ho k sobě 
mluvit. Řekl mi: ‚Lidský synu, posílám tě k izraelským synům, k těm 
bouřícím se národům, které se vzbouřily proti mně. Oni i jejich otcové 
mi byli nevěrní až do tohoto dne. Ty, lidský synu, se jich neboj, neboj 
se ani jejich slov, když jsou vůči tobě zarputilí a jako trní, jako bys 
bydlel mezi štíry... Izraelský dům tě nebude chtít poslechnout, poně-
vadž nejsou ochotni poslechnout mne; celý izraelský dům má tvrdé 
čelo a zatvrzelé srdce. Hle, dávám ti tvář právě tak tvrdou, jako je 
jejich, a čelo právě tak tvrdé, jako je jejich. ... Neboj se jich a neděs 
se jich, jsou dům vzpurný…“ (Ez 1; 2,1–6; 3,7–9)
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Modlářství v chrámu
Prorokovi se znovu ve vzpomínce vynořilo vidění, v němž mu Bůh 

ukázal modlářské srdce Izraele a jeho náboženských představitelů. 
Viděl modlu žárlivosti v Jeruzalémském chrámě. Slyšel Boží hlas: 
„Lidský synu, vidíš, co páchají? Jak velké ohavnosti zde dům izra-
elský páchá, abych se vzdálil od své svatyně?“

Pak Hospodin ukázal další ohavnost. Na zdech chrámových kom-
nat byly vyryty zpodobeniny všelijakých hnusných plazů a ohyzd-
ných zvířat a před nimi stálo sedmdesát mužů ze starších domu 
izraelského. Každý měl svou kadidelnici a vzhůru stoupal oblak 
vonného kadidla.

Pak Hospodin ukázal u brány chrámu, jak ženy oplakávaly modlu 
Tamúza.

Vrcholem modlářství bylo, že mezi předsíní a oltářem bylo asi 
dvacet pět mužů, kteří se klaněli slunci (jako bohu).

Tehdy na mě Hospodin zavolal mocným hlasem: „Blíží se ti, kdo 
budou trestat město, každý se svou zkázonosnou zbraní ve své ruce.“ 
Slyšel jsem: „Začněte od mé svatyně!“

Co je podstatou prorokování? Poslušnost Božímu slovu. Nej-
větším vzorem poslušnosti Bohu je Ježíšova Matka. Ona chodila 
v poslušnosti víry i v malých záležitostech všedního dne.

Nové srdce
Bůh skrze proroka Ezechiela oznámil, že nám dá nové srdce 

(Ez 36,26). Ježíš dal svou Matku církvi skrze učedníka Jana před 
svou smrtí na Golgotě. Tam byla provedena tato duchovní transplan-
tace srdce. Kdo se ve víře postaví pod Kristův kříž a zadívá se upřím-
ně do očí umírajícího Spasitele, uslyší Jeho testament: „Hle, tvá 
matka.“ Ten učedník ji v tu hodinu přijal do svého nejvlastnějšího 
(eis ta idia), tedy do sebe. Pro tebe je tou hodinou chvíle, kdy ty 
přijmeš s vírou Ježíšovu Matku tak, jako Jan pod křížem. Tím se 
naplní i na tobě proroctví dané skrze Ezechiela. Ježíšova Matka je 
novým srdcem, novým Jeruzalémem. „A viděl jsem od Boha z nebe 
sestupovat svaté město, nový Jeruzalém... A slyšel jsem veliký hlas 
od trůnu: ‚Hle, příbytek Boží uprostřed lidí...“ (Zj 21,2).
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SVATÁ MARIE MAGDALÉNA

O Marii Magdaléně je zmínka 
v evangeliích. Nejprve žila hříšným ži-
votem. Když Kristus hlásal evangelium, 
Jeho slovo ji usvědčilo z hříchu a vlilo 
poznání Božího milosrdenství. Obráti-
la se a přidala k zbožným ženám, kte-
ré sloužily Kristu a Jeho učedníkům.

Spolu s Marií, matkou apoštola Ja-
kuba a Judy Tadeáše, stála pod křížem 
a v den Kristova vzkříšení, když spolu 
s ní přišla ke hrobu, byla svědkem zje-
vení anděla, který oznámil, že Kristus 
vstal z mrtvých. Pak byla první, které 
se Ježíš ukázal. Potom se Ježíš ukázal 
jiným ženám, apoštolu Petrovi, učed-
níkům emauzským a týž večer apo-
štolům shromážděným ve večeřadle.

Dle tradice po Kristově nanebe-
vstoupení Marie Magdaléna navštívila 
mnohé kraje, kde zvěstovala o Kristu 
podobně, jako apoštolé. Přišla také do 
Říma. Do konce svého života žila du-
chem hlubokého pokání.
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SVATÝ MUČEDNÍK TEODOT Z ANCYRY
A SEDM PANEN MUČEDNIC

V galatské Ancyře1 vládl místodržitel jmé-
nem Teoteknus. Byl to ješitný a krutý člověk, 
který se bavil podívanou na krev a zabíjení a 
byl tak plný nečistoty, že se to nedá ani po-
psat. Když od císaře Diokleciána (284–305), 
který pronásledoval Kristovu církev, přijal 
úřad místodržitele, slíbil, že všechny křes-
ťany žijící v Ancyře brzy obrátí k modlářské 
ohavnosti. Mnoho křesťanů tehdy odešlo do 
pustin a schovávali se v horách a jeskyních.

Svatý Teodot tehdy vydával svůj život 
v nebezpečí: úmyslně vystupoval jako hos-
tinský, ale nebyl takovým hostinským, jak 
si o něm někteří mysleli, že by snad chtěl 
shromažďovat zlato, on svůj hostinec učinil 
přístavem a útočištěm, kde mohli pronásle-
dovaní bratři beze strachu spočinout.

Kromě toho s velkou starostlivostí dbal o 
věřící, které drželi v řetězech ve věznicích, a ty, co unikali před uvězně-
ním, přechovával u sebe. Křesťany, kteří se skrývali v horách a pusti-
nách, zaopatřoval jídlem. Těla mučedníků, které pohané zavraždili a 
pak ponechali napospas psům, šelmám a dravým ptákům, pod pláští-
kem noci odnášel a důstojně pochovával. Dělal to vše tajně, neboť 
místodržitel nařídil zabít každého, kdo by pochoval tělo mučedníka.

Svatý Teodot si předem nakoupil zásoby žita, pšenice i vína, které 
pak tajně rozdával věřícím, a též u sebe v hostinci mnohé živil.

Jeden Teodotův přítel jménem Viktor byl zajat modláři. Artemidini 
žreci ho totiž udali místodržiteli, že prý Viktor urazil jejich bohyni 
tvrzením, že Apollón poskvrnil svou rodnou sestru Artemidu a dodal, 
že něco takového prý slušní lidé nemohou ani slyšet. Pro takovou 
pomluvu místodržitel Viktora zajal a uvrhl do žaláře.

Teodot za ním v noci přišel a utvrzoval ho ve víře. Řekl mu: „Nepo-
slouchej, Viktore, svůdná slova, která ti říkají ti ohavní modláři. Neřiď 
se jejich zlými radami, abys nešel v jejich stopách a neopustil jsi nás. 
Kdybys to udělal, dal bys přednost hanebnosti a ničemnosti před cud-
ností a zamiloval by sis lež místo pravdy. Nedělej to, příteli, nedělej to! 

1 dnes Ankara
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Vždyť víš, kolik duší už modláři zahubili svými podvodnými sliby a kolik 
vědomě táhnou do záhuby. Copak židé nesvedli zrádce Jidáše stejnými 
sliby? A jaký měl užitek z těch třiceti stříbrných, které od nich dostal?“

Takovými slovy spravedlivý Teodot utvrzoval Viktora. Dokud si 
Viktor pamatoval slova, jimiž ho sv. Teodot povzbuzoval, byl v utrpe-
ní mužný a muka statečně snášel. Ti, kteří se na jeho utrpení dívali, 
chválili ho jako Kristova mučedníka. Když už se však blížil k završení 
svého hrdinného utrpení a měl věnec věčné slávy téměř na dosah, po-
žádal mučitele, aby mu poskytl trochu úlevy v mukách, aby se mohl 
nad sebou zamyslet. Sluhové ho ihned přestali mučit a zavedli ho do 
temnice, aby měl čas na rozmyšlenou. Viktor však ve vězení na násled-
ky zranění zemřel a zanechal tak neznámý konec svého vyznavačství.

Ve městě žilo sedm panen, které od mládí vedly čistý a zbožný 
život v bázni Boží. Utvrzovaly se v panenské čistotě a zasnoubily 
se neporušitelnému a nesmrtelnému Ženichovi, Kristu, Božímu 
Synu. Dosáhly již vysokého věku; nejstarší z nich byla sv. Tekusa, 
Teodotova teta. Místodržitel je nechal zajmout a podrobil je růz-
ným mukám, ale nepodařilo se mu otřást jejich vírou a přinutit je 
k ohavnému modlářství. Nakonec panny vydal smilným mladíkům, 
aby je poskvrnili, a vysmíval se křesťanské zbožnosti. Tekuse bylo 
již sedmdesát let. Když ukázala mladíkům své šediny a připomněla 
jim jejich matky, zastyděli se a utekli.

Teoteknus se dozvěděl, že panny zůstaly bez újmy, a upustil od 
myšlenky poskvrnění jejich nevinnosti, protože si usmyslel, že z 
nich učiní kněžky bohyně Artemidy, aby každého roku podle po-
hanského zvyku omývaly modly v blízkém jezeře. Žreci Artemidy a 
Athény jim přinesli bílý oděv a věnce z květů, aby tak svaté panny 
posloužily spolu s nimi modlám. Ony však tento oděv i věnce popli-
valy, hodily na zem a pošlapaly. Místodržitel proto nařídil přivázat 
jim kolem krku těžké kameny, posadit je do člunu, odvést je na 
hlubinu a utopit.

Teodot jedné noci vynesl těla z jezera, položil je na vůz a odvezl 
ke chrámu svatých praotců, kde je pochoval. Jména panen jsou 
Tekusa, Alexandra, Klaudie, Faina, Eufrázie, Matrona a Julita.

Přijaly mučednickou smrt 18. dne měsíce května. Ve městě se 
však rozkřiklo, že křesťané vynesli těla panen z jezera. Místodržitel 
vzplanul hněvem a žreci i jiní ohavní modláři, jakmile jen potkali 
nějakého křesťana, hned se na něj vrhli a vlekli ho k výslechu. Mno-
ho věřících zajali a rozsápali jako šelmy, co vše trhají svými zuby.

Teodot se o tom dozvěděl a zatoužil sám sebe vydat do rukou 
pohanů. Přišel k místu, kde se konaly soudy, a oznámil: „Já jsem Te-
odot, o němž žreci i lidé prohlašují, že pochoval utopené panny.“ Když 
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to řekl, spěšně se postavil doprostřed shromáždění a s radostnou 
tváří se díval na mučicí nástroje. Byla tam rozpálená pec a kotle s 
vařící vodou, rovněž tam byla připravena kola a mnoho jiného katov-
ského nářadí. Při pohledu na to vše svatý nepociťoval strach ve svém 
srdci, ani jeho mysl nebyla znepokojena. Stál tam s veselou tváří a 
mužným srdcem. Místodržitel se na něj podíval, pronesl rouhavá 
slova a dodal: „Nebudeš ani v nejmenším trýzněn žádným z těchto 
mučicích nástrojů, jestliže se dáš přesvědčit a přineseš oběť bohům.“

Svatý Teodot místodržiteli Teoteknovi odpověděl: „Především pro-
sím mého Pána Ježíše Krista, jemuž jsi ty nyní lál, jako by byl prostým 
člověkem, aby mi dal milost odhalit váš blud i klam vašich bohů a též 
krátce vydat svědectví o tajemství vtělení mého Pána a o zázracích, 
které činil. Sluší se totiž, Teotekne, abych před vámi všemi ukázal 
svou víru v Něho slovem i skutkem. A o skutcích tvých bohů je hanba 
byť jen mluvit, avšak k vašemu zahanbení se o nich zmíním. Ten, koho 
nazýváte Zeus, a věříte, že je bůh, vyšší než ostatní vaši bohové, byl 
natolik ovládnut nečistou žádostivostí k ženám, a dokonce i dětem, 
že ho lze považovat za počátek i konec všeho zla. Váš básník Orfeus 
vypráví, že Zeus zabil svého vlastního otce Saturna a svou vlastní 
sestru Démétér měl za ženu, takže se jí narodila dcera Persefona, 
ale i s tou se dopustil smilstva. Kromě toho měl za ženu svou sestru 
Juno, stejně jako Apollón svou sestru Artemidu, kterou poskvrnil u 
obětiště na ostrově Délos. Podobně i Mars byl posedlý nečistou vášní 
k Venuši a Vulkán k Minervě, rodní bratři k rodným sestrám.

Copak nevidíš, Teotekne, jak odporné jsou nepravosti tvých bohů? 
Netrestá zákon všechny, kdo páchají takové zločiny? A vy se těmito vaši-
mi smilnými bohy chlubíte a nestydíte se klanět otcovrahům, krvesmil-
níkům, cizoložníkům, prznitelům dětí a čarodějům. Toto vše napsali o 
vašich bozích sami vaši básníci, kteří vychvalují jejich ohavné skutky.

Jim zcela protichůdné jsou skutky a zázraky našeho Pána 
Ježíše Krista. Všechny jsou čisté a není v nich žádné poskvrny. 
Jeho vtělení, stejně jako Jeho dobrovolné utrpení a smrt za nás i vzkří-
šení z mrtvých, předpověděli svatí proroci. Svědky, že Bůh přišel v těle, 
byli chaldejští a perští mudrci, kteří vedeni hvězdou nalezli místo Jeho 
tělesného narození. Přinesli Mu dary a poklonili se Mu jako Bohu.

Svědky Jeho vzkříšení byli římští vojáci, kteří strážili Jeho hrob. 
Viděli Pánovo božské vzkříšení z hrobu a šli to oznámit do města vele-
kněžím. A kdo může vypovědět o všech úžasných a slavných skutcích, 
které náš Pán Ježíš Kristus učinil během svého pozemského života?“

Místodržitel nevydržel dále poslouchat Teodotovo svědectví a 
rozkázal přivázat ho na skřipec a bez milosti drásat železnými hře-
beny jeho tělo. Svatý měl jasnou tvář a usmíval se, jako by ho ani 
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nemučili, neboť mu byl pomocníkem náš Pán Ježíš Kristus. Byl 
mučen dlouho, takže se katovi sluhové u něj měnili. Když jedni 
byli unaveni, nahradili je jiní. Mučedník byl však nepřemožitelný, 
jako by trpěl v cizím těle. Celou svou myslí byl ponořen v Pánu. 
Místodržitel Teoteknus nařídil, aby rány mučedníka polili nejsilněj-
ším octem smíchaným se solí a pak mu svícemi pálili žebra. Když 
mučedníka pálili ohněm, řekl místodržiteli: „Myslíš, Teotekne, že 
vymyslíš tak krutá muka, která by mohla přemoci sílu mého 
Pána, který mě posiluje?“

Místodržitel znovu přikázal pověsit svatého na mučidla a drásat 
jeho tělo. Pak už Teoteknus nevěděl, jak ho dále mučit a vydal nad ním 
rozsudek smrti, který zněl: „Teodota, obránce galilejské víry, nepřítele 
našich bohů, odpůrce císařských nařízení a mého posměvače, nařizuje-
me setnout mečem a jeho tělo spálit, aby ho křesťané nemohli pohřbít.“

Tak byl Teodot popraven a zemřel v Pánu 7. června roku 303. Se 
svým Pánem se raduje navěky.

(Jeho svátek se slaví 7. června.)

SVATÁ MARKÉTA SKOTSKÁ

Markéta byla dcerou Eduarda zvaného Vyhnanec, vychovaného 
v Uhrách svatým Štěpánem I. Eduard se oženil s neteří sv. Štěpá-
na, Agátou. Roku 1057 byl povolán do Anglie, aby usedl na trůn. 
Zemřel však a ovdovělá Agáta se chtěla se svými dětmi — Edgarem, 
Markétou a Kristinou — vrátit do Uher. Nedostala se tam však, 
protože bouře zahnala její loď ke skotským břehům. Tamější král 
Malcolm III. ji přijal na svůj dvůr.

Když Malcolm poznal, jak ctnostná je Markéta, požádal ji o ruku. 
Markéta byla na rozpacích, neboť Malcolm byl surový válečník a 
na jeho rukou lpěla lidská krev. Z lásky k matce a sourozencům se 
nakonec rozhodla pro manželství. To bylo dílem Boží prozřetelnosti. 
Krásná, duchaplná a ctnostná královna si brzy získala svou milou 
povahou převahu nad králem, mírnila jeho drsné mravy, zušlechťo-
vala jeho ducha, svou dobrotou tlumila oheň náruživostí, odvracela 
ho od násilností a bezpráví a přiváděla k dobrému jednání.

Ve Skotsku tehdy panovaly různé nepořádky. Lidé zanedbávali 
svaté svátosti a znesvěcovali neděli služebnou prací, nezachovávali 
církevní půsty a žili v pověrách. Lichváři vydírali lid a páni žili často v 
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neplatných manželstvích a provozovali 
svatokupectví. Královna se neúnavně 
zasazovala o nápravu těchto zlořádů 
a o zdokonalení křesťanských mravů i 
církevní kázně. Byla matkou osmi dětí. 
Vychovávala je velmi pečlivě. Aby dětem 
nebylo dáváno žádné pohoršení, posta-
rala se, že na královský dvůr nesměl 
přijít nikdo, kdo by nebyl bezúhonný. 
Opakovala s dětmi, čemu se od svých 
vychovatelů naučily, a kdykoliv se ně-
které dopustilo poklesku, neváhala 
je dát potrestat. Vodila je do chrámu 
Páně, modlívala se s nimi a vštěpovala 
do jejich srdcí lásku k Bohu a bližnímu.

Bůh žehnal snahám pečlivé matky. Tři ze synů slavně panovali ve 
Skotsku, jeden z nich, král David, zemřel jako světec. Z dcer pak se 
Matylda stala anglickou královnou a je uctívána rovněž jako světice.

Markéta vedla zdravý duchovní život. Chodila pravidelně ke svaté 
zpovědi a prosila zpovědníka, aby ji bez ostychu upozornil na kaž-
dou chybu, kterou by na ní pozoroval. Říkávala: „Lepší jsou rány 
laskavého přítele, než polibky lichotivého nepřítele.“ Dvaadva-
cet let požehnaně působila ve Skotsku a pak těžce onemocněla. V 
nemoci se modlívala: „Pane Ježíši Kriste, Ty jsi svou smrtí dal život 
světu, vysvoboď mne ode všeho zlého!“

Když poznala, že se blíží smrt, nechala se donést do chrámu Páně, 
vykonala tam životní zpověď, přijala Tělo Páně i svátost posledního 
pomazání a pak řekla svému zpovědníku: „Dvě věci vám, ctihodný 
otče, kladu na srdce: první, abyste, dokud budete živ, na mne pama-
toval modlitbou při mši svaté, a druhou, abyste se ujal mých synů. 
Bděte nad nimi, aby se báli Boha a milovali ho. Stane-li se, že některý 
z mých synů bude povýšen, nepřestávejte mu být učitelem a hleďte, 
aby se nevynášel pýchou, nehněval Boha lakotou a nezanedbával 
svou spásu. Prosím vás, slibte mi to před Bohem!“

Čtyři dny před smrtí nemocné Markéty padl král Malcolm i jeho 
nejstarší syn ve válce s Anglií. Když nemocná uslyšela smutnou 
zprávu, pozdvihla oči k nebi a modlila se: „Chválím tě a vzdávám 
ti díky, všemohoucí Bože, že jsi mne v poslední hodině mého života 
navštívil touto strastí, abych ji trpělivě snesla na zadostiučinění za 
své hříchy.“ Zemřela 16. listopadu 1093.

(Její památka se slaví 16. listopadu.)
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SVATÝ BISKUP A MUČEDNÍK APOLINÁŘ

Náš Pán předpověděl svým učed-
níkům, že budou o Něm vydávat svě-
dectví a konat z Jeho moci divy ještě 
větší, než činil On sám (J 14,12) a 
že ty, kdo uvěří, budou rovněž pro-
vázet velké divy (Mk 16,16–18). To 
se také naplnilo na svatém biskupu 
a mučedníkovi Apolináři.

Apolinář (Apollinaris) přišel spo-
lu s apoštolem Petrem z Antiochie 
do Říma, aby mu pomáhal, když zde 
zvěstoval židům i pohanům evange-
lium. Mnozí, když uvěřili v Krista, se 
dávali pokřtít.

Za nějaký čas se apoštol Petr 
obrátil na svého učedníka Apoli-
náře a řekl mu: „Ty jsi byl uveden 
do poznání Krista, Božího Syna, a 
jsi dobře obeznámen se všemi Jeho 
božskými skutky. Přijmi proto posvě-
cení Ducha svatého a jdi do města 

Ravenna. Ničeho se neboj a hlásej tam jméno Ježíše Krista.“
Když to apoštol Petr řekl, za Apolináře se pomodlil, vložil mu 

ruce na hlavu a ustanovil ho za biskupa Ravenny. Nakonec dodal: 
„Ať náš Pán Ježíš Kristus pošle svého anděla, který tě bude chránit 
na cestě a naplní, o co prosíš.“ S takovými slovy na rozloučenou a s 
požehnáním pokoje apoštol Petr Apolináře propustil.

Když se Apolinář dostal do Ravenny, vešel do domu jednoho vo-
jáka jménem Irenej. Chtěl si trochu odpočinout a během rozhovoru 
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mu řekl také o sobě — kdo je a odkud a proč přišel. Mluvil o Ježíši 
Kristu a Jeho božské moci. Irenej mu řekl: „Otče, mám slepého syna. 
Jestli má tvé kázání takovou moc, jak říkáš, uzdrav ho, aby zase 
viděl. Pak i já uvěřím v tvého Boha a budu Ho následovat.“

Biskup Apolinář přikázal, aby k němu přivedli slepého. Když 
ho přivedli a shromáždil se celý jeho dům, protože si všichni přáli 
vidět, co se se slepým stane. Apolinář přežehnal znamením svatého 
kříže oči slepého a řekl: „Všudypřítomný Bože, daruj poznání svého 
Syna tomuto městu, aby nejen tělesné, ale i duchovní oči lidí dosta-
ly světlo, aby poznali Tebe, jediného Pravého Boha a Pána našeho 
Ježíše Krista, jehož jsi poslal, aby spasil svět.“ (srov. J 17,3) Jen co 
to svatý řekl, hned se otevřely slepému oči, prohlédl a s vděčností 
padl k nohám muže Božího a jeho rodiče s ním. Tak celá rodina 
uvěřila v Krista a nechali se pokřtít v řece, která protékala nedaleko 
Ravenny. Svatý zůstal bydlet v Irenejově domě.

Ve městě byla nemocná žena, manželka tribuna, jménem Tekla. 
Mnoho let byla upoutána na lůžko. Ani ti nejzkušenější lékaři, které 
její manžel přivolal, jí nemohli pomoci. Stalo se, že nově pokřtěný 
voják Irenej přišel k tribunovi, a když viděl, že je velmi zarmoucen 
kvůli nevyléčitelné nemoci své ženy, obrátil se k němu slovy: „Žije 
u mě cizinec, který vyléčil mého slepého syna bez jakýchkoliv léků. 
Jestli přikážeš, aby k tobě přišel, hned tvou manželku uzdraví.“ Tri-
bun se zeptal: „Odkud sem ten člověk přišel?“ „Z Říma,“ odpověděl 
Irenej. „On je Říman?“ zeptal se tribun. „Nevím, ale zdá se mi, že 
rodem není Říman, ale Řek.“ „Přiveď jej do mého domu tajně,“ uzavřel 
rozhovor tribun.

Když sv. Apolinář procházel s Irenejem městem Ravennou, pře-
žehnal se znamením kříže a modlil se: „Bože, který jsi byl s mým 
učitelem Petrem, buď i se mnou, aby bylo Tvé svaté jméno oslaveno 
v tomto městě a aby se zde naplnila Tvá svatá vůle.“

Svatý vstoupil do domu tribuna a ten ho přivítal: „Dobře, že jsi 
přišel, lékaři. Co může být pro žíznivého lepší, než studená voda?“ 
„Ať na vás spočine požehnání našeho Pána Ježíše Krista!“ řekl Apo-
linář. „Kdo je ten, o kom ses právě zmínil?“ zeptal se tribun. „Je 
Synem živého Boha, přišel obnovit celý svět, který hříchem zahynul,“ 
odpověděl Apolinář. „Vidím, že jsi Galilejec,“ řekl tribun. „Přesně 
tak,“ potvrdil Apolinář. „Umíš léčit?“ ptal se tribun. „Ne,“ odpověděl 
svatý, „neznám nic kromě jména Ježíš.“ „A jaká je moc ve jménu 
Ježíš?“ tázal se tribun. „Zavolej sem vojáky, kteří jsou ti podřízeni, 
a před jejich očima poznáš moc mého Pána Ježíše Krista,“ pokorně 
pravil svatý.



146

Tribun hned poslal služebníka, ať zavolá všechny vojáky a ob-
rátil se na svatého: „Moje manželka je už mnoho let upoutána na 
lůžko a léky nejenže jí nepomáhají, ale je jí ještě hůř. Proto jestli se 
v tobě skrývá nějaká léčebná síla, ukaž ji na nemocné.“ „Nechť Bůh 
otevře,“ zatoužil v modlitbě svatý, „oči vašich srdcí, aby když uvidíte 
Jeho zázraky, jste v Něj uvěřili.“ Přistoupil k lůžku, vzal nemocnou 
za ruku a řekl: „Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista vstaň a věř 
v Něho a ani si nepomysli, že by Mu někdo mohl být roven.“ V té chvíli 
žena pocítila, že je zdravá. Vstala z lůžka a hlasitě, jak jen mohla, 
svědčila: „Není jiného Boha kromě Ježíše Krista, kterého ty hlásáš!“

Tribun a všichni jeho vojáci byli ohromeni a volali: „Opravdu, 
jen ten je Bůh, kdo činí takové věci! On nám může pomoci i v boji, 
když si Ho zamilujeme!“ I uvěřili v Krista tribun se svou manželkou 
i s dětmi a s celým svým domem. Mnozí z pohanů, kteří tam byli 
také přítomni, uvěřili a dali se pokřtít. Od té chvíle biskup Apolinář 
bydlel v domě tribuna a každý den k němu přicházelo množství 
lidí. On je tajně učil víře v Krista a křtil je. Ti, kteří uvěřili, přiváděli 
k svatému děti, aby je učil z knih. Boží muž zřídil v domě tribuna 
v jednom z pokojů kapli, sloužil tam liturgii a udílel svaté přijímá-
ní Kristova Těla a Krve věřícím. Zůstal tam dvanáct let a vysvětil 
dva presbytery, Adereta a Kalokyra. Marciana, muže významného 
rodu, a fi losofa Leukadia vysvětil na jáhny a šest mužů se stalo 
lektory a účastnili se spolu s ním denních i nočních modliteb ke 
slávě Boží.

Když se počet křesťanů zvětšil a o síle jména Ježíše Krista i o Jeho 
kazateli se mezi lidem už hodně mluvilo, Boží muž již nemohl zůstat 
v tajnosti. Zvěst o něm došla k prefektovi města Saturninovi. Když 
pro něj Saturnin poslal a Apolinář byl k němu přiveden, městský 
prefekt ho představil hlavním žrecům ravennského pohanského 
chrámu a v jejich přítomnosti se k němu obrátil s otázkou: „Kdo 
jsi?“ „Jsem křesťan,“ hlasitě vyznal svatý. „A kdo je Kristus?“ zeptal 
se prefekt. „Kristus je Syn živého Boha, který udržuje vše, co je na 
nebi, na zemi i v moři,“ odpověděl svatý. „To On tě poslal,“ vyptával 
se Saturnin, „abys u nás zničil službu našim bohům? Copak neznáš 
velkého boha Dia, který přebývá v našem chrámu a kterému se musíš 
poklonit?“ „Kdo je on, nevím, a o jeho chrámu mi také není nic zná-
mo,“ odvětil svatý. Tehdy modloslužební žreci řekli svatému: „Pojď 
se tedy podívat na jeho velký chrám, jak je pěkně vyzdoben, uvidíš 
v něm obraz nepřemožitelného Dia a pokloníš se mu.“

Když přivedli sv. Apolináře k modloslužebnému chrámu, vešel 
dovnitř, uviděl bohaté ozdoby, zasmál se a řekl žrecům: „Ó, kolik 
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zlata a stříbra je tu pro nic za nic! Nebylo by lepší rozdat ho 
chudým, než ho zbytečně navěšet před démony?“ V tu chvíli 
žrece ovládl hněv a zuřivost, velmi svatého zbili, spoutali a za nohy 
ho vytáhli za město. Pohodili ho na mořském břehu jako mrtvého. 
Svatého Apolináře už sotva živého vzali jeho učedníci a skryli v domě 
jedné stařičké vdovy, která věřila v Krista, a ta se o něj starala.

O šest měsíců později jeden významný člověk jménem Bonifác 
zničehonic oněměl. Volali k němu různé lékaře, ale žádný z nich 
mu nemohl pomoci. Tehdy se v jeho domě dozvěděli, že sluha Boží 
Apolinář je živý a skrývá se u jedné vdovy. Manželka Bonifáce spě-
chala k muži Božímu, padla mu k nohám a prosila ho, aby přišel do 
jejich domu a uzdravil jejího manžela. Kristův svatý vstal a šel tam.

Když vcházel do Bonifácova domu, jedna z otrokyň, která byla 
posedlá nečistým duchem, vykřikla: „Uteč odsud, služebníku živého 
Boha! Jestli neutečeš, já se postarám, aby tě znovu se svázanýma no-
hama vyvlekli z města!“ Svatý přikázal nečistému duchu, aby mlčel 
a z otrokyně ho vyhnal. Vešel k nemocnému, němému Bonifácovi 
a takto se za něj pomodlil k Bohu: „Pane Ježíši Kriste, Ty jsi učinil 
tohoto člověka němým, aby k sobě nepřivolal běsy, o nichž si myslel, 
že mu pomohou. Otevři mu nyní ústa, aby vzýval Tvé požehnané 
jméno a uvěřil, že ty jsi Bůh, který žije na věky.“ Když se tak svatý 
pomodlil, přítomní křesťané řekli: „Amen.“ V tu chvíli se němému 
rozvázal jazyk, otevřel ústa, začal slavit jediného Boha a velmi hla-
sitě zvolal: „Není jiného Boha kromě toho, kterého hlásá Apolinář!“ 
V ten den uvěřilo v Krista více než 500 mužů a přijali křest svatý.

Za několik dní se ničemové podníceni běsy k hněvu znovu zmoc-
nili sv. Apolináře a silně jej bili holemi. Zakazovali mu, že už nesmí 
kázat o Ježíši ani zmiňovat Jeho jméno. Svatý, který už pod ranami 
klesl k zemi, volal: „Vskutku, Ježíš Kristus je Bůh, který dobro-
volně trpěl a zemřel za lidstvo!“ Pohané nemohli toto svědectví 
o Kristu snést, postavili ho proto bosýma nohama na hořící uhlí a 
tak ho mučili pálením na ohni. On však ještě s větší mocí hlásal 
Krista. Potom sv. Apolináře svázali a za nohy ho vytáhli z města 
s křikem: „Přestože uzdravuješ, neodvažuj se vejít do města, jestli 
chceš zůstat naživu!“

Svatý zůstal v blízkosti města a neustále učil o jménu Ježíše 
Krista. Přicházeli za ním mnozí zbožní lidé a starali se o něj ze své-
ho majetku. Stále jich pro jeho slova přibývalo a věřící vybudovali 
nedaleko od města na mořském břehu malý chrám. Svatý biskup 
Boží v něm sloužil svatou liturgii a ty, kteří se obrátili ke Kristu, 
křtil v moři.
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Za několik let byl svatý odtamtud nevěřícími vyhnán a odešel 
do italského města Reggio Emilia. I zde přiváděl hlásáním evange-
lia k svaté víře, koho jen mohl. V té době podle jeho nařízení řídil 
ravennskou církev presbyter Kalokyrus. I skrze něj Pán činil veliká 
znamení mocí jména Ježíše Krista. Biskup Apolinář zůstal v Emilii 
dlouhou dobu a obrátil mnohé ke Kristu. Pak se opět vrátil do Ra-
venny, kde jej věřící přijali s velkou radostí.

Tehdy měla Ravenna už jiného prefekta, který se jmenoval Rufus. 
Měl jen jednu dceru a ta velmi těžce onemocněla. Vše nasvědčovalo 
tomu, že brzy zemře. Prefekt uslyšel o sv. Apolináři a přikázal, aby 
ho s úctou přivedli do jeho domu, aby jeho dceři pomohl.

Ve chvíli, kdy svatý biskup s presbytery vcházel do domu prefek-
ta, nemocná zemřela. Jak její rodiče, tak jejich příbuzní a otroci 
začali plakat a hořce naříkat. Když Rufus svatého uviděl, řekl mu: 
„Bylo by lépe, kdybys do mého domu nepřicházel, protože kvůli tobě 
se na mě rozhněvali velcí bohové a nechtěli, aby má dcera byla za-
chráněna před smrtí.“ „Přísahej mi při zdraví tvého císaře,“ odpověděl 
svatý, „že nebudeš bránit své dceři jít ve stopách svého Spasitele, a 
i ty uvidíš moc mého Pána, našeho Ježíše Krista, kterého hlásám.“ 
„Vím,“ řekl Rufus, „že má dcera zemřela. Ale jestliže ji uvidím vzkří-
šenou a uslyším ji mluvit, budu slavit moc tvého Boha a nezakážu jí 
následovat svého Spasitele.“

Tehdy svatý přistoupil k mrtvé a modlil se: „Pane Ježíši Kriste, 
Bože můj, který jsi vyslyšel všechny prosby tvého apoštola Petra, 
mého duchovního otce, vyplň i mou prosbu, vzkřis toto dítě, neboť 
ona je Tvým stvořením. Ať všichni přítomní vidí Tvou moc a pochopí, 
že není jiného Boha kromě Tebe.“ Potom se mrtvé dotknul a zvolal: 
„Vstaň a vyznávej svého Stvořitele!“ V tu chvíli dívka vstala z mrt-
vých. Postavila se na nohy a hlasitě zvolala: „Veliký je Bůh, kterého 
hlásá Apolinář, a není jiného Boha kromě Něho!“

Někdo udal Rufa u císaře a ten ho zbavil úřadu. Apolinář byl 
poslán do vyhnanství. Když se po letech vrátil, byl roku 75 ubit tlu-
pou pohanů. Tak zemřel mučednickou smrtí za svého Pána, Ježíše 
Krista, a vítězně dovršil svůj životní zápas.
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SVATÁ PANNA A MUČEDNICE KRISTÝNA

V městě Týru žil muž význam-
ného rodu jménem Urban. Byl ur-
čen místodržitelem za císaře Septi-
mia Severa (193–211). Ten nejprve 
křesťany chránil, ale pak, roku 202, 
vydal příkaz k pronásledování. Mís-
todržitel měl dceru, o jejíž ruku se 
ucházelo mnoho šlechticů i boha-
tých občanů a každý toužil vzít ji 
za manželku svému synovi. Když o 
to prosili jejího otce, Urban odpoví-
dal: „Nikomu svou dceru za manžel-
ku nedám, ale daruji ji mým bohům, 
neboť milostiví bohové si ji velmi za-
milovali. Kvůli nim ať zůstane pan-
nou a stále jim slouží.“ Ubytoval ji 
s několika otrokyněmi v ústraní ve 
svém paláci, v krásných komnatách, kde umístil zlaté a stříbrné 
modly, jimž měla Kristýna každý den obětovat kadidlo.

Kristýna dospívala věkem a rozumem a začala přicházet k po-
znání pravdy. Bůh osvěcoval její rozum svou milostí a vyučoval ji. 
Dívala se oknem na nebe a nebeská světla a ze stvoření poznávala 
Stvořitele. Bezduché modly odvrhla pro jejich bezdušnost a marnost 
a nechtěla jim přinášet kadidlo ani se jim klanět. Často se zahle-
děla k východu, k nebi, k výšinám, vzdychala, plakala a říkala si: 
„Dokdy zůstanou zatemněna lidská srdce a dokdy bude zakalen 
lidský rozum, že nebude poznávat Pána Boha, který stvořil nebe i 
zemi a ozdobil je takovou viditelnou krásou?!“ Když tak přemýšlela, 
začala se klanět jedinému pravému Bohu, který žije na nebi. Srdce 
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jí zahořelo láskou k Němu a modlila se k Němu se slzami, aby se jí 
dal poznat a mohla se o Něm vše dozvědět.

Strávila v modlitbě a půstu mnoho dní a stala se hodnou, aby ji 
navštívila Boží milost. Zjevil se jí Pánův anděl a odhalil jí tajemství 
spásy v Ježíši Kristu. Rozhodla se zasvětit Kristu celý svůj život. 
Anděl jí předpověděl pronásledování třemi místodržiteli a mučed-
nickou smrt. Po tomto andělském zjevení se dívka veselila duchem 
a radovala se v Bohu. Vznášela vroucí modlitby k Pánu a oblažovala 
se Jeho láskou. Naplnila ji taková horlivost, že začala zlaté a stříbrné 
modly po jedné brát a rozbíjet. Roztříštila je na kusy a za pozdního 
večera je vyházela oknem dolů na ulici. Ti, kteří ráno procházeli 
kolem, sbírali rozbité zlato a stříbro.

Jednoho dne chtěl místodržitel Urban navštívit svou dceru a po-
klonit se svým bohům. Přišel do horní komnaty a vykřikl: „Kam jsi 
poděla bohy?“ Ona mu nechtěla odpovídat, ale za nějakou chvíli mu 
přece jen pověděla o jediném pravém Bohu, který žije na nebesích 
a je Stvořitelem všeho. Zlaté a stříbrné bohy nazvala bezduchými 
modlami a démony a vypověděla, jak je vlastníma rukama rozbila. 
Urban vzplanul takovým hněvem, že všechny otrokyně sťal mečem a 
svou dceru začal mučit lítými mukami. Nejprve ji nechal bez milosti 
zmrskat pruty a bičem a pak ji svázanou uvrhl do vězení.

Její matka se o tom dozvěděla, přiběhla za ní, plakala a kvílela a 
přesvědčovala ji, aby se odvrátila od Krista a vrátila se k otcovským 
bohům. Kristova mučednice však nechtěla matčina slova ani slyšet. 
Urban usedl na soudnou stolici a chtěl sv. Kristýnu mučit ne jako 
svou vlastní dceru, ale jako někoho cizího, kdo se dopustil velkých 
zločinů. Křikl na ni: „Jestli se nepokloníš bohům, nesmiluji se nad 
tebou a nesmíš se už nazývat mou dcerou!“ Svatá mu odpověděla: 
„Uděláš mi velkou radost, když mě už nebudeš nazývat svou dcerou, 
protože ty jsi sluha satana a já jsem otrokyně Kristova. Nejsem už 
tvou dcerou, můj Otec je můj Stvořitel.“

Urban se tak rozzuřil, že nechal dívku natáhnout na mučidla a 
ostrým železem drásat a trhat její čisté, dívčí tělo. Jeho zuřivost se 
stále stupňovala, takže pak nechal svatou přivázat na železné kolo, 
zapálit pod ní oheň a vřícím olejem polévat její tělo. Tak se na ohni 
kolo otáčelo a svatá byla pečena jako nějaký pokrm. Pro lidskou 
přirozenost je nemožné zůstat po takových mukách naživu. Bůh 
však udržoval svou otrokyni při životě a posiloval ji k slávě svého 
svatého jména a k zahanbení modloslužebníků. Svatá Kristýna 
v těchto mukách oslavovala Boha a modlila se k Němu. Před ní 
neviditelně stáli svatí andělé a zmírňovali její bolest.
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Najednou na Boží příkaz nečekaně vyšlehl z ohně velký plamen, 
zasáhl pohany, kteří stáli kolem, a spálil na tisíc lidí. Urbana ani to 
nezastavilo, ale protože nevěděl, co více udělat, přikázal uvrhnout 
Kristýnu do temnice. Svatá se tam vroucně modlila a Pán jí poslal 
svého anděla. Zjevil se jí ve velké záři a zcela ji uzdravil z ran. Mu-
čednice oslavovala Boha posílena takovým zázrakem.

Když ji její otec spatřil, byl ve své zuřivosti bezradný a rozkázal ji 
hodit do moře. Sluhové vzali Kristovu otrokyni, posadili ji do člunu 
a vezli daleko od břehu. Přivázali jí na hrdlo velký kámen a hodili do 
mořských hlubin. Anděl Boží ji však vzal, odvázal jí kámen z hrdla, 
takže klesl do mořských hlubin a svatá, přidržovaná andělskýma 
rukama, chodila po vodě jako po souši. Moře se jí stalo křestní kou-
pelí, po níž tak toužila. Světlý oblak ji zastínil a shůry bylo slyšet 
jméno Nejsvětější Trojice tak, jak se pronáší při křtu svatém. Také 
viděla Pána. Zjevil se jí a k její velké radosti k ní promlouval. Potom 
vyšla na břeh.

Duch Boží ji vedl, aby se ukázala před tváří svého otce. Velmi ho 
tím vyděsila. Přestože však viděl takový zázrak, nepoznával Boží moc 
a považoval to za čarodějnictví. Rozkázal svatou znovu uvrhnout 
do vězení a zrána ji chtěl stít mečem. Té noci byl ale sám nečekaně 
podťat kosou smrti a zahynul navěky. Svatá zůstala v temnici živá, 
chválila Boha a děkovala Mu.

Po nečekané smrti Urbana císař určil na jeho místo jiného místo-
držícího jménem Dion. Po jeho příchodu mu oznámili vše o sv. Kris-
týně a on ji nechal vyvést z vězení před svůj soud. Nejprve se ji 
snažil k odpadu od Boha zlákat laskavě. Když se přesvědčil o její 
neochvějnosti ve svaté víře, dlouho ji mučil, bil a drásal její tělo že-
leznými hřebeny i pálil ohněm. Dal silně rozžhavit železnou pánev, 
přikázal, aby na ni svatou položili, obraceli ji a polévali vroucím 
olejem a smolou. Přitom ji nutil, aby se poklonila modle Apollóna, 
co tam stála.

Mučednice však byla ve vyznání přesvatého jména Ježíše Krista 
tvrdá jako diamant. Modlu Apollóna zničila modlitbou. Když modla 
spadla a rozsypala se na prach, místodržitel Dion padl na zem a 
byl mrtev. Běs, který byl v modle, poté co bylo rozbito jeho obydlí, 
se chopil duše svého horlivého služebníka a v pekle z ní učinil svou 
společnici.

Svatou mučednici znovu uvrhli v poutech do žaláře. Utrpení 
Kristovy panny však nebylo neplodné. Početný zástup, který viděl 
takové zázraky, oslavoval jediného Boha Ježíše Krista a uvěřilo v Něj 
na tři tisíce duší. Přicházeli za svatou do vězení a ona je učila, dokud 
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nepřišel do města Týru další místodržitel jménem Julián. Ten rovněž 
postavil svatou před soud a podroboval ji různým mukám. Nejprve 
rozžhavil velkou pec a nechal do ní mučednici hodit. Svatá dívka tak 
zůstávala v žáru pece, ale oheň ji stejně jako mládence v Babylóně 
nespálil. Chodila v peci jako v pokoji, zpívala a chválila Boha. Anděl 
Páně byl s ní, ochlazoval jí pec a zpíval s ní, takže vojáci, kteří pec 
hlídali, slyšeli jejich zpěv.

Když byla pec otevřena, svatá vyšla živá a zdravá. Oheň se jí ani 
nedotkl. Znovu byl veleben křesťanský Bůh a pohanská ohavnost 
zahanbena.

Místodržitel zaslepen běsovskou zlostí nepoznal Boží moc a tak 
mocný zázrak nazval čarodějnictvím. Ve snaze přemoci nepřemoži-
telnou zavolal čarodějníky a mágy, kteří uměli zaříkávat všemožné 
druhy plazů, a rozkázal jim, aby svým zaříkáváním svolali mnoho 
hadů, ještěrů a štírů a všechny je poštvali na mučednici, aby ji 
svými jedovatými uštknutími zahubili. Když je vypustili na svatou, 
ani jeden z nich ji neuštkl, i když se plazili kolem ní a ovíjeli se jí 
kolem nohou.

Poblíž stál hlavní čaroděj, který svým šepotem a zaříkáváním 
pobízel hady, aby děvče uštkli. Z Božího příkazu se však všichni 
obrátili proti svému zaklínači, vrhli se na něj a hned ho svými je-
dovatými zuby usmrtili. Svatá řekla hadům: „Jménem Ježíše Krista 
vám přikazuji, hadi, ještěři a štíři, vraťte se každý na své místo a 
nikomu neubližujte!“ Ti ji hned poslechli a rozlezli se do různých 
stran. Svatá se smilovala nad mrtvým, pomodlila se za něj k Pánu, 
vzkřísila ho a obrátila na křesťanskou víru.

Na místodržitele dopadl Boží trest a oslepl. Svatá dále velebila 
Boha a hanila modly i modláře. Julián byl rozzuřen kvůli své slepotě 
a také již nemohl snášet slova mučednice, a proto nařídil svatou 
popravit. Vojáci ji zastřelili šípy. Tak Kristova mučednice, neposkvr-
něná panna Kristýna, odevzdala svou čistou a svatou duši do rukou 
svého Pána 24. července roku 310. Pán na ní ukázal svou velkou 
moc, že tři místodržitelé nemohli zdolat jednu dívku.

Kdosi z rodiny sv. Kristýny, který uvěřil v Krista, vzal její mučed-
nické tělo a důstojně je pohřbil.
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SVATÝ FRANTIŠEK SOLANO

Svatý František Solano se naro-
dil 10. března roku 1549 v městečku 
Montilla ve Španělsku. Jeho rodiče 
Mateo Solano a Ana, rozená Jiménez, 
byli zámožní. Svého syna důsledně 
vychovávali v katolických zásadách.

Mladičký František získal vzdělá-
ní a vstoupil do řádu Menších bratří 
konventuálů (minoritů) v Montille. 
Žil v přísné kajícnosti, jako by byl 
velký hříšník. Nejídal masité pokrmy, 
v pátek nejedl nic vařeného, bičoval 
se a odpočíval na tvrdém lůžku. Když 
byl vysvěcen na kněze, stal se uči-
telem klášterních noviců, ale svými 
projevy na veřejnosti a ošetřováním 
nemocných působil velice prospěšně 
i mimo klášter.

Chodíval po ulicích města a volal k dospělým i k mládeži: „Milujte 
Pána Boha a nehněvejte Ho! On pro vás na kříži umřel, nekři-
žujte Ho znovu svými hříchy!“ Láska k Ukřižovanému hořela v jeho 
srdci a vedla ho tak, že byl ochoten nasazovat i život za své bližní.

Roku 1583 vypukl v městě Montoro hrozný mor a lidé odtamtud 
utíkali. František naopak prosil představené, aby tam mohl jít a 
opatrovat nemocné. Dostal svolení, a tak sloužil opuštěným ne-
mocným, pochovával mrtvé, až se sám nakazil a onemocněl. Když 
mu Bůh zase vrátil zdraví, neodešel z města, ale pečoval o nemocné 
dále, dokud mor nepominul.

Nespokojil se však s dosavadní činností ve vlasti, umínil si, že 
půjde hlásat Ježíše Krista k muslimům do Afriky, a bude-li Bůh 
chtít, že si tam zaslouží mučednickou korunu. Nebylo mu to však 
dovoleno. Bůh mu určil misijní působiště jinde.

Španělský král Filip II. chystal misionářskou výpravu k Indiá-
nům v Jižní Americe a František se s radostí k této výpravě připojil. 
Plavba byla zpočátku poměrně klidná. František využil příhodné-
ho času a učil černochy, kteří se s ním plavili, křesťanské víře. 
Také námořníky a ostatní cestující učil bázni Boží. Nejednou vzal 
do ruky kříž a kázal lidem na lodi, že je lépe zemřít než urazit Boha 
těžkým hříchem.
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Nedaleko peruánského pobřeží nastala bouře, loď byla poškozena 
a dostala se do nebezpečí. Bylo na ní více než osm set lidí. Kapitán 
Františkovi nabídl, aby s ním a s dalšími vybranými nastoupil do 
záchranného člunu. František to však odmítl se slovy: „Chraň Bůh, 
abych se ze sobecké lásky k časnému životu opustil bratry, kteří 
zůstávají v dvojím nebezpečí!“ Vzal kříž a vybízel všechny lidi, kteří 
na lodi zůstali, aby neklesali na mysli a doufali v jistou Boží pomoc. 
Černoši přijali křest svatý, neboť byli cestou již dostatečně připra-
veni, ostatní pak litovali svých hříchů, vyzpovídali se a nepřestávali 
volat k Bohu o smilování. Třetího dne přišla pomoc.

František pak kázal slovo Boží na peruánském území a Bůh 
žehnal jeho práci. Divoši poznali jeho skromný, zapíravý život i jeho 
zanícenost, proto k němu přilnuli a dávali se od něj pokřtít.

V Limě, hlavním městě Peru, František neúnavně kázal slovo Boží 
v chrámě, na ulicích i po domech. Chodil do hostinců, na tržiště, 
navštěvoval dílny řemeslníků, nemocnice, žaláře i divadla a všude s 
křížem v ruce vybízel lid k pokání. Neobyčejný způsob jeho kázání, 
naléhavý slovní projev a známá přísnost jeho života působily, že se 
po jeho promluvách i zatvrzelí hříšníci obraceli a vlažní křesťané 
začali horlivě plnit své náboženské povinnosti.

Na sklonku života, unaven prací a stižen bolestnou nemocí, ulehl 
na lůžko a přijal svaté svátosti. Hodně trpěl, ale ještě to nepoklá-
dal za dostačující. Říkával s pláčem: „Odpusť mi to, Pane, že Ty jsi 
ukřižován, a já Tvými služebníky opatrován, Ty jsi oloupen o šat, já 
přikryt, Ty políčkován a trním korunován, já tolika milostmi zahrnut 
a dobrodiními potěšen!“

14. července roku 1610, zatímco se jeho okolostojící řeholní 
spolubratři hlasitě modlili apoštolské vyznání víry, umíral se slovy: 
„Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova 
domu!“ (Ž 122,1)
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SVATÁ OLYMPIADA

Svatá Olympiada se narodila v Kon-
stantinopoli zbožným a urozeným ro-
dičům. Její otec byl jedním z nejváže-
nějších senátorů, jmenoval se Anisius 
Secundus. Její matka se jmenovala 
Alexandra. Olympiada dostala jmé-
no po své tetě z otcovy strany, dce-
ři prefekta Ablabia, jenž byl za vlády 
císaře Konstantina prvním po císaři 
a je zmíněn ve svědectví o zázracích 
svatého Kristova biskupa Mikuláše.

Když Olympiada dospěla, provdala 
se za konstantinopolského prefekta 
Nebridia. Její manžel však krátce po 
svatbě zemřel. Nechtěla se už zasnou-
bit s jiným mužem, ale chtěla žít v čistotě až do konce svého života.

Po smrti rodičů se stala dědičkou velkého bohatství a nesčetných 
statků. Všechny je odevzdala Bohu a štědrou rukou rozdávala po-
třebným, chrámům i monastýrům, poustevníkům i nemocnicím, 
útulkům pro chudobné i pocestné, sirotčincům i vdovám i těm, co 
trpěli velkou nouzí. Posílala také hojné almužny uvězněným i těm, 
co byli daleko ve vyhnanství, a tak se její štědrost rozšířila do mnoha 
míst. Sama žila v modlitbách a půstu, všemožně umrtvovala své tělo 
a podrobovala ho duchu.

V té době vládl Theodosius Veliký (379–395), otec Arkádia a Ho-
noria. Měl příbuzného jménem Elpidius a chtěl za něj Olympiadu, 
která byla ještě mladá a velmi šlechetného vzhledu, provdat. Ona 
však nesouhlasila. Císař k ní posílal mnohé posly, prosil ji i pře-
svědčoval, aby se za Elpidia provdala, ale ona to odmítala, přestože 
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se na ni snášely výhrůžky, a věděla, že se císař kvůli tomu hněvá. 
Poslala k němu posla se vzkazem: „Císaři, můj pane, kdyby Bůh 
chtěl, abych žila v manželství, nevzal by ode mne mého prvního man-
žela. Protože však věděl, že pro mě není užitečné, abych byla v tomto 
životě vdaná, uvolnil mého muže ze soužití se mnou a mě vysvobodil 
z těžkého jařma služby muži a vložil mi do mysli své sladké jařmo.“

Císař se rozhněval a rozkázal městskému prefektovi, aby veškerý 
majetek Olympiady vzal pod svou správu, dokud jí nebude třicet let. 
Prefekt ani ne tak na rozkaz císaře, ale spíše naveden Elpidiem, se 
vůči ní dopouštěl mnoha křivd a omezoval ji, že nemohla rozhodovat 
nejen o svém majetku, ale ani sama o sobě. Nesměla rozmlouvat 
s bohumilým biskupem či kněžími ani chodit do chrámu, a to vše 
proto, aby ji to unavilo a provdala se. Ona se však z každé další 
křivdy radovala a děkovala Bohu. Za nějaký čas napsala císaři: „Pro-
kázal jsi mi královskou milost, můj pane, když jsi přikázal jinému, 
aby se staral o mé břímě a odlehčil mi je. Ještě větší laskavost mi 
prokážeš, nařídíš-li svému úředníkovi, aby rozdal všechen můj 
majetek chrámům a chudým a potřebným lidem. Obávám se 
totiž, že by mě mohla přemoci marnivost, kdybych svůj majetek 
rozdávala sama, a navíc bych péčí o pozemský majetek, který 
brzy pomine, zanedbávala své nebeské bohatství.

Císař si přečetl její dopis, přemýšlel nad ním a vydal příkaz, aby 
Olympiada opět sama spravovala svůj majetek. Slyšel totiž o jejím 
ctnostném a dobročinném životě, že žije ve velké zdrženlivosti a přís-
ném umrtvování, takže nejí připravenou zvěřinu ani jiné podobné 
pokrmy a do lázní nechodí. Když byla pro nemoc nucena se umýt, 
vstoupila do koupelové nádoby naplněné teplou vodou v dlouhém 
chitónu. Nejen před svými otrokyněmi, které jí sloužily, se styděla, 
ale i sama před sebou.

Pro tak cudný a čistý život naplněný ctnostmi si jí vážili i bisku-
pové a sv. Olympiada byla patriarchou Nektariem přijata do služeb 
církve jako diakonka. Sloužila Pánu s dalšími diakonkami v pravdě 
a následování Krista podobně jako evangelijní vdova sv. Anna, která 
nevycházela z chrámu, ale půstem a modlitbami sloužila Bohu dnem 
i nocí. Natolik bezúhonný byl život sv. Olympiady, že dokonce ani 
nepřátelé na ní nemohli najít nic, co by si zasloužilo výtky. Ti, co 
útočili na sv. Jana Zlatoústého, který se po Nektariovi stal patriar-
chou, byli nepřátelští i vůči nevinné Kristově otrokyni.

Nejvíce se na ni hněval Teofi l, patriarcha alexandrijský, za to, že 
když přišli do Konstantinopole mniši, které vyhnal z egyptské pouště, 
přijala je a živila kvůli Bohu. Ona vůbec všechny mnichy, kteří při-



157

cházeli do města, i biskupy přijímala s velkou úctou, poskytovala jim 
přístřeší a sloužila jim ze svého majetku. I samotný Teofi l nejednou 
požíval její pohostinnosti a štědrosti. On se však přesto na ni hněval 
jak kvůli egyptským mnichům, tak kvůli sv. Janu Zlatoústému a 
snažil se ji očernit nepravdivými obviněními, ale jeho zlomyslným 
lžím a pomluvám nikdo nevěřil — každý znal její čistý a svatý život.

Tato vpravdě Kristova otrokyně, jejíž věhlas se šířil po všech 
chrámech, jednala jako samaritán zmíněný v evangeliu, který zra-
něného člověka, jehož přepadli lupiči a kolemjdoucí jím pohrdli, 
vzal na svého osla, zavezl do hostince a pečoval o něj. Pro všechny, 
kdo neměli, kde hlavu složit, byla útočištěm. Starostlivě pečovala 
o chudé a nemocné, postižené vředy, opuštěné na ulicích a všemi 
odvržené a vykonávala vůči nim všechny skutky milosrdenství. 
Kolik peněz použila na dobročinnost, když každého dne rozdávala 
zlato a stříbro, oděv i jídlo žebrákům a vše potřebné chudým, se 
nedá ani vypovědět.

Velkým Božím biskupům, kteří přicházeli do Konstantinopole 
za svými záležitostmi, prokazovala oddanou službu a starala se o 
jejich potřeby. Ikonijskému biskupovi, sv. Amfi lochiovi, i biskupovi 
pontskému Optimovi (a předtím Řehoři Naziánskému, který byl 
v Konstantinopoli před patriarchou Nektariem) i Petrovi ze Sebaste, 
bratrovi sv. Basila Velikého, i Epifaniovi Kyperskému, horlivě slou-
žila ze svého majetku a věnovala dosti zlata a stříbra i chrámových 
ozdob. Optimovi, který v Konstantinopoli zemřel, svýma rukama 
zatlačila oči. Byla mírná, vše odevzdávala Bohu, a proto ani svůj ma-
jetek nepovažovala za svůj, ale za Boží. Svatý Jan Zlatoústý si jí vážil 
jako velké Boží služebnice, stejně jako kdysi svatý apoštol Pavel Per-
sidy, o níž píše: „Pozdravujte milou Persidu, která mnoho pracovala 
v Pánu.“ Svatá Olympiada neučinila o nic méně než Persida. Mnoho 
pracovala v Pánu a sloužila svatým s velkou vírou a vřelou láskou.

Když byl nevinný Jan Zlatoústý nespravedlivě sesazen ze stolce 
patriarchy a vyhnán, sv. Olympiada s dalšími diakonkami kvůli 
tomu hořce plakala. Než sv. Jan naposledy opustil chrám, vešel do 
baptisteria a zavolal sv. Olympiadu s diakonkami Pentadií, Proklií a 
Salvinou, ctnostnou vdovou, a řekl jim: „Pojďte sem, mé dcery, po-
slouchejte mě, neboť už vidím, co se se mnou bude dít. Blíží se konec. 
Já jsem již ukončil svou pouť a nemyslím, že byste mě ještě někdy 
viděly. Pamatujte na mě ve svých modlitbách.“ Ony prolévaly slzy a 
padly před ním na tvář. Svatý se pak vydal na cestu do vyhnanství.

Po jeho vyhnání zachvátil chrám požár a shořela i nemalá část 
města. Tehdy byli všichni příznivci sv. Jana, ač byli bez viny, měst-
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ským prefektem kvůli požáru vyslýcháni, jako by to oni zapálili 
chrám. Také sv. Olympiadu křivě obvinili, postavili ji před soud a 
přísně vyslýchali. Prefekt byl nemilosrdný a zlý; přestože na ní ne-
byla nalezena žádná vina, nespravedlivě ji odsoudil. Musela zaplatit 
velké množství zlatých za žhářství, kterého se nedopustila. Pak svatá 
opustila Konstantinopol a šla do Kyziku. Nepřátelé jí ale ani tam 
nedali pokoje. Odsoudili ji k vyhnanství do Nikomedie.1 Když se o 
tom dozvěděl sv. Jan Zlatoústý, napsal jí z vyhnanství dopis, jímž 
ji v utrpení povzbuzoval.

Svatá Olympiada strávila ve vyhnanství dlouhý čas a vytrpěla 
mnoho křivd, pak v roce 408 odešla k Pánu. Když zemřela a její 
tělo ještě nebylo pochováno, zjevila se ve spánku nikomédskému 
biskupovi a řekla mu: „Polož mé tělo do dřevěné truhly a hoď je do 
moře, aby bylo pochováno tam, kde bude vlnami vyneseno na břeh.“ 
Biskup tak učinil. Vlny nesly truhlu a vynesly ji na břeh na místě, 
které se jmenovalo Vrochthoi nedaleko Cařihradu. Byl tam chrám 
zasvěcený apoštolu Tomášovi. Obyvatelům města Bůh oznámil, aby 
s úctou přijali tělo sv. Olympiady. Vyšli ke břehu a nalezli truhlu 
s tělem. Uložili je v chrámu a Bůh dával u ostatků svaté uzdravení 
od různých nemocí.

O mnoho let později přepadli to místo barbaři, vypálili chrám 
a svaté ostatky, které zůstaly zcela nepoškozeny ohněm, přestože 
truhla shořela, vhodili do moře; a voda se na tom místě zbarvila 
krví. Věřící znovu vytáhli z moře zázračné ostatky, a když se o tom 
dozvěděl konstantinopolský patriarcha Sergius, poslal presbytera 
Jana a rozkázal, aby je s úctou přinesli do Konstantinopole.

Když presbyter přišel na to místo a zvedl svaté ostatky, vyteklo 
z nich mnoho krve. Všichni se velmi divili, že po dvou stech letech 
ze suchých kostí jako z živého těla vytekla krev. Svaté a zázračné 
ostatky byly přeneseny do Konstantinopole a uchovávány v ženském 
monastýru, který sv. Olympiada předtím vybudovala. U svatých 
ostatků se dělo mnoho zázraků. Lidé byli uzdravováni z nemocí a 
běsi byli vyháněni modlitbami sv. Olympiady z milosti Pána našeho 
Ježíše Krista. Jemu budiž s Otcem i Duchem svatým čest i sláva 
nyní i vždycky až na věky věků, amen.

(Její památka se v západní církvi slaví 17. prosince.)

1 dnešní İzmit v Turecku
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SVATÝ BISKUP A MUČEDNÍK TOMÁŠ BECKET

Anglický král Jindřich II. jme-
noval Tomáše kancléřem. Kan-
cléř pevně řídil státní správu 
a snažil se zachovat jednotu a 
mír v říši. Na válečném poli se 
osvědčil právě tak skvěle jako v 
míru v státnickém umění. Když 
umřel canterburský arcibiskup 
Theobald, král žádal, aby byl jeho 
nástupcem zvolen Tomáš. I když 
se zdráhal, nic mu to nepomohlo.

Na prvním místě byl Tomáš 
pokorným Božím služebníkem. 
V rozlehlém paláci se spokojil s 
jedním skromně vybaveným pokojem, nosil spodní žíněný oděv a 
den začínal velmi brzy delším dlením na modlitbách, po kterých 
sloužil mši svatou. Jedl málo a hodně se postil.

Avšak naděje, které král vkládal do nového arcibiskupa, zklamaly. 
Pokud byl Tomáš kancléřem, hájil výsady koruny i proti církvi. Když 
se ale stal arcibiskupem, hájil církevní právo i proti samému králi. 
To byl počátek roztržky mezi králem a arcibiskupem.

Když měla být na říšském sněmu v Klarendonu zmařena veškerá 
pravomoc církve, arcibiskup nesvolil. Jindřich II. ho za to pohnal 
před soud, zbavil jmění a nechal prohlásit za velezrádce. Tomáš se 
odvolal k papeži a uprchl ze země. Po dlouhém vyjednávání bylo To-
mášovi dovoleno, aby se vrátil do Anglie. Učinil tak, ale práva církve 
hájit nepřestal. Jeho nepřátelé proto proti němu poštvali krále. Ten 
zvolal: „Jedl můj chléb a nohama mě pošlapal! Není nikdo, kdo by na 
tomto knězi pomstil mou hanbu?“ Jakmile to uslyšeli čtyři normanští 
rytíři, poslové potrestaných biskupů, ihned odešli k arcibiskupovi a 
žádali ho, aby zrušil církevní tresty. Když rozhodně odmítl, odešli, 
aby sebrali tlupu ozbrojenců a vtrhli do arcibiskupského domu.

Přátelé nutili Tomáše, aby se uchýlil do chrámu. Doufali, že 
tam si bude jist životem. Když se modlil na stupních oltáře, vtrhli 
do chrámu ozbrojení spiklenci a křičeli: „Kde je ten zrádce?“ Nikdo 
neodpověděl. Pak jeden z nich zvolal: „Kde je arcibiskup?“ Tu povstal 
Tomáš a řekl: „Arcibiskup jsem já, ale nikoli zrádce. Jsem hotov 
prolít svou krev pro Boha a jeho církev. Svatý mučedník viděl, 
že nastala hodina, kdy dokončí svůj pozemský život. Bezbožní rytíři 
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se na něj vrhli a meči zasáhli hlavu svatého mučedníka. Až po třetí 
ráně klesl k zemi. Utrpěl čtyři sečné rány, tou poslední mu před 
oltářem roztříštili hlavu. Tak neohroženě, oddaně a statečně nabídl 
sám sebe v oběť. Stalo se to 29. prosince roku 1170.

Král byl zprávou poděšen a projevil lítost nad tím, že zavdal pří-
činu k takovému zločinu.

(Památka sv. Tomáše Becketa se slaví 29. prosince.)
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SVATÝ MOJŽÍŠ UHERSKÝ

Mojžíš Uherský pocházel ze západ-
ní části Kyjevské Rusi (z východního 
Slovenska), od uherských hranic. 
Sloužil pravověrnému svatému knížeti 
a ruskému mučedníkovi Borisovi. Byl 
v jeho službách spolu se svým brat-
rem Georgijem. Když vojáci bezbož-
ného Svjatopolka zabili u řeky Alty 
sv. Borise, Georgij chránil svého pána 
svým tělem. Jediný Mojžíš Uherský 
unikl zavraždění. Dal proto Bohu slib, 
že chce být mnichem a zachovat čis-
totu srdce i života.

Přišel do města Kyjeva a zde se u 
sestry knížete Jaroslava skrýval před 
Svjatopolkem. Usilovně se modlil 
k Bohu, dokud tam nedorazil zbožný 
kníže Jaroslav. Ten, puzen lítostí nad zavražděnými bratry, zvítězil 
nad bezbožným Svjatopolkem. Svjatopolk utekl do Polska a znovu 
přitáhl s polským knížetem Boleslavem (Chrabrým). Jaroslava vy-
hnal a sám usedl na kyjevský stolec.

Boleslav se pak vrátil do své země a vzal s sebou jako zajatkyně 
dvě Jaroslavovy sestry i jeho bojary a s nimi vedl i sv. Mojžíše, s 
rukama i nohama sevřenýma v železných okovech.

V Polsku ho spatřila šlechtična, která měla velkou moc a bohat-
ství. Její muž byl jedním z těch, kteří šli s Boleslavem, a nevrátil 
se, neboť ve válce padl. Tato žena vzplanula tělesnou žádostivostí a 
začala ctihodného Mojžíše lichotivými slovy přesvědčovat: „Ó člově-
če, proč bys měl trpět taková muka? Máš přece rozum, který ti lehce 
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pomůže uniknout těmto okovům a utrpení.“ Mojžíš jí odpověděl: „Je 
to milé Bohu“ „Podrobíš-li se mi,“ pokračovala žena, „vysvobodím tě 
a učiním tě známým po celé polské zemi. Budeš vládnout nade mnou 
i veškerým mým majetkem.“

Svatý pochopil, že mluví o svých hříšných úmyslech a řekl jí: 
„Který muž dobře udělal, když poslechl ženu? Adam, první stvořený 
člověk, poslechl ženu a byl vyhnán z ráje. Samsona, který vynikal 
nad všechny silou a odolával všem nepřátelům, žena vydala cizin-
cům. Šalamoun dosáhl hlubin moudrosti, ale pak se podrobil ženě 
a začal se klanět modlám. Herodes získal mnohá vítězství, když se 
však dal podmanit ženou, popravil Jana Křtitele. Jak bych se tedy 
mohl stát svobodným, kdybych se stal otrokem ženy, kterou jsem 
od svého narození nepoznal?“ Ona mu slibovala: „Vykoupím tě a 
učiním tě slavným. Vezmu si tě za manžela a staneš se pánem celé-
ho mého domu.“ Svatý Mojžíš ji však odmítl: „Věz, že nesplním tvou 
vůli. Nechci ani tvou moc, ani tvé bohatství; duchovní i tělesná čistota 
je mi vzácnější. Kéž nepřijde vniveč námaha a strádání pěti let, kdy 
mi Pán dal nevinně trpět v těchto poutech, za což, jak doufám, budu 
zbaven věčných muk.“ Tehdy žena přešla k druhému ďábelskému 
plánu. Pomyslila si: „Jestli ho vykoupím, potom ho i proti jeho vůli 
přinutím, aby se mi podrobil.“ Poslala proto k tomu, který držel 
svatého v zajetí, aby od ní vzal tolik peněz, kolik chce, jen aby jí 
prodal Mojžíše. Ten když viděl takovou příležitost se obohatit, vzal 
od ní téměř tisíc zlatých a odevzdal jí Mojžíše. Jen co nad ním žena 
získala moc, bez jakéhokoli studu se ho snažila zlákat k hříchu. 
Zbavila ho okovů, nechala jej obléci do drahého oděvu a častovala 
ho vybranými pokrmy.

Když sv. Mojžíš, viděl posedlost té ženy, ještě více se oddal půstu 
a modlitbě a raději kvůli Bohu jedl suchý chléb a pil čistou vodu, 
než by přijal drahý pokrm a víno a poskvrnil se. Strhl ze sebe drahý 
oděv, neboť potěšení tohoto světa měl za nic. Zahanbená žena se 
tak rozhněvala, že se rozhodla umořit svatého hladem a zavřela ho 
v temném sklepení. Bůh naklonil k milosrdenství jednoho ze slu-
žebníků té ženy a ten mu tajně nosil pokrm.

Jiní ho přemlouvali: „Bratře Mojžíši, co ti brání, aby ses oženil? 
Jsi ještě mladý a ta vdova žila se svým manželem pouze jeden rok a 
krásou předčí jiné ženy. Její bohatství je nesčetné a má v polské zemi 
velkou moc. Kdyby chtěla, ani kníže by ji neodmítl, a ty — zajatec a 
otrok — se nechceš stát jejím pánem? Tvrdíš, že nemůžeš přestoupit 
Kristova přikázání, ale copak Kristus v evangeliu neříká: ‚Opustí muž 
otce i matku a připojí se ke své manželce a budou ti dva jedno tělo.‘ 
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Také apoštol hovoří: ‚Je lepší vstoupit do manželství, než se pálit.‘ A 
o vdovách říká: ‚Chci, aby se mladší vdovy vdávaly.‘ Ty přece nejsi 
vázán mnišským stavem, ale jsi od něj svobodný. Proč se tedy vy-
dáváš takovým mukám?“ Svatý Mojžíš jim odpovídal: „Jestli odsud 
vyjdu živ, nebudu hledat žádnou jinou ženu, ale bude-li to Boží vůle, 
stanu se mnichem. V evangeliu Kristus říká: ‚Každý, kdo opustí dům 
nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku nebo ženu nebo děti 
či pole pro mé jméno, přijme stokrát víc a zdědí život věčný.‘ To mám 
poslouchat Krista, nebo vás? Apoštol říká: ‚Kdo se neoženil, stará 
se o to, co je Pánovo, jak se zalíbit Pánu, a kdo se oženil, stará se o 
světské věci, jak se zalíbit ženě.‘ Proto se vás ptám: Komu se má více 
sloužit, Pánu nebo ženě?“

Když to žena uslyšela, přijala do srdce jiný zlý úmysl. Nařídila 
posadit Mojžíše na koně a v doprovodu mnoha služebníků ho vodila 
po svých městech a vesnicích a opakovala mu: „To všechno je tvoje! 
Líbí se ti to?“ Svatý se vysmál bláznovství té ženy a řekl jí: „Marně 
se namáháš, nemůžeš mě svést pomíjivými věcmi tohoto světa ani mi 
ukrást mé duchovní bohatství, které je věčné. Pochop to a zbytečně se 
nenamáhej.“ Žena mu začala s hněvem vyhrožovat: „Copak nevíš, 
že jsi mi byl prodán? Živého tě nikdy nepropustím, ale po mnoha mu-
kách tě vydám smrti!“ Svatý jí směle odpověděl: „Nebojím se žádných 
muk, neboť Pán je se mnou. Z Jeho vůle Mu chci od této chvíle sloužit 
mnišským životem.“

V té době přišel z Božího úradku k Mojžíšovi mnich ze Svaté 
hory, který byl knězem, a udělil mu mnišský postřih. Mnoho Mojžíše 
poučil o čistotě, aby nenastavoval svá záda nepříteli a nebál se té 
nečisté ženy a pak odešel. Hledali toho mnicha všude, ale nenalezli.

Tehdy žena ztratila všechnu naději a podrobila Mojžíše krutému 
bití. Přikázala, aby ho povalili na zem a bili holemi, takže zem byla 
zbrocena jeho krví. Ti, kteří ho bili, na něj naléhali: „Pokoř se své 
paní a konej její vůli, když neposlechneš, roztrháme tvé tělo na kusy. 
Nemysli, že těmto mukám unikneš. Po takovém utrpení hořce vypustíš 
svou duši. Smiluj se nad sebou, odlož ty mnišské hadry, obleč se do 
drahocenného bojarského roucha a unikneš mukám, která tě čekají.“ 
Statečný Mojžíš jim odpověděl: „Bratři, dělejte, co je vám přikázáno, 
a neotálejte. Je vyloučeno, abych se odřekl mnišství a Boží lásky. 
Žádná muka ani oheň, ani meč, ani rány mě nemohou odloučit od 
Boha a tohoto andělského obrazu.“1

1 andělský obraz — tj. způsob andělského života; na východě je mnišství 
nazýváno andělským životem
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Žena však stále přemýšlela, jak by se Mojžíšovi pomstila za svou 
hanbu. Nakonec napsala knížeti Boleslavovi list tohoto znění: „Kní-
že, sám víš, že můj manžel byl zabit ve válce, kterou jsi vedl. Tys mi 
dal svobodu, abych si vzala za manžela, koho budu chtít. Já jsem si 
zamilovala jednoho mladíka z tvých zajatců, vykoupila ho a přivedla 
do svého domu. Zaplatila jsem za něj mnoho zlata a všechno, co je 
v mém domě, zlato, stříbro i veškerou moc, vše jsem mu darovala, 
jen aby se uvolil stát mým manželem. On to vše měl za nic. Dlouho 
jsem ho mořila hladem i bitím, ale ničeho jsem nedosáhla. Nestačilo 
mu, že ho bývalý majitel držel pět let v okovech, nyní u mě je šestý 
rok mučen za neposlušnost, a to vše si přivodil sám svou zatvrzelos-
tí. Teď byl ještě postřižen jakýmsi mnichem. Co mi přikážeš, abych 
s ním udělala?“

Kníže Boleslav odpověděl té ženě, aby přijela za ním a Mojžíše 
přivedla s sebou. Když se tak stalo, Boleslav ctihodného Mojžíše 
dlouho nutil, aby si ženu vzal, ale nepřesvědčil ho. Nakonec s hně-
vem vykřikl: „Existuje ještě někdo tak bezcitný jako ty? Připravuješ se 
o mnohé výsady i pocty a vydáváš se na hořká muka! Ať je ti známo, 
že před tebou leží život a smrt. Buď splníš vůli své paní, budeš od nás 
ctěn a získáš velkou moc, anebo neuposlechneš a po mnoha mukách 
přijmeš krutou smrt.“ Ženě řekl: „Tebou koupený zajatec nemůže být 
svobodný. Nalož s ním, jak chceš, jako paní se svým otrokem, aby 
se jiní neodvažovali odporovat svým pánům.“

Ctihodný Mojžíš řekl knížeti: „Co prospěje člověku, praví Pán, 
získá-li celý svět, ale zahubí svou duši? Co dá člověk výměnou 
za svou duši? Ty mi slibuješ slávu a pocty, ale sám je brzy ztratíš 
a tvé tělo skončí v hrobě. A tato nečistá žena bude krutě zabita.“ 
Proroctví ctihodného se později naplnilo.

Žena dala Mojžíše krutě mučit. Svatý už ležel jako mrtvý, silně 
krvácel a už sotva dýchal. Boleslav s tím souhlasil a chtěl ještě více 
vyhovět ženě kvůli jejímu urozenému původu, proto rozpoutal velké 
pronásledování mnichů a vyhnal je ze své země. Bůh mu však za 
své služebníky brzy odplatil. Jedné noci Boleslav nečekaně zemřel 
a v celé polské zemi došlo k velkému povstání, během něhož byla 
zabita i tato nestoudná žena.

Na tento hněv Boží, který nastal po vyhnání mnichů za postřižiny 
ctihodného Mojžíše, vzpomínal za mnoho let kyjevský kníže Izjaslav, 
když ho jeho polská manželka, Boleslavova dcera, prosila a zapří-
sahala, aby nevyháněl ze svého území ctihodného Antonína a jeho 
bratry za postřih sv. Barláma a eunucha Efréma.
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Jen co ctihodný Mojžíš nabral trochu sil, vrátil se na Kyjevskou 

Rus a přišel do pečery1 k ctihodnému otci Antonínovi. Nesl na sobě 
mučednické rány jako chrabrý bojovník Kristův. Žil bohumile, s vel-
kým úsilím se postil, bděl na modlitbách a vykonával všechny mniš-
ské dobré skutky, jimiž zcela zvítězil nad úskoky nečistého nepřítele.

Tento dobrý Kristův bojovník prožil ve svém bohumilém hrdin-
ském utrpení šestnáct let. Pět let byl v zajetí držen v okovech, ne-
vinně byl mučen a osvědčil se jako Job. Šestý rok mužně trpěl za 
čistotu více než Josef a pak žil deset let v jeskyni v mlčení jako anděl. 
Mojžíš se stal vpravdě hodným blaženosti těch, kdo mají čisté srdce, 
aby viděl Boha tváří v Tvář. Odešel k Němu 26. dne měsíce července 
roku 1043, ještě za života ctihodného Antonína Pečerského. V jeho 
pečeře dodnes leží neporušené, zázračné ostatky tohoto svatého 
muže, který neposkvrnil svou čistotu.

I po smrti sv. Mojžíš vítězí nad nečistými žádostmi, jak to za-
kusil svatý mnich Jan. Sváděl těžký duchovní boj, když přemáhal 
tělesnou žádostivost. Později uslyšel Pánův hlas, aby se pomodlil 
ke ctihodnému Mojžíši Uherskému. Když to udělal, okamžitě byl 
z nečistého boje vysvobozen.

Nepřítel si nejvíce zvykl používat v boji proti člověku tělesnou 
žádostivost, aby ho tak zatemnil nečistou poskvrnou a on nepa-
matoval ve všech svých skutcích na Boha, neboť Boha vidí jen čistí 
srdcem. Ctihodný otec Mojžíš bojoval v tomto boji víc než jiní a jako 
dobrý Kristův bojovník mnoho vytrpěl, dokud zcela nepřemohl sílu 
nečistého nepřítele. Zanechal příklad i nám.

1 jeskyně
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SVATÝ MUČEDNÍK PANTELEIMON

Panteleimon se narodil v městě Nikomedii bohatým rodičům vý-
znamného rodu, otci jménem Eustorgios a matce jménem Eubula. Otec 
byl pohan, vroucně oddaný modlářství, matka byla křesťanka a celým 
srdcem sloužila Kristu. Syna pojmenovali Pantaleon, což znamená „ve 
všem lev“. Při křtu přijal jméno Panteleimon neboli „ke všem milostivý“.

Matka od raného dětství vychovávala chlapce v křesťanské zbož-
nosti a učila ho poznání jediného pravého Boha na nebesích, na-
šeho Pána Ježíše Krista. Tato dobrá matka a učitelka však ve svém 
mladém věku odešla k Pánu a zanechala tak synka, který ještě 
nedospěl věkem ani rozumem.

Po její smrti chlapec lehce následoval otcův blud, neboť otec ho 
často vodil k modlám. Dal syna nejprve do gramatické školy, a když 
se důkladně naučil fi losofi i, poslal ho k slavnému lékaři Eufrosino-
vi, aby se naučil lékařskému řemeslu. Chlapec měl bystrý rozum 
a všechno, co ho učili, si lehce osvojoval, takže brzy převýšil své 
vrstevníky a téměř se rovnal samotnému učiteli.

V té době v Nikomedii sídlil císař Dioklecián (284–305), který 
mučil křesťany a ve svátek Kristova narození tam upálil dvacet 
tisíc svatých mučedníků. Zabil i biskupa Antima a mnoho věřících 
popravil různými mukami.

Lékař Eufrosinus často přicházel do císařského paláce, aby léčil 
tohoto tyrana i jeho dvořany a celému císařovu dvoru poskytoval 
pomoc. Když přicházel do císařských komnat, doprovázel ho i mladík 
Pantaleon, věrný následovník svého učitele.

V Nikomedii byl tehdy starý presbyter jménem Hermolaus s hrst-
kou křesťanů. Ze strachu před zlovolnými modláři se skrýval v jednom 
malém, lidským očím skrytém domku. Když Pantaleon procházel ko-
lem, Hermolaus mu vyšel vstříc a prosil ho, aby na chvíli zašel k němu 
dovnitř. Mladík byl pokorný a poslušný, a tak vešel do starcova domu.
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Stařec ho posadil vedle sebe a ptal se ho na jeho původ a na 
rodiče i na víru a na celý jeho život. Mladík mu vše dopodrobna vy-
právěl. Řekl, že jeho matka byla křesťanka a již zemřela, otec, že je 
živ a podle pohanského obyčeje uctívá mnoho bohů. Hermolaus se 
ho zeptal: „A ty, dobré dítě, jaký úděl ve víře chceš mít? Otcův, nebo 
matčin?“ Mládenec odpověděl: „Když byla má matka ještě naživu, 
naučila mě své víře a já jsem si její víru zamiloval, avšak otec jako 
silnější mě nutí dodržovat pohanské zákony.“

Jakmile Hermolaus uslyšel chlapcovu odpověď, začal s ním vést 
užitečný rozhovor: „Je jen jeden pravý a všemohoucí Bůh — Ježíš 
Kristus. Budeš-li v Něj věřit, jenom samotným vzýváním Jeho svaté-
ho jména budeš moci uzdravovat všechny nemoci. On daroval zrak 
slepým, očistil malomocné, mrtvé křísil, běsy, které pohané uctívají, 
z lidí vyháněl pouhým slovem; a nejen On sám, ale i Jeho oděv dával 
uzdravení. Žena, která dvanáct let trpěla krvotokem, se jen dotkla 
lemu jeho roucha, a okamžitě byla uzdravena. Kdo by však mohl 
dopodrobna vypovědět všechny Jeho zázračné činy? On je i dnes moc-
ným Pomocníkem svým služebníkům, utěšuje zarmoucené, uzdravuje 
nemocné, vysvobozuje z nesnází a vytrhuje z protivenství, nečeká, až 
Ho někdo začne prosit, ale předchází modlitby i samotná hnutí srdce. 
Těm, kteří Ho milují, dává moc činit ty samé skutky, ba ještě více, a na-
konec jim dává život věčný v nekonečné slávě nebeského království.“

Pantaleon uvěřil slovům Hermolaa a uchoval je ve svém srdci. 
Jal se o nich k svému poučení přemítat a svatému starci řekl: 
„Mnohokrát jsem to slyšel od své matky a často jsem viděl, jak se 
modlila a vzývala toho Boha, o kterém mi vyprávíš.“ Od toho dne 
Pantaleon každý den přicházel ke starci a se zalíbením naslouchal 
jeho božským slovům. Tak se nechal vést k poznání pravého Boha. 
Když se vracel od svého učitele Eufrosina, nešel hned domů, ale 
nejprve navštívil starce Hermolaa a přijal od něj užitečná ponaučení.

Jednoho dne se Pantaleon vracel od svého učitele a po cestě od-
bočil. Tu nalezl mrtvé dítě, které uštkl velký had. Viděl i hada, jak 
leží blízko dítěte. Pantaleon se nejprve polekal, trochu ustoupil, ale 
pak si řekl: „Nadešel čas, abych vyzkoušel a přesvědčil se, zda je 
pravda, co říkal stařec Hermolaus.“ Pozvedl oči k nebi a řekl: „Pane 
Ježíši Kriste, nejsem hoden Tě vzývat, ale chceš-li, abych se stal 
Tvým služebníkem, zjev svou moc a učiň, aby v Tvém jménu toto dítě 
ožilo a had, aby pošel.“ Dítě se hned probudilo jako ze spánku a 
vstalo, a had praskl v polovině a byl mrtev. Tehdy Pantaleon zcela 
uvěřil v Krista, pozvedl své duševní i tělesné oči k nebi a s radostí a 
slzami velebil Boha. Děkoval, že ho vyvedl z temnoty do světla svého 
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poznání. Rychle utíkal za sv. Hermolaem, presbyterem, padl mu 
k nohám a prosil o křest svatý. Při křtu přijal jméno Panteleimon.

Za nějaký čas přivedli k Panteleimonovi slepce, který prosil o 
uzdravení: „Prosím tě, smiluj se nade mnou, neboť jsem slepý a nic 
nevidím. Všichni lékaři v tomto městě mě již léčili, ale žádný užitek 
to nepřineslo. Připravili mě i o poslední záblesky světla, které jsem 
ještě mohl vidět, i o celý můj majetek. Mnoho jsem utratil, když jsem 
jim platil za léčení, ale místo uzdravení mi ještě způsobili škodu, 
takže jsem kvůli nim mnoho vytrpěl.“ Svatý se ho otázal: „Jestliže 
jsi všechen majetek rozdal lékařům, od kterých jsi nezískal žádný 
užitek, jak se mi potom odměníš, když ode mne dostaneš uzdravení 
a prohlédneš?“ Slepec zvolal: „To poslední, co mi ještě zůstalo, aspoň 
tu trochu ti z celého srdce dám.“ Svatý řekl: „Dar prohlédnutí a vidění 
světla ti dá Otec světla, pravý Bůh, skrze mě, svého nehodného slu-
žebníka. A to, co jsi mi slíbil, dej ne mně, ale rozdej chudým.“

Slyšel to Panteleimonův otec Eustorgius a varoval ho: „Můj synu, 
nepouštěj se do toho, co nemůžeš učinit, aby se ti pak nevysmáli. 
Copak bys mohl udělat více než lékaři, kteří toho člověka léčili a 
nebyli s to ho uzdravit?“ Svatý odpověděl: „Ani jeden z těch lékařů 
neví, jaký lék se v tomto případě používá, jak to vím já, protože mezi 
nimi a mým Učitelem, který mi tento lék odhalil, je velký rozdíl.“ Otec 
si myslel, že mluví o učiteli Eufrosinovi a řekl: „Slyšel jsem, že se i 
tvůj učitel snažil o vyléčení tohoto slepého, ale marně.“ Panteleimon 
pravil: „Počkej chvíli, otče, a uvidíš sílu mého léčení.“

Když to řekl, dotknul se prsty očí slepého a s vírou vyslovil: „Ve 
jménu mého Pána Ježíše Krista, který otvírá oči slepým, prohlédni 
a buď zdráv!“ Slepému se hned otevřely oči a prohlédl. V tu chvíli 
Eustorgius uvěřil v Krista spolu s uzdraveným mužem.

Svatý presbyter Hermolaus je pokřtil a naplnila je velká duchovní 
radost, milost a moc Kristova. Eustorgius pak začal ve svém domě 
rozbíjet všechny modly a jeho syn Panteleimon mu v tom pomáhal. 
Rozbili je na kusy, hodili do hluboké jámy a zasypali hlínou. Eu-
storgius ještě nějaký čas žil a pak odešel k Pánu.

Panteleimon se stal dědicem velkých otcových majetků a okamži-
tě udělil svobodu všem otrokům a otrokyním a štědře je obdaroval. 
Začal bohatství rozdávat potřebným, chudým, žebrákům, vdovám, 
sirotkům, obcházel věznice a navštěvoval všechny, kteří trpěli v pou-
tech, utěšoval je, léčil a dával jim všechno potřebné. Byl lékařem 
nejen ran, ale pomáhal i v lidské chudobě. Všichni od něj obdrželi 
štědrou almužnu, takže se chudobní obohatili jeho dary. V léčení mu 
pomáhala Boží milost, neboť mu byl shůry udělen dar uzdravování.
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O tom všem se dozvěděl i císař a přikázal, aby k němu Panteleimo-
na přivedli. Řekl mu: „Zavolal jsem tě, abych se tě sám zeptal, jaká 
je pravda.“ Panteleimon mu navrhl: „Rozkaž, aby sem přinesli těžce 
nemocného člověka, který již je na smrtelném loži a ztratil veškerou 
naději na pomoc lékařů. Ať přijdou vaši žreci1 a vzývají své bohy a 
já budu vzývat mého Boha. Který z nich nemocného uzdraví, ten ať 
je vyznán jako jediný pravý Bůh a ostatní ať jsou odvrženi.“ Císař 
s radou svatého souhlasil a hned rozkázal takového nemocného 
vyhledat. Přinesli na loži muže, který byl mnoho let ochrnutý, takže 
se nemohl pohybovat a jen bezvládně ležel.

Přišli modlářští žreci, kteří byli zkušení v lékařském umění, a 
řekli svatému, aby nejprve on vzýval svého Krista. Svatý je však 
vybídl: „Jestliže já budu vzývat mého Boha a můj Bůh ochrnutého 
uzdraví, koho pak budou uzdravovat vaši bohové? Raději nejdříve vy 
zavolejte své bohy, a když uzdraví nemocného, nebude již potřebné, 
abych já vzýval mého Boha.“

Žreci tedy začali vzývat své bohy. Jeden Asklépia, jiný Dia, ještě 
jiný Dianu a jiní jiné běsy, ale nepřišla žádná odpověď, ani slechu, ani 
dechu. Dlouho usilovně opakovali své ohavné, bezbožné modlitby, ale 
ničeho nedosáhli. Svatý pozoroval jejich marnou snahu a zasmál se. 
Viděli, že se směje a císař zvolal: „Uzdrav, Panteleimone, jestli můžeš, to-
hoto člověka vzýváním svého Boha!“ Svatý požádal: „Ať odejdou žreci!“

Jakmile odešli, svatý přistoupil k loži, pozvedl oči k nebi a začal 
se modlit: „Pane, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne moje vo-
lání! Neodvracej ode mne svou tvář!“ Tak se svatý pomodlil, vzal za 
ruku paralyzovaného a řekl: „Ve jménu Pána Ježíše Krista vstaň a 
buď zdráv.“ Ochrnutý hned vstal a byl zcela zdráv. Chodil, radoval 
se, vzal své lože a nesl ho do svého domu.

Když ten zázrak vidělo mnoho z těch, kteří tam stáli, uvěřili 
v Krista. Žreci skřípali zuby na Kristova služebníka a varovali císaře: 
„Jestliže zůstane naživu, budou zneváženy oběti bohům a křesťané 
se nám budou vysmívat. Poprav ho rychle, císaři!“ Císař rozkázal 
svatému: „Přines oběť bohům, Panteleimone, abys marně nezahy-
nul! Copak nevíš, kolik zahynulo těch, kteří neposlechli náš rozkaz 
a odřekli se našich bohů? Copak nevíš, jak krutě byl mučen stařec 
Antimus?“ Svatý odpověděl: „Všichni, kdo zemřeli pro Krista, 
nezahynuli, ale přijali věčný život.“

Císař rozkázal za městem připravit arénu s šelmami a vydat 
jim mučedníka za pokrm. Na tuto podívanou se sešlo celé město, 
neboť chtěli vidět, jak nevinného mladíka požírají šelmy. Přišel tam 

1 pohanští kněží
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i císař, přivedl mučedníka, ukázal mu šelmy a řekl: „Jsou připrave-
ny na tebe, proto mě poslechni, slituj se nad svým mládím a přines 
oběť bohům, abys zle nezemřel roztrhán šelmami.“ Svatý však chtěl 
být raději zardoušen zuby šelem, než poslouchat takové zlé rady a 
nařízení. Předhodili ho proto šelmám. Pán se však i zde svatému 
zjevil, zavřel šelmám tlamy a učinil je krotkými jako ovce. Přišly k 
svatému, lízaly mu nohy a on je hladil. Každá ze šelem se snažila, 
aby se jí dotkla světcova ruka a tlačily se na sebe.

Když to lidé viděli, divili se a hlasitě vzývali: „Veliký je křesťanský 
Bůh! Propusťte nevinného a spravedlivého mladíka!“ Císař se rozhně-
val a poslal vojáky s tasenými meči na ty, kteří oslavovali Krista Boha 
a tak zabil mnoho lidí, kteří uvěřili v Krista. Přikázal pozabíjet i šelmy.

Císař viděl, že mučedníka žádným způsobem neskloní k ohav-
nému modlářství a rozkázal ho proto krutě bít i jinak mučit. Jeho 
tělo rvali háky a pálili, byl ponořen do roztaveného olova, ale nic se 
mu nestalo. Byl také vhozen s kamenem na krku do moře, ale moře 
jej vyvrhlo živého na břeh. Nakonec byl odsouzen na smrt. Sťali ho 
mečem a jeho tělo spálili v ohni.

Svatý mučedník Panteleimon položil svůj život za Krista a zůstává 
s Ním ve věčné radosti na věky věků. Amen.

Svatí mučedníci
Teodor Varjag a jeho syn Jan

viz str. 80
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SVATÍ PROCHOR, NIKANOR, TIMÓN, PARMÉN, JÁHNI

Nějaký čas po nanebevstoupe-
ní Páně a přijetí Ducha svatého se 
apoštolové rozešli po světě, aby hlá-
sali Krista. Když se církev věřících 
v Jeruzalémě rozšířila, byli k jáhen-
ské službě vybráni muži plní Ducha 
svatého a moudrosti: Štěpán, Filip, 
Prochor, Nikanor, Timón, Parmén a 
Mikuláš z Antiochie. Svatí apoštolé 
se pomodlili, vložili na ně ruce a tak 
je vysvětili na jáhny. Svatého Štěpá-
na, který byl prvním z mučedníků, 
uctíváme 26. prosince,1 sv. Filipa 
11. října. Všechny ostatní, kromě 
Mikuláše, který nebyl zapsán mezi 
svaté, církev uctívá dnešního dne, i když při hlásání Krista zemřeli 
jako mučedníci v různém čase a na různých místech.

Ještě před nanebevzetím přesvaté Bohorodičky Prochor doprová-
zel svatého apoštola Petra. Chodil i s jinými učedníky a byl sv. Pe-
trem ustanoven za biskupa Nikomedie a Bithýnie, jak to oznamuje 
ctihodný Simeon Metafrast v životopisu svatého apoštola Petra. Po 
nanebevzetí Matky Boží byl dlouhý čas spolupracovníkem svatého 
apoštola Jana. Obešel s ním mnoho měst a pro hlásání Kristova 
evangelia vytrpěl bolesti a křivdy od nevěřících. V Nikomedii byl 
prvním biskupem. Pracoval zde na obrácení zbloudilých ke Kristu 
a tak rozšiřoval nově shromážděnou církev. Zemřel mučednickou 
smrtí v Antiochii, kde byl nevěřícími zabit za hlásání Krista.

1 ve východní církvi se jeho svátek slaví 27. prosince; viz IV. díl knihy 
„Mučedníci a jiní svatí“, str. 441
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Svatý Nikanor byl zabit spolu s dvěma tisíci věřících nedlouho po 
ukamenování prvomučedníka Štěpána. Skutky apoštolské svědčí 
o tomto velkém pronásledování jeruzalémské církve. Způsob jeho 
smrti je vzpomenut v kánonu: „Jako jehně byl židy probodnut a tak 
sám sebe přinesl v oběť Kristu.“

Svatý Timón byl po jáhenské službě svatými apoštoly určen za 
biskupa města Bosra. Hlásal jméno Ježíše Krista a velmi trpěl od 
židů i pohanů. Hodili ho do rozpálené pece, ale vyšel z ní, aniž by 
mu oheň uškodil. Římské martyrologium o něm píše, že poté, co 
mu oheň neuškodil, byl ukřižován a na kříži zemřel.

Svatý Parmén vykonával službu, k níž ho určili apoštolové. Poz-
ději se vydal hlásat víru v Krista do Malé Asie a pak do Makedonie, 
kde během pronásledování za císaře Trajána zemřel mučednickou 
smrtí a získal tak korunu věčné slávy.

SVATÝ MUČEDNÍK JULIÁN ZE SORY

Za vlády císaře Antonina Pia (138–
161) pohané nutili křesťany, aby při-
nášeli oběti bohům, jinak měli být 
krutě mučeni a usmrceni. Tehdy byl 
v Kampánii místodržitelem jistý Fla-
vián, bezcitný člověk, který nenáviděl 
Kristovo jméno. Po celém svém území 
rozeslal své zločinné služebníky, aby 
zatkli, koho jen z křesťanů najdou, a 
přivedli je v poutech do města Atina, 
kde se právě nacházel.

Tehdy v ty kraje přišel z Dalmácie 
voják jménem Julián, mladý věkem, 
ale starý křesťanskou moudrostí a cha-
rakterem, šlechetné tváře, ušlechtilé-
ho rodu, ale nadto vše vynikal vírou, 
milostí a svatostí. Poblíž města Anagni 

potkal vojáky místodržitele a pozdravil se s nimi křesťanským po-
zdravem: „Pokoj vám, bratři!“ Ti hned ze slov a mírumilovného cho-
vání svatého poznali, že je křesťan, a začali se ho vyptávat, kdo je a 
odkud, jak se jmenuje a jakou víru vyznává. Služebník Boží toužil 
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trpět a zemřít za Krista, proto jim neohroženě odpovídal: „Jsem 
křesťan, jmenuji se Julián a pocházím z Dalmácie. Procházím těmito 
končinami a všude přesvědčuji lidi, aby odvrhli uctívání démonů a 
poznali jediného pravého Boha a Jeho Syna Ježíše Krista a Jeho 
jediného ctili. Ježíše hlásám a za Něj chci položit svůj život.“

Vojáci se zprvu podivili jeho nebojácnosti, ale hned ho zajali a 
silně spoutali. Vedli ho za neustálého bití holemi a zbraněmi a při 
tom na něj pokřikovali: „Uvidíme, zda budou pravdivá tvá slova, že 
toužíš za Ukřižovaného zemřít!“ On se takto bitý modlil k Bohu, aby 
mu dal sílu snášet utrpení pro Jeho svaté jméno až do konce. Pán 
ho vyslyšel a ozval se k němu hlas shůry, který ho posiloval a říkal: 
„Neboj se, Juliáne, Já budu s tebou, dám ti sílu i vítězství.“ Svatý 
mladík vzdával díky dobrému Bohu a byl přiveden k místodržiteli.

Na jeho rozkaz byl hned uvržen do strašného žaláře, který se na-
zýval „Studená jáma“. Drželi ho tam sedm dní bez jídla a pití, protože 
ho chtěli umořit hladem a žízní. Bůh ale neopustil svého služebníka. 
Poslal k němu svatého anděla, jehož viděním a rozhovorem s ním 
se Kristův vězeň povzbudil a přijal z jeho rukou nebeský pokrm.

O sedm dní později Flavián usedl na soudné stolici před mno-
ha shromážděnými lidmi (později na tom místě byl vybudován 
chrám k poctě Přečisté Bohorodičky), přikázal předvést mučední-
ka k výslechu a řekl mu: „Nestydíš se? Takový šlechetný mladík a 
uctívá Nazaretského, který byl ukřižován? Není pro tebe lepší zříci 
se té mizerné víry a poklonit se bohům, aby ses stal milý císaři?“ 
Mučedník mu odpověděl: „Mou slávou a chválou je ukřižovaný 
Kristus, můj Bůh! Já sám se nechci chlubit ničím jiným než 
křížem svého Pána; a za svatou víru, kterou ty lživě nazýváš 
mizernou, jsem připraven zemřít. Vpravdě mizerní jsou však 
tví bohové, protože jsou to démoni. Ať jsou zahanbeni všichni, 
kteří se jim klanějí.“

Taková slova svatého popudila mučitele k hněvu a rozkázal bít ho 
po ústech. Pak ho dal natáhnout na skřipec a mučit. Svatý přijímal 
rány a modlil se k Bohu: „Na Tebe, Pane, spoléhám, vysvoboď mě 
svou mocí! Ty jsi můj Bůh, můj Pomocník, mé Útočiště a můj Vysvobo-
ditel! Ať jsou zahanbeni ti, kteří se klanějí tesaným modlám, i ti, kteří 
o mně smýšleli zle. K Tobě, Pane, volám, nedovol mým nepřátelům, 
aby nade mnou zvítězili.“ Znovu se k němu ozval hlas z nebe, který 
ho posiloval: „Neboj se, bojuj statečně!“

Potom se Kristův mučedník obrátil k lidem: „Pohleďte, vy ničem-
ní a nerozumní lidé, nespoléhejte se na bohy, které jste si vytvořili 
vlastníma rukama, ale poznejte Boha, který z ničeho stvořil nebe i 
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zemi.“ Takovými slovy přesvědčoval sv. Julián lid a více než třicet 
mužů získal pro Krista. Pak ho uvrhli do vězení.

Zrána ho znovu vyvedli k soudu a místodržitel k němu začal 
lstivě promlouvat: „Rád bych tě ušetřil, i když ty sám sebe ušetřit 
nechceš a odmítáš se poklonit nepřemožitelným bohům.“ Svatý mu-
čedník odpověděl: „Zbytečně mi to říkáš, nezměním své myšlení. Já 
uctívám Boha, jehož by měli všichni uctívat, neboť On stvořil nebe 
a zemi.“ Flavián se rozhněval, rozkázal svatého znovu natáhnout 
na skřipec, mučit ho bitím a drásat jeho tělo železnými hřebeny. 
Mocí Boha, který působí ve svých svatých, ruce těch, kteří Juliána 
mučili, zeslábly a tak je rozbolely, že se nejen nemohli svatého ani 
dotknout, ale ani nemohli v rukou udržet mučicí nástroje či dělat 
cokoli jiného. Místodržitel byl ohromen.

V tu chvíli přiběhl posel a oznámil, že chrám bůžka jménem 
Serapis spadl a jeho modla se i s jinými modlami rozbila na prach. 
Místodržitel i jeho svita, služebníci běsů, byli uchváceni ještě větším 
údivem a naplněni hanbou. Tajní křesťané, kteří byli v davu přítom-
ni, se však v duchu radovali a oslavovali Krista. Nevěřící vykřikovali: 
„Urychleně popravte toho čaroděje!“ Flavián, naplněn hněvem a 
krutostí, hned souhlasil s požadavkem pohanského davu a vynesl 
nad mučedníkem rozsudek smrti: „Juliánovi, který se od křesťanů 
naučil čarodějnické lstivosti, urážel bohy a protivil se císařskému 
nařízení, přikazujeme setnout hlavu na místě, kde se zřítil chrám, 
abychom tak pomstili potupu způsobenou našim bohům.“

Svatého odvedli na místo popravy, a když tam přišel, poklekl 
a modlil se k Bohu: „Bože nekonečné dobroty, děkuji Ti, že jsi mě 
nehodného učinil hodným tak čestné smrti, že smím zemřít pro Tvé 
svaté jméno. Prosím Tě, abys mě prolitím mé krve očistil od trestů za 
mé hříchy, za něž byla prolita Tvá svatá krev, a abys mě uvedl do 
Tvého požehnaného království. Přijmi mého ducha v pokoji.“

Když se tak svatý pomodlil, z nebe zazněl hlas, který ho volal do 
nebes a oznámil mu, že jeho modlitba byla vyslyšena. Pak mu seky-
rou sťali hlavu. Stalo se to v roce 161 v městě Sora. Duše svatého 
mučedníka Juliána, uvolněná z tělesných pout, vystoupila do nebe 
ke Kristu, našemu Bohu, který kraluje s Otcem i Duchem svatým, 
jemuž buď sláva nyní i vždycky i na věky věků. Amen.
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SVATÝ ALEXANDR Z GOMANU

Svatý a ctihodný otec Alexandr 
se narodil ve 4. století na jednom 
z ostrovů v Egejském moři. V mládí 
přišel do Konstantinopole, aby se 
zde naučil gramatice, získal kniž-
ní vzdělání a stal se dokonalým ve 
fi losofi i. Po dosažení zralého věku, 
vstoupil do vojska a za nějaký čas 
se stal vojevůdcem. Rád četl knihy, 
a když mu zbylo po vyplnění úkolů 
trochu času, čítával Písmo svaté, ne-
boť byl mužem čestným, ctnostným, 
stálým a bohabojným, ozdobeným 
zdrženlivostí a duševní čistotou.

Přečetl Starý i Nový zákon a zahloubal se do slov, vyřčených pře-
čistými Kristovými ústy: „Chceš-li být dokonalým, jdi, prodej, co máš, 
rozdej chudým a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mě.“ 
Ta slova Kristova mu stále zůstávala v mysli a věřil v ně bez jediné 
pochybnosti. Začal prodávat majetek, kterého měl pro své vysoké po-
stavení mnoho, a peníze rozdával chudým a potřebným. Bezvýhradně 
si předsevzal zříci se světa a všeho, co je ve světě a následovat Krista.

Slyšel, že v Sýrii je kinovie1 svatých mužů, kteří vedou horlivý, 
bohumilý život modlitby a sebeodříkání, a rozhodl se tam vydat. 
Vzdal se proto své hodnosti, opustil své přátele, dům i otroky i 
všechny starosti světa a šel do Sýrie.

Přišel do jedné kinovie, nad níž byl ustanoven igumenem ctihod-
ný Eliáš. Prosil ho, aby ho přijal do mnišského stavu. Byl započten 
mezi mnichy a prožil v té kinovii čtyři roky. Horlivě plnil všechny mu 
přidělené služby a práce a cvičil se v půstu, zdrženlivosti a sebeod-
říkání. Věnoval se denním i nočním modlitbám a čtení knih. Nejvíce 
usiloval o to, aby hlouběji porozuměl slovům žaltáře. Chtěl poznat 
sílu každého verše, a proto se vyptával zkušených, hořel duchem a 
sytil se Božím slovem jako medem. Vroucně se modlil k Bohu, aby 
mu dal pochopit Boží tajemství skrytá v Písmu svatém a brzy tuto 
milost od Ducha svatého obdržel.

1 Slovo „cenobium“ či ve východní církvi používaný výraz „kinovie“ pochází 
z řeckého slova koinos (κοινóς), které znamená „společný“. Používali ho 
řecky mluvící křesťané, kteří tím označovali život cenobitský tj. mnišský 
život realizovaný v rámci kláštera. Mniši mají vše společné, bratrstvo vede 
igumen, jemuž jsou všichni mniši bezpodmínečně podřízeni.
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Pak přebýval sedm let na poušti. Po sedmiletém poustevnickém 
životě se ctihodný Alexandr dozvěděl o městě, které leželo nedale-
ko, že všichni jeho obyvatelé jsou pohané, slouží běsům, klanějí se 
modlám a přinášejí jim oběti. Vzplanul horlivostí pro Boha, vydal 
se tam a podpálil modlářský chrám.

Když obyvatelé uviděli, že jejich chrám hoří, seběhli se tam a spat-
řili Alexandra. Ctihodný otec neutíkal, ale úmyslně čekal, až k němu 
pohané přijdou. Netajil před nimi svůj skutek. Když se ho ptali, kdo 
podpálil chrám, vyznal: „Já jsem ho podpálil!“ Když to uslyšeli, vrhli 
se na něj a chtěli ho zabít. Bůh však ochránil svého služebníka, 
takže se shromáždění rozdělilo. Část z nich vraždu neschvalovala 
ani ji nechtěla dovolit a radili, aby byl předán místnímu soudu.

Správcem toho města byl muž jménem Rabulas. Alexandr mu 
začal vyprávět o Pánových skutcích od stvoření světa až po dob-
rovolnou Kristovu smrt na kříži, Jeho zmrtvýchvstáním a slavné 
nanebevstoupení. Hovořili tak oba den i noc, ani nejedli, ani nepili, 
ani si nezdřímli. Mluvili o svatém proroku Eliášovi, který zamknul 
nebe slovem a modlitbou svolal oheň na oběti. Baalovi žreci ani žreci 
jiných bůžků to udělat nemohli.

Nakonec Rabulas Alexandrovi navrhl: „Pokud je to pravda, a proto 
se nazýváš služebníkem svého Boha, udělej to samé. Je tu mnoho 
větviček a klestí, pomodli se k svému Bohu jako Eliáš, ať sestoupí 
oheň z nebe a spálí to. Pak i já řeknu, že není jiný Bůh kromě Boha 
křesťanského.“ Svatý odvětil: „Nejprve se ty pomodli ke svým bohům, 
aby to učinili.“ Rabulas odpověděl: „Já nemám vůči mým bohům 
takovou moc ani odvahu. Ale ty se k svému Bohu pomodli.“

Tehdy si sv. Alexandr připomenul slova evangelia, že vše je možné 
tomu, kdo věří, vstal k modlitbě a cele, bez jakékoliv pochybnosti, se 
s vírou spolehl na Boha. Jen co pozvedl ruce a začal se modlit, hned 
spadl oheň z nebe na větvičky a klestí a spálil je před jejich očima. 
Když to Rabulas uviděl, naplnila ho hrůza a začal se bát, aby i na 
něj nespadl oheň a nespálil ho, jak tomu bylo s Eliášem a velitelem 
padesáti. Hlasitě zvolal: „Vpravdě, velký je Bůh křesťanský!“

Rabulas po tomto zázraku zůstal spolu se sv. Alexandrem ještě 
týden. Z jeho slov naplněných Božím Duchem jasně poznal tajem-
ství svaté víry a byl přiveden na cestu spásy. Po modlitbách přijal 
křest svatý.

Muži a ženy, kteří přišli s Rabulasem, také prosili o křest. Svatý 
Alexandr se chtěl přesvědčit, zda skutečně věří v Krista a řekl jim: 
„Nejprve je třeba prokázat víru skutkem. Pojďme nyní po městě, a 
jestli má někdo ve svém domě modly, ať je přinese doprostřed města 
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a rozbije je vlastníma rukama na kusy. Potom bude moci přijmout 
křest svatý.“ Všichni okamžitě souhlasili a šli. Vynesli ze svých 
domů modly, bylo jich velké množství, a rozbili je uprostřed města. 
Pak bylo celé město osvíceno křtem svatým.

Rabulas nejprve složil úřad správce, pak začal prodávat své ma-
jetky a rozdávat chudým se souhlasem manželky a dcer (syna neměl), 
přičemž jim dostatečnou část ponechal na živobytí. Žena s dcerami 
vystavěla monastýr a sloužila v něm celým srdcem Bohu. Rabulas 
rozdal všechno své jmění, propustil otroky a odešel na poušť. Po 
několika letech byl povolán zpět a vysvěcen na biskupa Edessy.

Jednou, když Alexandr putoval dva dny pouští, uviděl loupežnic-
ký tábor. Loupežníci ho zajali a přivedli k svému vůdci. Ctihodný 
otec svými slovy plnými Ducha svatého nejenže zkrotil jeho divokost 
a krutost, ale obměkčil i jeho nelidské, kamenné srdce, takže se 
rozechvělo a on uvěřil v Krista. Za několik dní ho Alexandr pokřtil. 
Po křtu se ho Alexandr zeptal: „Za co jsi před křtem prosil Boha?“ 
Odpověděl mu: „Prosil jsem, aby po omytí mých hříchů ve svaté kou-
peli Bůh brzy vzal mou duši k sobě.“ Svatý řekl: „Bude, jak prosíš.“

Tento nově pokřtěný, který v Pánově krvi omyl své hříchy, nejenže 
přijal křest svatý, ale i mnoha slzami skutečného pokání se připravil 
na odchod k Pánu a osmého dne po svém křtu Mu odevzdal svou duši.

Když to viděli ostatní loupežníci, přijali svatou víru, nechali se 
pokřtít a rozhodli se pro život v přísné kajícnosti. Zanedlouho se 
toto loupežnické doupě stalo monastýrem. Lupiči se zřekli světa a 
stali se z nich praví mniši.

Alexandr pak šel k řece Eufratu. Když ji překročil, našel strom 
s velkou dutinou uvnitř a usadil se tam. Na tom místě zůstal cti-
hodný otec dvacet let. Během těch let se u Eufratu vytvořila velká 
kinovie. Shromáždilo se mnoho bratří v počtu do čtyř set z různých 
končin — z Řecka, z Říma, ze Sýrie i z Egypta.

Ctihodný Alexandr chtěl ve své kinovii ustanovit takový řád, aby 
v chrámě byla ve dne i v noci nepřetržitá modlitba. Říkal: „Když 
pro jednoho člověka není možné neustále bdít v cele na mod-
litbách, protože to nedovoluje tělesná slabost, je to možné pro 
mnoho mnichů, když se střídají v chrámu po hodinách.“ A tak 
ve dne i v noci bez přestání v chrámu slavili Boha a jejich kinovie 
se tím stala velmi známou. Byla nazvána „monastýr neusínajících“.

V té době bylo v těch krajích ještě mnoho modloslužby, proto se 
Alexandr rozhodl poslat některé z bratří hlásat Krista. Vybral k té 
službě zkušené a ve víře horoucí bratry v počtu sedmdesáti, podle 
počtu Kristových učedníků, jak o nich píše svatý evangelista Lukáš.
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Potom ctihodný Alexandr žil nějaký čas v Antiochii a odtud se 
vydal do Konstantinopole. Bůh ho tam povolal kvůli spáse mnohých. 
Z kinovie s ním putovalo 24 bratrů. Přišli do Konstantinopole a usídlili 
se u chrámu sv. Miny. K Alexandrovi začali přicházet další bratři a za 
několik let se jich shromáždilo do tří set z různých národů — řecké-
ho, římského a syrského. Tak vznikl bohumilý monastýr a řád neusí-
najících se utvrdil. To byly první modlitební stráže na základě Božího 
slova Lk 18,1: „...jak je třeba stále se modlit a nikdy neochabovat.“ 
Alexandr také realizoval praxi zastavování se k modlitbě sedmkrát za 
den dle žalmu 119,164: „… a chválit Boha za Jeho spravedlivé soudy.“

Bratřím bylo z Boží prozřetelnosti posíláno vše potřebné. Když lidé 
významného postavení slyšeli o jejich chudobném životě, že ve dne 
v noci setrvávají v nepřetržitém slavení Boha a nedbají o zemské věci 
ani se nestarají o zítřejší den, záměrně poslali do monastýru muže, 
aby tam několik dní pobyli a viděli, odkud mají každodenní pokrm.

Ctihodný Alexandr pochopil, proč přišli, a řekl v přítomnosti těch 
mužů jednomu učedníkovi: „Jdi a přiveď muže, který stojí před dveř-
mi monastýru.“ Bratr vyšel a uviděl tam stát člověka, který nesl velký 
košík plný čistých, teplých chlebů, a uvedl ho k otci. Ctihodný otec 
se ho přede všemi zeptal, kdo je a odkud přinesl chleby. Ptal se ho ne 
proto, že by to sám nevěděl, protože jemu Bůh nic neutajoval, ale aby 
zahanbil malověrné, kteří přišli zkoumat jejich život a způsob obživy. 
Muž mu odpověděl: „Jsem pekař. Když jsem dnes vyndával chléb z 
pece, zjevil se mi ve velké záři jakýsi podivuhodný, vysoký muž a las-
kavě mi řekl: ‚Zanes všechny tyto chleby služebníkům Nejvyššího.‘ Já 
jsem mu v úleku odvětil: ‚Nevím, kam je mám odnést.‘ On mě vybídl: 
‚Pojď za mnou.‘ Šel jsem za ním a on mě přivedl k bráně monastýru a 
stal se neviditelným.“ Všem se z toho stalo zřejmým, jak velká je víra 
v Boha ctihodného otce Alexandra a jak velký s ním má Bůh záměr.

V té době Kristovu církev znepokojovala Nestoriova hereze.1 Za 
nějaký čas nepřítel spásy povstal proti sv. Alexandrovi a poštval proti 
němu heretiky, kteří nejen jeho samého, ale i mnoho bratří svázali 
pouty, uvrhli do vězení, kde je bili a mučili. Ctihodnému otci a jeho 
bratřím to však posloužilo k získání přeslavné koruny a nepříteli 
k zahanbení. Když utichla heretická bouře, ctihodný Alexandr pro-
žil zbytek svých dnů v pokoji, přivedl duše mnohých ke spáse a do 
konce svého života v této službě Bohu neustal. Pak roku 430 odešel 
k Pánu ve vysokém věku.

(Jeho památka se v západní církvi slaví 15. ledna.)

1 Původcem této hereze byl roku 428 konstantinopolský patriarcha Nestorius.
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SVATÝ MUČEDNÍK KALLINIK

Svatý mučedník Kallinik se narodil 
ve 3. století v Kilíkii a byl vychován 
v křesťanské zbožnosti. Když dosáhl 
dospělosti, viděl, jak mnoho lidí od-
mítá Krista a drží se pohanské ohav-
nosti, jsou zatemněni běsovským svo-
dem, věří v bezduché kameny a přiná-
šejí modlám nečisté oběti. Plakal nad 
jejich záhubou a rozhodl se, že začne 
otevřeně učit poznání pravdy. Prošel 
mnoha městy a vesnicemi, hlásal zde 
Boží slovo jako apoštol a obracel po-
hany od jejich bludu ke Kristu Bohu.

Přišel i do Ancyry v Galacii a také 
zde usiloval o spásu lidských duší. 
Zůstal ve městě poměrně dlouho, hor-
livě hlásal Krista a získal Bohu mnoho duší. Nevěřící ho však zajali 
a předvedli před svého místodržitele, který se jmenoval Sakerdon. 
Byl to člověk podlý, služebník běsů, nepřítel Krista a nelítostný 
pronásledovatel křesťanů.

Všichni zločinní pohané se dali do křiku: „Tento cizinec Kallinik 
učí lidi, aby nepřinášeli bohům oběti ani se jim neklaněli a mnoho 
jich už přesvědčil.“ Místodržitel na něj s hněvem pohlédl a hrozivým 
hlasem se ho začal vyptávat: „Jak se opovažuješ, bláznivý cizinče, 
svádět lidi a učit je, aby se odvrátili od bohů, kteří stvořili svět a kte-
ré uctívají císaři i všechna knížata a společně všechen svět? Copak 
nechápeš, jakou mají moc?“ Svatý mu klidně odpověděl: „Jsem slu-
žebník Kristův. Když vidím lidi, jak se vrhají do záhuby, bolí 
mě z toho srdce, a jak jen mohu, snažím se je pravým učením 
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obrátit od tmy ke světlu a ze záhuby ke spáse. Je totiž psáno: 
‚Kdo obrátí hříšníka od jeho bludné cesty, zachrání jeho duši 
od smrti a přikryje množství hříchů.‘ Chtěl bych i tebe přivést 
z běsovské tmy, která tě drží, ke světlu a na cestu pravdy.“

Místodržitel plný hněvu vykřikl: „Ty chceš, abych se zřekl bohů a 
dal přednost hořké smrti před sladkým životem, když uposlechnu tvá 
bláznivá slova? Nic takového se nestane! Já však naopak přesvěd-
čím tebe, i když nechceš, aby ses poklonil našim bohům. Podrobím 
tě krutým mukám a podívám se, zda tě tvůj Bůh přijde vysvobodit 
z mých rukou. Nebudu šetřit tvé tělo, dokud nepoznáš sílu a moc bohů 
a nepřineseš jim oběť.“ Svatý mu směle odvětil: „Pravého Kristova 
služebníka nezastrašíš výhrůžkami. Všechna muka za mého Pána 
jsou pro mě stejně žádoucí jako pokrm pro hladového. Proto nevá-
hej, neztrácej čas hrozbami, ale začni mě mučit. Zde je mé tělo; má 
v duši svého Boha a je na muka připraveno. Vždyť mně jsou muka 
spasitelná, kdežto tobě připravují záhubu.“

Sakerdon se ještě více rozzuřil: „Jak si dovoluješ mi lát takovými 
slovy? Bohové mě nabádají, abych s tebou neměl slitování, ale oddělil 
tvé tělo od kostí. Budu tě všemožnými mukami trýznit tak dlouho, 
dokud tě nezahubím krutou smrtí.“ Svatý zvolal: „Ó bezbožný člově-
če, nejničemnější ze všech lidí! Dokdy budeš utrácet čas v hněvu a 
nedáš se do díla? Vydej mě mukám a uvidíš odvahu a velkodušnost 
Kristova bojovníka, který čeká, aby už mohl přijmout věnec vítězství 
od svého Spasitele!“

Tehdy mučitel rozkázal roztáhnout mučedníka a bez milosti ho 
bít býkovci. Svatého bili velmi dlouho a hlasatel vykřikoval: „Kalli-
niku, poznej bohy, zavolej je a oni tě vysvobodí z muk!“ Krutě bitý 
mučedník se však mučiteli i jeho torturám vysmíval: „Slíbil jsi mi 
velká muka, ale velmi malá mi působíš. Uštědři mi těžší rány, podrob 
mě krutějším mukám! Nebojím se ani ohně, ani meče se nelekám 
a smrti se směji, neboť pevně doufám, že od mého Pána obdržím 
život věčný.“

Místodržitel proto rozkázal pověsit mučedníka na mučidla a že-
leznými hřebeny drásat jeho tělo. Rozdrásali mu tělo až do kostí. 
On to vše trpěl jakoby v cizím těle, vysmíval se mučení a Sakerdona 
pobízel: „Přikaž, aby mě mučili silněji! Neboť čím více drásáš mé tělo, 
tím více potěšuješ mou duši. Pomáhá mi Kristus, jehož milost mě 
posiluje a necítím bolest mučení.“

Pak Kristova mučedníka sňali z mučidel a tyran rozkázal obout 
mu železnou obuv, v níž byly nabity ostré hřeby a vést ho do města 
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Gangra,1 které je od Ancyry vzdáleno asi 140 kilometrů. Tam ho 
nařídil upálit, neboť v tom městě sv. Kallinik obrátil mnoho lidí ke 
Kristu. Mučitel doufal, že ti, kteří uvěřili v Krista, teď uvidí jeho 
smrt a polekají se.

Krutý místodržitel předal svým nemilosrdným vojákům Kristova 
bojovníka a nařídil jim jet na rychlých koních a mučedníka hnát 
před sebou, bít ho a nutit k rychlému běhu. Ač byl svatý obut do 
železné obuvi s hřeby, postavil se na nohy a chodil, jako by necítil 
bolest. Zpíval Davidův žalm: „Všechnu naději jsem složil v Hospodi-
na. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. Vytáhl 
mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál 
mi bezpečně kráčet...“ a rychle běžel určenou cestou před jezdci bez 
toho, že by ho museli nutit.

Když překonali dvě třetiny cesty a dorazili na místo, které se na-
zývá Matrica, vojáci ze slunečního žáru dostali velkou žízeň, neboť 
byl červenec. Nikde po cestě však nenalezli vodu a z žízně začali sláb-
nout oni i jejich koně, takže už sotva dýchali a mysleli, že zemřou. 
Se slzami svatému řekli: „Služebníku pravého Boha, smiluj se nad 
námi, neboť už jsme kvůli žízni ztratili naději na život, a pros Tvého 
Boha, aby nám dal vodu, abychom nezemřeli. Slyšeli jsme, že tvůj 
Bůh je všemohoucí. Nepamatuj na zlo, které jsme ti způsobili, nebylo 
to z naší vůle, ale mučili jsme tě na rozkaz místodržitele.“

Svatý Kallinik viděl, že umírají žízní, smiloval se nad nimi, a 
protože chtěl svým nepřátelům udělat dobro, postavil se ke ka-
meni, který ležel u cesty, zvedl oči k nebi a modlil se: „Pane nebe 
a země, moře a všeho stvoření, Ty jsi v dávných dobách dal Tvému 
služebníku Mojžíšovi i lidu, který s ním trpěl žízní, vodu z kamene na 
poušti. Ukaž i nyní svou zázračnou moc, ať na Tvůj příkaz z tohoto 
kamene vyteče voda a napojí tyto žíznivé, aby i ti, kteří tě neznají, 
viděli Tvé přeslavné činy a bylo oslaveno Tvé svaté jméno!“ Když se 
tak pomodlil, hned vytryskl z kamene pramen vody a všichni pili, 
osvěžili se a hlasitě volali: „Veliký je křesťanský Bůh!“

Od té doby nepřestávala ze zřídla tryskat voda na památku Božího 
zázraku, který se stal skrze mučedníkovy modlitby. Vojáci i jejich 
koně se z pramene dostatečně osvěžili, takže bez obtíží ušli zbytek 
cesty a dorazili do Gangry. Nechtěli vydat na smrt svého dobro-
dince Kallinika, který je na cestě zachránil před smrtí, ale zároveň 
se báli Sakerdonova hněvu a smrti. Vykonali proto, i když nechtě, 

1 nynější Çankırı
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místodržitelův rozkaz. Rozpálili ohnivou pec a mučedníka postavili 
blízko planoucí pece.

Svatý se radoval a veselil. Přežehnal se znamením svatého kříže 
a pomodlil se: „Děkuji Ti, nebeský Otče, že jsi mě učinil hodným 
zemřít pro Tvé svaté jméno. Přijmi v pokoji mého ducha, zahan-
bi mé nepřátele, všemohoucí Bože!“ To řekl, vstoupil do samého 
středu ohnivé pece, lehl si a odevzdal svou svatou duši do rukou 
Božích.

Když pec vyhasla, ukázalo se, že jeho svaté tělo nebylo ohněm 
nijak poškozeno. Věřící ho vzali a s náležitou úctou pochovali. Slavili 
Otce i Syna i Ducha svatého, jediného Boha v Trojici. Jemu ať je i 
od nás vzdávána čest i sláva nyní i vždycky, až na věky věků, amen.

SVATÁ PANNA A MUČEDNICE SERAPIE

Životopis sv. Serapie je vzat ze staro-
dávných martyrologií.

Když za vlády císaře Hadriána (117–
138) nastalo pronásledování křesťanů, 
mnoho věřících trpělo pro Krista různá 
muka. V té době sloužila svatá panna 
Serapie ve vesnici Vendina v Umbrii 
v domě jedné dobročinné ženy, důstoj-
nické vdovy, která se jmenovala Sabina.

Serapie pocházela z Antiochie. Když 
nastalo v Antiochii kruté pronásledová-
ní křesťanů, její rodiče odešli do Říma, 
kde zakrátko zemřeli. Serapie po jejich 
smrti prodala všechen majetek, výtěžek 
rozdala chudým a vstoupila do služby u 
vdovy Sabiny.

Sabina brzy poznala, jak svědomitá 
a ctnostná je její služebnice, a přilnula 
k ní. Serapie svými poučeními obrátila 

Sabinu k Ježíši Kristu a utvrdila ji ve svaté víře. Dozvěděl se o tom 
místodržitel Berillus a poslal do jejího domu své sluhy, aby Serapii 
zajali a postavili před soud. Svatá Sabina ji bránila a nechtěla jim 
dovolit, aby Serapii odvedli. Dívka jí však řekla: „Má paní a matko, 
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nech mě jít s nimi. Jen se za mne modli k Bohu. Důvěřuji svému Pánu 
Ježíši Kristu a věřím, že i když jsem nehodná a hříšná, On ke mně 
přijde a dá mi sílu.“

Místodržitel vyzval Serapii: „Přines oběť nesmrtelným bohům, jimž 
přinášejí oběti i naši císařové.“ Ona to však odmítla: „Já sloužím 
všemohoucímu Bohu, který stvořil nebe i zemi a vše, co je na 
nich, a Jeho se bojím. Ti, kterým mi přikazuješ se klanět, ne-
jsou bohové, ale démoni. Nehodí se, abych je uctívala, neboť 
jsem křesťanka.“ Berillus ji vybídl: „Přistup tedy a obětuj svému 
Kristu tu oběť, která je připravena pro naše bohy.“ Serapie však od-
pověděla: „Já Mu přináším oběť každého dne, klaním se Mu a modlím 
se k Němu ve dne i v noci.“

Berillus se jí začal vyptávat: „Kde je chrám tvého Krista, a jakou 
mu přinášíš oběť?“ Svatá vyznala: „Bohu milou obětí je, abych 
setrvávala v čistotě a uchovávala své panenství a vedla k tomu 
i jiné s všemohoucí Boží pomocí. Není nic lepšího než poznat 
pravého Boha, žít bohumile a jen Jemu jedinému sloužit.“ 
Místodržitel se dále ptal: „Ty sama jsi chrámem tvého Boha?“ Dívka 
odpověděla: „S Jeho pomocí chráním sebe samu od hříchu, a proto 
jsem vpravdě i Jeho chrámem. Naše Písmo říká: ‚Vy jste chrám ži-
vého Boha a Duch Boží ve vás přebývá.‘“ (1Kor 3,16) Na to Berillus 
posměšně řekl: „A když budeš zneuctěna, copak zůstaneš chrámem 
svého Boha?“ Svatá mu pokojně odvětila slovy Písma: „Jestliže někdo 
poskvrní chrám Boží, toho zničí Bůh.“ (v. 17)

Místodržitel to však nepochopil a nařídil vydat sv. Serapii do 
rukou dvou nestoudných egyptských mladíků na celou noc. Tito 
nečistí mladíci ji vzali a odvedli do ponuré chýše, kde se s chvějícím 
srdcem modlila k Pánu: „K tobě volám, Pane Ježíši Kriste, pravý 
strážce a ochránce mého panenství! Ty jsi navštívil a posílil svého 
svatého apoštola Petra, když ho drželi ve vězení. Shlédni i na mne a 
smiluj se nade mnou!“

Když k ní v jednu hodinu v noci chtěli mladíci přistoupit, najed-
nou se spustil velký hluk a strašně se zatřásla zem, až se všichni, 
kdo žili v okolí, polekali. Mladíci v tu chvíli padli k zemi jako bez 
života a ochrnuli na celé tělo. Čistá panna viděla, jak rychle k ní 
sestoupila Boží pomoc, pozvedla své ruce k nebi a děkovala Pánu. 
Tak zůstala na modlitbách celou noc.

Brzy z rána přišli poslové od místodržitele. Když vešli dovnitř, 
uviděli, že se svatá panna modlí a mladíci leží na zemi jako mrtví. 
Neměli sílu vstát ani mluvit, jen oči měli vytřeštěné. Mnoho lidí se 
shromáždilo, aby se podívalo na ten zázrak.
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Když to místodržitel uslyšel, rozkázal znovu připravit soud a 
předvést služebnici Boží Serapii. S hněvem se jí otázal: „Pověz mi, 
jakými kouzly jsi způsobila, že mládenci ochrnuli?“ Svatá Serapie 
odpověděla: „My křesťané se neučíme žádným čarodějnickým tri-
kům.“ Místodržitel přikázal: „Učiň tedy, aby se mladíci zase vzpa-
matovali, byli zdraví jako dřív a mluvili.“ Svatá na to: „Pokládáš mě 
za čarodějku, ale já vůbec neznám žádná kouzla. Umím se jen modlit 
k Bohu, aby byl milostivý.“ Místodržitel jí tedy řekl: „Jdi na místo, 
kde jsou ti dva mládenci, a pomodli se za ně k svému Bohu.“ Serapie 
však pravila: „Není vhodné, abych tam šla, neboť lidé budou zbaveni 
možnosti vidět zázrak jejich uzdravení a pro svou nevěru budou zle 
smýšlet tak jako ty, že jsem čarodějka. Raději rozkaž, aby ochrnuté 
mladíky přinesli sem.“

Místodržitel rozkázal přinést mladíky k soudu. Vypadali tak, 
jako by vůbec neměli jazyk, nemohli hýbat nohama ani rukama a 
celé jejich tělo bylo paralyzováno. Všichni se divili a Berillus dívku 
vybídl: „Serapie, pomodli se teď k tvému Bohu, aby byli uzdraveni!“

Svatá Serapie pozvedla ruce k nebi a s chvějícím srdcem se mod-
lila: „Pane, všemohoucí Bože, Ty jsi stvořil nebe i zemi, moře a všech-
no, co je v nich. Ty jsi skrze svaté apoštoly křísil mrtvé, malomocné 
jsi očišťoval, němým jsi vracel řeč a hluchým sluch, vyslyš mě, Tvou 
služebnici, která v Tebe doufá! Pospěš, Pane, aby poznali, že Ty je-
diný jsi Bůh, který činí zázraky, a není jiného kromě Tebe!“ Když se 
tak pomodlila, přistoupila k mladíkům, dotkla se jich a řekla: „Ve 
jménu našeho Pána Ježíše Krista vstaňte a postavte se na nohy!“ 
Oni hned vstali a začali mluvit.

Když to lidé viděli, s hrůzou se divili. Místodržitel však vykřikl: „Vi-
díte ji?! Nemůže dělat své čarodějnické kejkle jinak, než že se mladíků 
dotkne rukama!“ Pak se obrátil na mladíky: „Jak vám ta žena vzala 
rozum i tělesnou sílu?“ Oni odpověděli: „Pane, když jsme k ní na Tvůj 
příkaz přistoupili, objevil se jakýsi mladík, krásný na pohled, a zářil 
jako slunce ohnivými paprsky. Stanul mezi touto pannou a námi a 
nás z jeho tak velkého jasu zachvátil strach, roztřásli jsme se a naše 
těla ochrnula. Od té chvíle až dosud jsme zůstávali v úžasu. Rozsuď 
sám, zda je čarodějnice, anebo zda její Bůh je skutečně velký.“

Místodržitel začal k svaté dívce promlouvat: „Pověz mi, Serapie, 
jakými kouzly jsi to způsobila, a hned tě propustím.“ Ona odpově-
děla: „Mám v nenávisti zlé, čarodějnické učení a stejně tak i všichni 
křesťané, kteří vzývají Pánovo jméno. Mocí Kristova jména zahánějí 
všechny čáry a zaříkávání, takže jim nijak nemohou ublížit.“ Místodr-
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žitel však dál vedl svou: „Vidím, kolik toho dokážeš svým čarováním, 
proto ti pravím, že nepřineseš-li mým bohům oběti, nechám ti setnout 
hlavu.“ Serapie však beze strachu odvětila: „Dělej, co chceš, ale já 
tvým démonům oběti přinášet nebudu, ani nesplním vůli tvého otce 
satana, protože jsem křesťanka.“

Tehdy mučitel rozkázal pálit tělo svaté dvěma pochodněmi. Ty 
však hned zhasly a ti, co měli mučednici pálit, znovu popadali na 
zem. Berillus jí opět začal hrozit: „Přines oběť bohům, abys nezemře-
la v mukách!“ Serapie odpověděla: „Já právě proto nepřináším 
oběti vašim démonům, abych nezemřela věčnou smrtí!“ Na 
to se místodržitel rozkřikl: „Posedlé a bláznivé děvče! Uposlechni 
císařského příkazu a pokloň se nesmrtelným bohům! Vysvoboď se 
od muk a záhuby.“ „Vy sami jste posedlí a blázniví,“ odpověděla 
svatá, „protože se odříkáte živého a pravého Boha a klaníte se 
démonům. Spolu s nimi zahynete. Já však přináším nesmrtelnému 
Bohu v oběť samu sebe. Jen aby mě můj Bůh chtěl přijmout, třebaže 
jsem hříšná, ale jsem v pravdě křesťanka!“

Tehdy ji místodržitel rozkázal bít holemi. Když ji bili, najednou 
začalo velké zemětřesení a jakýsi úlomek z hole, kterou svatou bili, 
zasáhl pravé oko místodržitele a on oslepl. Velmi se rozhněval a vy-
dal rozsudek: „Rozkazujeme popravit mečem Serapii, která nejenže 
znevažuje císařské příkazy, ale dopouští se i velkých zločinů.“ Tak 
byla svatá panna Serapie roku 125 popravena stětím hlavy.

Šlechetná Sabina vzala její svaté tělo a tak, jak se sluší pohřbít 
pannu a Kristovu mučednici, s úctou ji pochovala a jako velký 
poklad a nejdražší perlu položila ve svém vlastním hrobě. Slavila 
Krista, pravého Boha.



186

SVATÝ MUČEDNÍK POLYCHRONIUS
A SPOLUMUČEDNÍCI

Římský císař Decius 
(249–251) nechal umučit 
mnoho křesťanů. Vytáhl 
s celým svým vojskem 
do Persie, kde porazil 
perskou armádu, dobyl 
zemi a zmocnil se oblastí 
Babylonie, Baktrie, Hy-
rkánie a Asýrie. Mnoho 
křesťanů, kteří v těch 
krajích žili, popravil růz-
nými mukami.

Tehdy byl v Babylonu biskupem Polychronius. I jeho zajali a 
předvedli před císaře. Polychronius císaři směle řekl: „Přinášíme 
sami sebe jako oběť našemu Pánu Ježíši Kristu. Běsům a marným 
modlám, dílu lidských rukou, se nikdy klanět nebudeme.“

Decius rozkázal biskupa s presbytery a jáhny uvrhnout do tem-
nice. Začal pak v Babylonu stavět chrám svému nečistému bohu 
Saturnovi, kterému také udělal pozlacenou modlu. Napsal do Říma 
senátorovi Valeriánovi, který byl v čase jeho nepřítomnosti pověřen 
správou říše, list o svém vítězství nad Peršany, které, jak prohlásil, 
mu prý darovali jeho bohové. Přikázal uspořádat v Římě velkou 
oslavu ke cti bohů a mučit a zabíjet křesťany. Valerián v Římě se 
jal horlivě vykonávat Deciův příkaz.

Když v Babylonu ukončili výstavbu ohavného Saturnova chrámu, 
zločinný Decius postavil před svůj soud biskupa Polychronia s jeho 
presbytery a jáhny se slovy: „Ty jsi ten rouhač, který ani bohy nectí 
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ani císařské příkazy neposlouchá?“ Svatý biskup mlčky stál, aniž 
by mu odpověděl jediné slovo. Císař se obrátil k presbyterům a jáh-
nům: „Váš vůdce oněměl.“ Presbyter Parmenius odpověděl: „Náš otec 
neoněměl, ale nechce poskvrnit svá čistá, svatá ústa a jedná podle 
příkazu našeho Pána Ježíše Krista, který řekl: ‚Neházejte vaše perly 
před svině, aby je nepošlapaly nohama, neotočily se a neroztrhaly 
vás.‘ Copak by bylo správné, špinit si čistá ústa hnojem?“

Decius se rozhněval a vykřikl: „Tak ty nás máš za hnůj?!“ a hned 
rozkázal vyřezat knězi jazyk. Když sv. Parmeniovi vyřezali jazyk, řekl 
výrazně sv. Polychroniovi: „Modli se za mě, svatý otče, vidím, že na 
tobě spočívá vševládný Duch, který tvá ústa zapečeťuje a do mých 
vkládá medové plástve.“ Tak působí Bůh ve svých svatých. Tomu, 
který měl jazyk, přikázal mlčet, a komu jazyk vyřezali, tomu dal 
promlouvat, aby tak ukázal svou všemohoucnost.

Decius začal biskupa přemlouvat vemlouvavými slovy: „Polychro-
nie, přines oběť bohům. Staneš se mým přítelem a já ti svěřím nově 
vybudovaný chrám Saturna.“ Biskup mu nic neodpověděl. Decia 
zachvátil hněv a rozkázal bít ho kameny po ústech. Když svatého 
bili, pozvedl své oči a ruce k nebi a vypustil ducha. Decius nechal 
mučedníkovo tělo pohozené před Saturnovým chrámem. Následující 
noci přišli dva ctnostní muži, knížata perského původu, Abdon a 
Senen, kteří byli tajnými křesťany. Vzali tělo svatého biskupa Po-
lychronia a pochovali ho u městských hradeb.

Pak odjel Decius do perského města, které se jmenovalo Kordula, 
a přikázal, aby za ním vedli vězně, presbytery a jáhny, spoutané 
železnými okovy. Když byli svatí vedeni, železné řetězy jim spadly 
z krku i rukou.

Císař Decius přišel do Korduly, nařídil předvést vězně a řekl 
jim: „I vy, blázni, chcete zahynout? Radím vám, abyste přinesli obě-
ti nesmrtelným bohům.“ Presbyter Parmenius, který měl vyřezaný 
jazyk, hlasitě zvolal: „Ó zlotřilý člověče, přesvědčuješ nás, abychom 
se poklonili modlám udělaným lidskýma rukama. Raději se ty pokloň 
našemu Pánu Ježíši Kristu. Neboť pokud se Mu nepokloníš, zahyneš 
spolu se svými bohy.“

Decius rozkázal všechny natáhnout na mučidla. Svatí děkovali 
Bohu a prosili presbytera Parmenia: „Modli se za nás, otče.“ On 
odpověděl: „Bůh, Otec našeho Pána Ježíše Krista, ať vám dá útěchu 
Ducha svatého, který kraluje na věky věků.“ Oni řekli: „Amen!“ Tehdy 
rozhněvaný Decius vykřikl: „Co to je za čáry, aby člověk bez jazyka 
mluvil? Copak to není zjevný důkaz čar?!“ Parmenius odvětil: „Náš 
Pán Ježíš Kristus, který kdysi dal promluvit němému, dal i mně hříš-
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nému po odřezání jazyka schopnost mluvit. Ty však, ač máš jazyk a 
mluvíš, jsi němý, protože neoslavuješ pravého Boha.“

Decius nařídil pálit mučedníky ohněm, přikládat jim k bokům 
rozžhavené železné desky a železnými háky rozdírat jejich těla. Když 
byli svatí takto mučeni, ozval se z nebe hlas: „Pojďte ke mně, vy 
pokorného srdce!“ Decius uslyšel ten hlas a znovu ho přičetl čárám. 
Rozkázal sejmout svaté z mučidel a useknout jim hlavy. Jejich těla 
byla pohozena za město u cesty. Decius nařídil postavit k nim stráž, 
aby nikdo těla nevzal a nepochoval je. Tak ukončili své utrpení za 
Krista svatí mučedníci, tři presbyteři, Parmenius, Elimas, Chrysotel, 
a dva jáhni, Lukáš a Mocius. Dvě perská knížata, která sem přijela 
spolu s císařem, v noci opět vzala jejich těla a pochovala je na svém 
poli blízko Korduly.

Císař Decius tehdy poslal po celé Persii hledat křesťany a přivádět 
na muka. Kdosi z jeho služebníků k němu přišel a žaloval: „Někteří 
ze zajatců, nad nimiž ses slitoval a dal jim život a svobodu, jsou křes-
ťané. Sbírají těla křesťanů, pochovávají je na svých polích, neklanějí 
se bohům ani neposlouchají tvé příkazy.“ Decius se s hněvem zeptal: 
„Kdo jsou ti ničemové?“ Sluha odpověděl: „Je to Abdon a Senen.“

Císař hned nařídil, aby je k němu přivedli. Když je předvedli, 
obořil se na ně: „Copak jste natolik blázniví, že nechápete, že jste 
byli přemoženi a podrobeni naší římské nadvládě kvůli tomu, že ne-
uctíváte bohy?!“ Oni odpověděli: „Proto nás Kristus učinil vítězi nad 
ďáblem, protože vašimi bohy pohrdáme.“ Decius s hněvem vykřikl: 
„Copak nevíte, že váš život je v mých rukou?“ Svatí však s vírou 
vyznali: „Naše životy jsou v rukou našeho Boha. Klaníme se Tomu, 
který sestoupil z nebe na zem pro naši spásu.“ Decius rozkázal 
uvrhnout je do okovů a zamknout v těsném žaláři. Svatí s radostí 
pohlédli na okovy a zvolali: „Hle, naše sláva; vždy jsme doufali, 
že ji obdržíme od našeho Pána!“

Téhož dne byli i jiní dva čestní muži, Olympius a Maxim, udáni 
císaři, že jsou křesťané. Císař je nechal zajmout a nařídil, aby je 
bez výslechu bili holemi, prohlásil: „Nejsou hodni, abych poslou-
chal jejich slova, když neuctívají mé bohy. Jsou hodni smrti, ne-
boť považují za svého Boha zemřelého člověka.“ Svatý Maxim mu 
na to řekl: „Dobře jsi řekl, že zemřelého, ale proč také neřekneš, 
že vstal z mrtvých?“ Decius se chtěl vyhnout odpovědi a rychle 
řekl: „Povězte nám o vašich pokladech.“ Svatý Olympius odvětil: 
„Náš poklad i zlato a stříbro i všechno bohatství je náš Pán 
Ježíš Kristus. Kvůli němu nelitujeme svého zdraví a pohrdli 
jsme veškerým pozemským bohatstvím.“
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Svatí byli krutě biti a volali: „Sláva Tobě, Pane Ježíši Kriste, že jsi 
nás ráčil učinit svými služebníky.“ Decius ještě více zuřil a přikázal, 
aby je bili olověnými pruty. Pak je předal jednomu svému náměst-
kovi, Anysiovi. Anysius je vzal a mučil. Nakonec jim sekyrou nechal 
setnout hlavy. Jejich těla nařídil předhodit psům, avšak ani psi, ani 
jiná zvěř se jich ani netkli. Pět dní leželi nepohřbeni; šestého dne je 
křesťané v noci vzali a důstojně pochovali.

Pak se zločinný císař Decius vydal zpět do Říma. Svatí mučed-
níci Abdon a Senen byli vedeni z Persie v okovech s ním. Decius je 
vzal s sebou kvůli své slávě, aby pro Římany uspořádal podívanou. 
Mezitím senátor Valerián zajal v Římě svatého papeže Fabiána, ně-
které z duchovních a mnoho jiných křesťanů a uvěznil je. Fabián 
byl ve vězení mnoho dní, přicházeli za ním tajní křesťané a přinášeli 
ke křtu své děti. Přiváděli také své příbuzné a známé, kteří se od 
modlářské ohavnosti obrátili ke Kristu, a papež je v temnici křtil.

Decius vjel se slávou a velkým triumfem do Říma. Dalšího dne 
spolu se senátorem Valeriánem svolal celý římský senát a nechal 
předvést perská knížata Abdona a Senena spoutané řetězy. Přestože 
byli po cestě vysílení různými mukami, byli jako knížata ozdobeni 
zlatem, stříbrem a vzácnými ozdobami z drahokamů na Deciovu 
slávu. Decius na ně ukázal prstem a řekl senátu: „Pohleďte na ne-
přátele, které nám dali do rukou naši bohové a bohyně. Hle, nepřátelé 
Římské říše!“

Římští senátoři na ně pohlédli, a žasli nad jejich ušlechtilým 
vzhledem, byli zasaženi v srdci a naplněni soucitem vůči nim. Pán 
dal svým služebníkům takovou milost, že ti, kteří se na ně dívali, 
byli spíše pohnuti, než by vůči nim pociťovali zlobu. Decius rozkázal 
zavolat hlavního pohanského kněze z chrámu na Kapitolu, žrece 
jménem Klaudius. Ten ihned přispěchal a přinesl s sebou modlu 
a tripus.1 Decius řekl svatým: „Přineste oběti bohům a budete svo-
bodnými římskými knížaty. Budete správci veškerého vašeho ma-
jetku, ještě více zbohatnete a od nás přijmete velké pocty.“ Svatí mu 
rozhodně odpověděli: „My jsme přinesli v oběť našemu Bohu, Pánu 
Ježíši Kristu sebe samé, svým bohům přinášej oběti sám.“ Rozhně-
vaný císař pak rozkázal připravit na ráno arénu, kde hodlal perská 
knížata Abdona a Senena předhodit šelmám.

Když nastalo ráno a aréna byla připravena, císař Decius sám 
na podívanou nepřišel, ale poslal místo sebe senátora Valeriána. 
Valerián nejprve mučedníky přesvědčoval k modlářství. Řekl jim: 

1 antický stojan nebo obětní nádoba se třemi nožkami
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„Slitujte se nad svým vznešeným rodem a položte bohům na oltář 
kadidlo. Když to neuděláte, zahynete. Budete roztrhaní zuby še-
lem.“ Svatí odpověděli: „Už jsme řekli, že pouze našemu Pánu 
Ježíši Kristu přinášíme oběť chvály a kadidlo modlitby. Jemu 
jedinému se klaníme. Modly udělané lidskýma rukama nikdy 
uctívat nebudeme.“

U arény stála modla slunce. Valerián nařídil vojákům, aby zavedli 
mučedníky k modle a přinutili je, aby se jí poklonili. Svatí přišli 
k modle a plivli na ni. Tehdy se Valerián rozzuřil a rozkázal bít 
mučedníky olověnými holemi. Strhl z nich knížecí oděv a rozkázal 
je odvést na ohrazené místo, kde je měly roztrhat šelmy před zraky 
lidí přihlížejících z vysokých schodů. Svatí bez svého oděvu, avšak 
oblečeni v Krista, se přežehnali znamením kříže. Byli na ně vypuš-
těni nejprve dva lvi a pak čtyři medvědi, ale nijak jim neuškodili a 
zůstali u jejich nohou jako stráž.

Valerián zvolal: „Hle, zjevné křesťanské čarování!“ Rozkázal ode-
hnat šelmy a přikázal zbrojnošům, aby vešli do arény a mučedníky 
zabili. Svatí byli probodeni mečem. Odešli k svému Pánu a Králi 
do věčné slávy.
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BLAHOSLAVENÝ JAN COLUMBINI (KOLUMBÁN)

Pocházel z aristokratické rodiny ze Sieny v Itálii. Stal se bohatým 
obchodníkem a zaujímal i významné místo v politice.

Jednou z dlouhé chvíle před obědem sáhl po knize s životopisy 
svatých a zaujal ho příběh Marie Egyptské. Vedl ho pak k uvažo-
vání a obrácení. Místo lakoty začal být štědrý k chudým a místo 
hodování se postil. Jeho manželka mu vytýkala, že jde z extrému 
do extrému. Čekala, že zanechá asketického života a heroické lásky 
k bližním. Jan však vytrval, a když po několika letech syn zemřel 
a dcera vstoupila do kláštera, zařídil manželce doživotní rentu a 
ostatní majetek rozdal klášterům, nemocnicím a chudým.

Zařadil se mezi ty nejposlednější. Tam, kde pracoval dříve jako 
radní, konal službu zametače. Dokonce se našli tací, kteří ho ná-
sledovali. Městská rada ho však vypověděla z města. Za nějaký čas 
ale rozhodnutí zrušila a povolala ho nazpět.

Jan Columbini v roce 1360 založil kongregaci za účelem péče o 
nemocné a své spolubratry vedl ke kajícímu životu. Jeho heslem 
bylo: „Ať v srdcích žije Ježíš Kristus!“

SVATÝ BISKUP A MUČEDNÍK VALENTIN

V jednom z italských krajů, který se nazýval Umbria, ve městě jmé-
nem Interamna,1 žil svatý biskup Valentin, který přijal od Boha dar 
uzdravování. Uzdravoval různé nemoci modlitbou a vzýváním přesva-
tého jména Ježíše Krista. Nevěřící obracel od modloslužebné ohav-

1 dnešní Terni



192

nosti k Bohu. Tehdy byl ještě svět držen 
v područí modlářského mnohobožství 
a západu i východu vládli bezbožní 
císaři, kteří pronásledovali křesťany.

V té době přišli do Říma na studia tři 
scholastici z Athén, pohané Prokulus, 
Efébus i Apollónius. Chtěli se naučit 
latině i římské fi losofi i. Setkali se s ré-
torem jménem Kratón, který ovládal jak 
latinu, tak řečtinu. Přihlásili se k němu 
na studia a bydleli v jeho domě.

Jeden z Kratónových synů jménem 
Cherimon těžce onemocněl. Nemoc mu 
tak zkroutila záda, že měl hlavu mezi 
koleny a vůbec se nemohl narovnat. 
Povolali mnoho lékařů, ale nemohli ne-
mocnému nijak pomoci. Tak trpěl té-
měř tři roky, takže už ztratil veškerou 
naději na uzdravení.

Stalo se, že do Kratónova domu přišel tribun jménem Fronton. 
Když uviděl nemocného, řekl: „Takovou nemoc měl i můj rodný bratr. 
Obdržel uzdravení od křesťanského biskupa Valentina, který žije v 
Interamně.“ Tribun radil Kratónovi, aby poslal svého nemocného 
syna za biskupem. Řekl mu také, že po uzdravení se jeho bratr už 
nechtěl od biskupa odloučit, protože ho měl velmi rád. Připoutal se 
k němu pro jeho dobrotu.

Kratón tedy ihned poslal několik čestných mužů, svých přátel, 
za biskupem, a prosil, aby k němu přišel, neboť nemocného chlapce 
nebylo možné posílat na takovou cestu. Muž Boží kvůli Boží slávě 
nemeškal a vydal se do Říma. Kratón biskupa uctivě přijal a ukázal 
mu svého nemocného syna Cherimona. Prosil, aby ho uzdravil tak, 
jako uzdravil tribunova bratra. Valentin mu odpověděl: „Uvěř v Bo-
žího Syna Ježíše Krista, že On je pravým Bohem, odřekni se všech 
svých model a tvůj syn bude uzdraven.“ Kratón, který byl zvyklý 
spíše na fi losofi cké postoje a disputace než na postoj víry, opáčil: 
„Nevím, v čem přesně spočívá vaše víra, ale slyšel jsem, že každý se 
spasí svou vírou a že víra jednoho nemůže druhému pomoci a naopak, 
něčí nevíra nemůže druhému uškodit.“

Svatý biskup mu začal vysvětlovat: „V lidském životě je něco, co 
nemůže druhým ani pomoci, ani uškodit, například nevěra otce ne-
může uškodit víře syna. Avšak v nesnázích a při potřebě uzdravení 
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víra jednoho může pomoci druhému. Vírou může pomoci otec synovi, 
sestra bratrovi i pán sluhovi. V Písmu čteme, že setník přijal uzdra-
vení pro svého umírajícího služebníka skrze víru. A nevěra faraóna, 
jednoho muže, přinesla celému Egyptu tresty, a dokonce usmrtila i 
jeho samotného spolu s celým vojskem.“

Svatý biskup ještě mnoha jinými slovy vzbuzoval v Kratónovi 
víru, až mu Kratón padl k nohám a vyznal: „Věřím v toho, koho hlá-
sáš, že On je pravý Bůh a kromě Něho není žádný jiný. On přikazuje 
nemocem i smrti a ty utíkají. Přikazuje životu a on přichází.“ Svatý 
biskup Valentin mu řekl: „Křesťanskou víru je třeba projevovat ne-
jen slovy, ale i skutky.“ Rétor se ho otázal: „A jaké jsou to skutky, 
jimiž se projevuje víra?“ Biskup mu odpověděl: „Odřekni se model, 
vytvořených lidskýma rukama a nechej se obmýt od svých hříchů ve 
svaté křestní koupeli, abys byl započten mezi syny Boží.“ Kratón na 
něj překvapeně pohlédl: „Voda omývá tělesnou nečistotu, jak může 
smýt hříchy?“ Biskup mu odpověděl: „Když se nad vodou vzývá 
jméno Nejsvětější Trojice, tajemně do sebe přijme Ducha svatého, 
který očišťuje všechny hříchy člověka, který je v této vodě pokřtěn.“

Tu najednou Kratón ztrápeně pravil: „Čím delší je náš rozhovor, 
tím kratší je život mého syna Cherimona.“ Valentin mu řekl: „Jestliže 
nevěříš v to, cos nikdy nemohl slyšet či vidět, tvůj syn nemůže být 
uzdraven.“ Kratón se otázal: „A co to je, co jsem nemohl ani slyšet, 
ani vidět?“ Biskup odpověděl: „Slyšel jsi někdy, že neposkvrněná 
panna počala, jako panna porodila a po narození zůstala pannou? 
Viděl jsi někdy, aby někdo chodil po moři jako po souši? Slyšel jsi 
někdy, že by někdo jediným slovem utišil mořské vlny a nakonec byl 
ukřižován, zemřel, byl pohřben, třetího dne vstal z mrtvých a před 
očima mnohých vystoupil do nebe? Při Jeho nanebevstoupení se lidem 
zjevili andělé a svědčili, že znovu přijde z nebe soudit živé i mrtvé. 
Pokud věříš, že se to tak všechno stalo, přistup a přijmi křest, aby 
tvůj syn obdržel uzdravení a ty sám ses stal hoden věčného života.“

Kratón slíbil: „Všechno, co říkáš, udělám, jen aby byl můj syn 
zdráv.“ Svatý biskup mu řekl: „Protože veškerá moudrost tohoto 
světa, jíž jsi učitelem, je u Boha bláznovstvím, a ty nemůžeš tak doko-
nale věřit, jak to sama víra vyžaduje, dej mi své slovo, že když bude 
tvůj syn skrze mou víru uzdraven, obrátíš se s celým svým domem 
ke Kristu a necháš se pokřtít.“

Tehdy Kratón zavolal svou ženu i celý svůj dům, vrhl se biskupovi 
k nohám a všichni slíbili, že se stanou křesťany, jestli bude Cheri-
mon uzdraven. Byli tam i mladíci Prokulus, Efébus i Apollónius a 
také oni přáli zdraví synovi svého učitele. Slíbili, že i oni se stanou 
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křesťany. Svatý biskup proto přikázal připravit pro něj zvláštní 
pokoj, a aby ten den všichni setrvávali v mlčení.

Když přicházela noc, vzal do pokoje nemocného. Chlapcovo tělo 
bylo tak zkroucené, že měl hlavu mezi koleny a nohy na ramenou. 
Ani jedna část jeho těla nebyla volná. Nemohl ani mluvit, jen sténal. 
Nikdo z lékařů nemohl pochopit, co je to za nemoc a vyléčit ji. Svatý 
biskup Valentin položil na zem žínici, na níž se obvykle modlil, a ne-
mocného chlapce, který byl už napůl mrtvý, na ni položil. Celou tu noc 
se modlil a chválil Boha. O půlnoci ozářilo místnost nebeské světlo, 
takže ti, co byli venku, mysleli, že uvnitř vzplál oheň. Hodinu po půl-
noci vstal chlapec zcela zdráv a začal mocným hlasem chválit Boha.

Rodiče i všichni v domě, jak uslyšeli Cherimonův hlas i co říká, se 
velmi radovali. Už tři roky neslyšeli, že by mluvil, protože jen sténal. 
Přišli ke dveřím, klepali na ně a prosili svatého, aby jim otevřel, aby 
mohli Cherimona vidět. Svatý jim však odpověděl: „Dokud neukončím 
své obvyklé modlitby a zpěvy, neotevřu vám.“ Čekali tedy do svítání 
a radovali se. Když se rozednilo, svatý biskup otevřel dveře a vyvedl 
chlapce úplně zdravého, jako by ani nikdy nebyl nemocný, a odevzdal 
ho rodičům. Tehdy rétor Kratón s celým svým domem uvěřil v Kris-
ta, nechal se pokřtít a radoval se duchem v Bohu, svém Spasiteli.

Uzdravený chlapec Cherimon se po přijetí křtu svatého už ne-
chtěl odloučit od svého lékaře, biskupa Valentina. Také tři mladíci, 
kteří u Kratóna bydleli, opustili po křtu svatém fi losofi i a celým 
srdcem přilnuli k duchovnímu učiteli, biskupu Božímu. Stali se 
jeho učedníky, následovníky jeho svatého života a hledači spásy 
druhých. Přiváděli k víře v Krista a ke křtu svatému své vrstevníky, 
scholastiky, mladíky i chlapce. Přesvědčovali je a dávali jim příklad 
ctnostného a čistého života. Scházelo se k nim mnoho scholastiků a 
poslouchali jejich učení v síle Ducha svatého. Naučili se tak nebeské 
moudrosti a byli uvedeni na cestu pravdy.

Když syn městského prefekta Abundius uvěřil v Krista a dal se 
pokřtít, vzplanul Boží láskou tak silně, že otevřeně před všemi vyzná-
val, že je Kristovým služebníkem. Jeho otec i jiní městští hodnostáři 
se rozhněvali, chopili se samotného učitele křesťanské víry, svatého 
biskupa Valentina, bez milosti ho bili a nutili k modlářství. Když 
nechtěl vykonat jejich vůli, znovu ho krutě mučili, svázali ho řetězy 
a uvrhli do vězení. Svatý se radoval, že se stal hodným trpět pro 
Krista, svého Pána, a ranami, které za Něho přijal, se ozdobil jako 
nejdražšími ozdobami. Apoštolsky se chválil slovy: „Nosím na svém 
těle jizvy mého Pána a to, co zbývá do míry utrpení Kristových, 
doplňuji svým utrpením.“ Své učedníky, kteří za ním přicházeli, 
když byl v žaláři, horlivě utvrzoval ve svaté víře.
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Prefekt se o tom dozvěděl a velmi se rozhněval. Poslal v noci vo-
jáky, vyvedl sv. Valentina z vězení a nechal mu setnout hlavu. Tak 
svatý biskup Valentin ukončil své mučednické hrdinství. Bylo to 
v roce 273 za císaře Aureliána (270–275).

Jeho učedníci Prokulus, Efébus a Apollónius brzy na to odešli 
k Pánu podobnou smrtí.

Dnešní den má svátek i sv. Eudokim.

SVATÁ HEDVIKA SLEZSKÁ

Svatá Hedvika se narodila roku 
1172 na hradě Andechs u Ammer-
ského jezera v Bavorsku. Jejími ro-
diči byli bádenský markrabí a me-
ranský vévoda Bertold IV. a Anež-
ka, dcera míšeňského markrabího. 
Měla sestru Gertrudu, pozdější 
manželku uherského krále Ondře-
je a matku sv. Alžběty Durynské. 
Hedvika byla vychovaná v kitzin-
genském klášteře. Později se prov-
dala za Jindřicha I., syna slezského 
knížete Boleslava.

V té době bylo Slezsko zpustoše-
no, lid živořil a mnozí ještě lpěli na 
pohanských obyčejích. Dokonce ani 
sám Jindřich neznal dobře obyčejné 
modlitby. Když Hedvika poznala za-
nedbanost obyvatelstva, snažila se o nápravu. Začala s manželem; 
naučila ho modlitbám i náboženským pravdám a uvedla ho na cestu 
bohabojnosti. Podobně zamýšlela napravit i dvořanstvo. Rychle se 
naučila polský jazyk a každého dne předříkávala čeledi modlitby a 
články víry, až si je všichni vštípili do paměti. Svou dobrotivostí a 
láskou si naklonila služebnictvo a zanedlouho byl jejím přičiněním 
celý vévodský dvůr přeměněn: dvořané byli zbožní, chovali se mravně 
a laskavě, ke svým pánům ochotně a poslušně. Hedvika netrpěla 
ve službách nikoho, kdo nechtěl být zbožný a počestný, a tak na 
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všech hradech, kde přebývala, zavládl duch modlitby, mravnosti, 
pokoje a křesťanské lásky.

Bůh velice miloval sv. Hedviku, a proto ji navštívil těžkým sou-
žením. Jako na Joba dopadala na ni rána za ranou.

O ruku Hedvičiny dcery Gertrudy se ucházel falckrabě Ota VIII. 
z Wittelsbachu, muž divoké povahy a surových mravů, jehož všu-
de nenáviděli. Vlastní Hedvičin bratr, bamberský biskup Ekbert, 
podporoval tento sňatek, ale král Filip Švábský před nehodným 
ženichem nevěstiny rodiče varoval.

Když se o tom dozvěděl Ota, krále zavraždil. Pro tento zločin byl 
prohlášen za psance a také jeho domnělí spoluviníci, biskup Ekbert 
a jeho bratr Jindřich, Hedvičini bratři, propadli říšské klatbě. Rodný 
hrad sv. Hedviky Andechs byl srovnán se zemí. Otec z bolesti nad 
takovou potupou zemřel.

Sestra Gertruda, manželka uherského krále, byla roku 1213 za-
vražděna. Zpráva o její nenadálé a úděsné smrti Hedviku hluboce do-
jala. Současně se však chystala bouře i ve Slezsku. Hedvičin syn Jin-
dřich nadržoval Němcům. S tím však nesouhlasil mladší Konrád, pře-
jící domácímu polskému obyvatelstvu, a začal shromažďovat polské 
vojsko, kdežto Jindřich svolával do zbraně německé rytíře a sedláky. 
Marně zarmoucení rodiče domlouvali rozhádaným synům. Mezi vojsky 
obou bratří se strhla bitva, v níž byl Konrád poražen. Hledal útočiště 
u otce na Hlohově, ale jednoho dne nešťastně spadl z koně a zabil se.

Roku 1227 byl Hedvičin manžel Jindřich I. Bradatý zrádně pře-
paden pomořanským knížetem Svatoplukem a těžce zraněn. Sotva 
se uzdravil, přepadl ho kníže Konrád Mazovský a odvedl do zajetí. 
Syn Jindřich ho chtěl válečnou mocí vysvobodit, ale Hedvika mu v 
tom bránila. Sama se vydala na dalekou cestu do Mazovska na hrad 
Plock a žádala, aby byl Jindřich propuštěn na svobodu. Podařilo se 
jí to, ale radost z uzavřeného míru netrvala dlouho. Jindřich znovu 
bojoval proti Konrádovi Mazovskému a jiným polským knížatům. 
Zvítězil sice, ale brzy potom zemřel.

Když se její dcera Gertruda (později se stala abatyší v klášteře v 
Trzebnici) nadmíru trápila, Hedvika jí řekla: „Upokoj se! Copak se 
chceš protivit vůli Boží? To by ti nic neprospělo. Vždyť Stvořitel 
může naložit s tvorem, jak se mu líbí, a jak s námi naloží, za 
to mu máme děkovat.“

Syn sv. Hedviky Jindřich II. Pobožný1 vytáhl na jaře roku 1241 
proti Tatarům, aniž by vyčkal na příchod svého švagra, českého 

1 jeho manželkou se stala Anna Lehnická, sestra sv. Anežky České
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krále Václava I., který mu spěchal se svým vojskem na pomoc. 
Přesilou nepřátel byl poražen a padl i s deseti tisíci křesťanských 
bojovníků. V noci po osudné bitvě u Lehnice se Hedvika probudila 
a řekla: „Ztratila jsem syna, v tomto životě ho již nespatřím.“ Za tři 
dny dorazil posel a potvrdil kněžninu předtuchu.

Když nalezli mrtvé tělo a pochovali je ve Vratislavi, Hedvika se 
modlila: „Děkuji Ti, Pane, že jsi mi dal takového syna, který mě 
vždycky ctil a miloval a nikdy nezarmoutil. Ač bych ho měla ráda u 
sebe na zemi, přeji mu nejvroucněji, že je po prolití své krve spojen s 
Tebou, svým Tvůrcem.“

Všechny tyto události Hedvika těžce prožívala a přiměly ji k životu 
v přísném pokání. Inspiraci pro svůj duchovní život čerpala přímo 
z evangelia. Přilnula k jeho četbě již jako dítě v benediktinském 
klášteře Kitzingenu.

Nosila kající pás, který ji zraňoval až do krve. Spávala na holé 
zemi na troše slámy. Chtěla tímto násilím proti tělu překlenout 
propast mezi dobrem a zlem, mezi svatostí a hříchem. Čím přísnější 
byla k sobě, tím pozornější byla k druhým.

Shromažďovala na svém dvoře dívky velmožů a rytířů, ale i sirotky 
a dívky z lidu. Pečovala o ně a vychovávala je a vybavovala věnem, 
když měly vstoupit do manželství nebo do kláštera. Na hradě měla tři-
náct starců nebo nemocných na památku Krista a dvanácti apoštolů. 
Všude jí dělali společnost a bez nich nezasedla ke stolu. V klášteře v 
Trzebnici denně navštěvovala všechny nemocné sestry, těšila je, při-
nášela jim drobné dárky, zvala k nim lékaře a starala se o léky. Pro 
chudé zajišťovala nejen almužnu, ale i dobrého kněze a zpovědníka.

Sama mnoho času věnovala modlitbě. Zavírala se v kostele na 
celou noc, a vůbec chtěla žít ustavičně v Boží přítomnosti. Vzorem 
modlitby byla pro ni Panna Maria.

Svatá Hedvika zemřela 15. října 1243 a již 26. března 1267 byla 
prohlášena za svatou.
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DUCHOVNÍ POUČENÍ 8.

JAK SVĚTIT NEDĚLI

Horliví křesťané se už v sobotu večer po tzv. svaté hodině 
(od 20:00 do 21:00), tedy po 21. hodině, modlí jednu hodinu i se 
zpěvy a s vírou prožívají tajemství Kristova vzkříšení i naši účast v 
něm. Každý týden je tato noc ze soboty na neděli živou připomínkou 
Kristova vzkříšení. V neděli hned ráno od 5 do 7 hodin křesťané 
prožívají podle modlitební předlohy pravdy vzkříšení, které se udály 
během nedělního rána a dopoledne. Po nich mají hodinu volna a pak 
prožívají další modlitební hodinu spojenou s pravdami týkajícími se 
seslání Ducha svatého. Duch svatý sestoupil na apoštoly v neděli 
kolem 9. hodiny ráno.

Tak probíhá svěcení neděle v domácí církvi.
Pokud je to možné, věřící se zúčastní i svaté liturgie. Odpoledne 

mají muži setkání v bratrském společenství, kde nejprve na modlitbě 
prožívají pravdu o zjevení Krista v Emauzích, a potom vedou diskusi, 
která se týká nejen duchovních věcí, ale i konkrétních, praktických 
problémů jejich života. Jde o otázky spojené s výchovou dětí, muži 
se učí, jak být hlavou rodiny, a probírají se aktuální události, na 
které je třeba mít zdravý pohled pravdivého křesťana.

Večer pak ještě doma ukončí neděli svatou hodinou. V této mod-
litbě prožívají pravdu zjevení Krista apoštolům.

Svěcení neděle vede nejen k posvěcení duše, ale i k upevnění zdra-
vých rodinných i bratrských vztahů. Svěcení sedmého dne stanoví 
třetí Boží přikázání Desatera. Protože den po sobotě Kristus vstal 
z mrtvých a také přišel Duch svatý, místo soboty, která je spojena 
se Starým zákonem, světíme neděli — den vzkříšení.

Ze svěcení neděle dostáváme sílu a světlo pro další týden, který 
je před námi. Bez tohoto zastavení uprostřed tempa a starostí světa 
by člověk ztratil zdravou orientaci a žil by jen jako nerozumný tvor, 
který se nestará o spásu své duše.

Prožívání tajemství Kristova vzkříšení od soboty večer po 21:00.
Svěcení neděle začínáme starodávným východním velikonočním 

zpěvem ve staroslověnštině „Christos voskrese...“. Při zpěvu je vhod-
né k vytvoření atmosféry velikonočního tajemství vypnout světla a 
na konci zpěvu je zapnout.

Texty k rozjímání jsou v brožurce „Modlitební řád“ (viz https://
vkpatriarhat.org/cz/?p=37598) od str. 30.
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1. část: Kristovo vzkříšení
5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme: „Kristus byl vzkříšen, první z těch, kdo zesnuli“
5 minut – všichni opakujeme: „Kristus vstal z mrtvých!“ a jeden 

dodává: „Vpravdě vstal!“
5 minut – zpěv: „Z mrtvých vstal Ježíš, náš Pán“ anebo jiná píseň, 

která vyjadřuje Kristovo vzkříšení

2. část: Vzkříšený Kristus se ukázal své Matce
5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme: „Čistá Bohorodičko, těš se ze vzkříšení 

svého Syna!“
5 minut – všichni opakujeme: „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ a jeden dodá-

vá: „Ty jsi skrze svou Matku ve mně“
5 minut – zpěv: církevní staroslověnský zpěv „Svitysja, svitysja“ 

neboli „Zazáři, zazáři, nový Jeruzaléme“

3. část: Naše účast na Kristově vzkříšení (spoluvzkříšení 
s Kristem)

5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme: „Kristus vstal z mrtvých, spolu s Ním jsme 

vstali i my“
5 minut – všichni opakujeme: „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ a jeden dodá-

vá: „Spolu s Tebou jsem vstal!“
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5 minut – zpěv: „Toto je noc, v které vstal můj Pán, nový život také 
mně je dán“ či jiná píseň

Stručný program pro ranní nedělní rozjímání od 5:00 do 7:00
1. část: Zjevení andělů u hrobu
5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není 

zde, byl vzkříšen.“
5 minut – všichni opakujeme svaté jméno: „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ 

a jeden dodává: „Ty jsi vstal z mrtvých! Ty jsi ve mně a já v Tobě!“
5 minut – zpěv písně ke Kristovu vzkříšení (např. Z mrtvých vstal 

Ježíš, náš Pán, viz výše)
2. část: Zjevení Marii Magdaléně
5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme: „Ježíš řekl: ‚Proč pláčeš? Koho hledáš?‘“
5 minut – všichni opakujeme: „Rabunni!“ a jeden dodává: „Tebe 

hledám! Tys mě osvobodil z hříšné závislosti.“
5 minut – píseň k Pánu Ježíši (např. „Ježíš, nejkrásnější ze všech 

jmen“)

3. část: Zjevení ženám
5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme: „Ježíš se zjevil ženám a řekl: ‚Nebojte se!‘“
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5 minut – všichni opakujeme: „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ a jeden dodá-
vá: „Nebojím se, důvěřuji Ti“

5 minut – zpěv „Adoramus Te, Domine!“

4. část: Ježíš se zjevuje Petrovi u hrobu
5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme: „Pán byl opravdu vzkříšen a zjevil se Šimonovi“
5 minut – všichni opakujeme: „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ a jeden dodá-

vá: „Já jsem Tě zapřel, já jsem se Tě zřekl“
5 minut – zpěvem opakujeme svaté jméno Jehošua

5. část: Ježíš se zjevuje Petrovi u Genezaretského jezera
5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme: „Ježíš se zeptal: ‚Šimone, synu Janův, 

miluješ mě?‘“
5 minut – všichni opakujeme: „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ a jeden dodá-

vá: „Ty víš všechno, Ty víš, že Tě miluji“
5 minut – zpěv k Pánu Ježíši (např. „Vše opustím pro Ježíše“)
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6. část: Ježíšovo nanebevstoupení
5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme „Čtyřicátého dne Ježíš vstoupil na nebesa“
5 minut – jeden pronese Ježíšovo slovo: „Připravil jsem ti místo 

v nebi“, ostatní odpovídají: „Děkuji Ti, Ježíši“
5 minut – píseň o nebi (např. píseň Paradiso, Paradiso — „Chci 

do nebe“)

Neděle večer od 20 do 21:00
1. část: Zjevení v Galileji pěti stům bratří
5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme: „Kristus se ukázal v Galileji více než pěti 

stům bratří najednou“
5 minut – všichni opakujeme: „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ a jeden do-

dává: „Ať je naše misie v téže moci jako u apoštolů a mučedníků“
5 minut – zpěv „Můj Pane, dnes i na mně se díváš“ (refrén písně 

„Pán zastavil se na břehu“)
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2. část: Zjevení apoštolům
5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme: „Podívejte se na mé ruce — Já jsem to. 

Dotkněte se mě“
5 minut – všichni opakujeme „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ a jeden dodává: 

„Ty jsi to. Teď se Tě dotýkám!“
5 minut – píseň „Ježíš, Ježíš“

3. část: Zjevení Tomášovi
5 minut – četba k rozjímání
5 minut – opakujeme: „Vztáhni svou ruku a vlož ji do mého boku“
5 minut – všichni opakujeme: „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ a jeden do-

dává: „Odpusť mi mou nevěru, teď vyznávám: Pán můj a Bůh můj!“
5 minut – píseň „Emanuel“

Jak prožít svatou hodinu ve čtvrtek
Je vhodné se pomodlit křížovou cestu nebo bolestný růženec.

Jak prožít svatou hodinu v pátek
1. část: První slovo z kříže
5 minut – četba k rozjímání „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co 

činí“ (viz „Modlitební řád“ od str. 14)
5 minut – opakujeme: „Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí“
5 minut – všichni opakujeme: „Otče!“ a jeden dodává: „Odpusť 

mi moje viny!“
5 minut – společně pomalu opakujeme „Ááá-bbááá“ (Otče) — při 

tom vědomě odpouštíme svým viníkům
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2. část: Druhé slovo z kříže
5 minut – četba k rozjímání „Amen, pravím ti, ještě dnes budeš 

se mnou v ráji“
5 minut – opakujeme: „Za své hříchy jsem odsouzen k trestu smrti, 

Ježíši, vzpomeň si na mě“
5 minut – jeden pronáší: „Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou 

v ráji“ a všichni dodávají vyznání: „Věřím Ti, Ježíši“
5 minut – všichni vzýváme „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ a přitom si uvě-

domujeme: „Ty, Ježíši, jsi mi teď odpustil všechny hříchy“
3. část: Třetí slovo z kříže
5 minut – četba k rozjímání „Hle, tvá matka“
5 minut – opakujeme: „Ježíš řekl učedníkovi a teď říká i mně: 

‚Hle, tvá matka!‘“
5 minut – všichni opakujeme: „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ a jeden dodá-

vá: „Teď a tady přijímám Tvou matku!“
5 minut – všichni vzýváme „Je-ho-šu-áá-áá-áá“ a přitom du-

chovně prožíváme duchovní transplantaci nového srdce zaslíbenou 
v Ez 36,26

Poznámky k rozjímáním: Prvních 5 minut při četbě k rozjímání 
sedíme, dalších 5 minut většinou stojíme, dalších 5 minut klečíme 
a máme ruce pozvednuté vzhůru a dalších 5 minut buď klečíme, 
nebo stojíme opět s rukama vzhůru.
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PRŮVOD DRAHOCENNÉHO DŘEVA
ŽIVOTODÁRNÉHO KŘÍŽE JEŽÍŠE KRISTA

Svátek průvodu drahocenného dřeva životodárného kříže Ježíše 
Krista byl ustanoven za vlády zbožného byzantského císaře Manue-
la I. Komnena (1143–1180). Jednoho dne vytáhl Manuel z Cařihradu 
do války proti Saracénům. Tehdy uviděl, že ze svatého kříže, který 
nesl ve svém vojsku, vycházely zářivé, ohnivé paprsky a zalévaly 
svou září celou jeho armádu. Toho dne mu Bůh daroval vítězství, 
nepřátelská vojska byla poražena.

Proto bylo stanoveno, že tento den, 1. srpna, se bude slavit a 
vzdávat díky Kristu Spasiteli. Císař nařídil přenést ze svého paláce do 
chrámu sv. Sofi e (Hagia Sofi a) část kříže Páně, aby se mu tam klaněli 
všichni křesťané, s láskou ho líbali a oslavovali ukřižovaného Krista 
Pána. Biskupové zároveň přikázali světit vodu. Svátek byl nazván 
„Průvod drahocenného dřeva životodárného kříže Ježíše Krista“, ne-
boť k řekám, studnám i k pramenům vynášeli slavným procesím kříž.
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SVATÝ ELEAZAR,
SVATÍ MAKABEJŠTÍ MUČEDNÍCI A JEJICH MATKA

Jeruzalém a Hospodinův chrám byl v úctě i u pohanů. V Písmu 
svatém se o tom píše: „Velekněz Onias… přiměl i krále, aby měli to 
Místo v úctě a zvelebovali chrám nejvznešenějšími dary.“ (2Mak 3,2) 
Tato úcta vůči Jeruzalému trvala do té doby, dokud jeho obyvatelé 
zůstávali v bázni Boží, dodržovali Hospodinův zákon a vedli bohu-
milý život. Když začali páchat bezpráví, tehdy na ně přicházelo zlo.

Za vlády krále Antiocha IV. Epifana (175–164 př. Kr.) došlo v Je-
ruzalémě k velkému pobouření. Bratr velekněze Oniase jménem 
Jáson toužil po velekněžské hodnosti, šel za králem, dal mu mnoho 
zlata a žádaný úřad si koupil. Aby se zalíbil králi, připojil se tento 
ničemný milovník moci k pohanům a slíbil, že bude židovský lid 
obracet na pohanství. Tak obdržel vše, co chtěl.

Sesadil svého svatého bratra Oniase z velekněžského úřadu a ve-
leknězem učinil sám sebe. Začal rušit zákonná občanská práva a za-
vádět pohanské protizákonné mravy. Na úpatí hory Sión nechal po-
stavit amfi teátr, školy k vyučování řecké pohanské fi losofi e a také zá-
vodiště pro mladé muže. Jáson dokonce v rozporu s přímým zákazem 
zákona dovolil ve svatém městě nevěstince, kde se beztrestně dopou-
štělo cizoložství; tyto neslušné domy navštěvovali hlavně mladí muži, 
kteří se učili helénským uměním. Zavedením pohanské bezbožnosti v 
Jeruzalémě Jáson mnohé odvrátil od zbožného uctívání Boha, takže 
židé opustili chrám Boží a čas trávili v divadlech, na koňských dosti-
zích, zápasech a jiných pohanských hrách a utráceli čas jako pohané.

Sváděl mladé a nerozumné lidi, takže začali chválit zákony a obyčeje 
pohanů, opouštěli zákon Boží a snadno přijímali pohanské ohavnos-
ti. Ti, kteří byli rozumní a milovali pravou zbožnost, viděli nepravosti, 
k nimž docházelo, a vzdychali a sténali z hloubi duše, protože byla 
zničena Hospodinova smlouva a svaté město poskvrněno. Plakali nad 
záhubou svého národa, jdoucího za slepým vůdcem Jásonem, který z 
lásky k moci opustil Boha i Boží zákon, prodal svobodu dobré, otcov-
ské víry, a uvedl tak mezi Boží lid mnoho důvodů k pokušení a pádu.

Za nějaký čas král Antiochos rozeslal po celém království výnos, 
aby všichni lidé bez rozdílu společně s ním vyznávali řecké bohy a 
dodržovali stejné řecké zákony. Ještě přikázal, aby z Jeruzalémské-
ho chrámu udělali modlářské obětiště a přejmenovali ho na chrám 
olympského Dia a na svatém místě postavili Diovu modlu.

Posel přišel s tímto královým nařízením do Jeruzaléma a hned 
ho začal vykonávat. Ty, které zajali, surově nutili na královy naro-
zeniny i v jiné ohavné pohanské svátky přinášet oběti modlám; ti, 
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kteří odmítli, byli vystaveni mučení, ale oni se ohavnému rozkazu 
nepodřídili. Všichni obyvatelé Jeruzaléma byli zachváceni velkým 
strachem a nikdo se neodvažoval otevřeně přiznat k tomu, že je 
žid, ani světit sobotu, ani obřezávat své děti, ani cokoliv činit podle 
Mojžíšova zákona, neboť všichni měli před očima muka a smrt.

Tehdy mučiteli vyslanému králem udali dvě židovské ženy, že obře-
zaly děti, které se jim narodily, podle jejich zákona. Tyran je rozkázal 
zajmout, pověsit jim děti na krk, vodit je s pohrdáním po městě a pak 
je svrhnout z hradeb. Tak matky spolu se svými dětmi přijaly mučed-
nickou smrt. Jiní židé se shromáždili v jeskyni blízko města, aby tajně 
světili sobotu. Tyran se však o nich dozvěděl a rozkázal je tam upálit.

Pak zajali jednoho předních znalců zákona jménem Eleazar, 
stavem kněze, už pokročilého věku, s ušlechtilými rysy, který byl 
obdařen zbožnou moudrostí. Všichni ho znali. Nutili ho jíst vepřo-
vé maso a při tom mu násilně otevírali ústa. Když ho chtěli ušetřit 
mučení a smrti, tajně mu dali místo zakázaného vepřového masa to 
maso, které je židům podle zákona dovoleno. Stařec jim na to řekl, 
ať ho raději pošlou do podsvětí, než by měl rozhněvat svého Boha 
přestoupením Jeho svatého zákona. Poučil je slovy: „Nesluší se, aby-
chom se ve svém věku přetvařovali, protože by mnozí z mladých 
soudili, že Eleazar se ve svých devadesáti letech stal odpadlíkem. 
Ty bych pro své pokrytectví a okamžik prchavého života hanebně 
oklamal, přivedl k odpadu od pravého Boha a na své stáří tak při-
vodil potupnou poskvrnu a stal se vinným za záhubu tolika duší. 
A i kdybych pro přítomnost unikl trestu lidí, neuniknu rukám 
Vševládného, ať živý, nebo mrtvý. Proto se nyní statečně vzdávám 
života, abych mladým zanechal ušlechtilý příklad, aby ochotně a 
důstojně šli na smrt za vznešené a svaté zákony.“ (2Mak 6,24–28)

Božího kněze podrobili mnoha mukám a krutě ho ztýrali. Zemřel 
a tak zanechal nejen mladým, ale i celému národu památku na svou 
smrt jako příklad mužnosti. Do starodávných církevních knih bylo do-
dáno i to, že po krutém bití mu do nosních dírek nalili ostrý ocet s od-
porným zápachem a pak ho hodili do ohně. On se pomodlil, aby Pán 
přijal jeho krev i smrt za všechen židovský lid a tak vydal svého ducha.

Po mučednické smrti sv. Eleazara bylo zajato sedm bratří ze 
vznešeného rodu spolu s jejich matkou, a jelikož byli urozeného 
původu, odvedli je k výslechu k samému králi. Jeden z nich, ten 
nejstarší, králi řekl: „Co se nás chceš ptát a co se od nás chceš dozvě-
dět? Jsme připraveni raději zemřít, než přestoupit otcovské zákony!“ 
Král se rozhněval a rozkázal rozžhavit pánve a měděné kotle a začít 
mučit tohoto prvního mladíka, který nebojácně promluvil. Nařídil, 
aby mu vyřízli jazyk a stáhli kůži z hlavy. Před očima bratří i matky 
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mu nechal useknout ruce a nohy. Nakonec ho rozkázal pálit na 
rozžhavené pánvi. Mučedník byl tak trýzněn dlouho.

Když první zemřel, přivedli k mučení druhého. Podstoupil stejná 
muka jako první. Než vydechl naposledy, řekl králi: „Ty, zlosynu, nás 
zbavuješ přítomného života, ale Král vesmíru nás vzkřísí k životu 
novému a věčnému, protože jsme zemřeli za jeho Zákon.“ Po 
něm mučili třetího. Když mu nařídili vypláznout jazyk, aby mu ho 
mohli uřezat, okamžitě to udělal a také nebojácně natáhl ruce, aby 
je odsekli; ještě však stihl mužně říci: „Dostal jsem je od Nebe, a 
protože si cením Boží zákony více než své údy, doufám, že je 
od něho zase dostanu nazpět.“ Tak zemřel třetí.

Potom mučili čtvrtého stejnými mukami. Když už byl blízek smrti, 
řekl: „Je radostné skonat lidskou rukou, když máme v Bohu 
jistou naději, že od něj obdržíme vzkříšení a život věčný. Pro tebe 
ale žádné vzkříšení k životu nebude!“ Přivedli i pátého a mučili jej. On 
pohlédl na krále a řekl: „Máš moc nad lidmi, děláš si, co chceš, ale i ty 
jsi smrtelný. Nemysli si, že náš rod je Bohem opuštěn. Jen trochu po-
čkej a uvidíš velkou sílu našeho Boha, jak tebe a tvé potomstvo zkruší.“

Po něm přivedli šestého a mučili ho stejně jako jeho bratry. Když 
tito mládenci trpěli, stála u nich jejich matka. Viděla, jak bylo v je-
den den krutě umučeno jejích sedm synů, ale snášela to statečně, 
protože měla pevnou naději v Hospodinu. Každého z nich moudře 
povzbuzovala: „Nevím, jak jste vznikli v mém lůně. Nebyla jsem to 
já, kdo vám daroval ducha, duši a život a kdo každého z vás složil z 
jednotlivých částeček, ale sám Stvořitel světa, který dává vzniknout 
člověku při zrození a zná původ všech věcí. On vám ve své milosti 
znovu navrátí části těla, odťaté pro věrnost Jeho zákonu, i váš život, 
který jste položili za svatou víru. Nebojácně proto trpte a umírejte pro 
Boha, abyste získali vzkříšení a věčný život.

Zločinný král Antiochos se snažil posledního, nejmladšího z brat-
ří, už ne výhrůžkami, ale laskavě přesvědčit a svést ke své ohavnosti. 
Přitom přísahal, že mu dá velké dary a bohatství a učiní ho svým 
přítelem, jen aby odpadl od otcovských zákonů a přijal pohanské 
zvyklosti. Protože mladík na to vůbec nedbal, král zavolal jeho mat-
ku a naléhal na ni, aby přesvědčila svého posledního syna, aby se 
zachránil a raději vykonal příkaz a zůstal naživu, než by neuposlechl 
a hořce zemřel, jako zemřeli jeho bratři.

Matka se v duchu tyranovi vysmívala, ale naoko slíbila, že syna 
přemluví. Přistoupila k chlapci a promluvila k němu rodným jazykem, 
hebrejsky: „Synu, měj se mnou slitování! Devět měsíců jsem tě nosila 
v lůně, tři roky krmila mateřským mlékem a vychovávala tě až do ny-
nějšího věku. Prosím tě, mé dítě, pohlédni k nebi i na zemi, na všechno, 
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co je zde vidět, a věz, že to vše stvořil Bůh, přivedl z nebytí do bytí, a že 
i lidský rod takto povstal. Neboj se toho kata, který zabíjí tělo, ale buď 
hoden svých bratrů a přijmi jako oni beze strachu smrt, abych z Boží-
ho slitování přijala při společném vzkříšení s tvými bratry zpět i tebe.“

Sotva to dořekla, mládenec pravil sluhům mučitele: „Nač čekáte? Já 
neposlouchám nařízení vašeho krále, já jsem poslušný Zákona, který do-
stali naši otcové od Mojžíše. Já stejně jako moji bratří vydávám svou duši 
i tělo za zákony otců a prosím Boha, aby se brzy smiloval nad izraelským 
národem, a tebe aby utrpením a tresty donutil vyznat, že On je jediný Bůh. 
Kéž by se u mne a mých bratrů zastavil hněv Všemohoucího, který spraved-
livě vzplanul proti všemu našemu lidu! Ty však v bolesti a mukách, které 
tě dostihnou, vyznáš, přestože nechceš, že On je jediným pravým Bohem.“

Krále tato mučedníkova slova velmi rozhněvala, a proto se na 
něm za ně pomstil ještě krutěji než na všech ostatních bratrech. Tak 
i nejmladší zemřel v naději na Pána, čistý od pohanské poskvrny.

Ctihodnou matku jménem Salo-
me naplnila nevýslovná radost, že 
poslala před sebou k Bohu své děti 
neposkvrněné. Stanula nad jejich 
těly, vztáhla ruce vzhůru a vrouc-
ně se s radostnými slzami modlila. 
Při tom odevzdala svého ducha do 
rukou Božích. Tak zemřela matka 
spolu s dětmi, položili své duše za 
zákon všemohoucího Boha. K je-
jich mučednické smrti došlo kolem 
roku 166 př. Kr.

Bůh se však smiloval nad židov-
ským národem a pro krev svých 
služebníků, prolitou za Boží zákon, 
vzbudil mezi židy chrabrého muže 
jménem Juda, zvaného Makabejský, 
jenž pocházel z kněžského rodu. Se 
svým vojskem se mužně postavil na 
odpor zlotřilému králi Antiochovi. 
Zvítězil, obrátil jeho vojevůdce na 
útěk a zabil mnoho z těch, kteří se 
přiklonili k pohanské ohavnosti. Očistil jeruzalémský chrám od modlář-
ských stvůr, jak je to podrobně zaznamenáno v Makabejských knihách.

Antiochos začal trpět ukrutná muka, neboť jeho tělo zasáhla 
nevyléčitelná nemoc; tak byl již v tomto pozemském životě potrestán 
spravedlivým Božím soudem.
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PŘENESENÍ OSTATKŮ
SVATÉHO PRVOMUČEDNÍKA ŠTĚPÁNA

Svatý arcidiákon Ště-
pán byl židy ukameno-
ván. Jeho důstojné tělo 
zůstalo nepohřbeno celý 
den, noc a pak ještě je-
den den. Bylo záměrně 
ponecháno napospas 
psům, šelmám a dravým 
ptákům. Zůstalo však 
zcela nedotčeno, protože 
Pán je střežil.

Další noci poslal Ga-
maliel, slavný jeruza-

lémský učitel zákona, bohabojné muže, aby tajně vzali tělo prvo-
mučedníka a nechal ho odnést do své vesnice, která byla vzdálená 
od Jeruzaléma asi čtyři kilometry. Tam ho důstojně pochoval. Uložil 
ho ve svém novém hrobě vytesaném v jeskyni. Zanedlouho zemřel 
i Nikodém a Gamaliel ho pochoval blízko mučedníkova hrobu. Pak 
také Gamaliel přijal spolu se svým synem Abibem křest svatý a 
ještě nějakou dobu žil bohumile v křesťanské zbožnosti. Když oba 
zemřeli, pohřbili je v téže jeskyni u hrobu sv. Štěpána a Nikodéma.

Po mnoha letech, když zahynuli mučitelé, kteří dlouho proná-
sledovali církev Boží, a po křtu Konstantina Velikého (306–337), 
nastala křesťanská vláda. Kněz z té vesnice, jménem Lucián, našel 
po Božím zjevení svaté ostatky. Ty pak byly triumfálně vneseny do 
Jeruzaléma a položeny v Pánově chrámě na Siónu. Za nějaký čas 
byly přeneseny do Cařihradu.
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SVATÝ ABRAHAM SMOLENSKÝ

Svatý Abraham se narodil roku 1150 ve Smo-
lensku a byl zde i vychován. Již v útlém věku ho 
rodiče dali do školy, aby se naučil číst a psát a 
četl svaté knihy. Chlapec se brzy naučil rozumět 
Písmu, neboť Pánova milost byla s ním, osvěco-
vala ho a vedla k poznání učení, které mu bylo 
učitelem vykládáno. Chlapec měl chápání jako 
dospělý muž.

Když jeho rodiče odešli k Bohu, rozdal majet-
ky, které po nich zůstaly, chrámům, monastýrům 
a chudým, sám se oblékl do ubohých hadrů, a 
stal se jedním z chudobných. Začal se vydávat za 
blázna, a tak se vysmíval světu a jeho svodům.

Ve dne i v noci se modlil k Bohu a prosil Ho, 
aby mu ukázal, jakým způsobem a jakou cestou 
má dosáhnout spásy. Za krátký čas, protože 
ho Bůh vedl, šel do monastýru Přesvaté Boho-
rodičky na místě, které se nazývalo Selišče.1 
Tam přijal postřih do mnišského stavu, sloužil 
Bohu, hrdinsky se postil a bděl na modlitbách a 
vykonával v pokoře všechny uložené povinnos-
ti. Mnoho času trávil četbou duchovních knih. 
Nejraději četl životy svatých, svatých církevních 
otců a snažil se, nakolik to jen bylo možné, je následovat. V úctě 
choval rovněž knihy sv. Jana Zlatoústého, Efréma Syrského a další 
otcovská slova, příběhy a vyprávění. Z nich všech, jako pracovitá 
včelka z květin, sbíral med duchovní sladkosti a sytil jím svou duši.

Igumen, tedy představený monastýru, viděl, že Abraham vede 
ctnostný a horlivý život, a pod poslušností mu nařídil přijmout kněž-
ský stav. Abraham byl vyvolenou nádobou Ducha svatého. Svatou 
liturgii sloužil důstojně, s velkou úctou, jako Boží anděl. Svatou 
liturgii ani kanonické hodinky nikdy nevynechával. Stejně tak neza-
nedbával ani své osobní modlitby v cele a různé jiné mnišské práce 
a úsilí. Začal se více než dříve věnovat četbě božských knih i Písma 
a Pán mu otevřel mysl, aby chápal ta tajemství, která je v Písmu 
svatém nelehké pochopit. Tak přinášel užitek nejen sobě, ale i jiným.

Bůh dal jeho ústům milost k rozhovorům a poučením ke spáse 
duší. Slovo v jeho ústech bylo hned připraveno k odpovědi na nej-

1 Dnes vesnice Bogoroditskoye ležící asi 6 km od Smolenska
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různější otázky, neboť vše, co přečetl, mu zůstávalo v paměti a jeho 
rozum v sobě uchovával jako knihovna mnoho knih. Jím vyřčená 
slova měla na ty, kteří je slyšeli, hluboký účinek, neboť je přiváděla 
k pohnutí a zkroušenosti srdce. Nejen mnozí mniši, ale i světští lidé 
mu rádi naslouchali, a proto přicházeli z města do monastýru, aby 
si vyslechli učení ctihodného Abrahama k užitku své duše.

Odpůrce dobra — ďábel — nemohl snést, že tento bohumilý 
služebník přináší tak velký duchovní užitek a podnítil proti němu 
pronásledování. V některých z mnichů vzbudil závist, aby ho nená-
viděli, trápili ho mnoha výčitkami a dopouštěli se vůči němu intrik 
a křivd. Mírný Boží služebník to vše pokorně a poníženě snášel, 
děkoval Bohu, že na něj dopustil zkoušky a modlil se za ty, kteří ho 
nenáviděli a křivdili mu. Dále pracoval a nepřestával učit ty, kteří 
k němu přicházeli, utěšoval je Kristovou milostí a neochaboval pro 
křivdy, které byly vůči němu páchány. Takové pronásledování od 
závistivců, anebo spíše od samotného ďábla, na něj doléhalo pět let.

Rovněž igumen, podněcovaný jednou mnichy, podruhé neviditel-
ným nepřítelem, zakazoval ctihodnému otci Abrahamovi učit a říkal: 
„Celé město za tebou chodí, pyšníš se marnou slávou, že jsi učený a ro-
zumný a lepší než my. Přestaň už učit; já za tebe zodpovídám před Bo-
hem!“ Tak igumen s hněvem zakazoval Abrahamovi kázat a odháněl 
ty, kteří k němu přicházeli pro duchovní posilu. Velmi Pánovu služeb-
níkovi křivdil a přehradil zřídlo milosti, které vytékalo z jeho úst. Na-
konec ho s pohrdáním vyhnal z monastýru jako špatného služebníka.

Služebník Kristův byl nevinně vyhnán z monastýru, kde přijal 
postřižiny. Přišel do Smolenska a začal žít v monastýru Svatého 
kříže. Tehdy byl ten monastýr malý a chudý. Mnoho lidí sem však 
začalo přicházet, neboť Abrahamova slova je zasahovala hluboko 
do srdce. Přestávali hřešit a napravovali svůj život opravdovým po-
káním. Abraham vždy pamatoval na den posledního soudu a učil i 
ostatní, aby na něj pamatovali a báli se ho.

Sváděl urputný boj s běsy, kteří na něj útočili strašnými přízra-
ky, a to jak ve snu, tak zjevně. Ukazovali se mu jako řvoucí dravé 
šelmy, anebo na něj útočili jako ozbrojenci a sekali do něj. Pánovu 
služebníkovi však nemohli ublížit. Vždyť když nad prasaty neměli 
žádnou moc bez dopuštění Božího, o co více nemohou mít moc nad 
lidmi, kteří Bohu slouží celým srdcem. Nemohou jim škodit, dokon-
ce ani když proti nim velmi zuří. Mohou je jen strašit přízraky, ale 
dotknout se jich nesmí.

Když se sv. Abraham o půlnoci modlil, brali na sebe různé podoby 
a snažili se jeho modlitbu přerušit. Avšak tato modlitba je probodá-
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vala jako kopí a oni přemoženi utíkali. Když ulehl na lůžko, aby si 
trochu odpočinul, z lůžka ho shazovali a nedávali mu usnout, aby se 
z nedostatku spánku vyčerpal a upustil od své obvyklé práce a modli-
tebního zápasu. Svatý se však posiloval na duchu a nabíral tělesných 
sil k završení hrdinství a z Pánovy milosti vítězil i nad zlými duchy.

Ďábel nemohl ani sám, ani skrze své anděly nastražit Abraha-
movi na jeho dobré cestě překážky a zmařit tak duchovní užitek 
mnohých. Snažil se toho proto dosáhnout skrze viditelné běsy, zlé 
lidi. Bůh dopouští na své svaté zkoušky, aby je vyzkoušel jako zlato 
v ohni a oni byli tak ještě více oslaveni, a jejich nepřátelé, aby byli 
zahanbeni. Za nějaký čas ďábel poštval proti svatému městské po-
py,1 podobně jako proti němu dříve v monastýru popudil mnichy. 
Popi mu začali závidět a říkali: „Všechny naše duchovní děti byly 
svedeny tímto podvodníkem, který je přitáhl k sobě.“

Den ze dne zlost mezi popy rostla, takže se začali radit, jak by 
mohli nevinnému Kristovu služebníkovi ukřivdit a vyhnat ho z měs-
ta. Zpočátku začali proti němu štvát lidi, rozsévali lživé pomluvy 
jako plevel a šířili o něm očerňující zprávy. Nazývali ho heretikem a 
čarodějem, tvrdili, že čte běsovské knihy a že je falešný prorok. Ještě 
ho i hanobili očerněními o nečistých tělesných hříších, pomlouvali 
ho, jako by se setkával s ženami a dopouštěl se i jiných neřestí a při 
tom ze sebe pokrytecky dělal svatého. Tak odradili lidi, kteří přijímali 
od svatého duchovní užitek, tvrdili jim, že prý je Božím protivníkem, 
a přesvědčovali je, aby k němu pro poučení nechodili, jeho slova 
neposlouchali a ani s ním nehovořili. Dokonce je popudili k velkému 
hněvu a pomáhalo jim v tom i mnoho mnichů s igumeny, ti mezi 
sebou hovořili: „Odkud se vzal tento nový světec a učitel? Všechny 
svedl svým vzhledem a falešnými slovy.“

Jednoho dne se shromáždili igumeni s mnichy, popy, jáhny i při-
sluhujícími a šlo za nimi i mnoho lidí, a tak vešli do dvora biskupa 
Ignáce. Právě tehdy byl u biskupa i kníže. Nespravedlivě před nimi 
Abrahama obvinili z mnoha vymyšlených provinění. Jedni říkali, 
že je heretik a čaroděj, jiní, že se dopouští nečistých skutků, že je 
vinen mnohými zločiny a že si zaslouží trest smrti. Biskup a kníže 
slyšeli halas lidí a poslali sluhy, aby Abrahama přivedli. Ti šli a našli 
svatého v jeho cele na modlitbě. V hněvu se ho chopili a spolu s ním 
i dvou jeho učedníků a s pohrdáním ho jako nějakého zločince vedli 
k biskupovi s výsměchem, strkáním a urážlivými slovy. Všude po 
ulicích se na to dívalo mnoho lidí. Táhli svatého, nevinného Kristova 

1 pop — pravoslavný kněz
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služebníka před zraky andělů a lidí, jako jehně určené na porážku. 
On nikomu nic neodpovídal, neospravedlňoval se, jen se v skrytosti 
svého srdce modlil k Bohu a v Něho doufal.

Když tak svatého s pohrdáním táhli, jeden ctihodný muž jménem 
Lukáš zvaný Prus, se v devět hodin modlil v chrámu svatého arch-
anděla Michaela a promluvil k němu Pánův hlas: „Hle, vedou mého 
milého služebníka Abrahama s jeho dvěma učedníky na shromáždění, 
aby ho vyslýchali. Ty se nad ním nepohoršuj.“ Ctihodný Lukáš vyšel 
z chrámu, spěchal na to shromáždění a volal: „Ten, koho soudíte, je 
nevinen! Nespravedlivě ho urážíte a křivě proti němu svědčíte! Ó kéž 
by jeho hříchy byly na mně!“ Nikdo ho však neposlouchal.

Abrahama přivedli k biskupovi. Jakmile ho popi uviděli, mnozí 
z velké zlosti skřípali proti němu zuby, jako by ho chtěli zaživa roz-
trhat, a pozvedali své hlasy jako řvoucí lvi. Jedni křičeli: „Vyžeňte 
toho svůdce a pokrytce z města!“ Jiní: „Do vězení s ním!“ Ještě jiní: 
„Upalte toho heretika!“ Anebo: „Zabijte ho! Je to čaroděj!“ To provolá-
vali jak igumeni, tak mniši. Před biskupem a knížetem byl nevinně 
pohnán k soudu a všichni na něj křičeli a obviňovali ho.

Soudci dlouho vyšetřovali celou záležitost a vyslýchali ho ohledně 
provinění, z nichž byl obviněn, ale nic se neprokázalo jako pravdivé. 
Všechna svědectví byla lživá.

Následujícího dne se pomlouvači znovu shromáždili před bis-
kupem, hovořili to samé, stěžovali si na Abrahama a dělali velký 
hluk. Přestože na něm nenacházeli žádnou vinu, tohoto nevinného 
a spravedlivého muže Božího obviňovali a odsuzovali. Biskup chtěl 
jejich vzbouření zkrotit, a tak svatého poslal z města do původního 
monastýru, kde přijal postřih, a zakázal mu sloužit svatou liturgii. 
Takové zkoušky vytrpěl sv. Abraham, ale nepřestával se radovat 
duchem, jako by ani žádné zlo netrpěl. Děkoval Bohu za vše, co se 
s ním dělo, a byl připraven trpět ještě více.

Nenávistní nepřátelé ho však opět dostihli svou zlobou. Když se 
dozvěděli, že někteří z bohabojných lidí, kteří milovali jeho učení, 
za ním chodí pro užitek své duše, posílali na cesty zlé lidi, aby jim 
činili překážky, a ti mnohé zbili a okradli jako lupiči.

Za několik dní přišel za biskupem Ignácem ctihodný Lazar, který 
byl tehdy ještě knězem; později byl vysvěcen na biskupa a stal se Ig-
nácovým nástupcem. On se nesjednotil se zlobou lživých pomlouva-
čů proti Abrahamovi, ale řekl biskupovi: „Na toto město dopadne vel-
ký Boží trest za takovou urážku a vyhnání nevinného člověka Božího.“

Slova Lazara se naplnila. V témž roce kvůli Božímu hněvu za křiv-
du spáchanou na jeho služebníkovi nebyl déšť a nastalo velké sucho. 
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Každý výhonek země uschl i ovoce a zahrady, vyschly prameny i 
potoky a zem byla zcela vyprahlá, takže od velkého sucha praskala. 
Všichni se kvůli tomu rmoutili a modlili se k Bohu. Sám biskup 
s veškerým duchovenstvem obcházel město s kříži a svatými iko-
nami. Zpívali litanie, světili vodu a prosili Boha o déšť. Rozhněvaný 
Pán ale jejich modlitby nevyslyšel. Kdosi z duchovních mužů, pohnut 
Bohem, řekl biskupovi: „Víš, co je příčinou toho, že Bůh nevyslýchá 
naše modlitby? Je to proto, že nevinného Abrahama ponížili a zaká-
zali mu sloužit liturgii. Kdyby se on pomodlil, Bůh by ho vyslyšel.“

Tehdy biskup Ignác hned nechal zavolat sv. Abrahama a zno-
vu vyšetřil pomluvy. Přesvědčil se, že všechny byly lživé a že byly 
plodem závisti a ďábelské zloby. Propustil proto svatého z vězení a 
pomlouvače chtěl potrestat. Dobrotivý otec Abraham mu však padl 
k nohám a se slzami ho prosil, aby se za něj nemstil. Neodstoupil, 
dokud u biskupa nevyprosil pro viníky odpuštění.

I sám biskup poprosil sv. Abrahama za odpuštění: „Odpusť mi, 
Kristův služebníku, z nevědomosti jsem proti tobě zhřešil a uposlechl 
jsem zlé lidi. Odpusť i všem obyvatelům, kteří uvěřili lživým pomluva-
čům. Pomodli se za nás k Bohu, aby se nad námi smiloval a dal nám 
déšť, neboť nás za tebe trestá suchem, protože jsme tě nespravedlivě 
obvinili a odsoudili.“ Svatý pokorně odpovídal: „Kdo jsem já hříšný, 
aby se Bůh na někoho kvůli mně rozhněval a trestal ho? A kdo jsem 
já, abych prosil Pána, aby poslal déšť na vyprahlou zem? Ty, biskupe, 
se za Bohem svěřené stádo pomodli a také já jsem povinen — stejně 
jako jiní tví služebníci — dělat to, co přikazuješ.“

Biskup propustil otce Abrahama a ten se cestou zpět do svého 
monastýru modlil: „Pane, Bože všemohoucí, vyslyš modlitby svého 
biskupa i všech svých kněží i všeho lidu a odvrať svůj hněv od tvých 
služebníků. Smiluj se nad tímto městem i nad svým lidem a milostivě 
přijmi vzdechy a slzy všech, kteří se k Tobě modlí. Dej déšť a napoj 
tuto zem a obvesel tak lidi i dobytek. Pane, vyslyš a smiluj se!“ Tak 
se svatý modlil a ještě ani nedošel do svého monastýru, když Bůh 
seslal velký déšť, který neustal, dokud nebyla zem dobře napojena.

Od té chvíle byl sv. Abraham ještě více osvícen milostí Kristovou 
a byl jako svíce na svícnu, zářící všemi dobrými skutky. Oslavil se 
v něm nebeský Otec, a neviditelný nepřítel se všemi svými padlými 
anděly byl zahanben, neboť trpělivostí Božího služebníka byly od-
haleny a zničeny všechny jeho úskoky.

Svatý Abraham zemřel v roce 1224.
(Jeho svátek se slaví 21. srpna.)
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SVATÍ IZÁK, DALMÁC A FAUST

Ctihodný Dalmác žil za vlády Theodosia Velikého (379–395), slou-
žil v armádě a těšil se úctě císaře. Kvůli Bohu pohrdl vším světským, 
opustil ženu i děti, vzal s sebou jen syna Fausta a šel ke ctihodnému 
Izákovi,1 který byl igumenem monastýru na předměstí Konstanti-
nopole. Ten jemu i jeho synovi udělil mnišský postřih a přijal ho do 
monastýru. Oba žili velmi bohumile a horlivě se oddávali postnímu 
a modlitebnímu zápasu.

Když ctihodný Izák dosáhl hlubokého stáří a přiblížila se jeho 
smrt, svolal bratry, poučil je o cestě spásy a určil jim místo sebe 
za igumena ctihodného Dalmáce, podle něhož se později monastýr 
začal nazývat Dalmatský. Ctihodný Dalmác byl konstantinopolským 
patriarchou Attikem vysvěcen na kněze. Dodržoval tak přísný půst, 
že zůstával bez jídla až do čtyřiceti dnů. Půstem a modlitbou pře-
mohl běsovskou sílu. Hrdinně vystoupil i proti viditelným běsům, 
heretikům nestoriánům, kteří uráželi Přečistou Matku Boží. Stal 
se velkým pomocníkem svatých otců na III. všeobecném koncilu, 
který probíhal v Efezu za vlády Theodosia II. Císař i svatí otcové měli 
Dalmáce ve veliké úctě a ustanovili ho archimandritou dalmatského 
monastýru. Dalmác věrně sloužil Bohu až do samého sklonku svého 
života a v hlubokém stáří přešel do Božího království.

Podobně i jeho syn Faust byl ve všem milý Bohu, dodržoval mniš-
ské předpisy a setrvával v půstu, v modlitbách a v bázni Boží. Bojoval 
dobrý boj, a když dokončil svůj běh, přešel do věčných příbytků a 
byl připočten ke ctihodným otcům.

1 viz 15. září, str. 476
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SVATÝ ANTONÍN ŘÍMSKÝ

Bůh se oslavil ve svých svatých mno-
ha zázraky. V životě sv. Řehoře Divotvůr-
ce (3. století) Bůh na jeho víru přenesl 
velký kámen — skálu. Ježíš v evange-
liu říká: „Mějte víru Boží. Amen, pravím 
vám, že kdo řekne této hoře: ‚Zdvihni se 
a vrhni se do moře‘ — a nebude pochy-
bovat, ale bude věřit, že se stane, co říká, 
bude mu to dáno.“ (Mk 11,22–23) V živo-
tě svatých mučedníků Bůh před jejich 
smrtí činil mimořádně velké zázraky. 
Někteří byli hozeni do pece a nic se jim 
nestalo. Tento zázrak Bůh učinil i s mlá-
denci v Babylonu. Bůh koná zázraky i v 
našem životě a každý opravdový křesťan 
má zkušenost s Boží všemohoucností.

V životě sv. Antonína Římského Bůh 
však učinil velmi neobvyklý zázrak. Ne-
jenže byl přenesen z Itálie do Novgoro-
du, ale spolu s ním byla přenesena i 
skála, na níž se rok modlil a postil. Z Písma víme, že Bůh přenesl 
Abakuka do Babylonu. Rovněž je známá událost z života sv. An-
tonína Paduánského (1195–1231), kdy ho Bůh přenesl z Itálie do 
Lisabonu. Jeho nevinný otec byl nespravedlivě obviněn z vraždy a 
již ho vedli na popraviště. Antonín zastavil průvod, vyzval je, aby šli 
na hřbitov, kde ležel zavražděný, přikázal mu, aby vstal, a položil 
mu otázku: „Je můj otec vrah, anebo je nevinen?“ On odpověděl: 
„Je nevinen.“ Když se soudci probrali z šoku, žádali Antonína, ať 
se zeptá, kdo ho tedy zavraždil, Antonín odpověděl: „Bůh mě poslal, 
abych ochránil nevinného, ne abych vám zjistil viníka.“ Najednou 
zmizel a byl zpět v Itálii. U sv. Antonína Římského se ale Bůh oslavil 
zcela výjimečným způsobem.

Ctihodný Antonín Římský se narodil v roce 1067 v Římě, kde byl 
i vychován. Rodiče svatého s ještě mnoha dalšími křesťany tajně 
zachovávali východní obřad.1 Chlapec byl dán na studia, aby se na-
učil latinsky i řecky, mohl číst Písmo svaté a též ho správně chápat.

1 Dodnes (2022) je u Říma v Castel Gandolfo řecký klášter.
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S přibývajícím věkem přejal od svých rodičů svatou zbožnost a 
utvrdil se v ní díky usilovné četbě knih. Přijal i tradici svatých otců, 
kteří na sedmi všeobecných sněmech vyjasnili a utvrdili pravověr-
nou víru, a pevně se jí držel. Poté co rodiče odešli k Pánu, začal 
rozdávat majetek, který mu po nich zůstal, chudým, protože toužil 
vším světským pohrdnout a sloužit Bohu. Chtěl také opustit Řím, 
protože viděl, co se tam v té době odehrávalo. Zavládly velké nepo-
koje, neporozumění a vzpoury.

Spěchal proto odtamtud pryč a to, co z majetku zůstalo — zlato 
i stříbro a chrámové nádoby i jiné drahé věci — dal do sudu, sud 
zpevnil železnými obručemi a hodil do moře. Spoléhal v tom na 
Boží prozřetelnost. Sám šel na pustinu. Na jednom místě se setkal 
s mnichy poustevníky, mezi nimiž byl jeden kněz. Přemluvil je, aby 
ho přijali do svého řádu k společnému životu. Zpočátku se zdráhali, 
neboť viděli, že je mladý — bylo mu teprve osmnáct let — ale na-
konec svolili. Antonín se tedy usadil s těmito bohumilými mnichy 
v pustině, přijal mnišský hábit a dvacet let tam žil v poslušnosti, v 
půstu a modlitbách.

V té době odpadlíci rozpoutali pronásledování a došlo i na pous-
tevnické osady. Mnoho mnichů poustevníků zajali, takže všichni 
ostatní byli velmi znepokojeni a rozutekli se a schovali, kam kdo 
mohl. Také ctihodný Antonín odešel a procházel těžce dostupnými 
místy pustiny. Došel až na mořský břeh, kde našel skálu a začal 
na ní žít. Dnem i nocí se bez ustání modlil k Bohu. Neměl stan ani 
žádný přístřešek. Jídlo měl jen to, co si s sebou přinesl z poustev-
nického monastýru, a jedl ho po trošce jednou týdně. Od neděle do 
neděle se postil. Tak žil na té skále rok a dva měsíce.

5. září roku 1106 se spustil velmi silný vítr a moře se rozbouřilo. 
Vlny se zvedaly až k vrcholu skály, na které ctihodný otec žil. A tu 
najednou byl i se skálou, na níž se úpěnlivě modlil, přenesen na 
daleké místo. Božím příkazům se vše podřizuje, a tak se stal i tento 
zvláštní zázrak. Pánův služebník Antonín byl za ustavičné modlitby 
nesen Boží mocí na skále. Jak veliká byla důvěra tohoto zvláštního 
muže! Jak neochvějnou naději měl v Bohu! Každý jiný by při tomto 
zvláštním zázraku podlehl strachu, on se však nepolekal; nechá-
pal sice, co se děje, ale neupadl ve zmatek a neklid, veškerou mysl 
pohroužil do Boha a cele se odevzdal Jeho vůli. Měl před očima jen 
Boha a Jeho přečistou Boží Matku. Později sám vyprávěl, že se mu 
zdálo, že nahoře v oblacích viděl naši přečistou Vládkyni Bohorodič-
ku a vždy Pannu Marii, která držela na rukou odvěké Dítě, našeho 
Pána Ježíše Krista.
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Velký kámen s ctihodným Antonínem v noci přistál u břehu řeky 
Volchov. Skutečně, tak jako anděl Hospodinův během okamžiku 
přenesl Abakuka z Judska do Babylonu, podobně Bůh učinil i se 
sv. Antonínem.

Za svítání přišli na břeh řeky lidé a divili se, když uviděli skálu, 
která tam dříve nebyla, a na ní muže — cizince. Ptali se ho, odkud 
je. On jim nic neodpovídal, protože neznal slovanský jazyk a jen se 
jim na pozdrav ukláněl. Zůstal na skále tři dny, nesestupoval z ní 
a modlil se k Bohu, aby mu odhalil, jaké je to město, jací lidé a 
jaká řeč. Čtvrtého dne po této modlitbě sestoupil ze skály a šel do 
města, protože chtěl najít takového muže, s nímž by mohl mluvit a 
všechno se dozvědět.

Z Boží prozřetelnosti se setkal s mužem, z jehož oděvu poznal, 
že je Řek, a promluvil k němu řecky. Zeptal se, co to je za město, 
jací zde žijí lidé a jaké jsou víry. Kupec mu řekl, že město se nazý-
vá Novgorod, lidé že jsou Rusi a mluví slovanským jazykem. Víru 
že mají pravověrnou křesťanskou, jejich hlavní chrám je zasvěcen 
sv. Sofi i, jejich biskupem že je Nikita a městu vládne zbožný kníže 
Vladimír Monomach (1113–1125).

Když to ctihodný Antonín slyšel, velmi se zaradoval a děkoval 
Bohu, že ho přenesl k pravověrným křesťanům. Znovu se kupce 
zeptal: „Ještě mi, příteli, pověz, jaká je vzdálenost z Říma do tohoto 
města.“ Ten mu řekl: „Dlouhá a obtížná to je cesta, vede po zemi i po 
moři a nelze ji překonat dříve než za šest měsíců.“ Ctihodný Antonín 
se podivil všemohoucí Boží moci, že mohl v tak krátkém čase urazit 
tak velkou vzdálenost.

Modlil se vroucně k Bohu, aby mu otevřel mysl a on porozuměl 
ruskému jazyku. Začali k němu přicházet lidé, kteří žili blízko řeky, 
a přinášeli mu jídlo jako pocestnému. Od nich se učil rozumět ruské 
řeči a brzy se ji s Boží pomocí naučil. Když se ho lidé ptali na jeho 
vlast, narození a jak se u nich s touto skálou octl, nic jim nevyprávěl, 
jen sám sebe nazýval hříšným.

Zanedlouho se o něm dozvěděl biskup Nikita, který přijal postřih 
v Kyjevsko-pečerském monastýru a byl plný Ducha Božího. Při se-
tkání s Antonínem se ho ptal, kdo je a odkud je a jak se do města 
dostal. Ctihodný mu nic neodpovídal, jen se mu uctivě ukláněl se 
slovy: „Odpusť, svatý otče biskupe, já jsem hříšný člověk, pocestný.“ 
Antonín nechtěl, aby se někdo dozvěděl, jak to s ním bylo, aby ho 
lidé nezačali oslavovat. Boží biskup Nikita duchem chápal, že má 
jakési Boží tajemství, vzal ho na soukromý rozhovor a začal se ho 
vyptávat. Prosil ho, aby mu o sobě pravdivě všechno po pořádku 



222

pověděl. Ctihodný otec byl donucen neústupným příkazem bisku-
pa, a proto začal podrobně vyprávět o svém narození a vychování 
v Římě, o pronásledování i o svém útěku na pustinu i jak přistál se 
skálou u Novgorodu.

Když to Antonín vyprávěl, zaléval se slzami, potom padl biskupovi 
k nohám a horlivě ho prosil, aby to nikomu neříkal, aby mu nezačala 
být projevována marná lidská úcta. Biskup Nikita ctihodnému řekl: 
„Stal ses před Bohem hodným velkého daru a stalo se s tebou něco 
podobného, co se dělo u dávných zázraků. Prorok Eliáš byl vzat na 
ohnivý vůz, tebe Pán na skále přenesl do našeho města a tak nás 
navštívil a požehnal své novokřtěnce skrze tebe, neboť má v tobě zalí-
bení.“ Biskup vstal ze země, pozvedl ctihodného Antonína, požehnal 
ho a přitom nemohl zadržet slzy. Dlouho s ním pak ještě rozmlouval 
a byl velmi povzbuzen jeho duchovními slovy. Chtěl vyjevit tento 
zázrak, ale kvůli naléhavým prosbám sv. Antonína se toho zdržel, 
neboť se neodvažoval přestupovat vůli takového Božího služebníka.

Biskup Nikita chtěl, aby s ním ctihodný Antonín přebýval v bis-
kupském domě do konce života, ale on s tím nesouhlasil, protože, 
jak řekl: „Kvůli Pánu tě, biskupe Boží, prosím, nenuť mě, ale nechej 
mě žít na tomto místě, kde mi Bůh přikázal.“ Biskup ho pak propustil 
v pokoji. Následně se šel i on sám bez otálení podívat na skálu, na 
níž byl Boží služebník přenesen, i na místo, kde přistál.

Když ji uviděl, divil se Božímu působení. Brzy u tohoto břehu 
postavil ctihodnému Antonínovi malý dřevěný chrám ke cti přečisté 
Boží Matky a jejího slavného narození, neboť v předvečer tohoto 
svátku Bůh přivedl svého služebníka do jejich města. Vybudoval u 
chrámu i celu pro mnichy.

Asi o rok později blízko skály ctihodného Antonína lovili rybáři 
ryby. Namáhali se celou noc, ale nic nechytili. Unavení prací vytáhli 
prázdné sítě na břeh a seděli tam smutní. Ctihodný otec ukončil 
své ranní modlitby, a když uviděl zarmoucené rybáře, dal jim peníze 
se slovy: „Rozhoďte své sítě, a když něco ulovíte, ať je to pro dům 
přečisté Bohorodičky.“ Oni nejprve nechtěli a říkali: „Celou noc jsme 
se namáhali a nic jsme nechytili.“ Potom ale, přesvědčeni starcovými 
prosbami, vzali peníze a hodili sítě do řeky. Vytáhli na břeh velké 
množství ryb, takže se sítě téměř potrhaly.

Spolu s rybami vytáhli i velký sud s železnými obručemi. Ctihod-
ný Antonín ihned poznal, že to je sud, který v Římě hodil do moře. 
Řekl rybářům: „Děti moje, vidíte? Tak velká je milost Boha, který 
myslí na své služebníky. Vezměte si ryby, mně Bůh daroval sud, 
aby to, co je v něm, posloužilo na výstavbu monastýru.“ Rybáři mu 
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však nechtěli sud dát a říkali: „Najal jsi nás, abychom lovili ryby, a 
ne sud, ryby ať zůstanou tobě a sud je náš. Sami jsme ho hodili do 
vody, aby byl zachován.“ Ctihodný otec jim řekl: „Já se s vámi ne-
chci přít, pojďme k soudcům.“ To se rybářům zalíbilo a šli do města. 
Vezli s sebou i sud.

Stanuli před soudci a vyprávěli o lovu. Rybáři se přeli o sud a 
nazývali ho svým. Ctihodný otec řekl soudcům: „Pánové, je-li sud 
jejich, zeptejte se, co v něm mají uloženo.“ Soudci se rybářů zeptali, 
ale ti nevěděli, co říci. Tehdy ctihodný otec, ač nechtěl, ale donu-
cen potřebou, částečně odhalil své tajemství, které bylo známé jen 
samotnému Bohu. Byl si totiž vědom zvláštní Boží prozřetelnosti, 
která se vůči němu projevila, a nemohl proto utajit zázračný Boží 
skutek. Řekl: „Tento sud náleží mé maličkosti. Svýma hříšnýma ru-
kama jsem ho v Římě hodil do mořských hlubin. Do sudu jsem vložil 
zlaté, stříbrné a křišťálové chrámové nádoby, kalichy a misky i mnoho 
jiných posvěcených věcí, které jsem též označil latinskými nápisy. Dal 
jsem do něj také nějaké zlato a stříbro z pozůstalosti mých rodičů a 
pak vše hodil do moře, spoléhaje na Boží prozřetelnost.“

Svatý Antonín soudcům pověděl vše o sudu, ale o druhém velkém 
zázraku, který se ho týkal, jak byl Boží mocí nesen na skále až do 
jejich města, už neřekl nic. Nikdo nevěděl o tomto jeho tajemství 
kromě biskupa Božího Nikity. Soudci nařídili sud rozbít a uviděli 
to, co jim řekl stařec. Podivili se zázračné Boží všemohoucnosti a 
obdivovali ctihodného Antonína. Přikázali mu, aby si vše vzal a také, 
aby to oznámil a ukázal biskupu Nikitovi.

Ten byl tímto druhým zázrakem, podobným prvnímu, velmi udi-
ven a chválil Boha. Ctihodný Antonín vzal zlato a stříbro, které bylo 
v sudu, a vystavěl nejprve malý kamenný chrám i monastýr, kde 
shromáždil nemnoho bratří. Koupil také pozemek kolem monastýru 
i místo k rybolovu, aby si tak mniši mohli obstarávat obživu.

Kristův biskup Nikita pak odešel k Pánu a nikomu neprozradil 
tajemství sv. Antonína. Po sv. Nikitovi převzal biskupský stolec 
Jan. Ten pásl Boží stádo dvacet let a pak, vyčerpán stářím, odešel 
na věčnost. Po něm zaujal novgorodský biskupský stolec ctihodný 
Nifont z Kyjevsko-pečerského monastýru. Choval ke ctihodnému 
Antonínovi velkou úctu a duchovní náklonnost, a proto ho přesvěd-
čil, aby přijal kněžské svěcení a službu igumena. Svatý Antonín se 
stal horlivým představeným bratří a byl svým bohumilým životem 
příkladem všem.

Prožil mnoho let a ve svém stáří, když vytrval v dobrém až do 
konce, se přiblížil k blažené smrti. Zavolal si jednoho z mnichů 
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svého monastýru, duchovního muže jménem Ondřej, a všechno, 
jako dříve biskupovi Nikitovi, mu podrobně o sobě odhalil. Svěřil 
mu tak tajemství, které doposud skrýval, jak se dostal na skále 
z okolí Říma do Novgorodu. Potom poučil bratry a Ondřeje jim určil 
za igumena. Všem udělil požehnání a odešel k Pánu v roce 1147, 
ve svých osmdesáti letech.

Po smrti ctihodného Antonína Ondřej vše vyprávěl biskupovi 
Nifontovi i stařešinům toho města i všem lidem. Pověděl jim vše, 
co z úst Božího služebníka slyšel o jeho nadpřirozeném příchodu 
na skále. Všichni se velmi divili a vzdali chválu Bohu a přečisté 
Matce Boží.

Po uplynutí 450 let — v roce 1597 — byly ostatky sv. Antonína 
ze země vyzvednuty a ukázalo se, že jsou neporušené, a neporušené 
zůstávají dodnes. Bůh skrze ně podává uzdravení těm, kdo k nim 
s vírou přicházejí ke slávě Krista našeho Boha s Otcem i Svatým 
Duchem oslavován navěky, amen.

Svatý mučedník Myron
viz str. 308
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SVATÝCH SEDM MUČEDNÍKŮ EFEZSKÝCH

Když zločinný císař Decius 
vládl římské říši (249–251), vydal 
se do Efezu, aby i tam s velkou 
krutostí pronásledoval křesťany. 
Na jeho příkaz v Efezu shromáž-
dili obyvatele města i okolních 
krajů, aby přinesli oběti ohav-
ným pohanským bohům. Církev 
věřících trpěla pronásledováním 
a mnoho Kristových služební-
ků, kněží, kleriků a jiných vě-
řících se skrývalo, kde mohlo, 
protože se báli krutého tyrana.

V té době bylo v Efezu sedm 
mládenců, synů předních ob-
čanů města, kteří sloužili v ar-
mádě a jejich jména byla Ma-
ximilián, Jamblich, Martinian, 
Jan, Dionýsius, Exakustodián a 
Antonín. Přestože byli syny růz-
ných rodičů, byli sjednoceni ve víře a v Kristově lásce a společně 
setrvávali na modlitbách a v půstu. Byli spolu s Kristem ukřižováni 
umrtvováním svého těla zachováváním neposkvrněné čistoty.

Když všichni modloslužebníci šli spolu s císařem přinášet oběti, 
mládenci se od nich oddělili a vešli do křesťanského chrámu. Padli 
na zem před Bohem, posypali si hlavy popelem a v slzách se ob-
raceli k Bohu v modlitbě. Někteří vojenští úředníci se o tom však 
dozvěděli a pověděli to císaři. V té době lidé sledovali jeden druhého, 
k jakému bohu se kdo modlí, a bratr vydával na smrt bratra, otec 
syna, syn otce, a nikdo neskrýval svého bližního, jestliže se vyjevilo, 
že se modlí ke Kristu.
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Brzy předvedli svaté před císaře s očima ještě vlhkýma od slz a 
popelem na hlavách. Mučitel na ně pohlédl a řekl: „Proč jste se s 
námi neúčastnili slavnosti na počest bohů, kteří k sobě svolávají celý 
svět, aby jim vzdal úctu? Nyní přistupte a přineste jim náležitou oběť 
jako všichni ostatní.“ Svatý Maximilián odpověděl: „Vyznáváme jedi-
ného Boha a Krále králů, jehož slávy jsou plna nebesa i země. Jemu 
přinášíme oběť víry a modlitby v každý čas. Nebudeme přinášet oběti 
tvým hnusným modlám ani je okuřovat smradlavým a zapáchajícím 
dýmem, abychom neposkvrnili naše duše.“

Jakmile to císař uslyšel, nařídil, aby jim odebrali vojenské pásy — 
znak jejich hodnosti — a dodal: „Mezi císařskými vojáky jsou i ne-
hodní; stali se protivníky bohů i císaře!“ Tu na ně pohlédl, viděl jejich 
mladost, dotklo se ho to a řekl: „Bylo by nespravedlivé ihned vydat 
mukám a smrti tak mladé jinochy. Poslyšte, šlechetní mladíci, dám 
vám čas na rozmyšlenou, abyste zmoudřeli a přinesli oběť bohům; 
pak zůstanete naživu.“ Rozkázal sejmout jim železné okovy a pustit 
je na svobodu do jím stanoveného času. Sám odjel do jiného města 
s tím, že se do Efezu znovu vrátí.

Junáci se mezi sebou poradili: „Pojďme na nějaký čas pryč z měs-
ta, dokud se císař nevrátí. Vejdeme do velké jeskyně v hoře na východ 
od města, a tam se budeme v tichosti vroucně modlit k Bohu, aby 
nás posílil k vyznání Jeho přesvatého jména.“ Vzali s sebou tolik 
stříbrných, aby jim to vystačilo na obživu na několik dní, a vydali se 
k hoře, která se nazývala Ochlon. Vešli do jeskyně, která se v hoře 
nacházela, a zůstali v ní mnoho dní. Bez přestání oslavovali Boha a 
modlili se za spásu svých duší. Jamblicha, jako mladšího, pověřili 
obstaráváním potravin. Chodil do města, kde kupoval a přinášel, 
vše co potřebovali.

Když uplynul nějaký čas, Jamblich opět přišel v přestrojení za 
žebráka do města a uviděl příjezd císaře, který se vrátil ze svých cest. 
Slyšel, jak rozkázal vyhledat všech sedm mládenců, které na čas 
propustil, aby teď spolu s dalšími obyvateli před jeho tváří přinesli 
oběti modlám. Jamblich se velmi polekal, rychle běžel s koupeným 
chlebem do jeskyně za svými druhy a vyprávěl jim všechno, co slyšel 
a viděl, a že je hledají, aby přinesli oběti.

Jak to uslyšeli, všechny zachvátil strach, padli tváří k zemi a 
modlili se k Bohu s pláčem a sténáním. Prosili Pána o pomoc a 
svěřovali se Jeho milosrdenství. Když vstali, již zapadalo slunce a 
blížil se večer. Jamblich jim předložil přinesený chléb, aby se posilnili 
v očekávání nadcházejících muk. Pojedli své skromné jídlo a pak 
spolu hovořili a jeden druhého utěšovali a povzbuzovali k mužné-
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mu utrpení za Krista. Ještě byla v jejich ústech slova chvály Bohu, 
když na ně přišla dřímota ze smutku, který byl v jejich srdcích, a 
jejich víčka ztěžkla.

Milostivý a milující Bůh, který dbá o to, co je pro církev užitečné 
a stará se o své služebníky, uvedl na těchto sedm svatých mladíků 
jakýsi zvláštní, neobvyklý spánek, neboť skrze ně chtěl v budouc-
nu učinit slavný zázrak a přesvědčit ty, kteří pochybují o vzkříšení 
mrtvých. Svatí proto usnuli spánkem smrti, avšak jejich duše byly 
chráněny Boží rukou a jejich těla ležela v jeskyni neporušená a bez 
poškození jako těla spících.

Zrána císař rozkázal vyhledat sedm urozených mladíků. Po mar-
ném hledání přikázal zavolat rodiče a řekl jim: „Kde jsou vaši synové, 
kteří hanobili mou vládu? Řekněte mi pravdu, jinak vás přikážu po-
pravit místo nich.“ Rodiče odpověděli: „Měj s námi slitování, ó císaři, 
a vyslechni nás bez hněvu. My se tvé vládě neprotivíme, tvé příkazy 
nepřestupujeme a neustále přinášíme oběti bohům. Proč máme ze-
mřít? A jestliže se naši synové zkazili, my jsme je tomu neučili, ani 
jim nedávali zlato či stříbro, oni sami utekli a schovali se, jak jsme 
slyšeli, v jedné velké jeskyni, která je v hoře Ochlon.“

Císař rodiče mládenců tedy propustil je a přikázal velkými kame-
ny zahradit a zasypat vchod do jeskyně. Císař ani obyvatelé nevěděli, 
že svatí už zesnuli v Pánu; všichni je měli za živé. Když zahrazovali 
jeskyni, dva z císařských komorníků, Teodor a Rufi n, tajní křesťané, 
popsali, co se stalo, a napsali jména všech sedmi mladíků na dvou 
olověných destičkách, zamknuli je do měděné skřínky a položili mezi 
kamení při vchodu do jeskyně.

Zanedlouho zločinný císař Decius zahynul a po něm mnoho ji-
ných zločinných císařů, kteří pronásledovali církev Boží. Od nástupu 
Konstantina Velikého na císařský trůn nastal čas křesťanských 
císařů a za mnoho let přešlo císařské žezlo do ruky zbožného císaře 
Theodosia II. (408–450).

Za jeho vlády povstali heretici, kteří popírali vzkříšení mrtvých, 
ačkoliv Pán Ježíš Kristus o tom své církvi sdělil jasné učení a přiká-
zal jí, aby ho bez pochybností očekávala. Mnoho lidí bylo zachváceno 
pochybnostmi, a to nejen obyčejní věřící, ale do této hereze upadli 
i někteří biskupové a zapomněli na Kristova slova zaznamenaná 
v evangeliu: „Mrtví uslyší hlas Syna Božího a slyšíce ožijí.“ A v Da-
nielově proroctví je napsáno: „Ti, kteří spí v prachu země, procitnou, 
jedni k životu věčnému, druzí k pohanění a k věčné potupě.“ A v pro-
roctví Ezechielově Bůh říká: „Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás 
z vašich hrobů, můj lide.“



228

Císař Theodosius byl ve velkém smutku, když viděl v církvi takové 
nepokoje a vroucně se v půstu a slzách modlil k Bohu, aby On sám, 
Stvořitel všeho, vyléčil rány způsobené Jeho církvi a vysvobodil ji 
ze zhoubné hereze.

Zanedlouho jeden muž jménem Adolius, vlastník hory Ochlon, 
v níž byla zahrazená jeskyně se spícími mladíky, se stal nevědomě 
příčinou odhalení velkého tajemství. Měl blízko hory svůj příbytek a 
jednoho dne se z Božího úradku rozhodl vybudovat ohradu pro ovce. 
Jeho služebníci brali na ohradu kameny, jimiž byl dávno zahrazen 
vchod do jeskyně, až vytvořili v ústí jeskyně otvor.

A právě tehdy náš Pán Ježíš Kristus, který má moc nad životem 
i smrtí a který kdysi vzkřísil po čtyřech dnech Lazara, oživil i těchto 
sedm mladíků, kteří mnoho let spali. Na Jeho božský příkaz byli tito 
svatí mučedníci vzkříšeni, jako by se probudili ze snu. Pomodlili se 
ranní modlitby k Boží chvále a po nich podle svého zvyku jeden dru-
hého pozdravili. Mysleli, že se probudili po nočním spánku, protože 
žádný znak smrti na nich nebyl: jejich oděv byl zcela nepoškozen a 
ani jejich vzhled se vůbec nezměnil.

Začali mezi sebou rozmlouvat v přesvědčení, že je Decius hledá, 
aby je podrobil mukám. Maximilián všem řekl: „Bratři, vyjděme odsud 
a odvážně předstupme před Decia. Nebojácně vyznejme před pozem-
ským císařem nebeského Krále, pravého Boha, našeho Pána Ježíše 
Krista. Pro slávu Jeho svatého jména prolijme svou krev a položme za 
Něj svůj život! Nelekejme se smrtelného mučitele ani dočasných muk! 
Neztraťme věčný život, na nějž máme naději pro víru v Ježíše Krista. 
Ty, bratře Jamblichu, jdi do města, pospěš si a snaž se dozvědět, jaký 
dal Decius rozkaz ohledně nás. Vezmi stříbrňák a kup více chleba než 
včera, protože včera jsi přinesl málo a my jsme dnes už velmi hladoví. 
Brzy se vrať a připrav nám pokrm na obvyklou hodinu, abychom se po-
silnili, vyšli odsud a dobrovolně se vydali na muka za našeho Pána.“

Jamblich vzal stříbrňák a brzy ráno, hned za svítání, vyšel. U 
vchodu jeskyně uviděl mnoho kamení, udivilo ho to a přemýšlel: 
„Co to má znamenat? Odkud se tady to kamení vzalo? Vždyť včera 
večer tu ještě nebylo...“ Se strachem sestupoval z hory. Bál se vejít 
do města, aby ho nepoznali a nepředvedli ihned před císaře. Když se 
přiblížil k městské bráně a pozvedl oči, byl ohromen, neboť uviděl, 
že tam stojí kovaný železný svatý kříž.

Rozhlížel se kolem sebe a všude viděl jiné domy než ty, které 
znal, a divil se ještě více. Šel k jiné městské bráně a i tam uviděl na 
zdi svatý kříž. Nechápal, jak je to možné, obešel všechny městské 
brány a všude viděl svaté kříže. Byl z toho zcela zmaten. Znovu se 
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vrátil k první bráně a říkal si: „Včera nikde žádné kříže nebyly. Co 
to má znamenat? Jedině, že by je někdo z věřících tajně uchovával 
a dnes je postavil k městským branám a hradbám. Nemohu uvěřit 
svým očím. Je to snad přízrak či sen?“

Pak se posílil na duchu, vešel do města a tu slyšel mnohé lidi 
vyslovovat Kristovo jméno. Ještě více se polekal a pomyslel si: „Vče-
ra se nikdo neodvažoval otevřeně vyslovit Kristovo jméno, a dnes 
je Kristus oslavován tolika ústy! Nejspíš nejsem v Efezu, ale někde 
jinde, protože i stavby jsou jiné a lidé chodí jinak oblečení.“ Šel dál a 
zeptal se jednoho muže: „Jak se nazývá toto město?“ On odpověděl: 
„Efez.“ Jamblich mu nevěřil a pomyslel si: „Určitě jsem zabloudil 
do nějakého jiného města. Musím co nejdříve koupit chleba a rychle 
odsud vyjít, abych se úplně neztratil.“

Přistoupil k prodavači chleba, vytáhl stříbrňák a dal mu ho, aby 
zaplatil za chléb. Prodavač vzal stříbrňák, ukázal ho jinému, ten 
ho vzal a dal třetímu i čtvrtému, pak přišli další a všichni se divili 
jeho starobylosti. Byl velký a měl na sobě obraz a nápis dávných 
císařů. Mezi lidmi se hned rozkřiklo, že jakýsi mladík našel poklad a 
chytili ho. Jamblich myslel, že ho vedou před císaře Decia. Pozorně 
se díval na lidi kolem v naději, že uvidí někoho známého. Nikoho 
však nepoznával.

Přivedli ho k prefektovi města, u něhož byl právě i místní biskup. 
Ti vzali stříbrňák, dívali se na něj a divili se jeho starožitnosti. Prefekt 
řekl Jamblichovi: „Kde je poklad, který jsi našel? Tento stříbrňák je 
z dob velmi dávných císařů, pochází nepochybně z toho pokladu.“ 
Svatý odpověděl: „Já o žádném pokladu nevím.“ Prefekt řekl: „Od-
kud jsi?“ Svatý odpověděl: „Myslím, že z tohoto města.“ Prefekt se 
otázal: „Čí jsi syn? Je někdo, kdo by tě tu znal?“ Svatý Jamblich 
nazval svého otce jménem i matku, děda i své bratry a příbuzné. 
Nikdo je neznal. Prefekt se nahněval: „Nemluvíš pravdu a ve všem 
nás podvádíš. Říkáš divná, neobvyklá jména, o nichž jsme nikdy 
neslyšeli.“ Svatý nevěděl, co se děje, zmlkl a sklonil hlavu. Někteří 
lidé říkali: „Není při smyslech.“

Jamblich padl na tvář a zvolal: „Prosím tě, pane můj, ctihodný 
biskupe, já vám všechno dobrovolně povyprávím, jen mi pověz: je 
císař Decius v tomto městě? Je živý, nebo ne?“ Biskup mu udiveně 
odpověděl: „Ne, dítě, v současnosti není v této zemi císař, který by 
se jmenoval Decius. Ten žil dříve, v dávných dobách. Nyní vládne 
zbožný císař Theodosius.“

Jamblich řekl: „Před několika dny jsme chtěli uniknout před Deci-
em a uchýlili jsme se v jeskyni v hoře Ochlon. Prosím vás, páni moji, 
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pojďte se mnou, ukáži vám mé přátele, abyste se od nich dozvěděli, 
zda je pravda, co říkám.“ Tehdy si biskup pomyslel: „Chce nám snad 
Bůh odhalit nějaké tajemství skrze tohoto mladíka?“

Biskup i prefekt hned vstali a šli s ním. Veškeré představenstvo 
města a mnoho lidí je následovalo. U vchodu do jeskyně našli mezi 
dvěma kameny měděnou skřínku zapečetěnou dvěma stříbrnými 
pečetěmi. Biskup a prefekt přede všemi skříňku otevřeli a našli v ní 
dvě olověné destičky, na nichž bylo napsáno, že těchto sedm sva-
tých mladíků uteklo před mučitelem Deciem a schovávají se v této 
jeskyni. Na rozkaz Decia byl vchod do jeskyně zasypán kameny a 
svatí mladíci v ní zemřeli jako mučedníci, neboť zemřeli za Krista. 
Když si to přečetli, hlasitě velebili Boha.

Vešli do jeskyně a uviděli svaté, jak tam radostně sedí a jejich 
tváře září světlem Boží milosti. Když je biskup, prefekt, přední ob-
čané města a ostatní lidé uviděli, uklonili se jim a vzdali chválu 
Bohu, že je učinil hodnými vidět tak slavný zázrak. Svatí mladí-
ci jim všechno o sobě vyprávěli i o mučiteli Deciovi a jak velké 
bylo za jeho vlády pronásledování křesťanů. Biskup a prefekt hned 
poslali list zbožnému císaři Theodosiovi a napsali v něm: „Ať Tvá 
Jasnost přikáže, aby sem od Tebe co nejdříve přišli důstojní muži 
podívat se na zázrak, který Bůh za Tvé vlády zjevil. V našich dnech 
se ukázal předobraz budoucího vzkříšení ve svatých tělech, která 
nyní vstala z mrtvých.“

Když císař Theodosius zprávu obdržel, velmi se zaradoval a ihned 
se v doprovodu šlechticů a mnoha lidí vydal z Konstantinopole do 
Efezu. Biskup, prefekt a stařešinové města ho vedli do jeskyně, a 
když do ní vešli, uviděli svaté mladíky podobné Božím andělům. 
Padli jim k nohám a uklonili se. Oni vztáhli ruce, zvedli císaře ze 
země a sv. Maximilián mu řekl: „Od dnešního dne bude tvé císařství 
pro pevnost tvé víry neotřesitelné a Ježíš Kristus, Syn Boha živého, 
je ve svém svatém jménu zachová ode všeho zla. Věz, že kvůli tobě 
nás Pán vzkřísil před dnem všeobecného vzkříšení.“

Svatí pak vedli s císařem dlouhý rozhovor a promlouvali k němu 
mnoho užitečných slov. Po těchto rozhovorech, když už se na svaté 
všichni dostatečně vynadívali a pozorně si je prohlédli, se jejich hlavy 
opět sklonily a oni na Boží příkaz usnuli spánkem smrti. Po tomto 
zázraku se na tom místě sešlo velké množství biskupů a uspořádali 
velký svátek, na němž svaté mučedníky důstojně uctili.
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SVATÝ MUČEDNÍK EUSIGNIUS

Svatý Eusignius pocházel z Antiochie. Byl vojenským důstojníkem 
za římských císařů Diokleciána (284–305) a Maximiána (286–305) i 
za Constantina Chlora (293–306) a Konstantina Velikého (306–337) 
i za vlády jeho synů. Byl přítelem svatého mučedníka Basiliska1 a 
jeho umučení za vlády Maximiána podrobně zapsal. Když sv. Ba-
siliskovi sťali hlavu, sv. Eusignius se stal spolu s dalšími věřícími, 
kteří tam stáli, hodným vidět velké množství svatých andělů, kteří 
vzali mučedníkovu duši a odnášeli ji do nebe. Viděli i našeho Pána 
Ježíše Krista, jak v nebi přijímá Basiliskovu duši.

Za vlády císaře Konstantina Eusignius sloužil v jeho vojsku a 
také byl svědkem události, kdy se na obloze ukázal zářící kříž. Vy-
zbrojen mocí kříže statečně bojoval proti nepřátelům. Až za vlády 
Konstantinova syna Konstancia z armády po šedesátileté službě 
odešel, neboť už byl starý. Navrátil se do své vlasti, do Antiochie, 
zasvětil svůj život službě Bohu, veškerý čas trávil v modlitbách a 
půstu a často přicházel do chrámu Božího.

Za vlády císaře Juliána Odpadlíka (360–363) byl tímto odpůrcem 
Boha po jeho příchodu do Antiochie zajat a veden na muka. Důvo-
dem bylo, že jednoho dne šel jako obvykle do chrámu a míjel dva 
muže, modláře, kteří se mezi sebou hádali. Ti ho náhle zadrželi a 
řekli: „Známe tě, čestný muži, ty jsi byl dlouhý čas vojákem a znáš 
zákony, proto tě prosíme, vyslechni náš spor a spravedlivě nás roz-
suď.“ Svatý se tedy zastavil a rozsoudil jejich spor tak, jak to žádala 
spravedlnost. Tak se stalo, že jeden z nich měl pravdu a druhý se 
mýlil. Dotyčný se proto rozhněval, šel k císaři a udal Eusignia, že je 
křesťanem. Císař hned rozkázal svatého přivést a postavit před soud.

Když stál Eusignius před mučitelem, odvážně ho usvědčil ze 
zločinnosti, že se zřekl Krista, zaměnil uctívání pravého Boha za 
modlářství a klaní se běsům. Vytkl mu také, že nenásledoval císaře 

1 viz II. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 22. května, str. 320
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Konstantina Velikého a začal chválit Konstantinovu víru a zbožnost. 
Vyprávěl, jak tento císař uviděl na nebi kříž a jeho mocí přemohl 
nepřítele, jak potom zavrhl modlářství a celým srdcem se upnul ke 
Kristu. Svatý Eusignius mnoha pochvalnými slovy vyzdvihl císaře 
Konstantina a současně usvědčoval odpadlíka Juliána a vyčítal mu 
jeho bezbožnost a spáchané ohavnosti.

Julián to nemohl snést a přikázal, aby Kristovu vojínovi sťali 
hlavu. Tak svatý mučedník Eusignius mučednicky zemřel za Krista 
v roce 362. Bylo mu 110 let.

SVATÝ MUČEDNÍK PONCIUS ŘÍMSKÝ

V Římě žil vážený senátor jmé-
nem Marcus. Měl manželku, která 
se jmenovala Julie. Byli manžely 
již mnoho let, ale neměli děti, což 
jemu i jeho ženě působilo velký zá-
rmutek. Když uplynulo 22 let od 
jejich sňatku, Julia počala dítě a 
velmi se z toho radovala.

O pět měsíců později se Julie 
s Marcusem vydali obcházet chrá-
my svých bohů — byli totiž modlá-
ři — a přinášeli do nich dary. Při-
šli i do chrámu Dia, jehož nazývali 
„velkým“. Julie pohlédla na žrece, 
který s věncem na hlavě stál před 
modlou a přinášel jí oběť. Najed-
nou se projevila žrecova posedlost: 
strhl ze sebe věnec, začal ho trhat 
a hlasitým, plačtivým hlasem ho-

řekoval: „Tato žena nosí v lůně toho, kdo tento velký chrám vyvrátí 
do základů a bohy v něm rozbije.“

Když posedlý žrec s velkým křikem znovu a znovu opakoval tato 
slova, všichni přítomní se polekali a nejvíce Julie a Marcus. Naplnil 
je velký strach, až se třásli, utekli z chrámu a vrátili se domů.

Ve svůj čas se jim narodil syn. Když ho rodiče vychovávali, nikdy 
ho nebrali do modlářských chrámů. Dali ho na studia a chlapec rostl 
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nejen léty, ale i rozumem. Dospěl a stal se z něj znamenitý fi losof, 
přičemž se velmi dobře orientoval v jiných vědách, neboť měl velmi 
dobrou paměť, a své vrstevníky daleko převýšil.

Jednoho dne vstal brzy ráno, aby šel za svým učitelem. Cesta 
vedla kolem domu, kde žili křesťané. Zrovna tam bylo shromážděno 
mnoho věřících i s papežem jménem Poncián (230–235). Zpívali ran-
ní chvály z žalmů. Když mladík uslyšel ta slova, zasáhla ho v srdci a 
osvítila ho milost Ducha svatého. Rozplakal se, pozvedl ruce k nebi 
a řekl: „Bože, slyším chválu zpívanou Tobě, dej se mi poznat!“

Vešel do domu a vystoupil do horní místnosti, kde byla sloužena 
svatá liturgie. Po jejím ukončení přistoupil k svatému papeži, padl 
mu k nohám a pláčem prosil: „Prosím tě, svatý otče, prozraď mi 
význam slov, které jste zpívali: „Náš Bůh je v nebesích a všechno, 
co chce, koná. Modly pronárodů jsou slepé a hluché, necítí a rukama 
nemohou hmatat.‘“

Papež mu laskavě odpověděl: „Vidím, dítě, že Bůh osvítil tvé srdce, 
abys Ho našel. Podívej se a uvidíš, že všechny modly jsou vyrobené 
z pozemských věcí: ze zlata, stříbra či mědi anebo z něčeho jiného. 
Bůh ale, v Něhož věříme, je na nebesích. Není tělesný; jen očima srdce 
je možné Ho uvidět a vírou poznat.“

Mladík Poncius přijal pravdu o Kristu, zanedlouho se nechal 
pokřtít a spolu s ním i jeho otec, senátor Marcus. Po přijetí křtu 
už Marcus žil jen krátce a odešel k Pánu v důstojném stáří. Sva-
tému Ponciovi bylo tehdy dvacet let. Šest měsíců po otcově smrti 
byl Poncius přijal do služby k císaři. V té době vládl císař Alexandr 
Severus (222–235), ten ustanovil Poncia senátorem místo jeho otce, 
i když nechtěl.

V ty dny usedl na papežský stolec sv. Fabián (236–250). Miloval 
sv. Poncia jako skutečný otec svého syna. Svatý Poncius proto vě-
noval papeži všechny své majetky, aby je rozdal chudým, na prvním 
místě křesťanům. Když zahynul císař tyran Maximinus, císařem 
se stal Gordianus. Po Gordianovi vládl Philippus Arabs (244–249) 
se svým synem Philippem, jehož učinil svým spoluvládcem. Oba 
císaři měli Poncia velmi rádi pro jeho moudrost a užitečné rady i 
pro jeho dobrotivost.

V třetím roce jejich vlády, byl to zároveň tisící rok od založení 
Říma, chtěli jít císaři ke svým bohům, aby jim přinesli oběti díků. 
Vybídli svého oblíbeného senátora Poncia: „Pojďme, vzdáme díky 
velkým bohům, že nám umožnili završení tisíciletí slavit v Římě.“ 
Poncius viděl, že je to příhodný čas k tomu, aby jim pověděl o jedi-
ném pravém Bohu, našem Pánu Ježíši Kristu, a řekl císařům: „Ó 
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dobří císařové, ustanovení Bohem nad lidmi, proč neuctíváte Toho, 
který vám dal císařskou moc a čest? Proč Jemu jedinému nepřinášíte 
oběť chvály? Nenechte se mást planými báchorkami vašich básníků. 
Nade všemi je na nebi jeden Bůh, Bůh Otec, který se svým Synem a 
Duchem svatým vše, co stvořil, drží svou mocí a řídí. On stvořil nebe 
i zemi, moře i to, co je v nich. Později stvořil nesmrtelného člověka k 
svému obrazu a podřídil mu vše, co je na zemi, v moři i v ovzduší.

Ďábel, který byl svržen z nebe, viděl, že Bůh prokázal člověku 
takovou čest. Záviděl mu a úskočně ho naváděl k nevděčnosti a 
k neposlušnosti vůči svému Tvůrci a Dobrodinci. Když ho člověk po-
slechl, ztratil nesmrtelnost a svou neposlušností stáhl na sebe i na 
celý lidský rod smrt. Ďáblu však nestačilo jen jednou svést člověka, 
vymyslel modly, které vy nyní nazýváte bohy, aby skrze ně lidstvo 
oddělil od Stvořitele.

Milosrdný Pán ale nechce, aby stvořený k Jeho obrazu byl zcela 
zatracen. Rozhodl se proto poslat své Slovo z nebeského trůnu na 
zem. Jednorozený Boží Syn se vtělil v přečisté panenské lůno pů-
sobením Ducha svatého, a to způsobem nepostižitelným pro lidské 
chápání. Stal se člověkem, aby obnovil padlého člověka a narodil 
se rovněž nepostižitelným způsobem z panny. Ďábla a jeho sluhy 
předal věčnému ohni.

Boží Syn učinil mezi lidmi mnoho zázraků. Slepému od narození 
otevřel oči, ochrnuté a ty, co byli nemocí mnoho let připoutáni na 
lůžko, uzdravoval pouhým slovem, malomocné očišťoval, mrtvé kří-
sil, Lazara čtvrtého dne po jeho smrti povolal z hrobu a probudil k 
životu a učinil i jiné předivné a nespočetné zázraky jako Ten, který 
je všemohoucí. Židé mu však neuvěřili, ba dokonce Mu i záviděli, a 
proto Ho vydali vladaři Pontiu Pilátovi, a přibili hřeby na kříž Toho, 
který je přišel spasit.

On však, jelikož je Bůh, vstal třetího dne z mrtvých a po svém vzkří-
šení se mnoho dní ukazoval svým učedníkům. Svou smrtí zničil smrt, 
kterou způsobil lidem ďábel, a svým vzkříšením nám daroval věčný 
život. Neboť tak jako On vstal z mrtvých a již více neumírá, tak 
i my po tomto krátkém a utrpením naplněném životě vstaneme 
z našich hrobů a navěky s Ním budeme žít. On poté, co ukázal 
věřícím cestu spásy, vstoupil na nebe, a pokud někdo tímto 
spasením pohrdne, bude spolu s ďáblem navěky odsouzen. Kdo 
však věří a jde cestou spásy, bude navždy přebývat s Kristem 
v nebeském království.“

Když těmito a jinými slovy sv. Poncius oba císaře poučoval a po-
drobně jim vše vyprávěl o Kristu i o svaté víře a o budoucím životě, 
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jeho řeč, prodchnutá milostí Ducha svatého — která napomáhá 
člověku ke spáse —, otevřela císařům mysl k chápání toho, co bylo 
řečeno. Nešli toho dne, ale ani potom, přinášet oběti na Kapitol.

Svatý Poncius se vydal za svatým papežem Fabiánem a všechno 
mu oznámil. Dalšího dne šli Poncius i papež spolu za císaři a dlouho 
s nimi rozmlouvali o jednom pravém Bohu a o cestě spásy. Císaři 
uvěřili v Krista a papež je zařadil mezi katechumeny připravující se 
ke křtu. Za krátký čas je pokřtil a s nimi mnoho jiných, neboť po 
příkladu císařů uvěřilo velké množství lidu. Poncius si pak vyžádal 
císařský dekret a společně se svatým papežem Fabiánem šli do 
chrámu ohavného Dia, kde o Ponciovi byla dříve vyřčena předpo-
věď. Nejdříve v něm zničil všechny modly a pak celý chrám srovnal 
se zemí. Po této události se každého dne mnoho lidí připojovalo ke 
Kristu a dávali se pokřtít.

V té době se ale ještě celý Řím neotevřel Božímu světlu, jen část. 
Téměř čtyři roky měla Kristova církev svobodu. Kristus Pán ji však 
ještě chtěl vyzkoušet jako zlato v ohni, a proto na ni znovu dopustil 
pronásledování.

Císař Philipp a brzy nato i jeho syn byli zavražděni a na císařský 
trůn nastoupil krutý mučitel Decius (249–251), který s velkou nená-
vistí pronásledoval a zabíjel Kristovy učedníky. V té době sv. Poncius 
odešel do Galie. Po Deciovi vládl císař Trebonianus Gallus, který 
rovněž pronásledoval křesťany.

Když potom vládu nad římskou říší převzal Valerianus (253–260), 
učinil svého syna Galliena spoluvládcem, avšak Gallienus trávil čas 
své spoluvlády téměř výlučně ve vojenských táborech. Valerianus 
vydal několik dekretů, které opět rozpoutaly krvavé pronásledování 
křesťanů nejen v Římě, ale i v jiných zemích Římské říše. Do všech 
provincií rozeslal zvláštní vojenské legáty, aby mučili a hubili křes-
ťany, neboť chtěl ze země zcela vyhladit jméno křesťan. Do Galie 
poslal dva tyrany, Klaudia a Anabia. Ti zprvu zajali sv. Poncia, 
ušlechtilého a čestného muže, a postavili ho před zločinný soud.

Klaudius na něho pohlédl a s hněvem vykřikl: „Ty jsi ten Ponci-
us, který císaře Philippa a jeho syna odvrátil od uctívání bohů? Slyš 
spravedlivé nařízení tvých vladařů, abys teď sám přinesl bohům 
oběť!“ Svatý Poncius klidně odpověděl: „Nemám jiného vladaře než 
mého jediného Pána Ježíše Krista, který má moc mě vysvobodit z 
muk, kterými mi vyhrožujete.“

Mučitel pln vzteku rozkázal: „Natáhněte ho na skřipec, aby jeho 
tělo pocítilo všechna muka, a uvidíme, zda ho jeho Bůh vysvobodí 
z našich rukou.“ Když sv. Poncia napínali na skřipec, řekl Klaudiovi: 
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„Ze své nevěry nazýváš mého Boha slabým, ale já pevně věřím mému 
Vládci Ježíši Kristu, že muka, která mi hodláš způsobit, se Jeho mocí 
mého těla nedotknou a nezpůsobí mi žádnou bolest.“

Klaudius zuřil a nemohl se uklidnit. Jeho druh Anabius mu úlis-
ně poradil: „Přemoudrý muži, když jsme sem přišli, z dalmatských 
hor přivezli dva obrovské medvědy. Rozkaž připravit arénu a těmto 
medvědům ho přehodit!“ Ti, co krmili šelmy, vyvedli medvědy, aby 
svatého roztrhali. Medvědi se však znenadání vrhli na ně a roztr-
hali je. Ke svatému se neodvážili ani přiblížit. Tehdy se mezi lidem 
zvedl velký halas a křik a všichni volali: „Je jen jeden Bůh — Bůh 
křesťanů, v Něhož věří Poncius!“

Zraněný ve své pýše a ještě více rozzuřený Klaudius začal křičet 
na sluhy, aby rychle přinesli co nejvíce dříví a větví a mučedníka 
upálili. Svatého svázali a postavili doprostřed arény, obložili ho 
dřevy a větvemi a zapálili je. Když vše shořelo na popel, uviděli sva-
tého mučedníka živého a zdravého; oheň mu ani trochu neuškodil. 
Dokonce se nedotkl ani jeho oděvu. Lidé znovu volali: „Velký je 
Bůh křesťanský!“ Tehdy nad ním Klaudius vyřkl rozsudek smrti: 
„Vyveďte ho za město a na skále blízko potoka ho setněte mečem a 
jeho tělo hoďte do křoví.“

Tak svatý mučedník Poncius ukončil své utrpení za Krista 
roku 257 v městě Cemenelum.1 Jeho důstojné tělo pochoval na tom 
místě, kde po popravě zůstalo ležet, jeho vrstevník Valerius, který 
pak také napsal zprávu o jeho mučednické smrti. Svatý mučedník 
Poncius se svou svatou duší vešel v radost svého Pána a našeho 
Vládce Ježíše Krista. Jeho hrob začalo uctívat mnoho lidí.

Neuplynulo mnoho času a zločinný císař Valerianus potupně 
zahynul a legáta Klaudia i jeho pomocníka Anabia v tu hodinu, 
kdy mučedníkovi sťali hlavu, posedl zlý duch. Modláři i židé tak 
dostali strach.

V roce 260 Valerianův syn Gallienus vydal dekrety, které zastavily 
pronásledování křesťanů, uznal jejich biskupy a obnovil chrámy a 
hřbitovy.

1 nyní Cimiez, součást města Nice ve Francii
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PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

Náš Pán Ježíš Kristus v 33 le-
tech od svého narození z Pře-
čisté Panny a v posledním roce 
svého tříletého působení na 
této zemi, když se blížilo Jeho 
dobrovolné utrpení pro naši 
spásu, začal v kraji Caesare-
je Filipovy oznamovat svým 
učedníkům, že musí jít do Je-
ruzaléma a mnoho vytrpět od 
starších, velekněží a zákoníků 
a že má být zabit. Když pak 
viděl své učedníky zarmouce-
né, a nejvíce Petra, aby zahnal 
z jejich duší smutek, slíbil, že 
některým z nich ukáže svou 
slávu, která se na něm měla po 
jeho utrpení zjevit. Řekl jim: „Amen, pravím vám, že někteří z těch, 
kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Syna člověka přicházejí-
cího se svým královstvím.“ (Mt 16,28)

Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra a Jakuba a jeho bratra 
Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami. Byl proměněn před 
jejich očima, Jeho tvář zářila jako slunce a Jeho šat byl oslnivě bílý. 
A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s Ním rozmlouvají. Zjevili se 
v slávě a mluvili o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petra a 
jeho druhy obestřel těžký spánek.

Když se probrali, spatřili Jeho slávu i ty dva muže, kteří byli s 
Ním. Vtom se ti muži začali od Něho vzdalovat. Nato promluvil Petr 
a řekl Ježíšovi: „Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři 
stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ (Mt 17,4) Nevěděl, 
co mluví. Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil. Když se 
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ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. Z oblaku promluvil hlas: „Toto 
je můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte.“ (v. 5)

Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli. Ježíš 
k nim ale přistoupil, dotkl se jich a řekl: „Vstaňte, nebojte se.“ Oni 
pozvedli oči a neviděli už nikoho jiného, než Ježíše samotného. Když 
sestupovali s hory, Ježíš jim přikázal: „Nikomu o tom vidění neříkejte, 
dokud Syn člověka nebude vzkříšen z mrtvých.“ (v. 9) Oni umlkli a 
nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli.

Tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, byli svědky Ježíšova proměnění 
na hoře Tábor v Galileji. Zazářilo jim Ježíšovo božství. Pro ně to byla 
velká zkušenost, uviděli záblesk Ježíšovy slávy.

Člověk si může myslet: Kdybych já měl vidění, moje víra by se 
tím prohloubila. Vidíme však, jaký vliv mělo vidění na apoštoly. Za 
několik dní na Olivetské hoře v Getsemane se tito tři učedníci měli 
modlit s Ježíšem, měli zůstat s Ním v Jeho opuštěnosti, když volal: 
„Otče můj, je-li možné, ať mne mine tento kalich, avšak ne jak já chci, 
ale jak ty chceš.“ (Mt 26,39) Ježíš jim řekl: „Bděte a modlete se!“, 
ale oni spali. Když potom přišla zkouška Ježíšova utrpení, které 
předpověděl, Petr ani Jakub pod křížem nestáli. Petr dokonce třikrát 
Krista zapřel. To je lidská přirozenost. Na Golgotu přišel jenom Jan. 
Jan tam však nepřišel proto, že měl na hoře Tábor vidění, on stál 
pod křížem, na kterém umíral Ježíš, proto, že Ho miloval.

Vidíme, že vidění nezasahuje hlubinu duše. Když ale člověk 
opravdu přijme Ježíše a přijme Ducha svatého, zdánlivě jako by se 
nic nedělo, ale jakmile dojde k tvrdému boji, najednou se projeví 
Boží moc a Duch Boží začne v síle svědčit o Ježíšovi.

My nežijeme z vidění, ale z víry. Naše spasení, naše víra má 
být postavena na Božím slově. Máme věřit Bohu a realizovat Jeho 
slovo. Zda všemu rozumíme anebo něco cítíme, to není podstatné. 
Podstatný je život z víry. Spravedlivý žije z víry.

Pokud člověk žije z víry a modlí se, Bůh mu dává světlo. Duch 
svatý v jedné sekundě osvítí člověka a on jakoby prohlédne, probere 
se a najednou se mu otevře například nějaký verš z Písma svatého, 
který promluví do konkrétních situací jeho života.

Když se modlíme, otevírají se nám oči a vidíme věci v jiném světle. 
Pokud je to opravdu modlitba víry, vidíme Krista nejen jako toho, 
který byl ukřižován, ale i jako toho který vstal. Vidíme Ho promě-
něného, jako Pána, který má poslední slovo nad celými dějinami a 
celou církví.

Po proměnění Ježíš hovoří k apoštolům o svém utrpení a zmrt-
výchvstání. Pověděl jim tolikrát, že vstane z mrtvých, ale oni tomu 
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prakticky nevěřili, dokonce ani tehdy, když se to stalo. Jak je ta naše 
porušená přirozenost silná! My si pořád myslíme, že apoštolové byli 
nějací nadlidé, supermani, ale oni byli přesně takoví jako my. Bůh 
a Jeho láska se musí snižovat ke každému z nás, doslova nést naši 
hloupost, umíněnost, naše manýry, zlozvyky, strachy, kterých se 
držíme a nechceme je pustit…

Ježíš nás ale z toho chce vysvobodit. Jde o proces přerodu v Kris-
ta, jak říká apoštol Pavel: „Moje děti, znovu vás v bolestech rodím, 
dokud nebudete přetvořeni v Krista.“ (Gal 4,9) Tato slova se daleko 
více vztahují na matku Ježíšovu, Přesvatou Bohorodičku, kterou 
nám Ježíš dal pod křížem za matku. Matka má ale děti nejen rodit, 
má je i vychovávat.

Představ si Pannu Marii, jak se na tebe podívá a řekne ti: „Moje 
dítě, znovu tě v bolestech rodím, dokud nebudeš přetvořen v Krista.“ 
Jak mám být přetvořen v Krista? Skrze Přesvatou Bohorodičku a 
Ducha svatého. Panna Maria + Duch svatý = živý Ježíš. Pokud v 
nás má být živý Ježíš, ne nějaký Ježíš fi losofů, teologů, psychologů, 
sociologů…, ale živý Ježíš, potřebujeme přijmout Ježíšovo slovo 
z kříže: „Hle, tvá matka!“ Potřebujeme přijmout Marii a znovu v 
plnosti Ducha svatého. Máme pak chodit v Duchu svatém, tedy 
nechat se Jím vést. „Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové 
Boží.“ (Ř 8,14)

Aby se učedníci stali svědky proměnění, museli vystoupit na 
horu. I my máme vycházet na vysokou horu, tedy jít do samoty. Tam 
se máme setkat s živým Ježíšem, tam i my máme být proměňováni. 
Máme vyjít ze zmatku světa, ze starostí a problémů, kterými jsme 
svázáni ve svém okolí, v práci, máme to opustit a odejít pryč. Tou 
horou Tábor je i svatá liturgie, která je místem proměnění, kdy při-
chází živý Ježíš do našich srdcí. Je třeba si uvědomit: „Kdo jí mé tělo 
a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ (J 6,56) Pane, necítím, 
nerozumím, ale věřím. Tak to je! Ty jsi ve mně a já v Tobě. Amen!

Máme prosit s vírou, aby nastalo proměnění církve, národa, ale 
na prvním místě svatý egoismus: moje proměnění. V dnešní svá-
tek, v dnešní liturgii můžeme prosit: Pane, dej mi své slovo, dej mi 
sílu. Dej, abych já byl proměněn Boží mocí, abych mohl žít novým 
životem, abys mohl ve mně žít. To je vlastně pravý smysl tohoto 
svátku. Každý z nás se má nechat proměnit Boží mocí, Boží láskou 
i Boží pravdou.

„…a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: ‚Toto 
je můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil, toho poslouchejte.‘“ 
(Mt 17,5)
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To je velmi důležité slovo: „Toto je můj milovaný Syn, toho po-
slouchejte.“ To je hlavní věc. Máme poslouchat Krista, ne nějaké 
fi losofy, ideology, psychology, sociology nebo speciální demagogy. 
Máme Boží slovo, jen je třeba, abychom ho znali a realizovali. Když 
ho realizujeme, potom přichází Boží moc, která bude skrze nás 
působit, samotný Kristus bude skrze nás působit.

Jde o to každý den žít pravdu: Ježíš je můj Pán, Ježíš je můj 
Spasitel. Znovu Mu mám dávat k dispozici všechny své mohutnosti, 
svůj rozum, svou vůli, své zdraví i svůj život. To je láska ke Kris-
tu — zříkat se v malých věcech své vůle a dávat Ježíšovi všechny své 
problémy. Nemám žít jen sám se sebou, mám žít s Kristem, v tom je 
podstata pravého duchovního života: Ježíš a já. Kéž nám Duch svatý 
znovu otvírá oči, abychom poznávali Krista, abychom Ho poznávali v 
Písmu svatém, abychom Ho poznávali i ve svých bližních, abychom 
Ho poznávali v sobě, abychom Ho poznávali i v bezmocnosti — spo-
luukřižování — přijdou-li neřešitelné problémy, abychom Ho potom 
mohli poznávat ve slávě, ne jen v nějakém vidění, které skončí, ale 
v té slávě, která nikdy neskončí.

SVATÝ MUČEDNÍK EUPLUS, JÁHEN

Za vlády Diokleciána a Maximiána (284–305), když bylo velké 
pronásledování křesťanů po celé říši, poslali tito zločinní císaři vo-
jevůdce jménem Pentagurus, krutého mučitele, na ostrov Sicílii, aby 
křesťany, které zde najde, popravoval různými mukami.

Tento trýznitel přišel do města Katánie a rozkázal prefektovi měs-
ta Calvisianovi, shromáždit na náměstí, které se nazývalo Achillovo, 
všechen lid. Ozvaly se trubky a tympány a sešlo se velké množství 
lidu, mužů i žen všeho věku. Přišel i vojevůdce Pentagurus s Calvi-
sianem. Pentagurus pohlédl na lid a zeptal se guvernéra: „Všichni 
se klanějí, vzdávají poctu a přinášejí oběti našim bohům?“ Calvisian 
odpověděl: „Všichni, které vidíš, od nejmenšího do nejstaršího, hor-
livě přinášejí oběti a slouží velkým bohům. Není zde nikdo, kdo by 
tak nečinil.“

Vojevůdce pak vyhlásil císařský rozkaz a udělil Calvisianovi pře-
de všemi pravomoc, aby mučil a zahubil každého, kdo se nazývá 
Kristovým jménem. Tu přistoupil jeden ze služebníků a řekl: „Zde 
ve městě je muž jménem Euplus, který s sebou nosí jakousi knihu, 
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obchází náměstí a domy, učí lidi a nazý-
vá křesťanského Boha velkým.“ Jak to 
Calvisianus uslyšel, ihned nařídil Eupla 
zajmout a svázaného přivést k sobě.

Když ho přivedli, prefekt se otázal: „To 
ty urážíš bohy a neposloucháš císařská 
nařízení?“ Svatý Euplus řekl: „A co jsou 
zač ti vaši bohové, abych je uctíval?“ Cal-
visianus řekl: „Naši bohové jsou Jupiter, 
Asklépius, Diana.“ Svatý mu namítl: „Jsi 
slepý, neznáš Pána Ježíše Krista, jediné-
ho pravého Boha, který stvořil nebe i zemi 
a z prachu země člověka.“ Calvisianus 
vzplanul hněvem a rozkázal svatého po-
věsit na mučidla a drásat jeho tělo želez-
nými hřebeny. Mučedník v tomto utrpení 
pozvedl své oči k nebi a modlil se: „Pane 
Ježíši Kriste, svlékají nyní ze mne mé tělo 
jako oděv, obleč mě v nesmrtelnost budou-
cího života. Dej mi v tuto hodinu sílu, aby 
mě muka nepřemohla.“ Z nebe se ozval 
hlas: „Buď odvážný a silný, Euple, pravý 
oděv je pro tebe již připraven.“

Dlouho drásali mučedníkovo tělo. Prefekt mu řekl: „Neopustíš 
svůj blud? Proč nechceš vstoupit do chrámu bohů a přinést jim oběť? 
Dostal bys mnoho zlata a stříbra.“ Mučedník odpověděl: „Ničemný 
člověče, služebníku ďábla a jeho společníků! Copak si neuvědomu-
ješ, že za všechny ty, které zlatem a stříbrem svádíš k modlo-
službě, se budeš zodpovídat v den strašného Božího soudu?“

Prefekt se ještě více rozhněval a rozkázal, aby mučedníka bili do 
čelistí železnými kladivy a rozdrtili mu stehna a holeně. Pak při-
kázal, aby ho sňali z mučidel, pověsili mu knihu evangelia na krk 
a odtáhnout ho do temnice. Nařídil, aby dveře věznice byly zvlášť 
pečlivě uzamčeny a zapečetěny jeho prstenem a zároveň nechal ke 
dveřím postavit stráž, aby nikdo nemohl za vězněm přijít a dát mu 
chléb nebo vodu. Chtěl, aby zemřel, sužován bolestí, žízní a hladem.

Svatý Euplus zůstával v temnici sedm dní a nocí a trpěl silnou 
žízní. Modlil se k Bohu slovy: „Pane Ježíši Kriste, náš pravý Bože, 
který dáváš pokrm všemu živému, Ty jsi v dávných dobách napojil 
svůj lid, který Mojžíš vedl pouští, že jsi dal ze skály vytrysknout živé 
vodě. Vodou vyvedenou ze skalní kotliny jsi dal Samsonovi osvěže-



242

ní. Ty, který jsi nás omyl vodou svatého křtu, dej prosím i mně, jenž 
hynu žízní, osvěžení. Přikaž, aby v této kobce vytryskl pramen vody 
a uhas mou žízeň, aby všichni poznali, že Ty jediný jsi Bůh a není 
jiného kromě Tebe.“ Když se tak svatý pomodlil, náhle v žaláři vy-
tryskl pramen a mučedník se osvěžil. Utišil tou vodou nejen svou 
žízeň, ale i hlad, a zpíval, chválil a velebil Boha.

Po uplynutí sedmi dní prefekt Calvisianus rozkázal, aby, je-li mu-
čedník ještě živý, ho vyvedli z temnice. Myslel, že z ran, hladu a žízně 
zemřel. Když vojáci přišli a otevřeli dveře žaláře, spatřili množství 
vody a vyděsili se. Svatý Euplus vztáhl ruce nad vodu, až se zcela 
vsákla zpět do země. Vojáci viděli, co se stalo i to, že je zcela zdráv 
a v úžasu si řekli: „Vpravdě velký je Bůh, jemuž slouží tento člověk.“ 
Vzali mučedníka a vedli ho do prefektova domu. Calvisianus se na 
svatého podíval a užasl, že nejenže není zcela vysílen, ale je úplně 
zdráv a má veselou tvář, jako by přicházel z hostiny. Byl velmi pře-
kvapen a řekl svatému: „Aspoň teď se pokloň bohům, abys nepřišel 
o hlavu.“ Svatý mu odpověděl: „Úskočný a zaslepený příteli ďábla, 
kdo by mohl opustit světlo a chodit v temnotě?“ Prefekt se rozhněval 
a odsoudil ho k popravě mečem.

Vojáci vedli mučedníka a mnoho lidí šlo za ním. Když přišli na 
popraviště, vzal Euplus knihu evangelia, kterou nosil, otevřel ji a 
začal číst o Kristových zázracích a učit lidi poznání pravého Boha. 
Mnoho z nevěřících přijalo poznání pravdy. Euplus se pak modlil 
k Bohu a promluvil k němu hlas shůry: „Blahoslavený jsi, Euple, 
můj dobrý a věrný služebníku, vejdi v radost svého Pána a odpočiň se 
všemi, které jsem si od věků zamiloval.“ Když zazněl tento hlas, svatý 
jáhen Euplus sklonil svou hlavu pod meč a byl popraven. Odešel 
ke svému Pánu. Zemřel mučednickou smrtí 29. srpna roku 304.

Ctihodní křesťanští muži ho pochovali na důstojném místě. U 
mučedníkova hrobu se dělo mnoho uzdravení z různých nemocí pro 
jeho svaté modlitby a milostí našeho Pána Ježíše Krista.

(Jeho památka se v západní církvi slaví 12. srpna.)
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SVATÝ MNICH OR

V hornoegyptské Thebaidě, 
která dříve sousedila s Etiopií, 
byl mezi mnichy obdivuhodný 
muž jménem Or. Byl duchov-
ním otcem mnoha monastýrů, 
jež založil. Pod jeho vedením 
tak bylo na tisíc bratří, kteří 
přijali velký andělský obraz — 
velkou schimu.1 Měl dlouhé 
vousy, hlavu zdobenou šedi-
nami, jasné oči i tvář a už jeho 
samotný vzhled prozrazoval 
hlubokou pokoru a zbožnost, 
jako by v něm bylo něco víc 
než lidská přirozenost.

Nejprve dlouho žil hlubo-
ko v poušti, kde vedl horlivý 
poustevnický život v odříkání 
a půstech. Jedl pouštní rostliny a kořínky, které se mu jevily jako 
chutné jídlo. V neustálých modlitbách trávil celé dny a noci. Když 
zestárl, zjevil se mu ve snu ve vidění Pánův anděl a po tom, co od 
anděla uslyšel, přiblížil se k lidským obydlím. Nejprve si postavil 
malou chatrč, u ní zasadil nějaké byliny a začal tam žít. Jedl jen 
tyto byliny, ale i těch jedl málo. Obdržel také moc nad démony a 
mnoho posedlých, které k němu dovlekli, přestože se zpěčovali, 
s velkým křikem oznamovali tajné zbožné skutky, které vykonal. 
Ctihodný Or působil i mnoho jiných uzdravení, jak mu bylo shůry 
dáno Kristovou milostí.

1 nejvyšší stupeň mnišství, tzv. plnost mnišství; opakují se mnišské sliby, 
ke kterým se přidávají další, přísnější
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Začalo k němu přicházet mnoho lidí a zanedlouho se kolem něj 
shromáždilo velké množství mnichů, kterým se stal duchovním 
vůdcem a učitelem. Vždy poučoval bratry slovy plnými Ducha a 
užitečnými příběhy.

Jednou jim k užitku duše vyprávěl toto: „Viděl jsem na poušti 
jednoho muže, který tři roky neokusil žádný pozemský pokrm. Pánův 
anděl mu přinášel každý třetí den nebeský pokrm, který měl zároveň 
i jako nápoj. Také znám jednoho mnicha, k němuž přišli běsi v podo-
bě nebeských vojsk a andělských zástupů, ukázali mu ohnivý vůz a 
na něm jakoby krále, obklopeného slávou. Tento král řekl mnichovi: 
‚Získal jsi již všechny ctnosti, ó zbožný muži. Už jen zbývá, aby ses 
mi poklonil, a já tě jako Eliáše vezmu na ohnivý vůz a odnesu odsud.‘ 
Když to mnich uslyšel, řekl si: ‚Co to má znamenat? Já se přece ka-
ždého dne klaním mému Spasiteli a Králi, a kdyby ten, kterého teď 
vidím, byl mým Králem, nepožadoval by ode mne klanění; věděl by, 
že se mu vždy klaním.‘ Odpověděl proto: ‚Já mám svého Krále, jemuž 
se každý den neustále klaním. Ty nejsi můj Král.‘ V tu chvíli všichni 
běsi i se svým králem a ohnivým vozem zmizeli.“ Toto sv. Or vyprávěl 
bratřím jakoby o někom jiném, ale mnozí z nich dobře věděli, že on 
sám byl ten, komu se to stalo.

O tomto ctihodném otci bylo řečeno i toto: O svátcích Vzkříšení 
byl jednoho roku jen s jedním svým učedníkem a ten mu řekl: „Otče, 
víš, že je dnes Pascha1 a měli bychom ji oslavit, jako ji slaví všichni 
ostatní?“ Stařec řekl: „Ano, synu, zapomněl jsem, že je dnes Pascha.“ 
Odešel z cely, stanul pod širým nebem, vztáhl své ruce k nebi a stál 
tak nepohnutě tři dny, celou svou myslí ponořený v Bohu. Za tři dny 
přišel k učedníkovi a řekl: „Synu, úměrně svým silám jsem oslavil 
Paschu.“ Učedník se ho zeptal: „Co jsi dělal, otče?“ Stařec odpověděl: 
„Pro mnicha svátek Paschy — to znamená přechodu — spočívá v tom, 
že jeho mysl přechází, jako Izrael přes moře, z halasu tohoto světa 
do spojení s Bohem.“ Řekl svému učedníkovi i toto: „Mnich, který 
utíká od viditelných věcí, přibližuje se k neviditelnému Bohu. 
Když se zabezpečuje materiálními věcmi, opouští duchovní.“

Když se stal stařec otcem mnoha bratří, jasnozřivě viděl život a 
činy každého, dokonce i ty, které dotyčný činil tajně. Jednou přices-
toval jakýsi potulný mnich trpící neřestí lhaní, který kdesi schoval 
svůj oděv a přišel k otci polonahý. Začal ctihodného Ora prosit, aby 
mu dal oděv. Otec však hned přede všemi odhalil jeho lež a přinesl i 
schovaný oděv. Na všech bratrech spočinula bázeň, neboť duchovně 

1 Velikonoce
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vidoucí otec spatřoval i to, co je neviditelné, a nikdo se nikdy neod-
vážil před ním říct nějakou nepravdu, anebo někde v soukromí něco 
nedobrého dělat, protože Bůh mu všechno odhaloval.

V roce 390 dovršil svých 90 let. Nejen mnichy, ale i mnoho Božího 
lidu přivedl na cestu spásy a odešel k Pánu.

SVATÝ PIMEN PEČERSKÝ

Ctihodný Pimen žil v 11. sto-
letí. Narodil se nemocný a nemoc 
ho neopustila celý život. Tato ne-
moc těla však nedovolila, aby se 
v něm rozvinula nemoc duše: byl 
čistý od každé poskvrny a z ma-
teřského lůna nepoznal nečistý 
hřích. Mnohokrát prosil své rodi-
če, že by chtěl vstoupit do mona-
stýru, ale oni nesouhlasili, proto-
že ho měli velmi rádi a chtěli, aby 
se po jejich smrti stal dědicem.

Jednoho dne se však Pimen 
velmi roznemohl, takže už nebyla 
naděje, že nemoc přežije. Rodiče, 
takto přinuceni okolnostmi, ho 
přinesli do Pečerského monas-
týru v Kyjevě a prosili tamější mnichy, aby se pomodlili za jejich 
syna, aby se uzdravil. Ctihodní otci se usilovně modlili, avšak stav 
nemocného se nelepšil; Pimenova modlitba byla silnější. Sám totiž 
neprosil Boha o zdraví, ale o nemoc, protože se obával, že když se 
uzdraví, rodiče ho z monastýru znovu odvezou a on nedosáhne, po 
čem touží. Otec s matkou seděli u něj, a tím ho zároveň i hlídali, 
aby nepřijal mnišské postřižiny. Pimen byl z toho velmi smutný a 
začal vroucně prosit Boha, aby naplnil jeho touhu, jakým způsobem 
On sám bude chtít.

A hle, jedné noci, když jeho rodiče i se služebníky hluboce spali, 
přišli k němu jasní andělé, jedni v podobě zářivých jinochů, jiní 
v podobě igumena a bratří, v rukou nesli svíčky, evangelium, hábit, 
mantii — mnišský plášť — kapuci a všechno, co je potřebné k po-
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střižinám. Ptali se ho: „Chceš, abychom tě postřihli na mnicha my?“ 
Pimen s radostí odpověděl: „Ano, chci! Pán vás poslal, snažně vás 
prosím, moji páni, naplňte touhu mého srdce!“

Hned začali vykonávat všechno po pořádku, jak je předepsáno 
v obřadu mnišského postřihu. Uvedli ho do mnišského stavu při-
jetím velkého andělského obrazu,1 oblékli ho do mantii a nasadili 
mu kapuci. Podle zvyku mu dali do ruky zapálenou svíci a řekli: 
„Čtyřicet dní a nocí tato svíce neuhasne.“ Když obřad skončil, ode-
šli do chrámu, vzali do ubrousku jeho vlasy a položili je na hrobě 
sv. Teodosia.

Bratři v okolních celách, slyšeli zpěv a vzbudili ostatní v domně-
ní, že igumen s někým vykonává postřih nemocného, anebo že už 
zemřel. Všichni společně vešli do cely, kde ležel ctihodný Pimen, a 
shledali, že tam všichni spí, jeho otec, matka i služebníci. Vzbudili 
je. Cela byla naplněna libou vůní. Nemocný měl oblečen mnišský 
hábit a zářil radostí. Bratři se ho zeptali: „Kdo tě postřihl? Co jsme to 
slyšeli za zpěv, když ho tví rodiče, kteří tu byli, neslyšeli?“ Nemocný 
odpověděl: „Myslím, že igumen s bratry přišel a postřihl mě a nazval 
mě Pimenem. On spolu s bratry také zpíval, jak jste slyšeli, a dali mi 
tuto svíčku, kterou vidíte. Řekli, že bude hořet nepřetržitě čtyřiceti dní 
a nocí. Mé ustřižené vlasy vzali do ubrousku a odnesli je do chrámu.“

Když to bratři slyšeli, hned spěchali do chrámu a viděli, že je 
zamčený. Vzbudili proto mnichy, kteří se starali o chrám, a ptali 
se jich, zda někdo po večerních modlitbách zacházel do chrámu. 
Odpověděli, že nikdo, protože klíče má u sebe bratr eklesiarcha. 2 
Probudili tedy eklesiarchu a vzali klíče, které nikomu nedával ani 
sám s nimi po modlitbách už do chrámu nevcházel. Vešli do chrámu 
a na hrobě sv. Teodosia skutečně nalezli v ubrousku ustřižené vlasy.

Igumen se velmi podivil a začal zkoumat, kdo Pimena postřihl, 
ale marně. Všem bylo zřejmé, že postřih na Boží příkaz provedli 
svatí andělé. Igumen pak uznal tento zázrak jako ofi ciální postřižiny.

Stalo se, že kohosi, kdo který trpěl stejnou nemocí jako mnich 
Pimen, přinesli do Pečerského monastýru a postřihli ho. Bratři, kteří 
sloužili nemocným, ho přinesli k ctihodnému Pimenovi, aby sloužili 
oběma společně stejným způsobem. Byli však v této službě nedbalí 
a na oba zapomněli, takže nemocní strádali žízní.

1 tzv. velká schima — věčné sliby; při obřadu jsou mnichovi odevzdány 
paraman, kapuce, mantie (mnišský plášť)

2 dbá na pořádek v chrámu i při bohoslužbách a také zodpovídá za církevní 
majetek
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Tehdy Pimen se obrátil k druhému nemocnému: „Bratře, ti, kteří 
nám slouží, se nás štítí kvůli zápachu, který z nás vychází. Když 
tě Pán uzdraví, byl bys ochoten vykonávat tuto službu?“ Nemocný 
slíbil Pimenovi, že až do své smrti bude z celého srdce sloužit všem 
nemocným. Pimen mu řekl: „Hle, Pán tě zbaví tvé nemoci, a ty, jak-
mile budeš zdráv, splň svůj slib a služ mně a mně podobným. Na ty, 
kteří jsou v této službě nedbalí, Pán dopustí těžkou nemoc, aby takto 
potrestáni přece jen došli spásy.“

A hle, nemocný hned vstal a začal svatému sloužit. Nedbalé bratry, kteří 
nechtěli nemocným sloužit, zasáhla nemoc, jak to ctihodný předpověděl.

Uzdravený bratr však nesloužil Pimenovi dlouho: i on se unavil 
a kvůli zápachu se Pimena začal stranit. Nechal ho o hladu a žízni 
a sám se usadil v jiné cele. Najednou však jeho tělo začal spalovat 
silný žár a tři dny nebyl schopen vstát. Stravovala ho strašná žízeň 
a začal křičet: „Prosím vás pro lásku Boží, smilujte se nade mnou! 
Umírám žízní!“ Bratři, kteří byli v sousední cele, to uslyšeli, přišli 
za ním a viděli, že je stižen těžkou nemocí. Oznámili to Pimenovi. 
Ten řekl: „Co člověk zaseje, to také sklidí. Nechal mě hladového a 
žíznivého, a sám teď trpí tímtéž, neboť lhal Bohu a mým soužením 
pohrdl. Nás však naučili neodplácet zlo zlem, proto jděte a povězte 
mu: ‚Pimen tě volá, vstaň a jdi k němu.‘“

Když k nemocnému přišli a pověděli mu to, byl okamžitě uzdra-
ven, vstal a sám přišel k Pimenovi. Ten ho napomenul: „Malověrný, 
hle, jsi zdráv, více už nehřeš! Copak nevíš, že jak nemocní, tak ti, kteří 
jim slouží, obdrží stejnou odměnu? Bůh, který tě skrze mne uzdravil 
z tvé nemoci, může i mne pozvednout z tohoto lože, odejmout mou 
slabost a uzdravit mě, ale já nechci. Vždyť Pán praví, že ten, kdo 
vytrvá až do konce, bude spasen. Je pro mě lepší v tomto živo-
tě shnít, aby v budoucím zůstalo mé tělo neporušeno, a stejně 
tak je lépe tady snášet zápach a tam přebývat v nevýslovně 
líbezné vůni. I apoštol říká: Jestliže snášíte trest, Bůh s vámi 
jedná jako se syny. Zůstáváte-li však bez trestu, jste jako ne-
manželské děti, a ne synové.“

Statečný trpitel a skutečný následovník spravedlivého Joba, cti-
hodný Pimen, bez ustání děkoval Bohu. Na loži utrpení prožil dvacet 
let a pak nadešel čas jeho smrti. Tehdy se v Pečerském monastýru 
objevilo znamení: v noci se na vrcholku chrámu ukázaly tři ohnivé 
sloupy. Pouze Pán zná pravý význam tohoto znamení, ale protože 
On činí, jak říká žalm, své anděly větry a své služebníky plameny 
ohně, stalo se očividnou skutečností, že Bůh v Trojici již poslal své 
anděly pro duši trpícího Pimena, jako pro duši Lazarovu.
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Toho dne byl Pimen najednou uzdraven a oznámil, že přichází 
čas jeho odchodu, jak to předpověděli ti, kteří ho postřihli. Vstal 
proto, obešel všechny cely, každému se uklonil a prosil za odpuštění. 
Nemocným bratřím řekl: „Bratři a přátelé moji, vstaňte a doprovoďte 
mne.“ Na jeho slovo je nemoc okamžitě opustila, byli uzdraveni a 
následovali ho. Vešel do chrámu a přijal svaté svátosti. Pak vzal svou 
pohřební truhlu a nesl ji do jeskyně, kde nikdy nebyl, nikdy ji ani 
neviděl a nikdo mu neukazoval cestu, a když do ní vešel, poklonil 
se hrobu sv. Antonína a ukázal místo, kde si přál být pohřben.

Pak jim odhalil zvláštní tajemství. Ukázal na hroby bratří, kteří 
tam poblíž byli pochováni, a řekl: „Tady jste v tomto roce uložili dva 
bratry, jednoho bez schimy, druhého se schimou. Toho, kterého jste 
pochovali bez schimy, naleznete ve schimě. Mnohokrát toužil ji při-
jmout, ale sám od sebe o to nežádal, přestože konal skutky hodné 
toho stavu. Po smrti mu proto Pán daroval schimu. Druhého bratra, 
kterého jste zde uložili, a měl schimu, naleznete bez schimy. Ve svém 
životě ji nechtěl a ani se nevykazoval skutky, které by jí byly hodné, 
ale řekl: ‚Až uvidíte, že odcházím z tohoto života a umírám, tehdy mi 
udělte schimu.‘ Nepamatoval na Toho, který řekl: ‚Ne mrtví tě budou 
chválit, Pane, a nikdo z těch, kdo scházejí do jámy, ale my živí Tě ve-
lebíme, Pane.‘ Proto mu byla odňata milost, která vychází ze schimy, 
a dána tomu, kdo prokázal skutky toho hodné. Třetí, z dávných let 
zde pochovaný bratr, se celý rozpadl, ale jeho schima zůstala. Byla 
zachována pro jeho odhalení a odsouzení, neboť svou leností a hříšný-
mi skutky prokázal, že nebyl hoden stavu schimnika. Celý svůj život 
jednal tak, že nemyslel na Toho, kdo řekl: ‚Komu bylo mnoho dáno, 
od toho se bude mnoho požadovat,‘ a jestli ho nevysvobodí modlitba 
ctihodných otců, Antonína a Teodosia, neunikne výroku posledního, 
strašného soudu. Postřih do schimy nepřináší žádný prospěch těm, 
kteří nekonají skutky osvobozující od věčných muk.“

Když ctihodný otec Pimen odhalil bratřím toto tajemství, řekl: 
„Hle, přicházejí ti, kteří mě postřihli, aby vzali mou duši.“ Po těchto 
slovech hned ulehl a zesnul v Pánu. Bylo to roku 1110.

Bratři ho s velkou úctou uložili na místo, které v jeskyni ukázal. 
Když otevřeli hroby, o kterých jim vyprávěl, našli podle slov svatého 
tři mnichy. Z těch dvou, co nedávno zemřeli, z jednoho, pochova-
ného ve schimě, byla schima sňata a položena na druhého, jehož 
pochovali bez schimy. Třetího, co zemřel již dávno, našli již zcela 
zetlelého, jen jeho schima byla neporušena. Velmi se divili tomuto 
zjevení spravedlivého Božího soudu, který odplácí každému podle 
jeho skutků.
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SVATÝ BISKUP A VYZNAVAČ EMILIÁN

Za vlády obrazoborce Lva V. 
Arménského (813–820) působil 
v Kyziku1 biskup Emilián, Kris-
tův vyznavač. Mnohokrát ho nutili 
odřeknout se úcty k svatým iko-
nám. Nepodřídil se, a zůstal pevně 
stát v ustanoveních svatých otců. 
Kvůli tomu vytrpěl mnoho křivd 
a byl heretiky vězněn. Všechno 
utrpení snášel s radostí v naději, 
že za dočasné soužení získá věč-
nou blaženost. Tak svatý biskup, 
uprostřed strádání a bolestí, ve 
vězení spočinul v Pánu a dosáhl 
koruny vyznavače.

SVATÝ MUČEDNÍK ASTERIUS

Za vlády zločinného císaře Valeriána (253–260) žil v Římě ctnost-
ný a dobročinný muž, senátor jménem Asterius. Byl to urozený a 
bohatý muž, který se těšil přízni císařů. Vírou byl křesťan. Přestože 
byly zlé časy, kdy mnoho křesťanů bylo pronásledováno, on svou 
víru uchoval neporušenou.

Jeho víra v Krista se stala známou, když jednou přišel do Caesa-
rey Filipovy v Palestině (Féničané to město nazývali Paneas). V tomto 
městě bylo mnoho ohavných modlářů, kteří podle svých zvyklostí 
slavili svůj ohyzdný svátek u pramene Panias,2 který vyvěral z hory 

1 starodávné město v Malé Asii, na poloostrově Kyzikos, nyní Kapidaghi v Turecku
2 Banias
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Hermon, odkud pramení i řeka Jordán. V tento svátek přinášeli 
běsovi, který tam žil, oběť, a tato oběť před jejich zraky zmizela, 
neboť běs ji uchopil a učinil ji neviditelnou. Bludem zaslepení lidé 
měli tento běsovský klam za velký zázrak a oslavovali ho.

Kristův služebník Asterius tam právě byl a viděl toto běsovské 
slavení ohavné modloslužby. Nejdříve měl kvůli bludu a duševní 
slepotě svedeného lidu v srdci bolest, ale pak pozvedl své oči i ruce 
k nebi a pomodlil se s vírou ke Kristu Bohu, aby běsa, který svádí 
lid, z toho místa vyhnal. V tu chvíli byl běs Boží mocí vypuzen a 
toto běsovské mámení ustalo. Oběť byla dále vidět, nemizela, jako 
dříve ani se nestávala neviditelnou. Když přestal podvodný zázrak, 
přestaly i oslavy a lidé se tam více neshromažďovali. Tak víra a 
modlitba svatého Asteria očistily místo od běsovské poskvrny.

K Asteriovu utrpení za Krista došlo Božím řízením tak: V jiné 
Caesareji, která se nazývala Palestinskou, byl voják Marinus, který 
neohroženě vyznal, že je křesťan. Hlasitě oslavoval jméno Ježíše Kris-
ta a hanil modlářskou ohavnost. Soudce ho odsoudil k trestu smrti. 
Svatého mučedníka Marina vyvedli za město a usekli mu hlavu. 
V hodinu popravy tam Božím řízením přišel sv. Asterius a viděl jeho 
mučednickou smrt. Sňal ze sebe drahocenný oděv, rozprostřel ho 
na zemi, vzal mučedníkovo tělo i jeho hlavu, zabalil je do oděvu, vzal 
na záda, odnesl a důstojně pochoval. Pro tento skutek se sám stal 
hodným mučednické koruny. Ohavní modláři ho zajali a rovněž mu 
sťali hlavu mečem. Stalo se to roku 260. Stanul spolu se sv. Mari-
nem před nebeským Králem, Kristem, v zástupu svatých mučedníků.

Císař Valerianus byl krátce poté Bohem potrestán za nemilosrdné 
prolévání křesťanské krve a zajat perským králem Šápúrem I. Ten 
mu nechal sedřít z těla kůži a posypal ho solí. Tak tento mrzký člo-
věk zle zahynul a už za svého života zakusil začátek věčných muk.

(Asteriova památka se v západní církvi slaví 3. března.)

ZJEVENÍ IKONY TOLGSKÉ MATKY BOŽÍ

V létě roku 1314, za dnů metropolity Kyjevského a celé Rusi, sv. 
Petra, když v Jaroslavli zaujímal knížecí stolec zbožný kníže David 
Fjodorovič, byl rostovským a jaroslavlským biskupem Prochor (ně-
kdy nazývaný Trifon1).

1 krátce před smrtí se zřekl biskupské služby a vrátil se do Spasského 
monastýru v Jaroslavli, kde přijal v schimě jméno Trifon
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Jednou se rozhodl, že opět 
navštíví své stádo. Byl v mo-
nastýru ctihodného Kirilla na 
Bílém jezeře a odtud se svým 
doprovodem plul lodí dolů po 
řece Šeksně, která se vlévá do 
Volhy, a potom po Volze po-
kračoval do Jaroslavle. Nebyli 
příliš daleko od města, když 
se den již nachýlil a nastávala 
noc. Přistáli u břehu pod horou 
na té straně Volhy, kde leželo 
město. Vystoupili na horu a po-
stavili tam stan právě naproti 
místu, kde se do Volhy vlévá 
říčka Tolga. Celá ta strana Volhy byla pokryta hustým lesem.

O půlnoci se biskup vzbudil a uviděl, že jeho stan je osvětlen. 
Rychle vstal, vyhlédl ze stanu a uviděl, že všichni jeho společníci, 
kněží, klerici, sluhové i stráž, spí a velké světlo ozařuje celý kraj. 
Otočil se k řece a na protějším břehu si všiml jasného, ohnivého 
sloupu, který zářil nevýslovným světlem. Uviděl i most přes Vol-
hu, který k tomu sloupu vedl. Biskup se tomuto zjevení s velkou 
bázní divil. Pomodlil se k Bohu, vzal svou biskupskou hůl, vyšel ze 
stanu, aniž by někoho probudil, a šel k řece. Vyšel na most, ale ve 
skutečnosti šel po vodě jako po dřevě, protože na tom místě nikdy 
most nebyl. Z Božího příkazu voda zhoustla a vytvořila jakoby most 
pod jeho nohama.

Přešel na druhou stranu, přiblížil se k sloupu a uviděl obraz 
Přečisté Panny a Bohorodičky, která držela na rukou děťátko, na-
šeho Pána Ježíše Krista. Obraz nebyl zavěšen na stromě, ale stál ve 
vzduchu asi tři metry od země, takže na něj člověk nemohl ze země 
dosáhnout. Biskup se začal vroucně modlit, až mu tekly z očí slzy. 
Dlouho se modlil a pak se vrátil zpět. Zapomněl však na místě, kde 
se modlil, svou hůl. Znovu přešel přes řeku po vodě jako po mostě 
a vešel do svého stanu, zatímco ještě všichni spali, a nikdo se o 
jeho pouti na druhý břeh Volhy nedozvěděl. Klidně spal až do rána.

Když se rozednilo a všichni se probudili, zazpívali jako obvyk-
le ranní chvály. Nastal čas sejít ke břehu, aby se opět nalodili, a 
sluhové začali hledat biskupskou hůl, ale nenacházeli. Oznámili 
biskupovi, že neví, kam se poděla, ač předešlého dne stála ve sta-
nu. Biskup si vzpomenul, že zapomněl hůl na druhém břehu řeky 
a pochopil, že Bůh chce, aby se ten zázrak stal známým. Ukázal 
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rukou za Volhu, neboť pro slzy nemohl mluvit. Pak tichým hlasem 
promluvil a vyprávěl jim všechno po pořádku, jak se dostal na pro-
tější břeh Volhy a co tam viděl. Přikázal jim, aby přepluli řeku jím 
naznačeným směrem a popsal, kde mají hůl hledat.

Sluhové přepluli Volhu a vydali se hledat biskupskou hůl. Na 
označeném místě nalezli ikonu Přečisté Bohorodičky, už ne však 
ve vzduchu, ale stála na zemi mezi stromy a biskupská hůl ležela 
vedle ní. Poklonili se před ikonou, vzali hůl, vrátili se k biskupovi 
a pověděli mu o ikoně Bohorodičky. Biskup na danou chvíli odložil 
návštěvu města a se všemi lidmi, kteří byli s ním, přeplul Volhu. 
Když uviděl obraz Bohorodičky, ihned poznal, že je to ten, který 
viděl v noci obklopený jasnou září v podobě sloupu. Padl na tvář a 
celým srdcem a s vřelými slzami se modlil. Pak s úctou políbil ikonu 
a radoval se a veselil duchem. Také všichni přítomní se neubránili 
radostným slzám a dlouho se na tom místě modlili. Bylo to zázračné 
zjevení ikony Bohorodičky, které se událo 8. dne měsíce srpna, kdy 
si připomínáme památku sv. Emiliána, kyzického biskupa.

V touž hodinu začal svatý biskup Prochor svýma rukama kácet 
stromy, očišťovat to místo a připravovat dřevo na stavbu chrámu. 
Všichni mu s nadšením pomáhali. Toho dne byly položeny základy 
malého chrámu a odpoledne byla jeho stavba dokončena. Zvěst 
o tom všem se dostala do Jaroslavle. Mnoho lidí spěchalo na to 
místo za biskupem — duchovní i laici, staří i mladí, bohatí i chudí, 
zdraví i nemocní. Při pohledu na ikonu Přesvaté Bohorodičky byli 
naplněni nepopsatelnou radostí a vroucně se modlili. Všichni se 
snažili pomáhat v díle, které biskup začal; někteří káceli stromy a 
někteří pomáhali těm, co stavěli. Když chrám dokončili, biskup ho 
ještě téhož dne k večeru posvětil, vnesl do něj zázračný obraz a slou-
žil před ním svatou liturgii. Chrám zasvětil Přesvaté Bohorodičce, 
jejímu uvedení do chrámu. Svátek zjevení ikony Bohorodičky byl 
ustanoven na 8. den měsíce srpna. Všichni nemocní, kteří byli mezi 
lidem přítomni, byli milostí Přečisté Boží Matky uzdraveni. Biskup 
přikázal u chrámu vybudovat i monastýr a ještě téhož dne do něj 
jmenoval igumena. Od té doby byl na tom místě nejprve malý a za 
nějaký čas velký monastýr, který tam je pod Boží ochranou dodnes. 
Nazývá se Tolgský, podle říčky Tolgy, která se tam vlévá do Volhy.

Ode dne zjevení tohoto zázračného obrazu Přesvaté Bohorodičky 
se na tom místě začalo dít mnoho zázraků, z nichž vzpomeneme 
nejvýznamnější. 16. září roku 1392, když byl igumenem ctihodný 
German, zpívali bratři v chrámě ranní chvály. Když po osmém zpěvu 
kánonu ke chvále Bohorodičky kněz zvolal: „Oslavujme písněmi Bo-
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horodičku a Matku Světla!“ najednou z ikony Přesvaté Bohorodičky, 
z její pravé ruky, vytekl vonný olej a naplnil chrám líbeznou vůní. 
Všichni se na ten zázrak s údivem a bázní dívali a velebili Boha a 
Přečistou Boží Matku. Po ranních chválách zpívali moleben (litanie) 
a před koncem zapěli: „Vládkyně, přijmi modlitby svých služebníků“ 
a tehdy z obrazu Dítěte, které Bohorodička držela v náručí — z Jeho 
levé nohy — rovněž vytekl vonný olej. Tak byly na jedné ikoně pa-
trné dva prameny vonného oleje: olej zázračně vytékal z pravé ruky 
Bohorodičky a z levé nohy Krista.

Igumen a bratři prožívali velkou duchovní radost z tohoto přeslav-
ného zázraku, přijímali požehnání skrze pomazání čela svatým ole-
jem a se slzami uctívali Přečistou Pannu a Božího Syna. Tento olej 
v sobě skrýval Boží moc k uzdravení nemocných, neboť kdo měl 
nějakou nemoc a potřel se jím, byl hned uzdraven.

Za nějaký čas jeden významný bojar jménem Nikita byl moske-
vským knížetem poslán do bělozerské oblasti. Když s manželkou a 
služebnictvem dorazil do Jaroslavle, nasedli do člunů a pluli proti 
proudu. Nikita měl jediného syna, ještě malého chlapce, jemuž 
nebylo víc než čtyři roky. Chlapec po cestě onemocněl a zemřel. 
Rodiče ho přivezli do tolgského monastýru Přesvaté Bohorodičky 
už mrtvého a chtěli ho tam pochovat.

Otec i matka před zázračnou ikonou Matky Boží neutišitelně plakali 
a naříkali, neboť jiné dítě neměli. Když uložili tělo mrtvého do rakve, 
připravovali vše k pohřbu a už zpívali obvyklé nadhrobní písně, mrt-
vé dítě ožilo a začalo mluvit. Všichni se polekali a současně zaradova-
li, a nejvíc ze všech rodiče. Naplnila je nevýslovná vděčnost. Dítě bylo 
zase živé a zdravé! Vzdávali velké díky Bohu a Jeho Přečisté Matce.

Za několik dní z dopuštění Božího v monastýru vypukl velký požár. 
Plameny rychle zachvátily chrám, takže bratři nemohli otevřít chrámo-
vé dveře a cokoliv odtamtud odnést. Chrám vyhořel se vším, co v něm 
bylo. Všichni mysleli, že shořela i zázračná ikona, a byli proto velmi 
smutní. Po požáru však nečekaně nalezli svatou ikonu v háji poblíž 
monastýru; byla zcela neporušená a obklopená jasným světlem. Zno-
vu ji s radostí vzali a bez prodlení se pustili do stavby nového chrá-
mu, většího a krásnějšího, než byl ten první. Až do dnešních dnů tam 
můžeme vidět překrásnou kamennou budovu chrámu a monastýr.

Milost Přečisté Bohorodičky nepřestává dodnes zázračně působit 
a skrze svatou ikonu jako z pramene podává uzdravení z různých 
neduhů a vyhání z lidí zlé duchy. O těchto zázracích je více napsáno 
v samotném monastýru.
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SVATÝ APOŠTOL MATĚJ

Svatý apoštol Matěj pochá-
zel z Betléma, z kmene Judy. 
Od dětství studoval v Jeruza-
lémě posvátné knihy a Boží 
zákon pod vedením svatého 
starce Simeona. Slyšel ká-
zání a učení Kristovo a viděl 
i Jeho zázraky. Byl pronik-
nut láskou ke Kristu, pohrdl 
vším, co je ve světě, a násle-
doval Ho spolu s jinými učed-
níky. Při pohledu na Krista 
byl uchvácen a sytil se slovy 
vtěleného Boha.

Nejprve byl sv. Matěj jed-
ním ze sboru sedmdesáti. Po 
dobrovolném utrpení, smrti, 
vzkříšení a nanebevstoupení 

našeho Pána Ježíše Krista byl připojen k apoštolům. Svatý Petr, 
první mezi apoštoly, stanul v prvotní církvi uprostřed a prohlásil, 
že je potřeba, aby se obsadilo místo po Jidášovi, který odpadl a za-
hynul, aby tak dvanáctka apoštolů, která byla na počátku Pánem 
vybrána, zůstala nezměněná. Vybírali mezi dvěma: mezi Josefem 
zvaným Barsabáš a sv. Matějem. Pomodlili se a řekli: „Ty, Pane, 
znáš srdce všech lidí; ukaž, koho z těch dvou sis vyvolil, aby převzal 
místo v této apoštolské službě, kterou Jidáš opustil a odešel tam, kam 
patří.“ Potom jim dali losy a los padl na Matěje; tak byl připojen k 
jedenácti apoštolům.

Svatý Matěj hlásal Krista, obcházel města i vesnice a všude zvěs-
toval spásu zjevenou světu. Nejen židům, ale i pohanům nesl jako 
vyvolená nádoba Kristovo jméno. Hlásal evangelium i v Etiopii a 
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vytrpěl tam mnoho muk. Byl vláčen a bit, pověšen na mučidla, jeho 
tělo drásali železem a pálili ohněm. Ve všech těchto mukách ho 
posiloval Kristus, proto je s radostí přijímal a mužně trpěl.

Kristův apoštol také usilovně kázal Kristovo evangelium i v Make-
donii. Pohané se ho však chopili a chtěli vyzkoušet sílu víry, kterou 
hlásal. Dali mu vypít jed, který způsoboval slepotu. Svatý apoštol ve 
jménu Kristově jed vypil a nijak mu neuškodil. Navíc ještě zázračně 
uzdravil lidi oslepené tímto jedem, jichž bylo více než 250. Kladl na 
ně ruce, vzýval Kristovo jméno a oni prozřeli.

Závistivý ďábel to nemohl snést a ukázal se pohanům v podobě 
malého chlapce, který přikazoval zabít Matěje, neboť ničí úctu k bě-
sům. Když se chtěli apoštola zmocnit, on chodil uprostřed nich, ale 
pro ně byl neviditelný. Tři dny ho hledali a nenašli. Pak se jim svatý 
ukázal a dobrovolně se jim vydal do rukou. Svázali ho a uvrhli do 
žaláře. Tam se mu zjevil ďábel a s hněvem proti němu skřípal zuby. 
Následující noci však před ním stanul ve velkém světle Pán Ježíš a 
osvobodil ho z pout. Otevřel dveře temnice a pustil ho na svobodu.

Když nastal den, svatý apoštol opět stál mezi lidem a směle hlásal 
Krista. Někteří, kteří měli zatvrzelé srdce, nejenže jeho kázání ne-
uvěřili, ale ještě se i rozlítili a chtěli na něj vztáhnout své vražedné 
ruce. Najednou se však otevřela zem a pohltila je. Ti, kteří zůstali, 
se zděsili, obrátili se ke Kristu a nechali se pokřtít.

Apoštol se pak znovu vrátil do Judska a také tam hlásal Boží 
slovo. Mnoho synů Izraele obrátil ke Kristu; přesvědčoval je zname-
ními a zázraky. Slepým ve jménu Kristově navracel zrak, hluchým 
sluch, malomocné očišťoval, z lidí vyháněl běsy, pozvedal chromé a 
umírající navracel k životu.

Matěj nazýval Mojžíše svatým a přikazoval zachovávat Dekalog, 
napsaný Bohem na kamenných deskách. Současně však vyučoval 
víře v Krista, který přijal tělo z neposkvrněné Panny a kterého sám 
Mojžíš předpověděl znameními, předobrazy i prorockými slovy a 
sám Bůh Otec Ho poslal ke spáse světa. Svatý Matěj jim tlumočil, co 
proroci předpověděli o Kristu, a dokazoval, že všechna tato proroctví 
se naplnila na Mesiáši, který přišel.

V té době byl mezi židy prvním veleknězem Annáš II., který ne-
náviděl Krista, rouhal se Jeho jménu a pronásledoval křesťany. Na 
jeho rozkaz shodili ze střechy chrámu svatého apoštola Jakuba, 
Pánova příbuzného, a zabili.

Když sv. Matěj procházel Galileou, přicházel na židovská shro-
máždění a hlásal Krista Syna Božího, židé zaslepení nevěrou a zlo-
bou vzplanuli hněvem, chytili ho a přivedli k veleknězi Annášo-
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vi, do Jeruzaléma. Velekněz svolal synedrion a Kristova apoštola 
předvedl k výslechu. Začal ke shromáždění promlouvat a rouhal se 
Božímu Synu, Pánu Ježíši Kristu. Zakončil slovy: „Ten, který stojí 
před námi, učedník Ježíše, je hoden smrti! Ať si vybere: buď se od-
řekne víry v Krista a zůstane naživu, anebo se bude dále nazývat 
křesťanem a zemře.“

Svatý Matěj pozvedl ruce vzhůru a řekl: „Muži bratři, o vině, kte-
rou mi připisujete, není třeba mnoho mluvit. To, že jsem křesťan, není 
provinění, ale sláva!“ Velekněz Annáš vykřikl: „Copak to není provi-
nění, mít Starý zákon za nic a přijímat marné a čarovné báchorky?!“ 
Svatý odpověděl: „Vyslechnete-li má slova, odhalím vám, že to, co 
my hlásáme, nejsou báchorky ani čáry, ale pravda sama, odedávna 
potvrzená Zákonem.“

Když velekněz souhlasil, že si ho vyslechnou, sv. Matěj otevřel 
svá apoštolská ústa a začal dokazovat z knih Starého zákona, že 
se jedná o předobrazy a proroctví, která se vztahují na Ježíše Kris-
ta. Bůh Ho zaslíbil praotcům, Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, 
když řekl, že z nich vzejde muž, jímž budou požehnána všechna 
pokolení. Dále řekl, že i David o tom svědčí, když říká: „Budou si 
jím žehnat, všechny národy ho budou blahoslavit!“ Také hořící keř 
byl předobrazem Kristova vtělení a narození z čisté Panny, jak to 
potvrdil prorok Izaiáš slovy: „Hle, panna počne a porodí Syna a 
dají mu jméno Immanuel, což znamená: ‚Bůh s námi‘.“ Mojžíš jasně 
prorokoval: „Proroka vám pozvedne Pán z vašich bratří jako i mne, 
jeho poslouchejte ve všem, co vám bude říkat.“ Tentýž Mojžíš podal 
předobraz Jeho dobrovolného utrpení, když povýšil hada na poušti, 
a Izaiáš řekl: „Povedou ho jako ovci na porážku…, bude započten 
mezi zločince.“ Předobrazem Jeho vzkříšení na třetí den byl Jonáš, 
který vyšel z útrob velryby bez újmy.

Svatý Matěj jim mnoho vysvětloval o Ježíši Kristu z jejich ži-
dovských knih, ale velekněz Annáš to nemohl snést, rozzuřil se a 
s hněvem na něj křičel: „Jak se opovažuješ sahat na Zákon?! Copak 
ti nejsou známá slova Písma: ‚Jestliže vystoupí nějaký prorok nebo 
jasnovidec v Izraeli a bude vás chtít odvrátit od zákonů Pána našeho 
Boha, ať je tento člověk vydán smrti!‘?“ Svatý Matěj klidně odpověděl: 
„Ten, o kterém mluvím, není jen prorok, ale Pán proroků. On je Bůh, 
Boží Syn, a Jeho božství se projevilo pravdivými znameními. Skrze 
ně jsem v Něj uvěřil i já a doufám, že ve vyznání Jeho přesvatého 
jména neochvějně vytrvám až do konce.“

Velekněz se otázal: „Dáme-li ti čas na rozmyšlenou, budeš činit po-
kání?“ Svatý odvětil: „Ať se nestane, abych se odvrátil od Pravdy, 
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kterou jsem našel — od Ježíše Nazaretského, jehož jste se vy 
zřekli a vydali Ho na smrt, pravého Syna Božího, rovného Otci, 
stejné přirozenosti s Ním, Toho, který byl od počátku. Srdcem 
v Krista věřím a ústy vyznávám, že jsem Jeho služebníkem!“

Tehdy si velekněz zacpal uši, skřípal zuby a zlostně začal kři-
čet: „Rouhá se! Rouhá se!“ a dodal: „Ať poslouchá zákon!“ Hned 
otevřeli knihu Zákona a četli místo, kde bylo napsáno: „Kdokoli se 
bude rouhat svému Bohu, ponese následky svého hříchu. Kdo bude 
lát jménu Hospodinovu, musí zemřít. Celá pospolitost ho bez milosti 
ukamenuje. Tak odstraníte zlo z Izraele.“

Po přečtení tohoto místa, řekl velekněz Kristovu apoštolovi: „Tvá 
slova svědčí proti tobě. Tvá krev dopadne na tvou hlavu.“ Potom 
velekněz odsoudil Kristova apoštola k smrti ukamenováním. Vzali 
svatého a vedli ho na popravu na místo, nazvané Betlaskila. Házeli 
na něj kamení a on pozvedl své ruce k nebi a odevzdal Pánu svého 
ducha. Jeho vrazi, aby se zavděčili Římanům, usekli podle římských 
zvyklostí Kristovu apoštolovi po jeho smrti hlavu, jako by byl protiv-
níkem císaře. Tak svatý apoštol Matěj po hrdinném vyznání našeho 
Pána Ježíše Krista zakončil svou životní cestu.

MUČEDNÍK GABRIEL GARCÍA MORENO

Gabriel García Moreno se narodil 24. prosince 1821 v Ekvádo-
ru. Roku 1854 studoval v Paříži, kde sice hájil svou víru, ale nežil 
podle ní. Když jednou v řeči potíral nepřátele církve, odpověděl mu 
jeden z nich: „Vaše důkazy jsou pádné, ale vy sám považujete své 
náboženství za příliš obtížné a neplníte jeho povinnosti právě tak, 
jako my. Kdy jste byl naposledy u zpovědi?“
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García Moreno se zarazil. Avšak nezlobil se, naopak, z vděčnosti 
stiskl svému odpůrci ruku a řekl: „Dnes máte ještě pravdu, zítra ale 
už ne! Dávám vám své čestné slovo.“ Ještě v ten den šel ke svaté 
zpovědi a od té doby byl vzorným křesťanem.

Když vystudoval, stal se advokátem ve své vlasti. Bojoval proti 
zednářské vládě. Svou spravedlností a laskavostí si tak získal důvěru 
lidu, že byl zvolen prezidentem republiky.

Byl velkým ctitelem Nejsvětějšího Srdce Páně. Denně chodil na 
mši a každou neděli k přijímání. V roce 1869 učinil v konstituci ka-
tolicismus národním náboženstvím Ekvádoru a v roce 1873 zasvětil 
Ekvádor Nejsvětějšímu Srdci Páně.

Ačkoliv byl neúnavně veřejně činný, nezanedbával vnitřní život. 
Jeho vlastnoručně napsaná předsevzetí se našla v jeho modlitební 
knížce: „Každé ráno se budu zvlášť modlit o milost pokory. Ka-
ždý den půjdu na mši svatou, budu se modlit růženec a přečtu 
si kapitolu z Následování Krista. Stále budu pamatovat na 
Boží přítomnost, zvláště při řeči, abych opanoval svůj jazyk. 
Nikdy nebudu mluvit o sobě, jen pokud bych se přiznal k chy-
bám a nedostatkům. Při všem jednání nechci mít před očima 
nic jiného, než větší slávu Boží.“

Byl dobročinný až do krajnosti. Manželka mu jednou řekla: „Bylo 
by na čase, abychom jednou uspořádali reprezentační hostinu.“ Od-
pověděl: „Už jsem ji uspořádal.“ ,,A kde?“ „V nemocnici pro chudé.“

Protože zakročil proti nevěře, nenáviděli ho ti, kdo si říkají libe-
rálové, svobodomyslní. Hájil se takto: „Nevěra se vychloubá, že je 
svobodomyslná. Avšak já se ptám, kdy a kde popřála nevěra svobodu 
pravověrným? Moje heslo je: svoboda všemu, jen ne zlu.“

Lid Morena miloval a roku 1875 jej opět zvolil za prezidenta 
republiky. Zednářská lóže ale prohlásila, že García se svého znovu-
nastolení nedožije. Moreno napsal dopis papeži Piu IX. a prosil ho 
o požehnání: „...abych měl sílu a světlo, které tolik potřebuji, abych 
byl až do konce věrným synem našeho Vykupitele“ a dodal, že lóže 
okolních států podněcované Německem usilují o jeho smrt.

García tehdy také napsal list svému příteli: „Chystá se na mne 
zákeřná vražda. Jsem šťastný, že budu moci zemřít pro víru. S Bo-
hem! Na shledanou v nebi!“

Krátce před smrtí prezidenta navštívil známý kněz. Řekl mu, že 
slyšel, že vrazi chtějí dovést svůj plán do konce a Morena nabádal, 
aby učinil odpovídající opatření. Prezident odpověděl, že on o všem 
ví a že jediné opatření, které může učinit, je připravit se na to, že 
stane před Bohem.
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Dne 5. srpna mu oznámili, že následující den vypukne revoluce. 
Řekl: „Jsem připravený objevit se před Boží tváří!“ Celou noc probděl 
na modlitbách. Ráno šel jako obvykle do kostela na mši svatou a k 
svatému přijímání. Když vyšel z kostela směrem k Národnímu paláci, 
byl napaden. Útočníci mu zasadili 14 ran mačetou a zasáhli šesti 
výstřely. Padl k zemi a pronesl svá poslední slova: „Bůh neumírá!“ 
Umírajícího prezidenta odnesli do katedrály, k oltáři bolestné Matky 
Boží, kde mu kněz udělil svátostné rozhřešení a poslední pomazá-
ní. Zde García, u paty kříže, který nosíval na ramenou v procesí ve 
Svatém týdnu, odpustil svým vrahům a vypustil svou duši. Stalo 
se to 6. srpna 1875.

20. prosince 1939 byl zahájen proces blahořečení Garcíi Morena, 
poté co Mgr. Polit, arcibiskup z Quita, již dříve zkoumal otázku jeho 
mučednické smrti. V roce 1958 byla vydána modlitba za kanoni-
zaci Garcíi Morena, avšak brzy po II. vatikánském koncilu byl celý 
proces zmrazen.
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SVATÝ MUČEDNÍK VAVŘINEC (LAURENTIUS)
A SVATÝ PAPEŽ SIXTUS

Císař Valerianus (253–260) 
zajal papeže Sixta II. i s něko-
lika jeho jáhny. Sixtus byl pů-
vodem Řek, pocházel z Athén. 
Nejprve byl fi losofem a pak se 
stal Kristovým učedníkem. Když 
v roce 257 zabili za Krista pape-
že sv. Štěpána I., byl místo něj 
na papežský stolec, jako na jis-
tou smrt, jmenován sv. Sixtus. 
V těch dobách nebylo papeže, 
kterého by minul kalich utrpení.

Svatý Vavřinec viděl, jak sva-
tého papeže Sixta vedou do věze-
ní a zavolal na něj: „Kam jdeš, 
otče, bez syna? Kam kráčíš, 
svatý biskupe, bez svého jáh-
na? Vždyť jsi nikdy nekoná-

val svatou oběť bez svého služebníka, a nyní chceš svou oběť 
dokonat beze mne?! Nebyl jsem snad věrný svým povinnostem? 
A když jsem byl s tebou při přinášení svaté Kristovy oběti, proč 
bych neměl spolu s tebou prolít za Krista krev?“ Svatý Sixtus 
mu odpověděl: „Milý synu, vždyť tě neopouštím, ale tebe čeká za 
víru v Krista zkouška těžší. My starcové dokonáváme lehčím bojem, 
tobě však, statečnému mladíkovi, je určen boj krutější, ale i vítězství 
slavnější. Nenaříkej, za tři dni mě budeš následovat. Zatím jdi, seber 
všecky církevní poklady a rozdej je žebrákům, chudým a potřebným.“

Svatý Vavřinec šel a vzal všechny chrámové nádoby a poklady. 
Hledal po celém městě skrývající se kleriky a chudé křesťany, a koho 
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našel, tomu dával na jeho potřeby. Přišel i na pahorek nazývaný 
Caelius, kde potkal křesťanku jménem Cyriaka, která byla vdovou 
už třicet dva let. Skrývala u sebe mnoho křesťanů s presbytery a 
kleriky. Svatý Vavřinec sem v noci přinesl stříbro, oděvy a další 
potřebné věci a umyl nohy Božím služebníkům i jiným křesťanům. 
Vdova Cyriaka se před ním uklonila a řekla: „Prosím tě, služebníku 
Kristův, polož mi ruce na hlavu, neboť trpím krutou bolestí.“ Svatý jí 
dal ručník, kterým utíral nohy, udělal jí nad hlavou znamení kříže a 
vložil na ni ruce se slovy: „Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista buď 
zdráva!“ Po této modlitbě byla vdova hned uzdravena.

Téže noci se sv. Vavřinec vydal na shromáždění křesťanů, které 
se konalo v Narcisově domě na ulici Vicus Canarius. Umyl jim nohy 
a dal jim na jejich potřeby značnou část z církevního majetku. Když 
odtamtud odešel, dozvěděl se, že v Nepotiánově kryptě se skrývá 
mnoho křesťanů. Šel za nimi, aby jim zanesl jídlo a jiné potřebné 
věci. Nalezl zde až sedmdesát tři křesťanů, mužů a žen. Mezi nimi 
byl i presbyter sv. Justin. Umyl starším nohy, rozdělil mezi ně po-
slední stříbro, co ještě měl, a odešel.

Uslyšel, že svatého papeže Sixta vedou s dvěma jáhny k soudu 
do chrámu bohyně Tellus. Papež byl postaven před císaře Valeri-
ana a ten mu řekl: „Máme soucit s tvým stářím a chceme jen tvé 
dobro. Proto nás poslechni a přines bohům oběť!“ Svatý odpověděl: 
„Měj raději soucit sám se sebou a neurážej nebeského Boha. Čiň 
pokání z prolévání krve svatých, abys bídně nezahynul.“ Vladař se 
rozhněval, když slyšel tato slova, a zvolal: „Jestliže tohoto člověka 
nezničíme a nevytneme ze země živých, nikdo se nebude podřizovat 
vládě a poslouchat ji. Ať je potrestán smrtí!“ Jeden z jáhnů se obrá-
til k mučiteli a nebojácně pravil: „Ty ničemníku, kdybys uposlechl 
napomenutí našeho otce, unikl bys věčným mukám, která tě čekají!“ 
Valerianus vykřikl: „Jak dlouho budou ještě tito muži žít a hrozit 
nám mukami?! Veďte je do Martova chrámu, aby tam přinesli oběti!“

Martův chrám byl za hradbami před Appiovou branou. Když sem 
přivedli svaté, papež pohlédl na chrám a pronesl: „Ať tě Kristus, Syn 
živého Boha, rozdrtí!“ Než přítomní křesťané stačili říci „Amen!“, 
začalo takové zemětřesení, že část chrámu se zřítila a modla v něm 
se roztříštila.

Svatý Vavřinec zavolal na papeže: „Neopouštěj mě, otče, už jsem 
rozdal poklad, který jsi mi svěřil.“ Jakmile vojáci slyšeli o pokladu, 
zmocnili se sv. Vavřince a zadrželi ho. Papeže i s jáhny na pahorku 
před chrámem sťali a jejich těla ponechali na místě nepochovaná. 
Když nastala noc, přišli presbyteři, jáhni i jiní křesťané, vzali jejich 
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důstojná těla a papeže Sixta uložili v Kalixtových katakombách. 
Jáhny Felixe a Agapeta pochovali v Pretextatových katakombách.

Po popravě svatého papeže Sixta vojáci přivedli sv. Vavřince před 
císaře a řekli mu: „Zajali jsme Sixtova arcijáhna, který převzal od 
svého biskupa poklad a někde ho schoval.“ Císař Valerianus nařídil 
městskému prefektovi: „Vyslýchej ho, kde jsou církevní poklady, a 
přinuť ho, aby se poklonil bohům. Nebude-li chtít prozradit, kde je 
poklad, ani se poklonit bohům, ať zahyne v mukách!“

Prefekt se domníval, že církev má velké poklady a že je Vavřinec 
ukrývá, vyzval ho proto, aby je neprodleně vydal císaři. Vlídně a úlisně 
řekl: „Vy křesťané si stěžujete, že se s vámi nakládá krutě, a co děláte 
pro svou vlast? Vidíte, císař nyní válčí s Persií, peníze docházejí a stát 
je potřebuje. O vás křesťanech je však známo, že u oběti užíváte zlaté 
nádoby, že pijete svěcené víno ze stříbrných pohárů a zapalujete svíce 
na zlatých svícnech. Váš Bůh, jehož židé ukřižovali, nerazil peníze, 
žil v chudobě, povzbuzoval vás k chudobě a napomínal dávat císaři, 
co je císařovo. Vydejte mi všechny své poklady a spokojte se s tím, že 
se obohatíte dobrými skutky.“ Vavřinec mu vlídně odpověděl: „Ano, 
nezapírám, Naše církev má znamenité poklady, jaké ani císař ve svém 
paláci nemá, a dáš-li mi lhůtu tří dnů, abych je snésti mohl, ukážu ti je.“

Prefekt radostně svolil a těšil se, že spatří množství zlata a stříbra. 
Vavřinec mezitím shromáždil všechny křesťanské chudé, nemocné, 
mrzáky, starce, vdovy a sirotky. Pak prefekta pozval, aby si přišel 
církevní poklady prohlédnout a pravil: „Pohleď, to jsou poklady 
naší církve! To je naše zlato, stříbro a perly, které jsem ti slíbil 
ukázat a dát. Nehněvej se, pokud jsi čekal něco jiného. Pama-
tuj, že zlato, po němž dychtíš, je pomíjivé a je zdrojem velkého 
zla. Jsou však i statky nehynoucí, ctnosti a dobré skutky. Vez-
mi si tyto naše poklady, pečuj o ně, a právě tím obohatíš sebe, 
rozmnožíš slávu římského města a bohatství císaře.“ Zklama-
ný prefekt zlostně vykřikl: „Darebáku! Tuto očividnou potupu tvrdě 
potrestám. Vím, že vy křesťané toužíte po smrti, ale ty nezemřeš tak 
rychle! Ne, chci, abys zahynul zdlouhavou a o to bolestnější smrtí.“

Prefekt vzal Vavřince a vydal ho vojevůdci a vězeňskému dozor-
ci Hippolytovi, aby ho střežil ve vězení. Hippolyt zavřel Vavřince 
v temnici s jinými vězni, mezi nimiž byl i Řek jménem Lucilius, 
jehož věznili již dlouho. Lucilius proto velmi plakal, až z pláče zcela 
oslepl. Svatý Vavřinec mu řekl: „Věř v Syna Božího, našeho Pána 
Ježíše Krista, nech se pokřtít a On ti vrátí zrak.“ Slepý odpověděl: „Už 
dávno se chci nechat pokřtít v Kristově jménu.“ Vavřinec se ho zeptal: 
„Věříš celým srdcem?“ Slepý s pláčem odpověděl: „Věřím v Pána 
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Ježíše Krista, marných model se odříkám a plivu na ně!“ Hippolyt 
trpělivě poslouchal jejich rozhovor, protože chtěl vědět, zda se oči 
slepého otevřou, a jak se otevřou. Svatý Vavřinec nejprve Lucilia 
přijal za katechumena, pak požehnal vodu a pokřtil ho. Hned se 
mu otevřely oči a zvolal: „Požehnaný Pán Ježíš Kristus, věčný Bůh, 
který mi navrátil zrak!“

O tomto zázraku se dozvěděli i jiní slepí a začali přicházet za 
sv. Vavřincem do temnice. On vzýval jméno Ježíše Krista, žehnal 
jim oči znamením kříže a jim se vracel zrak. Když Hippolyt viděl, co 
se děje, velmi se divil. Pak požádal sv. Vavřince: „Ukaž mi církevní 
poklady!“ Svatý mu slíbil: „Jestli uvěříš v Boha Otce všemohoucího i 
v Jeho Syna Pána Ježíše Krista, uzříš poklad a obdržíš život věčný.“ 
Hippolyt na to: „Jestli se skutečně splní, co říkáš, udělám vše, co 
přikazuješ.“ Svatý mu odpověděl: „Poslechni mě a učiň, co ti říkám. 
Odřekni se němých a hluchých model a přijmi křest svatý.“

Hippolyt souhlasil a vyvedl Vavřince z vězení do svého domu. 
Vavřinec přijal Hippolyta za katechumena, poučil ho o svaté víře a 
pak ho pokřtil. Během křtu Pán Hippolytovi ukázal zázračné vidění 
nebeské radosti. To byly ty poklady, o kterých mu Vavřinec řekl, 
že mu budou odhaleny. Po křtu Hippolyt, pln údivu, zvolal: „Viděl 
jsem nevinné duše ve velké radosti!“ a dodal, „ve jménu Pána Ježíše 
Krista tě prosím, abys pokřtil celý můj dům.“ Svatý pokřtil všechny, 
kdo byli v jeho domě, muže i ženy, celkem devatenáct duší.

Tehdy Hippolyt obdržel příkaz od císaře Valeriana, aby přivedl 
Vavřince. Vladař, naplněn hněvem, dal strhnout z Vavřince oděv, 
natáhnout ho na skřipec a krutě zmrskat biči z tenkých řetízků 
s ostrými háčky na konci. Mučedník byl krutě bit, až se země pod 
ním zabarvila krví. Pak Valerianus rozkázal přestat bít mučedníka, 
zvednout ho ze země a přinést železné lože i desky, olověné pruty a 
jiné nástroje mučení. Rozkázal bít Vavřince olověnými pruty. Svatý 
zvolal: „Pane Ježíši Kriste, přijmi mého ducha!“ V tu chvíli se k němu 
ozval hlas shůry: „Ještě více máš trpět.“ Všichni ten hlas slyšeli.

Mučitel bez míry běsnil a volal: „Muži římští, národní shromáždě-
ní, slyšíte hlas běsů, jak utěšují tohoto čaroděje a svatokrádežníka, 
který ani naše bohy nectí, ani mne, císaře, neposlouchá, ani muk se 
nebojí?!“ A nařídil Vavřince znovu bít ostrými biči s háčky. Svatý 
se v těchto mukách veselil a katovi se vysmíval. Pak řekl: „Požeh-
naný jsi, Pane, Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, děkuji Ti, že 
nám nehodným prokazuješ svou milost. Ještě tě však prosím: daruj 
mi svou milost, aby ti, kteří jsou kolem a hledí na mě, poznali, jak 
utěšuješ své služebníky!“
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Když se tak svatý modlil, jeden z vojáků, co stál vpředu, jménem 
Roman, uvěřil v Krista a zvolal: „Svatý Vavřinče, vidím jasného mla-
díka, jak stojí u tebe a plátnem otírá tvé rány i celé tvé tělo! Prosím tě 
ve jménu Krista Pána, který ti poslal svého anděla, neopouštěj mě!“ 
Valerianus řekl prefektovi: „Ten čaroděj nad námi zvítězil!“ Nařídil 
sejmout mučedníka z mučidel a Hippolytovi přikázal, aby ho uvrhl 
do věznice. Voják Roman přinesl k sv. Vavřinci nádobu s vodou, padl 
mu k nohám a se slzami ho prosil, aby ho pokřtil. Když přijal křest, 
vojáci se ho ihned chopili a vedli k císaři. Než ho začali vyslýchat, 
zvolal: „Jsem křesťan!“ A císař hned přikázal, aby ho sťali mečem.

Císař Valerianus i prefekt rozkázali připravit soud a předvést 
Vavřince k poslednímu výslechu. Valerianus řekl sluhům: „Přineste 
železné lože, aby na něm pyšný Vavřinec této noci odpočíval.“ Přinesli 
železné lože a položili na něj mučedníka.

Na rozkaz prefekta byl 
Vavřinec spoután a odvle-
čen na Viminalský pahorek 
na Tiburské silnici. Potom 
byla na jeho příkaz rozpá-
lena hranice, a když z ní 
zůstala hromada žhavého 
uhlí, přivázali mučedníka 
na železný rožeň a položi-
li na rozpálené uhlí, aby 
byl pomalu upálen. Vavři-
nec ležel na rozžhaveném 
uhlí jako obětní beránek. 
Ohnivý žár pronikal jeho 
kůži, svaly, krev i kosti a 
působil mu strašné bolesti. 
On však muka snášel tiše, 
zmužile a radostně. Když 
už tělo bylo na jedné stra-

ně upečené, řekl prefektovi: „Dej mě obrátit, na této straně jsem už 
dost upečený.“ Když se tak stalo, po chvíli řekl: „Nyní už je mé tělo 
dostatečně upečené, jestli máš chuť, jez!“

Potom prosil Boha, aby se evangelium více a více šířilo do všech 
končin země. Když se takto pomodlil, skonal. Psal se 10. srpen 
roku 258.
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SVATÁ PANNA A MUČEDNICE ZUZANA
A JINÍ MUČEDNÍCI

Za vlády Diokleciána a Maxi-
miana Herkulia žil v Římě presby-
ter jménem Gabinus, rodný bratr 
římského papeže Caia (283–296). 
Bratři pocházeli z významné-
ho rodu, byli příbuznými císaře 
Diokleciána, ale Dioklecián jimi 
pohrdl a zanevřel na ně kvůli 
křesťanské víře. Presbyter Gab-
inus měl jedinou dceru jménem 
Zuzana, kterou dobře vychoval 
v křesťanském duchu a naučil ji 
bázni Boží i knižní moudrosti.

O její moudrosti se dozvěděl 
i císař Dioklecián a chtěl, aby si 
ji vzal za manželku jeho adop-
tivní syn Galerius Maximianus, 
který se měl stát dědicem trůnu. 
Dioklecián proto poslal za Ga-
binem jeho bratra Klaudia, aby 
s ním promluvil o uzavření man-
želství. V rodině Gabina byli čtyři 
bratři: křesťané Caius a Gabinus, a pohané Klaudius a Maximus, 
kteří patřili k římské nobilitě — byli senátory. Po rozhovoru s Klau-
diem Gabinus požádal svého bratra, papeže Caia, aby přišel do jeho 
domu, a všechno mu vyprávěl. Oba pak zavolali Zuzanu a se slzami jí 
řekli: „Císař Dioklecián k nám poslal našeho bratra Klaudia, aby nám 
oznámil, že chce, aby ses stala manželkou jeho následníka Galeria.“
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Svatá dívka Zuzana s úctou, ale zároveň s rozhodností pověděla 
svému otci a strýci: „Kam se poděla vaše moudrost? Skutečně ji u 
vás nevidím. Kdybych nebyla takovou křesťankou, jakou jsem se 
díky vašim poučením stala, mohl by o tom se mnou někdo mluvit. Proč 
však teď poskvrňujete svá ústa a uši tím, že posloucháte ničemná 
slova a říkáte mi, abych se vdala za odporného tyrana? Kvůli víře 
v našeho Pána Ježíše Krista pohrdám ohavným manželstvím s ohav-
ným mužem a jsem si vědoma, že se tak stanu hodnou mučednické 
koruny.“ Její otec Gabinus se vzpamatoval a pravil: „Dobře, má 
dcero, buď pevná ve víře, kterou máš, abys nebyla zahanbena před 
Pánem a abychom i my od Něj přijali útěchu, když uvidíme ovoce 
tvé neochvějné víry.“ Svatý papež Caius se přidal: „Když jsi byla 
zasvěcena nebeskému Ženichovi, Kristu Bohu, zůstávej až do konce 
v Jeho lásce a zachovávej Jeho přikázání.“

Oba svatí Pánovi služebníci byli naplněni velkou duchovní ra-
dostí, která jim zároveň vháněla slzy do očí, a mnoha duchovními 
slovy Zuzanu utvrzovali.

Za tři dny opět přišel Klaudius s mnoha služebníky do Gabinova 
domu. Právě tam byl i papež Caius. Hovořili spolu pouze oni tři, 
nikdo jiný s nimi nebyl. Zavolali pak svatou pannu Zuzanu. Když 
Klaudius dívku uviděl, z lásky a radosti mu vyhrkly slzy do očí a 
chtěl ji obejmout a políbit. Ona se ale bránila a odvrátila se od něho 
se slovy: „Neposkvrňuj má ústa. Můj Pán Ježíš Kristus ví, že úst jeho 
služebnice se nikdy nedotkla mužská ústa.“ Klaudius jí řekl: „Já tě 
chci políbit jako svou příbuznou, vždyť jsi moje neteř.“ Dívka odpově-
děla: „Není jiný důvod, proč si ošklivím tvé políbení, než že tvá ústa 
jsou poskvrněná modlářskými oběťmi.“

Tato dívčí slova se jako Boží ruka dotkla samotného Klaudiova 
srdce. S pohnutím se jí zeptal: „Co mám dělat, abych svá ústa od 
poskvrny očistil?“ Dívka odpověděla: „Čiň pokání a dej se pokřtít ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Klaudius se obrátil na pape-
že Caia a požádal ho: „Ty mě očisti, neboť lepší je čistý muž, který 
věří v Krista, než ten, který slouží bohům. Já jsem přinesl mnoho 
obětí bohům, před nimiž se sklánějí císařové, ale žádný užitek jsem 
z toho neměl.“

Papež uviděl tuto zvláštní a rychlou změnu, kterou v Klaudiovi 
způsobila Boží milost prostřednictvím slov čisté panny, a s radostí 
mu pověděl: „Poslouchej mě, bratře, dám ti dobrou radu: Přišel jsi 
získat nevěstinu ruku pro syna svého pána. Bůh však chce tebe získat 
pro sebe a chce tě spasit skrze modlitby této dívky, aby také v naší 
rodině byli nalezeni ti, kteří jsou hodni Božího království. Věř v Boha, 
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čiň pokání za prolití krve svatých mučedníků a neotálej s přijetím křtu 
svatého.“ Klaudius se otázal: „Jestliže přijmu křest, budou očištěny 
všechny hříchy mého srdce?“ Papež mu to potvrdil: „Ano, budou, jen 
uvěř celým srdcem.“

Jak to svatá panna Zuzana slyšela, padla k nohám svého strýce 
Caia a prosila: „Pane můj, pro lásku Kristovu tě prosím, neodmítej 
Klaudiovi křest, zachraň jeho duši!“ Papež řekl: „Nejdříve se přesvěd-
číme, jestli opravdu věří v Krista Boha.“ Klaudius vyznal: „Upřímně 
věřím, jen aby mi byly všechny mé hříchy odpuštěny, jak jsi mi slíbil.“ 
Papež pak vyřkl slova: „Ve jménu Pána Ježíše Krista, všemohoucího 
Boha, se ti odpouštějí všechny tvé hříchy.“ Klaudius padl k papežo-
vým nohám, sypal si na hlavu prach a v slzách se modlil: „Pane a 
Bože, věčné Světlo, odpusť mi mé hříchy, které jsem učinil v nevěře a 
z nevědomosti a naplň mě Tvou milostí, aby i mé děti i má manželka 
poznaly, že Ty jediný zachraňuješ ty, kteří v Tebe doufají.“ Tehdy 
ho papež Caius přijal k přípravě na křest, poučil a propustil domů.

Po této události Klaudius s manželkou a dvěma syny přišli v noci 
za svatým papežem Caiem a prosili ho, aby jim udělil křest. Papež 
neodkládal a ihned je pokřtil. Presbyter Gabinus jim byl za kmotra. 
Když Klaudius vystoupil z křestní koupele, ohromen pronesl: „Viděl 
jsem světlo jasnější než slunce, které mě při křtu osvítilo.“ Po křtu 
a pomazání olejem papež sloužil svatou liturgii a podal jim svaté 
svátosti — Tělo a Krev Kristovu. Všichni se radovali v Bohu svém 
Spasiteli nezměrnou radostí. Jméno Klaudiovy manželky bylo Pre-
pedigna. Jména jeho synů byla Alexandr a Cytius.

Od té doby začal Klaudius prodávat své majetky a výtěžek rozdá-
vat chudým. Hledal křesťany, kteří se ukrývali na různých místech, 
tajně za nimi v noci přicházel do věznic a všem, které tam nacházel, 
omýval a líbal nohy. Štědře naplňoval jejich potřeby a poskytoval 
jim jak oděv, tak i každodenní pokrm. Činil to z celého srdce jako 
velké pokání za své dřívější hříchy.

Za několik dní se začal Dioklecián vyptávat na Klaudia, jehož 
poslal ke Gabinovi pro pannu Zuzanu. Chtěl vědět, jakou od něj 
přinesl zprávu. Císaři odpověděli, že Klaudius je nemocen, a on proto 
poslal Klaudiova a Gabinova mladšího bratra, senátora Maxima, aby 
nemocného navštívil a zeptal se na dívku Zuzanu.

Maxim přišel ke Klaudiovi a uviděl svého bratra oděného do ží-
nice, jak se modlí k Bohu. Maxim se zhrozil a zvolal: „Milovaný 
bratře, jenž jsi mě vychovával od dětství, co tě přimělo se tak změnit? 
Jsi bledý a hubený?!“ Klaudius mu odpověděl: „Jestli mě chceš vy-
slechnout, povím ti o příčině mé změny.“ Maxim poprosil: „Pověz mi, 
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jakou nemocí trpíš.“ Klaudius nic nezatajil: „Činím pokání za to, že 
jsem poslouchal císaře a ve službě jemu jsem zabíjel křesťany a tak 
proléval nevinnou krev. Přestože to bylo z nevědomosti při vykonání 
císařského nařízení, velmi toho teď lituji a kaji se za to.“ Maxim se ho 
zmaten náhlou změnou zeptal: „Co to říkáš, bratře? Náš vladař, císař 
Dioklecián, tě poslal k našemu bratru Gabinovi, abys ho požádal, aby 
dal svou dceru za ženu jeho synovi. I já jsem proto nyní k tobě poslán, 
a ty mi říkáš něco zcela jiného.“ Klaudius pokorně pravil: „Hovořil 
jsem o tom i s naší milou neteří a skrze ni jsem byl i já osvobozen od 
mých hříchů. Také ty poznej, že přemoudrý Bůh chce všechny spasit. 
Pojďme v noci k našemu bratru Gabinovi, a uzříš věčné světlo.“ Maxim 
rozhodně prohlásil: „Učiním všechno, co přikážeš, můj milý bratře.“

Té noci šli oba do domu presbytera Gabina. Gabinovi oznámili: 
„Tví bratři Klaudius a Maxim stojí před domem a chtějí tě navštívit.“ 
On jim spěšně vyšel naproti a s radostí je uvedl dovnitř, kde už byl 
jejich bratr, papež Caius. Než spolu začali hovořit, poklekli, sklonili 
své hlavy před Bohem a pomodlili se. Poklonili se sobě navzájem, 
usedli a začali hovořit. Řeč z papežových úst byla plná Božího Du-
cha. Všichni se zaujetím poslouchali slova, která k nim pronášel. 
Panna Zuzana nechtěla sedět mezi nimi, proto stála stranou a tak 
poslouchala. V hloubi svého srdce se modlila k Bohu.

Papež pak Maximovi řekl: „Děkujeme ti, bratře, že jsi nás na-
vštívil.“ Maxim odpověděl: „Já nehodný jsem vás přišel navštívit, 
ale sami dobře víte, jaký byl prvotní důvod mého příchodu.“ Papež 
kývl hlavou na souhlas: „Víme, ale i tak nám to pověz.“ Maxim tedy 
pravil: „Císař Dioklecián žádal, abyste vdali dívku Zuzanu za jeho 
adoptovaného syna Maximiána.“ Papež rozhodně odmítl: „Dívka už 
se rozhodla pro Nebeského Ženicha, proto ať ti je dobře známo, že za 
jiného se vdát nemůže.“ Maxim s úctou vyslovil: „Všechno, co Bůh 
dává, je věčné.“ Papež viděl, že má srdce otevřené, proto ho vyzval: 
„Přijmi proto i ty věčný život!“ Maxim se zeptal: „Jaký je to život věč-
ný?“ Klaudius, který dosud mlčel, odpověděl: „Život věčný je ten, 
který jsem poznal já.“ Maxim váhavě odvětil: „Tys ho poznal i já ho 
toužím poznat, ale přesto bychom se neměli odlučovat od příbuzen-
ství s císařem.“ Svatý papež Caius zvolal: „My tě nabádáme, abys 
uvěřil v našeho Pána Ježíše Krista, Božího Syna. Viditelná čest a 
sláva pozemského císaře je dočasná a příbuzenství s ním nic 
nepřináší. Všechno s tímto dočasným životem brzy pomine a 
zahyne, ale to, co nám slíbil nebeský Král, Kristus, náš Bůh, 
je věčné, užitečné a hodné úsilí.“
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Když to Maxim uslyšel, dotklo se to jeho srdce a s radostí souhla-
sil s přijetím svaté víry. Papež Caius mu řekl: „Víš, bratře, že jsme 
opustili kvůli Kristu veškerý majetek a nehledáme nyní nic jiného 
než našeho Pána Ježíše Krista. V Něm žijeme a v Něm se chlubíme.“ 
Maxim poprosil: „Neprodlévejte, mí drazí bratři, ale pospěšte udělat 
vše, co považujete za nutné pro mou spásu.“

Papež mu proto přikázal, aby se jako přípravu na křest modlil 
a postil, a poslal ho domů. Jak v něm vzrůstala láska k Bohu, tak 
otevřeně začal vyznávat jméno Ježíše Krista bez ohledu na to, že 
ho za to čekala smrt. Papež a presbyter mu radili, aby do pěti dní 
mlčel, dokud nerozprodá svůj majetek a nerozdá ho chudým křes-
ťanům. Maxim to tak udělal. Za pět dní přišel za svatým papežem 
Caiem. Papež ho pokřtil a podle zvyklostí odsloužil i liturgii a podal 
mu svaté přijímání. Maxim pak zůstal s nimi, zpíval a chválil Boha.

Když uplynulo patnáct dní, Dioklecián se dozvěděl, že senátor 
Maxim i Klaudius s manželkou a syny se stali křesťany. Velmi se 
zarmoutil, zavolal k sobě vojevůdce Julia, pohana kruté povahy, a 
vylil si před ním své hříchem zatemněné srdce. Naříkal, že jeho milí 
příbuzní, které poslal namluvit nevěstu pro svého syna, nesplnili 
příkaz a k tomu ještě přijali křesťanskou víru. Julius řekl: „Všich-
ni, kdo neplní císařské příkazy, i kdyby byly nespravedlivé, ať jsou 
potrestáni smrtí!“

Císař hned rozkázal Juliovi, aby poslal vojáky, a zajali všechny 
kromě papeže Caia. Presbytera Gabina i jeho dceru Zuzanu zatkli a 
hlídali je. Klaudia a Maxima i Klaudiovu manželku Prepedignu a oba 
syny, Alexandra a Cytia, Dioklecián poslal do vyhnanství do Ostie.1 
Rozkázal je tam upálit a popel hodit do moře. Tak svatí zemřeli a 
stali se hodnými mučednické slávy.

Za 55 dní Dioklecián rozkázal císařovně Priscille, aby přijala do 
svých komnat Zuzanu a přesvědčila ji k uzavření manželství. Když 
císařovna viděla, že k ní přichází Zuzana, spěšně se jí uklonila dří-
ve, než se jí mohla poklonit Zuzana. Vnímala v ní Kristovu milost a 
cudné panenství, neboť sama byla tajnou křesťankou. Svatá Zuzana 
padla před císařovnou na zem. Císařovna ji s láskou zvedla a řekla: 
„Raduje se v tobě Kristus, náš Spasitel.“ Když Zuzana slyšela, že 
císařovna vyslovila Kristovo jméno, zaradovala se a řekla: „Děkuji 
Kristu, mému Bohu, že kraluje na každém místě.“

1 je součástí souměstí Acilia, nachází se asi 30 km jihozápadně od Říma, 
sloužila jako přístav
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Dioklecián dlouho čekal a pak poslal k císařovně s otázkou, jestli 
už přesvědčila děvče k sňatku s jeho adoptivním synem a jestli je 
děvče nakloněno lásce ke Galeriovi. Císařovna odpověděla císaři: 
„Práce je marná tam, kde se sleduje nemožný cíl. A tam, kde není 
nakloněna vůle, se nehodí přesvědčování.“ Když to Dioklecián usly-
šel, velmi se rozhněval a dovolil svému synovi Galeriovi, aby se na 
Zuzaně dopustil násilí. On rychle vešel do komnaty, kde se sv. Zu-
zana modlila, a uviděl nad ní Božího anděla ve velké záři. Sevřel ho 
velký strach a nemohl se k dívce přiblížit ani na krok.

Císař se kvůli tomu nesmírně rozhněval a rozkázal zlostnému a 
krutému muži Makedoniovi, aby šel za Zuzanou, která se mezitím 
vrátila domů, a přesvědčil ji hrozbami a mukami k modlářství. Ma-
kedonius měl s sebou malou, zlatou modlu, svého nečistého boha 
Dia. Ukázal ho svaté panně a přikazoval jí, aby se mu poklonila. 
Ona dýchla na modlu a řekla: „Můj Pane Ježíši Kriste, ať mé oči 
nevidí ďábelskou zbraň.“ Modla se v Makedoniově ruce hned stala 
neviditelnou, jako by mu ji někdo vytrhl z ruky.

Rozhněval se a žaloval císaři. Ten rozkázal zabít Zuzanu ve vlast-
ním domě mečem. Svaté mučednici, nevěstě Kristově, sťali hlavu. 
Odešla do příbytků svého nebeského Ženicha s radostí a veselím 
roku 295.

Když o jejím zavraždění uslyšela císařovna Priscilla, v noci přišla, 
vzala důstojné tělo svaté mučednice, posbírala ze země její prolitou 
krev a vytřela svým závojem. Tělo zavinula do plátna s vonnými 
látkami a uložila v hrobce sv. Alexandra, kde bylo pochováno už 
mnoho mučedníků.

Zanedlouho zemřel mučednickou smrtí i sv. Gabinus, presbyter. 
Také sv. Caius položil svůj život jako mučedník. Všichni společně 
stanuli před Božím trůnem v zástupu svatých mučedníků a oslavují 
Otce i Syna i Ducha svatého, jediného Boha v Trojici.
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SVATÍ MUČEDNÍCI ANICET A FOCIUS

V bithýnské Nikomedii sídlil zlo-
činný císař Dioklecián (284–305). 
Ten zahájil otevřené pronásledování 
křesťanů; uprostřed města byly na 
jeho příkaz vystaveny mučicí nástro-
je, meče, sekyry, rožně, železné hře-
beny, pánvice, kola, kotle a všechny 
strašné vynálezy k mučení, připravil 
i dravé šelmy, a tím vším chtěl za-
strašit ty, kteří se nazývají Kristovým 
jménem. Do všech koutů Římské říše 
rozeslal hrozivé výnosy, které nařizo-
valy všude pronásledovat křesťany a 
obsahovaly mnoho urážlivého o jed-
norozeném Božím Synu.

Tehdy žil v Nikomedii vznešený 
a význačný comes1 jménem Anicet. 
Naplnila ho horlivost pro Pána, živého Boha, stanul před císařem a 
směle vyznal Pána Ježíše Krista jako pravého Božího Syna a Boha. 
Císař vzplanul hněvem a zlostí, nemohl snést jeho slova, jimiž hlásal 
evangelium, a rozkázal mu ihned vyřezat jazyk. Svatý Anicet ale i 
po vyřezání jazyka mluvil zřetelně a oslavoval Krista Boha.

Císař ho proto nařídil bít volskými žílami, velmi krutě a dlouho, tak-
že mu byly vidět i kosti. Svatý Anicet tato muka statečně snášel, jako 
by byl v cizím těle. Hlasitě kázal lidem, kteří na něj hleděli, že Kristus 
je jediným pravým Bohem. Císař přikázal, aby ho předhodili dravým 
šelmám. Vypustili na něj strašného, hrozivě řvoucího lva. Ten však, 
když se přiblížil k mučedníkovi, náhle se stal krotkým jako jehně, vinul 
se k svatému a svou tlapou utřel mučedníkovi pot na čele a na tváři.

1 vysoký státní úředník či vojenský důstojník
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Když to Dioklecián uviděl, v zuřivosti rozkázal přivázat svatého na 
mučednické kolo s ostrým železem, rozdělat pod ním oheň a kolem 
otáčet, aby byl mučedník rozřezán na části a zároveň pálen ohněm a 
tak aby zemřel. Svatého mučedníka přivázali ke kolu a on se modlil: 
„Pane Ježíši Kriste, osvoboď mě od těchto muk kvůli těm, kteří zde sto-
jí.“ V tu chvíli se rozvázala jeho pouta, kolo se zastavilo a oheň pohasl.

Když sv. Anicet hrdinně trpěl pro Krista, jeho synovec Focius 
poznal Kristovu moc, která slavně chránila svého služebníka, od-
hodil všechen strach, vystoupil ze zástupu lidí, kteří se na to vše 
dívali, přiběhl k svatému a objal ho se synovskou láskou. Nazval ho 
pěstounem své spásy a svým otcem a tím dokázal, že je připraven 
spolu s ním snášet pro Krista jakákoli muka. Křikl na císaře: „Styď 
se, ty modláři, tví bohové jsou ničím!“

Císař s hněvem nařídil sluhům: „Setněte ho mečem!“ Když jeden 
z vojáků tasil meč a zvedl ho, aby jím mučedníkovi usekl hlavu, jeho 
ruka s mečem se Boží mocí obrátila proti němu samému, sekl se do 
kolenou, padl na zem a byl mrtev. Svatého Aniceta spolu s Fociem 
spoutali železnými okovy a uvrhli je do temnice.

Tři dny poté nechal Dioklecián mučedníky předvést a řekl jim: 
„Jestli mě uposlechnete a pokloníte se bohům, hojně vás uctím a 
štědře vás obohatím.“ Svatí odpověděli: „Nech si své pocty a bohatství 
ke své záhubě.“ Mučitel vzplanul hněvem a nařídil natáhnout je na 
skřipec a železnými hřebeny drásat jejich těla. Pak je přikázal pálit 
svícemi a bít kamením. Svatí všechna tato muka snášeli s radostí a 
děkovali Bohu, že vůbec necítí bolest. Pán je pro slávu svého svatého 
jména zachoval bez újmy. Pak je přivázali za nohy k divokým koním, 
kteří je vláčeli po zemi. Divocí koně se však najednou zastavili, nohy 
svatých se uvolnily z provazů a oni vstali zcela zdrávi.

Na příkaz mučitele je pak znovu velmi bili. Nalili jim do ran ocet 
se solí a znovu je uvrhli do žaláře, kde je drželi tři roky. Potom 
svaté znovu vyvedli na muka. Na Diokleciánův rozkaz po tři dny 
rozpalovali městské lázně a pak v nich mučedníky zavřeli. Svatí se 
tam modlili k Bohu a stěny lázně popraskaly. Vroucí voda vytekla 
a v lázni nastal příjemný chlad. Když strážci za dva dny odemkli 
lázeň, uviděli, že svatí jsou živí, chodí tam a chválí Boha. S úžasem 
to oznámili císaři. Nemohl jim uvěřit a chtěl se jít přesvědčit sám.

Když svatí uviděli císaře, zavolali na něj: „Jsme to my, ó muči-
teli, ve všech mukách vítězíme Kristovou mocí a ty jsi poražený 
a zahanbený!“ Císař se s hanbou vrátil do svého paláce, s hněvem 
nařídil vzít mučedníky a držet je v řetězech, dokud si nerozmyslí, jak 
je popravit. Udělal velkou pec zajištěnou čtyřmi železnými sloupy, 
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aby do sebe mohla pojmout mnoho lidí. Rozpálil ji jako kdysi Na-
buchodonozor pec v Babylonu a chtěl do ní hodit nejen dva svaté 
mučedníky, ale i všechny křesťany, které nalezne.

Svatí mučedníci Anicet a Focius vstoupili do pece jako první. 
Ostatní křesťané s ženami a dětmi také nečekali, až je pohané do 
pece uvrhnou, sami do ní spěchali s hlasitým voláním: „My jsme 
křesťané, ctíme jediného Boha!“ Pozvedali ruce k nebi, modlili se 
a tak přijímali smrt. Svatý Anicet a Focius zůstávali v ohnivé peci 
tři hodiny živí a pak odevzdali své duše do rukou Božích.

Služebníci nakonec vytáhli těla obou mučedníků železným nářa-
dím a viděli, že nejsou ani trochu spálená, dokonce ani jejich vlasů 
se oheň nedotkl. Mnoho těch, kteří nevěřili, zásluhou mučedníků 
uvěřili v Krista, našeho Boha, který vládne na věky. Amen.

SVATÝ MUČEDNÍK ALEXANDR,
BISKUP KOMANSKÝ

Ve 3. století v pontském městě Koma-
na nedaleko Neocesareje,1 jejímž bisku-
pem v té době byl sv. Řehoř Divotvorce, 
žil v dobrovolné chudobě muž jménem 
Alexandr. Jeho bohumilý a dobročinný 
život byl lidským očím skryt a znám pou-
ze Bohu. Byl to muž velmi vzdělaný a 
moudrý, takže mohl nabýt značného ma-
jetku a požívat všeobecné úcty, ale zvolil 
si život v chudobě kvůli Bohu. Usiloval 
o poníženost až do takové krajnosti, že 
si vybral práci, která byla pokládána za 
nejnižší. Dobýval uhlí, prodával ho a tak 
si obstarával prostředky na obživu. Když 
po práci přinášel uhlí na trh, byl ve tváři 
černý i oděv měl černý a stal se tak pro 
děti zábavou a předmětem posměchu. 
Všichni ho nazývali Alexandr Uhlíř.2

1 město Niksar v současném Turecku
2 Alexandr Carbonarius



274

Avšak Pán, který žije na výsostech, shlíží na pokorné a pozvedá 
je. Chtěl i svého poníženého služebníka Alexandra ještě za pozem-
ského života oslavit a mít z něj užitek pro svou církev, aby se stal 
jejím sloupem a ozdobou. Povolal ho proto na biskupský stolec tímto 
zvláštním způsobem.

Když zemřel komanský biskup, obyvatelé města poslali do Neo-
cesareje k sv. Řehoři Divotvůrci posly s prosbou, aby přišel k nim a 
ustanovil jim biskupa. Po svém příjezdu sv. Řehoř neprodleně svolal 
sněm k volbě muže hodného biskupského důstojenství. Přiváděli mu 
mnoho kandidátů: jedni volili muže urozeného původu, jiní bohaté, 
jiní výmluvné, ještě jiní muže úctyhodného vzhledu a věku... chválili 
je a nazývali je hodnými biskupského úřadu.

Svatý Řehoř však nijak nespěchal s volbou a svěcením některého 
z nich, čekal na znamení od Boha, až On sám ukáže muže hodné-
ho toho stavu. Řekl: „Musíme vybrat pastýře pro toto město ne 
soudě podle vnějšího vzhledu, ale měli bychom hledat, koho 
k tomu určil Bůh. Dívat se na osobu je lidské. Bůh se však dívá 
na srdce. Nesoudí důstojnost člověka z vnějšího vzhledu, ale 
z vnitřního, neviditelného. To, co je v srdci člověka, je známo 
jen samému Bohu.“ Tato pravdivá slova sv. Řehoře byla některým 
nepříjemná, skrytě reptali a zesměšňovali, co řekl.

Kdosi se ozval: „Jestliže při výběru biskupa není třeba hledět 
na vnější vzhled a úctyhodnost, pak ať je vybrán Alexandr Uhlíř.“ 
Začali se tomu smát, ale sv. Řehoř si pomyslel: „Ne bez působení 
Boží Prozřetelnosti vzpomenuli toho muže, který se nyní stal před-
mětem posměchu,“ a začal se vyptávat, „Kdo je ten Alexandr, jehož 
jste zmínili? Chtěl bych ho vidět.“ Alexandr stál venku a hlídal muly 
těch, kteří se tam shromáždili. Kdosi vyšel, vzal ho a přivedl na 
sněm. Když vešel a postavili ho doprostřed shromáždění, všichni 
k němu obrátili pohled a začali se smát. Byl celý černý, umazaný 
od uhlí, že vypadal jako černoch a oděvem mu byly již zčernalé, 
záplatované hadry.

Když se mu tak všichni smáli, stál před sv. Řehořem důstojně, 
ani trochu nevěnoval pozornost posměvačům. Řehoř Divotvůrce byl 
vidoucí, Duchem poznal Boží milost, která přebývala v Alexandrovi 
a že je to ten muž, jehož Bůh už předem vyvolil k biskupské služ-
bě. Vstal ze svého místa, vzal Alexandra zvlášť a o samotě se ho 
začal ptát, kdo je. Ve jménu Božím ho prosil, aby o sobě řekl prav-
du. Alexandr, přestože se chtěl utajit, nemohl před tak důstojným 
biskupem říkat nepravdu a bál se i přísahy, proto pověděl o svém 
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životě vše. Odhalil, že nejprve byl fi losofem a pak kvůli Bohu přijal 
dobrovolnou chudobu a poníženost.

Biskup s ním rozmlouval a viděl, že je velmi vzdělaný nejen ve 
fi losofi i, ale hlavně v Písmu svatém. Nařídil proto, aby ho odvedli 
do pokoje pro hosty, aby se mohl umýt a slušně obléci. Pak řekl, 
aby ho znovu přivedli na sněm. Svatý Řehoř mezitím dále předsedal 
shromáždění. Veden Božím Duchem byl zaujat rozhovory.

Za krátký čas přivedli Alexandra na shromáždění umytého, ve 
světlém oděvu, s jasnou a vznešenou tváří, že ho ani nemohli poznat 
a všichni žasli. Svatý Řehoř mu začal klást otázky z Písma svatého. 
Alexandr odpovídal rozumně, takže všichni poznali, že je vzdělaný a 
moudrý a velmi se divili, jak mohl takový muž utajit svou moudrost 
a žít mezi nimi jako nejprostší ubožák. Svědomí jim začalo vyčítat, že 
se tak moudrému muži, který se ponížil kvůli Bohu, často vysmívali 
a měli ho za hlupáka. Tehdy se naplnilo Boží slovo, které říká, že 
člověk se dívá na osobu, ale Bůh vidí do srdce. Všichni na sněmu 
radostně a jednohlasně zvolili Alexandra za svého biskupa. Svatý 
Řehoř na něj vložil ruce a zpočátku ho vysvětil na kněze a pak ho 
ustanovil biskupem.

Poté, co byl vysvěcen na biskupa, mu sv. Řehoř Divotvůrce přiká-
zal, aby pronesl slovo k lidem na poučení. Když začal sv. Alexandr 
hovořit, z jeho úst vytékala milost Ducha svatého jako řeka. Srdce 
všech byla pohnuta. Nastala radost a veselí po celém městě. Všichni 
velebili Boha, že jim dal tak dobrého pastýře. Svatý Řehoř se vrátil 
do Neocesareje a Alexandr v Komaně pásl Kristovo stádo. Byl slovem 
i životem příkladem všem věřícím.

Jednou přišel do Komany mladý fi losof, a když uslyšel biskupovo 
kázání, vysmíval se mu, že nepoužívá krasořečnické obraty a hovoří 
prostě. Biskup ve svých poučeních k lidu nedbal na krásu slov, 
ale na užitek duší. Tento mladý fi losof posměvač měl pak takovéto 
vidění: Zdálo se mu, že vidí hejno bílých holubů, kteří byli velmi 
krásní a zářili zvláštním jasem. Promluvil k němu hlas: „To jsou 
slova biskupa Alexandra, jemuž ses vysmíval.“ Když vidění skončilo 
a probudil se, byl zahanben svým hříchem, šel za biskupem a prosil 
ho o odpuštění.

Když nastalo pronásledování, svatého biskupa Alexandra zajali 
hanební pohané. Nutili ho k modlářství a odřeknutí se Krista, mučili 
ho a nakonec hodili do ohně. Tak svatý zemřel mučednickou smrtí 
za Krista, našeho Boha.
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PŘENESENÍ OSTATKŮ
SVATÉHO MAXIMA VYZNAVAČE

Životopis sv. Maxima je uveden 21. ledna,1 kdy vzpomínáme den 
jeho úmrtí. Dnes, 13. srpna, si církev připomíná přenesení jeho 
svatých ostatků.

SVATÝ MUČEDNÍK HIPPOLYT

Svatý Hippolyt byl 
vojevůdce a vrchní do-
zorce nad vězni. Když 
byl sv. Vavřinec uvěz-
něn, Hippolyt ho nej-
prve strážil a pak se 
stal jeho učedníkem. 
Po mučednické smrti 
svatého arcijáhna, po-
choval Vavřincovo tělo 
a třetího dne se vrátil 
do svého domu. Veške-
rý jeho dům se obrátil 

na křesťanskou víru, neboť sv. Vavřinec je naučil věřit v Krista a 
pokřtil je. Bylo jich devatenáct duší, mužů a žen. Pomodlil se spolu 
se všemi členy domácnosti a spolu s nimi také přijal svátost Těla 
a Krve Kristovy. Po tomto duchovním pokrmu dal prostřít stůl i 
k posilnění těla.

1 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 21. ledna, str. 132
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Dříve však, než začali jíst, přišli vojáci, zajali Hippolyta a vedli 
ho k císaři Valerianovi (253–260). Jakmile ho císař uviděl, začal se 
hlasitě smát a zeptal se ho: „Copak ses i ty stal čarodějem, že jsi 
ukradl Vavřincovo tělo?“ Hippolyt odpověděl: „Nejsem čaroděj, ale 
křesťan.“ Císař se rozhněval a přikázal mu rozbít ústa kameny. Pak 
z něj dal strnout oděv, který jako novokřtěnec nosil. Hippolyt mu 
řekl: „Nesvlékl jsi mě, spíše jsi mě oblékl do cennějších šatů.“ Císař 
se ho otázal: „Copak ty neuctíváš bohy, když tak bláznivě mluvíš a 
nestydíš se za svou nahotu?“ Hippolyt opáčil: „Jsem moudrý, a ne 
nahý, neboť jsem se oblékl v Krista. Tehdy jsem byl bláznivý, 
když jsem tak jako ty sloužil běsům. A tehdy jsem byl nahý, když 
jsem neměl Kristovu milost. Teď jsem křesťanem.“ Císař na něj 
křikl: „Přines oběť bohům, abys nezahynul v mukách jako Vavřinec!“ 
Kristův služebník mu odpověděl: „Ó kéž bych i já byl hoden údělu 
sv. Vavřince! Avšak jeho jméno bys ty, zločinný člověče, neměl svými 
nečistými ústy ani vyslovit!“

Rozhněvaný císař rozkázal, aby sv. Hippolyta bez milosti bili 
holemi. Zatímco ho bili, mučedník hlasitě volal: „Jsem křesťan!“ 
Trýznitel rozkázal přestat ho bít, zvednout svatého ze země a obléci 
ho do vojenského oděvu. Řekl mu: „Vzpomeň na svou vojenskou 
hodnost, staň se opět naším přítelem a spolu s námi přinášej oběti 
bohům, jako jsi to činil dříve!“ Svatý odpověděl: „Já jsem vojákem 
Krista, mého Spasitele, a toužím za Něj zemřít.“

Císař poručil římskému prefektovi: „Vezmi mu všechen majetek 
a umuč ho k smrti!“ Téhož dne prefekt poslal své gardisty vyplenit 
všechen Hippolytův majetek. Když se dozvěděl, že v Hippolytově 
domě byli nalezeni věřící v Krista, nařídil, aby je přivedli k výslechu. 
Byla mezi nimi i Hippolytova chůva Konkordia.

Prefekt na ni pohlédl a řekl: „Měj ohled na své stáří, abys nezahy-
nula spolu se svým pánem Hippolytem.“ Konkordia odpověděla: „Ra-
ději chceme čestně zemřít pro víru Kristovu spolu s naším pánem, než 
žít mezi vámi bezbožníky.“ Prefekt vztekle vykřikl: „Plemeno otroků 
nelze napravit jinak než ranami!“ a rozkázal bít Konkordii olověný-
mi holemi. Svatá mučednice při bití odevzdala svého ducha Pánu.

Její smrti byl přítomen i sv. Hippolyt, jehož vojáci drželi v poutech. 
Když viděl mučednickou smrt své chůvy, radostně zvolal: „Děkuji Ti, 
Pane, že jsi tu, která mne živila, poslal přede mnou do svého králov-
ství, mezi své svaté.“ Prefekt se ho otázal: „Ty stále ještě spoléháš na 
čarodějné triky a nectíš bohy ani se nepodrobuješ císařovu rozkazu?“ 
Pak ho ovládl hněv a rozkázal všechny spolu s Hippolytem vyvést 
za město za Tiburtinskou bránu k popravě.
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Svatý Hippolyt je po cestě posiloval a říkal: „Nebojte se, já i vy 
máme nad sebou jednoho Vládce.“ Když je přivedli na popraviště, 
kat před Hippolytovýma očima všechny sťal — muže i ženy různého 
věku, celkem osmnáct duší, kromě sv. Konkordie, která byla zabita 
už ve městě. Samotného Hippolyta na prefektův příkaz přivázali k di-
vokým koním a vláčeli ho po kamenitých místech, dokud neodevzdal 
svou svatou duši do rukou Božích. Svatý mučedník Hippolyt tak 
třetího dne po smrti Vavřince, 13. srpna roku 258, zemřel s celým 
svým domem za Krista mučednickou smrtí.

Když nastala noc, přišel sv. Justin, presbyter, s jinými věřícími, 
vzali těla mučedníků a pochovali je na témž místě. Hledal i tělo 
svaté mučednice Konkordie, která byla zabita ve městě, ale přestože 
je hledal mnoho dní, nenalezl. Byl proto zarmoucen a plakal. Její 
důstojné tělo bylo na příkaz mučitele hozeno do městské stoky. 
Dvanáctého dne po smrti sv. Hippolyta se křesťan Irenej od jedno-
ho vojáka dozvěděl, kde je tělo sv. Konkordie. Vzal ještě jednoho 
křesťana jménem Abundius a v noci tělo mučednice vytáhli. Nebylo 
vůbec zasaženo odpadní vodou. Tělo svaté přinesli presbyteru Jus-
tinovi. Ten se velice zaradoval a pochoval ji vedle těla sv. Hippolyta 
a dalších mučedníků.

Následujícího dne se to však prefekt dozvěděl, vzal oba křesťany, 
Ireneje i Abundia, a nařídil, aby je hodili tam, odkud vytáhli tělo 
mučednice, a utopili je. Oba tito svatí tak zemřeli 26. dne měsíce 
srpna. Svatý Justin je v noci vytáhl a pochoval u ostatků sv. Vavřin-
ce. Oslavoval Krista Boha, velebeného s Otcem i Duchem svatým 
navěky. Amen.

SVATÍ KRISTOVI VYZNAVAČI V EDESSE

O těchto svatých píše biskup Teodoret Kyrský ve své 4. knize, 
v 15. a 16. kapitole.

Po mnoha pronásledováních křesťanů, která byla rozpoutána 
zločinnými modlářskými císaři a mučiteli, Kristova církev obdržela 
svobodu. Za vlády císaře Konstantina Velikého (306–337) začala 
v pokoji a míru vzkvétat, avšak vzápětí proti ní znovu ďábelským 
působením povstalo pronásledování, ne však už ze strany modlářů, 
ale heretických křesťanů, kteří odstoupili od pravé víry.
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Po smrti Konstantina, za vlády jeho syna Konstancia II. a potom 
za vlády císaře Valenta (364–378), velmi zesílila Ariova hereze, která 
popírala Kristovo božství, a tím i naši spásu. Oba císaři byli ariáni 
a během svého panování velmi pronásledovali Kristovu církev. Za 
vlády tyrana Valenta, když pravověrné biskupy vyháněli z jejich 
stolců a na jejich místa dosazovali heretiky, žil v Edesse biskup 
jménem Barses, pravověrný a svatý muž, který měl dar uzdravování 
a horlivě se stavěl proti Ariově herezi. Zločinný císař Valent ho ne-
mohl snést, sesadil ho z biskupského stolce a poslal do vyhnanství, 
nejdříve na ostrov Arados.1 Když se doslechl, že za svatým biskupem 
tam přichází mnoho lidí a poslouchá jeho pravověrné učení, poslal 
ho do egyptského města Oxyrhynchos.2 I tam se však brzy rozšířila 
zvěst o zázracích, které Bůh skrze svatého činil, a o jeho učení. Cí-
sař ho proto poslal do dalšího města, které se jmenovalo Thenon a 
bylo už nedaleko od území barbarů. Tam Kristův vyznavač zemřel 
blaženou smrtí.

Jen co zločinný císař vyhnal svatého biskupa edesské církve, 
dosadil na jeho místo skutečného vlka, a to jak jménem, tak po-
vahou. Jméno lžebiskupa bylo Lupus — vlk. Hned bylo vidět, že 
místo pravého pastýře vešel do Kristova stáda dravý vlk v ovčí kůži. 
Pravověrní edesští křesťané nechtěli mít nic společného s ohavností 
na místě svatém, s tímto falešným pastýřem a heretikem, a proto 
vycházeli za město do polí a tam se na opuštěných místech shro-
mažďovali a sloužili svatou liturgii jako v chrámu. Ve městě nedali 
pravověrným žádný chrám; všechny byly pro ně zavřeny. Hlavní 
chrámy měli podle císařova příkazu ve správě ariáni.

Jednoho dne se stalo, že sám císař přijel z Antiochie do Edessy 
a dozvěděl se, že pravověrní křesťané mají v ohavnosti ariánskou 
herezi a nechtějí mít nic společného s biskupem Lupem, ale utíkají 
od něj za město a tam se shromažďují k modlitbám. Císař se rozhně-
val na edesského eparcha3 Modesta, že to lidem dovoluje. Udeřil ho 
po tváři a nařídil mu, aby připravil ozbrojené vojsko a vyvedl je na 
věrné křesťany v čase, kdy se podle svého zvyku zrána shromažďují 
za městem k modlitbě, a tam aby je rozehnal a pozabíjel.

Eparcha sice přijal od císaře heretickou víru, ale bylo mu líto 
nevinných lidí, a proto tajně pravověrným oznámil, aby zrána nešli 

1 město a zároveň ostrov ve Středozemním moři asi 3 km od Tartusu v Sýrii
2 dnes el-Bahnasa
3 městský prefekt
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za město a neshromažďovali se k obvyklé modlitbě a bohoslužbě, 
protože císař v hněvu přikázal vyvést proti nim ozbrojené vojsko a 
zabít je.

Avšak pravověrní, jak to uslyšeli, místo toho, aby se polekali, 
vzpláli ještě větší horlivostí. Brzy ráno vyšli s ženami a dětmi za 
město na místo shromažďování s touhou položit své životy za Krista. 
Eparcha Modest vykonal císařův rozkaz, a když nastal den, vyšel 
s ozbrojenými vojáky, jako by táhl do války. Když byl u městských 
bran, uviděl nějakou ženu s dítětem v náručí, jak vyběhla ze svého 
domu, ani dveře za sebou nezavřela, spěšně minula vojsko a běžela 
za město.

Zastavil ji na cestě a zeptal se jí: „Ubohá ženo, kam spěcháš tak 
brzy? A proč tak rychle běžíš?“ Žena odpověděla: „Spěchám na pole, 
kde se shromažďují křesťané.“ Modest řekl: „Copak jsi neslyšela, že 
tam má přijít eparcha s vojskem a všechny, které tam najde, zabije?“ 
Žena odpověděla: „To jsem slyšela, a právě proto tam spěchám, 
abych zemřela za Krista spolu s nimi.“ Modest se jí otázal: „A 
proč s sebou neseš dítě?“ Žena odpověděla: „Chci, aby se mé dítě 
stalo hodné koruny mučednictví spolu se mnou.“

Když to eparcha uslyšel, žasl nad odhodlaností pravověrných jít 
za víru až na smrt. Obrátil vojáky zpět, šel za císařem a řekl mu: 
„Pokud mi rozkážeš zemřít, jsem připraven, ale nemohu splnit příkaz, 
který jsi mi dal.“ Pověděl císaři i o ženě s dítětem, s jakou odhod-
laností spěchala za město na pole s touhou, aby ona a dítě mohly 
zemřít mučednickou smrtí. Také řekl, že všechen lid i s ženami a 
dětmi jsou z celého srdce odhodláni zemřít za vyznání své víry v Kris-
ta. Nakonec řekl: „Je nemožné přinutit edesský lid, aby se sjednotil 
s biskupem, jedině, že by byli všichni do jednoho sťati. Jaký z toho 
ale bude užitek? Oni budou mít za své mužné utrpení mezi ostatními 
křesťany slávu a na nás navždy zůstane hanba a pohrdání.“

Tak eparcha změnil rozhodnutí císaře zabíjet lid. Císař již více 
nepřikázal působit lidem zlo, ale nechal předvést k výslechu kněze, 
jáhny a jiné kleriky, kteří nechtěli mít společenství s ariánským 
biskupem.

Modest tedy k sobě zavolal všechny duchovní v Edesse, kteří 
zůstávali v pravé víře, a nejdříve je laskavě přesvědčoval, aby se 
podrobili císařovu rozkazu a sjednotili se s heretickým biskupem 
Lupem. Když se nepodvolili, rozhněvaně zvolal: „Vrchol bláznovství 
je, že přestože představujete tak malou část obyvatel, neposloucháte 
císaře! A co víc, vy se protivíte tomu, kdo vládne nad tolika zeměmi!“
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Když to eparcha říkal, všichni mlčeli. Obrátil se proto na předního 
mezi presbytery, Eulogia, který byl již pokročilého věku, a zeptal 
se ho: „Proč mi neodpovídáš?“ Eulogius odvětil: „Protože jsi mluvil 
k nám všem, nechtěl jsem svou odpovědí předbíhat ostatní. Když se 
mě samotného na něco zeptáš, odpovím ti.“ Eparcha se tedy otázal: 
„Proč nepřijímáš svaté přijímání s císařem?“ Svatý Eulogius opáčil: 
„Copak císař přijal kněžské svěcení, abych přijímal svaté přijímání 
spolu s ním?“ Eparcha se rozhněval a osopil se na svatého starce: 
„Ty pomatenče, proč se straníš císařovy víry a nesjednocuješ se 
s biskupem, který se sjednocuje s císařem?“

Tehdy všichni se svatým starcem Eulogiem vyznali svou pravo-
věrnou víru v Krista, pravého Boha, jedné podstaty s Otcem, který 
byl od počátku. Bylo vidět, že jsou připraveni za toto vyznání položit 
své životy. Modest proto všech osmdesát duchovních na císařův 
rozkaz zajal, spoutal je okovy a poslal do Thrákie.

Když vedli Kristovy vyznavače do vyhnanství, všude jim z měst a 
vesnic vycházel vstříc věrný lid a vzdával jim velkou úctu. Přinášeli 
jim vše, co potřebovali. Když to heretici viděli, rychle poslali císaři 
zprávu, že místo potupy je zajatcům prokazována velká úcta. Císař 
hned rozkázal rozdělit zajatce po dvou a poslat jedny do Thrákie, 
jiné do Arábie, ještě jiné do Egypta i do jiných zemí. Svatého star-
ce Eulogia a spolu s ním jiného kněze jménem Protogen, odvedli 
do thébského města Antinoopolis, kde tehdy bylo málo věrných 
křesťanů, ale bezpočet pohanů, kteří se klaněli modlám. Svatí tam 
zůstali dlouhý čas. Uzdravovali lidi vzýváním jména Ježíše Krista 
z různých nemocí, a tak jich mnoho obrátili na křesťanskou víru a 
přivedli ke křtu.

Poté co zahynul zločinný císař Valens a na trůn usedl zbožný 
císař Theodosius, ariánská hereze byla potupena a umlkla. Zeslábla 
moc a tyranská vláda heretiků, kteří pronásledovali církev svatou, a 
Kristovi vyznavači, kteří byli ve vyhnanství a ještě neodešli k Pánu, 
dostali svobodu a každý se vracel do své vlasti.

(Tento svátek Kristových vyznavačů se slaví 25. srpna.)
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SVATÝ PROROK MICHEÁŠ

Současně s prorokem Izaiášem (Iz 1,1) a určitou dobu i s proro-
kem Ozeášem (Oz 1,1) působil i prorok Micheáš (Mich 1,1). Bylo to 
v době, kdy asyrská velmoc drtila a nakonec i vyvrátila království 
Severního Izraele (721 př. Kr.). Za krále Chizkijáše pak ohrozila i 
samotný Jeruzalém (701 př. Kr.). Ačkoliv byl národ otřásán v zá-
kladech svého bytí, nehledal jistotu života ve svém Bohu. Bůh si 
proto vyvolil proroka Micheáše. Micheášovo poselství se v mnohém 
podobá Ámosovu, Ozeášovu a Izaiášovu. Ve jménu Hospodinově 
bojoval proti svévolným boháčům, falešným prorokům, vychytralým 
kněžím i zmechanizovanému kultu. Jeho kniha podává v dvojím 
sledu střídavě hrozby a zaslíbení a vyjadřuje převahu Boží přízně 
k vyvolenému zbytku Izraele i naději v příchod Mesiáše.
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PŘENESENÍ OSTATKŮ
SVATÉHO TEODOSIA PEČERSKÉHO

Osmnáct let poté, co byla duše cti-
hodného otce Teodosia vzata do nebe, 
Bůh chtěl, aby jeho tělo bylo přenese-
no z pečery (jeskyně) do pečerského 
chrámu Bohorodičky, podobného nebi. 
Všichni bratři Pečerské lávry se shro-
máždili u svého představeného, kterým 
byl tehdy otec Jan. Jednomyslně dospěli 
k rozhodnutí přenést důstojné ostatky 
svatého muže příkladného života a vel-
kých ctností, skrze něhož Bůh učinil 
mnoho podivuhodných zázraků, ctihod-
ného Teodosia, z jeskyně do velkého, ka-
menného chrámu. Tři dny před svátkem 
Nanebevzetí Přesvaté Bohorodičky igu-
men určil mnicha, kterému přikázal jít 
do jeskyně a odkrýt místo, kde byly ulo-
ženy ostatky ctihodného otce Teodosia.

Následujícího dne po nalezení důstojných ostatků ctihodného 
otce, se z vůle Boží shromáždili biskupové Efrém Perejaslavský, 
Štěpán Vladimirský, Jan Černigovský, Marin Jurjevský, Antonín 
Porožský a také igumeni všech monastýrů s mnoha mnichy. Přišlo 
také mnoho lidí z města se svícemi a kadidlem. Vešli do jeskyně, vzali 
ostatky svatého otce Teodosia a slavnostně je přenesli do chrámu 
Nanebevzetí Přesvaté Bohorodičky.

SVATÁ MUČEDNICE MARIE GOLINDUCHA

V Persii žila za vlády Husrava I. (531–579) jistá mladá žena uro-
zeného původu, jejíž perské jméno bylo Golinducha. Pocházela ze 
slavného rodu perských šlechticů a provdala se za nejvyššího žrece. 
Po třech letech manželství však byla osvícena božským světlem a 
začala poznávat blud perského modlářství a hledat pravdivou víru.

Když se doslechla o křesťanské, čisté a neposkvrněné víře, pomy-
slela si, zda toto není ta pravá víra. Toužila, aby ji někdo poučil a ona 
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mohla dojít poznání pravdy. V takových 
úvahách zůstávala mnoho dní, až jedné 
noci měla ve snu vidění. Stanul před ní 
zářivý Boží anděl, vzal ji a vedl na jedno 
temné a ohnivé místo, naplněné velkým 
strachem a hrůzou, kde bylo mučeno 
mnoho lidí. Zeptala se anděla, co to je 
za strašné místo a kdo jsou ti, kteří tam 
tak trpí. Anděl jí odpověděl: „Toto místo 
je trestem pro hříšné a nevěřící. Zde jsou 
i tví prarodiče, kteří se klaněli modlám, 
perským pseudobohům.“ Golinducha se 
zarmoutila pro záhubu svých prarodičů 
a bolestně vzdychala.

Anděl ji zavedl na jiné místo, kde 
byl Boží ráj. Tam přebývali spravedliví. 
Ukázal jí přes malá dvířka velké světlo, 
které bylo uvnitř. Mnoho mužů a žen se 
tam radovalo v nevýslovném štěstí. Když 
jí to anděl ukázal, vešel dovnitř. I ona 
chtěla jít za andělem, ale on ji nepustil: 

„Nemůžeš sem vejít, protože nejsi křesťanka. Nemůže sem vejít nikdo 
z těch, kdo nepřijali křest Kristův.“

Golinducha se probudila, s hrůzou se divila tomu, co viděla a 
velmi zatoužila stát se křesťankou. Perské modlářství a manželovo 
čarování se jí hnusilo. Stále se trápila myšlenkou, jak se stát hod-
nou křtu. S vroucími slzami se za to modlila k jedinému pravému, 
křesťanskému Bohu. To, zač prosila, brzy obdržela. Poučena Božím 
andělem vyšla nikým nezpozorována z domu a anděl Boží ji vedl na 
tajné místo, kde se nacházel kněz, který ji poučil o víře a křtu. Při 
křtu svatém byla nazvána Marií.

Po přijetí křtu se znovu vrátila do svého domu. Její manžel oka-
mžitě poznal, že se jeho žena stala křesťankou a naříkal nad ní jako 
nad tou, která zahynula. Všemožně ji se slzami přesvědčoval, aby 
se odvrátila od Krista a byla s ním jako dříve v manželském spole-
čenství. Nemohl ji však přesvědčit, neboť byla utvrzena ve víře a v 
lásce k Ježíši Kristu jako nepohnutelný sloup. Použil proti ní i své 
čarování, jímž si volal na pomoc démonskou sílu, ale ani tak ničeho 
nedosáhl. Běsi se k ní nemohli přiblížit ani zdaleka, protože viděli, 
že je ozářena Kristovou milostí.
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Hlavní žrec šel proto s velkým žalem za králem Husravem a vy-
právěl mu o své manželce, že se stala křesťankou a nechce s ním 
žít v tělesném svazku. Král za ní poslal jednoho ze svého synklitu, 
aby ji přesvědčil, ale i ten se vrátil s nepořízenou. Ne jednou, ale 
mnohokrát a mnoho důstojných mužů a vznešených žen za ní po-
sílal, aby ji laskavě i s lichotkami prosili, aby se vrátila k dřívější 
víře a žila se svým mužem, ale všechna jejich snaha byla marná.

Jednoho dne za ní král poslal se vzkazem: „Jestli se odřekneš 
křesťanské víry a znovu se obrátíš na víru Peršanů, vezmu si tě za 
manželku a budeš mou královnou.“ Svatá řekla těm, kteří vzkaz 
přinesli: „Prosím vás o jednu věc, povězte mi: Když si mě král vezme 
za manželku, zůstane navěky živ a nezemře? Jestliže je nesmrtelný, 
pak ho poslechnu.“ Ti, co přišli, jí odpověděli: „Člověk nemůže být ne-
smrtelný i král je člověk, také musí zemřít.“ Svatá jim na to řekla: „Za 
smrtelného a dočasného krále se vdát nechci. Už jsem se zasnoubila 
nesmrtelnému Králi, který žije navěky, Kristu, mému Bohu, pro Něj 
jsem připravena trpět i zemřít.“ Poslové se vrátili ke králi a vyřídili 
mu její slova. Král se velmi rozhněval, rozkázal spoutat ji od hlavy 
k patě železnými okovy a uvrhnout ji do temnice, aby na ni všichni 
zapomněli, jako by byla mrtvá.

Svatá mučednice byla v temnici osmnáct let. Mezitím perský král 
Husrav I. zemřel a nastoupil jeho syn Ormazd1 (v Byzanci tehdy 
vládli císaři Justin II. a Tiberius II. a po nich Maurikios). V té době 
přišel z Byzance do Persie vyslanec, čestný muž jménem Aristo-
bulos, který byl milý Bohu a Boha miloval. Když slyšel o vězněné 
svaté mučednici Marii Golinduše, zatoužil ji uvidět a dostat od ní 
požehnání. Prosil proto perského krále, aby mu dovolil přicházet 
za ní do žaláře, a svolení obdržel. Přišel za svatou a uctil její okovy, 
jimiž byla spoutána za Krista. Ten muž se v Persii nějaký čas zdržel, 
často za svatou přicházel a učil ji Davidovy žalmy. Nevěsta Kristova 
v temnici zpívala, jako by byla v komnatách paláce, a děkovala Bohu.

Po odchodu Aristobula král Ormazd předal mučednici čarodějům, 
aby ji mučili, jak se jim zachce. Každého dne ji vyváděli z vězení a 
zasidilí jí bez milosti mnoho ran a nemilosrdně ji mučili. Od neu-
stálého bití jí popraskalo celé tělo. Avšak následujícího dne, když ji 
zrána znovu vedli na muka, její tělo bylo opět zcela zahojené. Když 
to Peršané viděli, divili se a oslavovali Kristovu moc a mnoho z nich 
se proto obrátilo ke křesťanské víře. Žreci, kteří ji mučili, zuřili na 

1 známý také jako Hormizd IV.
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Kristovu ovečku jako šelmy a vymýšleli stále nová muka. Žhavým 
popelem jí pálili hlavu, zavázali ji do pytle, zapečetili a hodili do hlu-
boké jámy, aby tam zemřela. Všemohoucí Boží pravice však držela 
a chránila její život, a tak zůstala naživu bez jídla a pití po mnoho 
dní. Byla živena neviditelným pokrmem a nápojem. Bůh, kde chce, 
mění i přírodní řád. Tak po mnoha dnech vyjevili, že mučednice 
zůstala působením nadpřirozené moci živá.

Hanebným mužům bylo proto přikázáno, aby ji poskvrnili, a za-
vedli ji proto do odděleného domu. Když do něj ale tito nestoudníci 
vešli, mučednici nenašli. Bůh ji učinil neviditelnou. Jejich nečisté 
oči nemohly vidět důstojnou Kristovu nevěstu. Když tito hanebníci 
odešli, znovu se stala viditelnou pro mučitelovy služebníky. Ti ji 
opět odvedli na muka a mnoho trpěla. Pak ji dali napospas straš-
nému, velkému hadovi, kterého drželi a krmili v hluboké propasti. 
Avšak Ten, který kdysi zavřel tlamu lvu, aby nemohl pohltit Daniela 
uvrženého do jámy, poslal teď svého anděla a zavřel hadovi tlamu, 
aby nemohl uškodit mučednickému tělu svaté Kristovy nevěsty. Ani 
dotknout se jí nemohl. Pánův anděl tak zkrotil jeho útočnost, že se 
stal krotký jako jehně a spočíval u jejích nohou. Tak svatá zůstala 
s hadem v propasti čtyři měsíce. Každého dne házeli hadovi obvyklý 
pokrm a mučednice bez jídla a pití zůstávala živá, neboť stejně jako 
předtím Boží moc zázračně udržovala její život.

Po mnoha dnech se jí zjevil Boží anděl a vyvedl ji z propasti. Když 
svatou uviděli ohavní modláři, znovu ji zajali a velmi se divili, jak to, 
že ji had nepohltil. Nechápali, jak se z jámy dostala živá. Prohlásili, 
že hada začarovala křesťanským čarováním, takže ji nesežral, a že 
i z jámy se dostala pomocí čarování. „Jak mocné je křesťanské ča-
rování — předčí i perské!“ volali. Král se dozvěděl, že je mučednice 
živá a rozkázal setnout ji mečem. Když vedli mučednici na popravu, 
Pánův anděl ji vytrhl z rukou vojáků a zachoval ji naživu. Tajně 
přebývala mezi křesťany, kterých tehdy v Persii bylo velmi málo.

Nedlouho poté, co byla svatá mučednice zachráněna před smrtí, 
zločinný perský král Ormazd zahynul, zavražděn svými velmoži. Po 
něm nastoupil jeho syn Husrav II., ale i proti němu velmoži povsta-
li, a proto z Persie utekl. Husrav přišel spolu se svým domem do 
Byzance, kde byl laskavě a se ctí přijat císařem Maurikiem. Mau-
rikios poskytl Husravovi velkou armádu, s níž se vrátil do Persie, 
přemohl své nepřátele a znovu usedl na trůn.

Křesťané v Persii dostali svobodu a velmi se z toho radovali. 
Husrav měl Maurikia za otce a kvůli němu se nedopouštěl žádných 
zločinů vůči křesťanům až do Maurikiovy smrti.
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S Husravem přišel do Persie i sv. Domitián z Meliténé, jehož 
sem Maurikios poslal. On se stejně jako dříve Aristobulos setkal 
se svatou mučednicí Marií, která se persky jmenovala Golinducha. 
Již nebyla v okovech, ale na svobodě, a hlásala Peršanům Krista. 
Rozmlouval s ní a dozvěděl se o jejím utrpení přímo z jejích úst. Pak 
mu o ní svědčili i jiní. Vrátil se do Byzance a vyprávěl o ní mnoha 
křesťanům. V Persii po Mariině svědectví a zvěstování Krista přijali 
svatou víru i její příbuzní a také jiní významní občané i nemálo 
prostých lidí, neboť viděli mnoho zázraků, které skrze ni Pán činil. 
Také prorokovala a její proroctví se naplňovala, neboť měla dar od 
Boha, takže odhalovala i to, co bylo skryté a nejasné. Skrze ni se 
v těch krajinách rozšířila Kristova sláva.

Pak přišla do Byzance, do města Circesium1 i Dara2 a došla až do 
Jeruzaléma. Poklonila se svatému kříži, Pánovu hrobu i na jiných 
svatých místech. Přišla do jednoho monastýru, kde panoval blud 
heretika Severa Antiochijského. Měla tam vidění anděla, který držel 
dva kalichy. Jeden plný tmy a druhý naplněný světlem. Ukázal jí, že 
kalich s temnotou je heretické přijímání, a ten se světlem, je svaté 
přijímání v Kristově církvi. Svatá se nechtěla sjednocovat s heretiky 
a rychle odtamtud odešla. Putovala i do jiných měst a krajů, na-
vštívila i Hierapolis v Sýrii a v něm biskupa Štěpána, který později 
napsal její životopis.

Když se přiblížila k blažené smrti, trochu onemocněla a zůstala 
v chrámu svatého mučedníka Sergia, který se nachází mezi městy 
Nisibis3 a Dara. Velmi se modlila za spásu celého světa, vzdala 
díky Bohu za Jeho velkou milost, kterou na ní zjevil, a radostně 
odevzdala svou svatou duši do rukou svého Pána, Jehož milovala a 
za Něhož mnoho vytrpěla a byla připočtena mezi svaté mučednice. 
Bylo to v roku 591.

(Její památka se slaví 12. července.)

1 římské opevněné město poblíž soutoku řek Eufrat a Chábúr, dnes město 
al-Busajra ve východní Sýrii

2 město a pevnost na severu Mezopotámie ležící na západ od Nisibis
3 dnes Nusaybin v Turecku
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NANEBEVZETÍ NAŠÍ PŘESVATÉ KRÁLOVNY,
BOHORODIČKY A VŽDY PANNY MARIE

Po naplnění všech tajemství naší 
spásy i Kristova nanebevstoupení 
žila přečistá a požehnaná Panna Ma-
ria, Matka Boží, orodovnice za naši 
spásu, v prvotní církvi ještě mnoho 
let a radovala se z jejího rozšíření po 
světě. Přiblížil se čas jejího blaženého 
zesnutí, kdy už měla odejít k Bohu.

Bydlela v domě na Sionu, často 
vycházela na Olivetskou horu, z níž 
její Syn a náš Pán vystoupil na ne-
besa, a tam k Němu vznášela své 
odevzdané modlitby. Když se jednou 
vroucně modlila za své vysvoboze-
ní z těla a rychlý přechod ke Kristu 
Bohu, stanul před ní svatý archan-
děl Gabriel a oznámil jí slova rados-
ti, že brzy, po třech dnech, odejde 
ke Kristu.

Matka Boží chtěla ještě před 
svým odchodem uvidět svaté apoštoly, kteří se po seslání Ducha 
svatého rozešli na misie. Misijním centrem bylo město Antiochie 
v Sýrii, kde se obrátilo mnoho pohanů. Konal zde misii apoštol Petr 
i apoštol Pavel. Odtud pak apoštolové vycházeli na misie na sever, 
především do Malé Asie (nynější Turecko). Kristovo evangelium a 
cestu spásy přijímali nejen židé, ale zvláště pohané.

Hned zpočátku však nastal spor o obřízku. Někteří křesťané ži-
dovského původu tvrdili, že pohané, kteří přijali víru a křest, musí 
přijmout i obřízku. S tím bylo spojeno velké nebezpečí, které si uvě-
domoval zvláště apoštol Pavel. Psal o této problematice i ve svých 
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listech. Byl si vědom, že přijetím obřízky by se křesťan zavazoval k 
zachovávání Mojžíšova zákona i s různými předpisy o očišťování, a 
tím by byla z centra zcela vytlačena spása, která je jedině v Kristu 
a které dosahujeme skrze víru. Tuto závažnou problematiku apoš-
tolové rozebírali už kolem roku 45 v Antiochii. Vnímali, že je třeba 
svolat, nejlépe kolem roku 50, sněm do Jeruzaléma, kde by se tato 
ožehavá otázka, která rozdělovala obrácené křesťany, řešila apoš-
tolskou autoritou, tedy účastí všech apoštolů.

Nakonec se usnesli na svolání sněmu na léto roku 49. Ostatním 
apoštolům, kteří konali misii většinou na území Malé Asie, Kappa-
dokie, Kilíkie, Galacie, byl termín včas oznámen, aby se mohli sněmu 
v Jeruzalému zúčastnit.

Pavel s Barnabášem se vrátili z misijní cesty do Antiochie jako 
první. O něco později přišel i apoštol Petr s Klementem a Luciem z 
Kyrény. Pavel vyprávěl Petrovi zkušenosti ze své misijní cesty s Bar-
nabášem na Kypru, v Ikoniu, Antiochii Pisidské i v Derbe. Petr mu 
rovněž živě sděloval své zkušenosti z misijní cesty do Kappadokie, 
Galacie, Pontu, Pamfylie, Bithýnie a Asie, a také oznámil, že na tom 
území vysvětil na biskupy setníka Kornélia a jáhna Prochora. Pak 
se spolu se svými učedníky modlili a děkovali za požehnání na mi-
sijních cestách, za ochranu i mocné činy, které Pán skrze ně konal.

Po modlitbě dostal Petr prorocké slovo, aby se nezdržoval a šel co 
nejrychleji do Jeruzaléma. Bratři mu připomněli, že někteří apošto-
lové prošli Antiochií a už tam jsou. Hned druhého dne se Petr vydal 
na cestu. Po několika dnech tam i s Luciem a Klementem dorazili. 
V Jeruzalémě byli už téměř všichni apoštolové kromě Tomáše.

Obzvlášť srdečné bylo setkání Petra s Janem. Asi týden se apoštolo-
vé společně modlili a sdíleli zkušenosti. Navštěvovali památná místa, 
především Golgotu, večeřadlo, chrám, vzpomínali, co zažili, a zároveň 
každý vyprávěl o své misii a o nebezpečích, především v boji s různý-
mi čaroději, kteří se tvrdě stavěli proti hlásání evangelia spásy. Kaž-
dý byl svědkem mnoha zázraků. Všichni byli povzbuzeni. Svědectví 
se střídala s modlitbami. Zůstali ve večeřadle, kde se cítili jako doma.

Do Antiochie přišli někteří lidé z Judska a začali bratry učit: 
„Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův zákon, nemůžete 
být spaseni.“ Pavel a Barnabáš s tím nesouhlasili a dostali se s 
nimi do sporu. Bylo proto rozhodnuto, aby oni dva a ještě někteří 
jiní z Antiochie, šli do Jeruzaléma a znovu předložili tuto otázku 
apoštolům a starším. Církev je tedy vyslala na cestu a oni šli přes 
Fénicii a Samařsko a všude k velké radosti bratří vyprávěli, jak se 
i pohané obracejí k víře.
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Když přišli do Jeruzaléma, byli přijati církví, apoštoly a staršími a 
vypravovali jim, jak je Bůh ve všem vedl. Povstali ale někteří z bratří 
(kteří zastávali herezi farizeů) a prohlásili: „Pohané musí přijmout 
obřízku a musí se jim nařídit, aby zachovávali Mojžíšův zákon.“ Když 
došlo k velké rozepři, povstal Petr a promluvil k nim: „Dobře víte, 
bratři, že si mě Bůh hned na začátku mezi vámi vyvolil, aby ode mne 
pohané uslyšeli slovo evangelia a uvěřili. A sám Bůh, který zná lid-
ská srdce, se za ně postavil. Dal jim Ducha svatého tak jako nám a 
neučinil žádného rozdílu mezi námi a jimi, protože jejich srdce očistil 
vírou. Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky 
břemeno, které nemohli unést ani naši otcové, ani my! Věříme přece, 
že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“

Barnabáš a Pavel začali vypravovat, jaká znamení a divy činil 
Bůh skrze ně mezi pohany. Všichni ve shromáždění zmlkli a po-
slouchali. Když domluvili, ujal se slova Jakub a řekl: „Bratři, slyšte 
mne! Šimon Petr vypravoval, jak Bůh poprvé projevil pohanům svou 
milost a povolal si z nich svůj lid. S tím se shodují slova proroků. Pro-
to já soudím, abychom nedělali potíže pohanům, kteří se obracejí k 
Bohu, ale jen jim napsali, aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku 
s pohanskou modloslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso 
zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev. Vždyť Moj-
žíš má odedávna po městech své kazatele, kteří čtou jeho Zákon v 
synagogách každou sobotu.“

Apoštolové chtěli zůstat nějaký čas v Jeruzalémě. Petr si ještě 
ani nestačil ode všech vyposlechnout misijní zkušenosti, když náhle 
nastala pro apoštoly nepředvídaná situace. Jan přišel za Petrem 
a řekl, že Ježíšova matka vnímá, že ji Ježíš už brzy odvolá z této 
pozemské pouti.

Tato pro ni očekávaná a požehnaná hodina nadešla patnáctého 
dne měsíce srpna. Přesvatá Bohorodička důstojně ležela na loži, 
připravená k blaženému odchodu. Všichni apoštolové se proto shro-
máždili, aby se s Ježíšovou matkou rozloučili. Jan poradil, že i když 
je Ježíšova matka všechny dobře zná, že by přesto bylo dobré, aby 
při modlitbě na rozloučenou každý z apoštolů, jak bude přistupovat 
k Bohorodičce, tiše pověděl své jméno. První přišel Matěj. Chvíli se 
na něj s mateřskou láskou dívala a pak kývla, že se bude tam, v 
blízkosti Ježíše, za něj přimlouvat. Pak přicházeli další, Filip, Bar-
toloměj, Juda, Jakub… nakonec přistoupil Petr a po něm Jan. Jan 
pak u ní zůstal stát.

Najednou ozářilo místnůstku nevýslovné světlo božské moci, ve 
srovnání s nímž světlo svíček potemnělo. Všichni byli polekáni a 
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viděli, že z nebe sestoupila Pánova sláva. Sám Král slávy, Kristus, 
s tisíci archanděly a anděly a se všemi nebeskými silami i s dušemi 
spravedlivých svatých praotců a proroků, kteří prorokovali o svaté 
Panně, přišel a přistoupil k své Přečisté Matce. Ona, když uviděla 
příchod Syna, radostně promluvila slovy svého chvalozpěvu: „Velebí 
má duše Pána a můj duch jásá v Bohu, mém Spasiteli! Neboť shlédl 
na ponížení své otrokyně.“ Pak se ještě naposledy podívala na Je-
žíšova milovaného apoštola, usmála se, toužebně pozvedla pohled 
vzhůru k svému Synovi a vydechla svého ducha.

Hned zazněly radostné andělské zpěvy, v nichž bylo slyšet, jak 
andělé často opakují slova Gabrielova pozdravu: „Buď zdráva, milosti 
plná, Pán s tebou!“ Tak slavně všechny nebeské zástupy doprovázely 
její přesvatou duši do výsosti a nesly do Pánových rukou. Apoštolové 
obstoupili její lože se slzami a dívali se na Mariinu tvář, která zůstala 
plná jasu. Co víc, zářila teď jako slunce. Zračil se na ní velký pokoj a 
štěstí. Brzy přišly zbožné ženy, které nejdříve plakaly, ale když uvidě-
ly její svatou tvář plnou pokoje, hleděly na Bohorodičku už bez slz.

Zpráva o jejím zesnutí se rychle roznesla a začaly k ní proudit 
celé zástupy lidu, aby ještě naposledy uviděly tu, která byla matkou 
našeho Pána a Spasitele. V Cedronském údolí byla hrobka, do níž 
měla být Bohorodička uložena.

Svatí apoštolové přišli se všemi věřícími do blízkosti Getsemanské 
zahrady, a když postavili lože s přesvatým tělem u hrobu, znovu 
všichni lidé zaplakali, že zůstali sirotky a ztratili tak velké dobro. 
Přistupovali k svatému tělu Bohorodičky se slzami a naposledy se 
s ní loučili. Sotva do večera ji stihli uložit do hrobu, na který položili 
velký kámen. Neodcházeli ale, neboť je poutala velká láska k Boží 
Matce. Svatí apoštolové u hrobu Přečisté Panny setrvávali tři dny 
ve dne i v noci, modlili se a zpívali žalmy.

Z Boží prozřetelnosti jeden z apoštolů, sv. Tomáš, nebyl účasten 
slavného pohřbu svatého těla přečisté Panny, ale přišel do Getse-
mane až na třetí den. Naplňoval ho stesk a byl z toho velmi smutný, 
že nebyl hoden přijmout od Přečisté Boží Matky poslední požehná-
ní jako jiní svatí apoštolové. Trápilo ho také, že nebyl hoden vidět 
božskou slávu a divná božská tajemství i události, které provázely 
zesnutí a vyprovázení těla tak, jako jiní to byli hodní vidět. Dlouho 
kvůli tomu plakal, až ho svatým apoštolům bylo líto. Rozhodli se ote-
vřít hrob, aby uviděl aspoň mrtvé tělo svaté Bohorodičky a uctil ho.

Když odvalili kámen a otevřeli hrob, ulekli se. Hrob byl prázdný, 
tělo Boží Matky v něm nebylo! Ležely tam jen věci použité k pocho-
vání a vycházela z nich líbezná vůně. Petr věděl, že u hrobky se 
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neustále ve dne i v noci střídali lidé, kteří se tam chodili modlit, a 
někteří z nich zažili i zázračné uzdravení, takže bylo vyloučeno, že 
by někdo její mrtvé tělo přemístil. Řekl proto: „Matka našeho Pána a 
Spasitele byla vzata do nebe i se svým tělem. Vždyť v nebi je se svým 
tělem i Henoch a prorok Eliáš, tím spíše náleží tato výsada matce 
Božího Syna!“ Svatí apoštolové stáli ohromeni. Najednou uslyšeli 
shůry zvuk andělských zpěvů. Pozvedli oči a uviděli Přečistou Pannu, 
Matku našeho Boha, živou, jak tam stojí s mnoha anděly, ozářena 
nebeskou slávou. Naplnila je nevýslovná radost.

Od té chvíle svatí apoštolové věděli, že přečistou Matku Boží její 
Syn a Bůh vzkřísil i s tělem a vzal na nebesa. Vrátili se znovu do 
hrobu a vzali plátna, která tam zůstala, pro útěchu zarmouceným 
a k jistému svědectví o vzkříšení Boží Matky. Boží prozřetelnost 
tak učinila, že sv. Tomáš nestihl přijít v den odchodu svaté Panny, 
aby byl kvůli němu otevřen hrob a církev se dozvěděla o vzkříšení 
Bohorodičky, stejně jako předtím pro nevěru Tomáše uvěřila ve 
vzkříšení Krista.

Odchod Bohorodičky skutečně nebyl důvodem k smutku. Apo-
štolové pak ještě vzpomínali na své osobní zážitky, které provázely 
události z jejího života. Jan apoštolům na povzbuzení vyprávěl o víře 
a modlitbách Ježíšovy matky za každého z nich, za misii i za církev 
v Jeruzalémě a všechny naplňovala radostná jistota, že se teď už 
za své děti přimlouvá stále.
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CHCEŠ BÝT ŠŤASTNÝ? PŘIJMI JEŽÍŠE!

Kdybychom mladému člověku položili otázku: „Chceš být šťast-
ný?“, určitě by řekl: „ANO!“ a zvedl by i obě ruce na souhlas.

Ale jak dlouho chceš být šťastný? Den, týden, rok? Deset let, 
třicet let, celý život, až do smrti? A chceš být šťastný i po smrti?

Člověk má hluboko ve své duši touhu po štěstí, ale po pravém štěs-
tí, které mu už nikdo nevezme. Už totiž jen myšlenka na to, že skon-
čí, vnáší smutek. Člověk hledá štěstí v lidských vztazích, v majetku, 
v množství peněz, v kariéře, v lidské slávě, v úspěchu, hledá štěstí 
v požitcích, v alkoholu, v narkotikách, ale tady štěstí nenajde. Při-
chází rozčarování, ještě větší prázdnota, opuštěnost a bolest v duši. 
Už sv. Augustin tuto touhu po štěstí vyjádřil slovy: „Stvořil jsi nás pro 
sebe, ó Bože, a nepokojné je srdce lidské, dokud nespočine v Tobě.“

Ideologové globalizace dnes odstraňují i obyčejné lidské štěstí a 
programují jedinci i celým národům zvrácený homosexualismus, 
gender schizofrenii, spojenou s kradením dětí juvenilní justicí a 
jejich morální i psychickou devastací. Legalizují narkotika, vnucují 
kulturu smrti, takže už i zdraví lidé jsou dnes zabíjeni eutanázií, 
s tím, že se připravuje tzv. ráj zlaté miliardě.

Obraz falešného štěstí znázorňuje americká socha svobody. Téměř 
každé ráno jsou pod ní mrtvá těla ptáků. Když noční pták při letu na-
razí na svítící sochu, zláme si křídla a pak bezvládně padá k zemi. Toto 
je obraz mnoha mladých lidí, kteří hledají štěstí ve falešné svobodě.

Jedinou skutečnou svobodu dává Boží Syn, Ježíš Kristus, který 
přemohl ducha lži i otroctví hříchu.

Jistý křesťan vypravuje: Měl jsem příbuzného, který byl spou-
tán opilstvím. Taková pouta jsou opravdu hrozná. Jednoho dne se 
dozvídám, že se zase strašně opil, zničil doma nábytek a zbil ženu. 
Jdu tam tedy. Je pět hodin odpoledne. Sedí v kuchyni a pije kávu. 
Vedle sedí jeho pětiletý synek. Přátelsky pozdravím a ptám se: „Zas 
to dopadlo špatně?“ Místo odpovědi jen zaskřípal zuby a vyskočil ze 
židle. Beze slova šel vedle do komory a přišel zpět s prádelní šňůrou. 
Potom začal – bez jediného slova – přivazovat k židli svého malého 
syna. Říkám si: „Co to má znamenat? Je ještě opilý?“ Přivázal chlap-
ce a udělal uzel. Potom na chlapce zařval: „Vstaň!“ Chlapec začal 
plakat a naříkal: „Vždyť nemohu!“ Tu se na mě alkoholik obrátil s 
nevýslovně zoufalým výrazem ve tváři a říká: „Tady vidíš, jak na 
tom jsem: Vždyť já s tím přestat nemohu! Vždyť nemohu!“ Otřesné: 
„Vždyť nemohu!“ Hned nato sahám do kapsy, vytahuji nůž a řežu – 
bez ohledu na škodu – přeřezávám úplně novou prádelní šňůru. Pak 
klidně říkám chlapci: „Vstaň!“ Chlapec se postavil a já se k bratranci 
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obracím se slovy: „No prosím!“ On odpovídá: „Ano, když přeřízneš 
provaz!“ Říkám mu: „Poslouchej, co ti teď povím – přišel Někdo, kdo 
přeřezává pouta, která nás drží: Ježíš!“

Tento příklad se týká do určité míry nás všech. Bez Ježíše z ot-
roctví hříchu osvobozeni nebudeme! Je tu však slavná skutečnost: 
Ježíšem jsme vytrženi z moci temnoty! (srov. Kol 1,13) „Jestliže Syn 
vás vysvobodí, budete skutečně svobodni.“ (J 8,42)

Jak začít? „Obraťte se — změňte myšlení a věřte evangeliu!“ 
(Mk 1,15) Evangelium je Boží pravda, která se vztahuje konkrétně 
na tebe: „Tak Bůh miloval svět (tebe), že dal svého jednorozeného 
Syna, aby každý, kdo v Něho věří (i ty), nezahynul, ale měl život 
věčný.“ (srov. J 3,16) Jak tě Bůh miloval? Dal za tebe to nejdraž-
ší — svého jednorozeného Syna. Co máš učinit ty, abys nezahynul 
a měl život věčný? Máš v Něho uvěřit. Uvěřit, že jsi byl vykoupen 
ne zlatem ani stříbrem, ale Jeho drahou krví, která byla prolita na 
odpuštění i tvých hříchů (srov. 1Pt 1,18–19). Obrácení znamená 
změnu od egocentrismu k theocentrismu. Tedy na prvním místě 
nemá být tvé ego, ale Bůh.

Představ si prostornou místnost. Vpředu na stupni je velký vladař-
ský trůn, symbol moci a vlády. Toto je obraz tvé duše. Na trůnu hrdě 
sedí tvé „já“. Je obklopeno mnoha rádci. Jsou to různé polopravdy, 
návyky, strachy, představy, závislosti, tvá „dobra“… U dveří stojí 
Ježíš jako služebník, kterému dáváš rozkazy či ho nutíš plnit tvá 
svévolná přání. Musí slyšet nespokojené reptání, a dokonce i hoř-
ké nadávky. Toto je obraz neobráceného člověka! Obrácení neboli 
duchovní revoluce znamená, že tvé „já“ sejde z trůnu ke dveřím a 
Ježíš dostane místo na trůnu. Ty od té chvíle stojíš u dveří a čekáš 
na Jeho moudrá rozhodnutí, která mnohdy nechápeš, ale chceš je 
plnit, a to i v maličkostech. Tím nastává pravá svoboda a ztrácí vládu 
vášně, sugesce, nálady, které člověk automaticky realizuje, a vedou 
ho pak od jedné marnosti k druhé a po nich cítí jen hořkost a zkla-
mání. Tvůj život se obrácením stává plnohodnotným, protože tam, 
kde jsi, může skrze tebe působit Bůh. To vnáší požehnání druhým 
a tvé skutky se stávají pokladem v nebi, které zloději nekradou ani 
rez nezkazí (srov. Mt 6,19–20).

Jak zvítězit nad zákonem hříchu, který je naprogramován v naší 
přirozenosti? Zákonem Ducha: „Zákon Ducha života v Kristu Ježíši 
mne vysvobodil od zákona hříchu a smrti.“ (Ř 8,2) Existují přírodní 
zákony, například když držím v ruce kapesník a pustím jej, podle 
zákona zemské přitažlivosti padá dolů. To se nedá změnit. Ale když 
kapesník zachytím rukou, nedopadne na zem. To znamená, že zá-
sahem jiné, větší síly se působení gravitačního zákona ruší. My ve 
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své přirozenosti podléháme zákonu hříchu a smrti. Všichni padáme, 
všichni sklouzáváme do věčné záhuby. To víme. A teď záleží všechno 
na tom, aby tu zasáhla větší síla a náš pád zadržela. Teprve pak 
přestaneme padat. A tuto větší sílu nám Bůh dal v Ježíši — On nás 
vykoupil, On nás vysvobodil. Pokud jsme vírou spojeni s Ježíšem, 
pak v nás vítězí zákon Ducha.

Základní vztah člověka k Bohu je možno vyjádřit krátkou pa-
rafrází z evangelia o drahocenné perle: Prodavač s perlami přichá-
zí k velmi bohatému člověku a nabízí mu nejdrahocennější perlu. 
Bohatému muži se velmi líbí a za každou cenu ji chce mít. Ptá se: 
„Kolik stojí?“ Prodavač říká: „Všechno, co máte.“ – „Dobře, dám vám 
všechny peníze, které mám. Dejte mi tu perlu.“ – „Ale vy jste nedal 
všechno, co máte. Kde bydlíte?“ – „No přece ve svém domě.“ – „Dům 
také.“ –„To mám bydlet v garáži?“ – „Vy máte garáž?“ – „Ano, i dvě 
auta.“ – „Tedy i garáž i auta.“ – „Dobře, dávám i to, ale už mi tu 
perlu dejte.“ – „Nedal jste všechno. Jste sám?“ – „Ne, mám ženu a 
děti.“ – „Tedy i ženu a děti.“ – „A když dám i je, tak mi už tu perlu 
dáte?“ – „Stále to není všechno.“ – „Ale já už nemám vůbec nic, jsem 
žebrák!“ – „Přece ještě něco máte! Jste zdravý? I zdraví!“ – „Dobře, 
ale už mi tu perlu dejte!“ – „Stále jste nedal všechno.“ – „Vždyť už 
nemám nic!“ – „Ještě něco máte: svou vlastní vůli. I tu musíte dát.“ – 
„Dobře, tak už mi dejte tu perlu!“ – „Perla je vaše. Tou perlou je Boží 
království, tou perlou je Kristus. V Něm máte všechno. Celé nebe je 
vaše, protože patří Kristu, a vy jste Ho přijal za svého Pána. On vám 
nyní všechno vrací. I vaše zdraví, i váš dům, i ženu s dětmi, i všechen 
váš majetek. Uvědomte si však jedno, že to už není vaše, že to patří 
Kristu. Vy už nyní nejste vlastníkem, ale jenom nájemníkem – 
správcem. Přijde čas, kdy Bůh odvolá na věčnost vaši ženu, přijde 
stáří či nemoc, takže ztratíte zdraví a nakonec přijde smrt a ztratíte 
všechno. Ale pokud máte tuto nejdrahocennější Perlu – Ježíše – v Něm 
máte všechno. On přemohl smrt, v Něm máte věčný život.“

„Bůh poslal svého Syna, abychom živi byli skrze něho.“ (1J 4,9) 
A sv. Pavel volá: „Spolu s Kristem jsem ukřižován, nežiji již já, žije 
ve mně Kristus.“

Sochaři Michelangelovi přivezli do Říma velký kámen — kus ská-
ly. On jej chvíli obcházel, zamyšleně se na něj díval a potom řekl: 
„Vidím v něm Mojžíše.“ Jeho učeň se podivil: „Mistře, to přece není 
žádný Mojžíš, ale jen velký kámen.“ On mu odpověděl: „Ale on tam je! 
Totiž všechno, co není Mojžíš, musí pryč!“ „A jak se to stane?“ „Rány 
jsou to, co dává tvar!“ A tak z tohoto kamene vznikla socha Mojžíše.

I s námi je to podobné: Všechno, co není Ježíš, musí jít pryč! 
Máme Mu dát svá srdce, aby pak Kristus skrze víru přebýval v našich 



296

srdcích! Máme Mu dát svůj rozum a vůli, tedy své myšlení. „To smýš-
lení mějte, které bylo v Kristu Ježíši.“ (Fp 2,5) Máme Mu dát své oči, 
ruce, nohy. On je chce používat. To je obrácení, to je nový život! Tento 
proces (cesta) přerodu není možný bez ran — utrpení. Jde především 
o vnitřní utrpení, zříkání se své vůle, drobné ponižování, přijímání s 
vírou toho, co Bůh dopouští, hledání a realizování denně Boží vůle!

Věčný život je v Kristu Ježíši
„Bůh nám dal věčný život a ten život je v Jeho Synu. Kdo má Syna, 

má život, kdo nemá Syna Božího, nemá života.“ A apoštol zdůrazňuje: 
„Toto píši vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že 
máte život věčný.“ (1J 5,11–13) Kdyby se tě někdo zeptal: „Máš život 
věčný?“ Možná bys odpověděl: „Nevím“, anebo „to se dozvím až po 
smrti“. Ale Boží slovo říká naprosto jasně: „Kdo má Syna, má život 
věčný“ — jde o přítomný čas, ne budoucí. Pokud jsi přijal Syna 
Božího, Ježíše, máš život věčný. A to už nyní! Tady na zemi ho už 
máš, i když zatím ve skrytosti a s utrpením. Po smrti ho budeš mít 
v plné slávě, kde už není žádné utrpení, ale jen věčná radost a štěstí.

Jaký je rozdíl mezi naším životem v nebi a životem andělů?
Bůh stvořil dokonalé duchovní bytosti — anděly — a dal jim 

život. Bůh stvořil i člověka a rovněž mu dal život. Člověk tento život 
hříchem ztratil a přišla smrt. Bůh vzal na sebe z lásky k člověku 
lidskou přirozenost v Ježíši Kristu. Boží Syn nevzal na sebe přiroze-
nost anděla či serafa, ale lidskou přirozenost kromě hříchu. Zemřel 
za nás, dal nám svůj život. Vykoupením nám však nebyl vrácen jen 
život, který měl Adam před hříchem. Nám byl darován Ježíšův — 
Boží život. Dimenzí našeho věčného života není jen to, že je věčný, 
tedy že je bez konce, ale i to, že je přímo v Bohu. A to nemají ani 
andělé. Ti mají život od Boha, ale my máme přímo Boží život, který 
jsme v Kristu dostali jako dar. Uvědomme si, jakou máme důstoj-
nost v Kristu Ježíši! Boží slovo říká: „Nejenom že se smíme nazývat 
Božími dětmi, ale také jimi jsme.“ (1J 3,1)

Náš život je nejen od Boha, ale je přímo Boží: „V onen den po-
znáte, že já jsem ve svém Otci, vy ve mně a já ve vás.“ (J 14,20) Ve 
velekněžské modlitbě Ježíš prosí: „Jako Ty Otče (jsi) ve mně a já 
v Tobě, aby i oni byli v nás... Já v nich a Ty ve Mně (J 17,21). Tím, 
že jsme v Kristu a On je v Otci, máme Boží život.

Boží život jsme přijali skrze víru a křest: „Neboť vy všichni, kteří 
jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli (přijali Kristovu — 
Boží přirozenost).“ (Gal 3,27)

„Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy i my se s Ním ukážeme 
v slávě.“ (Kol 3,1–4)
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Vyznání Ježíše je podmínkou života v Bohu: „Kdo vyznává, že 
Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu“ (1J 4,15).

„že zůstáváme v Něm a On v nás, poznáváme podle toho, že nám 
dal svého Ducha.“ (1J 4,13)

Tajemství našeho života v Kristu vyjadřuje i podobenství o vinném 
kmeni: „Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti.“ (J 15,5)

Přijetí Pána Ježíše:
„Všichni zhřešili.“ (Ř 3,23) I ty. „Není ani jeden spravedlivý.“ (Ř 3,10) 

Ani ty! „Odplata za hřích (i za tvůj) je (časná i věčná) smrt, ale život věčný 
(i pro tebe) je v Kristu Ježíši.“ (Ř 6,23) Ježíš je nyní před tebou. „Hle sto-
jím u tvých dveří a klepu, kdo mi otevře, k tomu vejdu.“ (srov. Zj 3,20) 
Otevři. Otvírám… Přijmi Ho nyní jako svého Spasitele a Pána:

1) Věříš, že Pán Ježíš je Bůh a že za tebe zemřel? …….. (ANO)
2) Dáváš do Jeho rukou celý svůj život? ……………….
                                                                                               
                                 ………………..                ………………
                                            datum                        podpis

Nyní s vírou několikrát opakuj jméno Ježíš (Jehošua) s vědomím, 
že to, co jsi právě učinil, vidí Bůh, andělé i celý vesmír.

Závěr:
Pokud člověk přijme Pána Ježíše za svého Pána a Spasitele, čeká 

ho životní pouť spojená s duchovním bojem proti duchu lži a smrti. 
Cesta následování Krista tu na zemi znamená, že člověk bude za 
pravdu a dobro osočován a pronásledován, podobně jako samotný 
Spasitel. Ježíš říká: „Budou vás nenávidět, očerňovat, pronásledovat 
kvůli mně, ale radujte se a plesejte, neboť máte svou odměnu v nebi.“ 
(Mt 5,20) Pokud v životě věřícího člověka přijdou i nejtěžší rány, 
jako je ztráta nejdražších, ztráta zdraví, hrubá a vylhaná očernění, 
vírou se spojuje s Bohem a zakouší v tom všem hluboký pokoj, který 
svět dát nemůže. V nejtěžších utrpeních vnímá Boží přítomnost a 
Bůh mu osvěcuje duši, ukazuje na smysl utrpení a dává sílu, aby 
je s důvěrou přijal jako pokání za své minulé hříchy i jako smírnou 
oběť za obrácení a spásu svých bližních, kteří zatím žijí v temnotě 
nevěry či novodobého pohanství. Pravověrný křesťan má jasný smysl 
života, nemusí se bát smrti, protože ví, že je jen přechodem do věčné 
slávy, do společenství se svatými a anděly i s nejvýš svatým a milu-
jícím Bohem. Nebe je náš trvalý domov, na zemi jsme jen poutníci.

Ježíš je Cesta do našeho spojení s Otcem, který nás stvořil. Ježíš je 
zároveň Pravda, která nás osvobozuje od ducha lži. Ježíš je náš Život 
věčný, On nás vytrhl ze smrti. „Kdo má Syna, má život věčný.“ (1J 5,12)
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NOVÉ SRDCE — JEŽÍŠOVA I NAŠE MATKA

Hospodin dal skrze proroka Eze-
chiela slib: „Dám vám nové srdce… 
a odejmu vaše srdce kamenné.“ 
(Ez 36,26) Jedná se tedy o duchovní 
transplantaci srdce.

Kde a jak probíhá fyzická 
transplantace? Místem je operační 
sál, první podmínkou je světlo a čis-
tota, jinak hrozí nebezpečí infekce.

Kde a jak probíhá duchovní 
transplantace? Místem operace je 
Golgota, první podmínkou je du-
chovní světlo a duchovní čistota: 
„Jestliže chodíme ve světle (Božích 
pravd), krev Kristova nás očišťuje od 
(infekce) každého hříchu. (1J 1,7)

Druhou podmínkou fyzické 
transplantace je podepsání reversu, 
že se nemocný dobrovolně a úplně 
odevzdává do rukou chirurga, kte-
rým je člověk.

I při duchovní transplantaci je 
druhou podmínkou to, že se duchov-

ně nemocný dobrovolně a úplně odevzdává do rukou chirurga, kte-
rým je ale Bůh.

Tento krok absolutní důvěry je doprovázen tím, že se nemocný ne-
chá připoutat k operačnímu stolu. Tak je to i s duchovní operací. Abso-
lutní důvěra je doprovázena připoutáním k operačnímu stolu kříže: 
Náš starý člověk byl spoluukřižován s Kristem (srov. Gal 2,20; Ř 6,6).

Adept fyzické transplantace v této chvíli opustil všechno, co má, 
tedy všechnu sebedůvěru.

Adept duchovní transplantace je Kristův učedník. Ježíš řekl: „Kdo 
neopustí všechno, co má, nemůže být mým učedníkem.“ (Lk 14,33)

Výsledek fyzické transplantace závisí pouze na chirurgovi, on to učiní.
Výsledek duchovní transplantace závisí pouze na nebeském Chi-

rurgovi a On to učiní: „Dám vám nové srdce… Odstraním z vašeho 
těla srdce kamenné.“ (Ez 36,26)

Hlavním cílem je, aby bylo dáno nové srdce, a to platí i pro du-
chovní transplantaci.
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Staré a nové srdce
Bůh přislíbil, že nám dá nové srdce. Tu ale nejde o fyzický sval, 

jde o nové duchovní centrum. Bůh to slíbil několik století před 
narozením Krista a Jeho Matky. Ptáme se: Dal nám už toto srdce, 
anebo máme ještě čekat? Co, nebo kdo je tím novým srdcem? Co, 
nebo kdo je tím starým srdcem? Staré srdce bylo Bohem stvořeno 
čisté, bez závislosti na hříchu. Jeho nositelé však bohužel nepo-
slechli Boží příkaz a otevřeli se lži Božího nepřítele! Tímto krokem 
nevěry vůči Bohu bylo duchovní centrum prvního muže a ženy 
infi kováno duchovní nečistotou — hříchem — a dostalo se pod 
vliv Božího nepřítele — satana. Po této tragédii zasáhla infekce 
hříchu celé lidstvo. Rozum byl vůči Božím pravdám zatemněn a 
vůle se naklonila ke zlému. Vina za tento stav dopadá především 
na první ženu Evu. Duchovní infekce přinesla smrt a zasáhla i tvor-
stvo (Ř 8,20). „Skrze Evu smrt, skrze Marii život.“ Staré, kamenné 
srdce všichni dědíme, je v nás duchovní genetický kód Evy. Bůh ve 
své lásce ale uchránil od této duchovní nákazy novou ženu, která 
se měla stát matkou Božího Syna a Matkou nové generace. „Bla-
hoslavená Panna Maria byla od prvního okamžiku svého početí pro 
zásluhy Ježíše Krista uchráněna od jakékoliv poskvrny dědičného 
hříchu,“ „a po celý svůj život zůstala čistá od jakéhokoli osobního 
hříchu.“ Starým srdcem je Eva, novým srdcem je nová Eva, která 
byla bez hříchu počatá. „‚Ona porodila Syna, prvorozeného mezi 
mnoha bratřími.‘ (Ř 8,29) Ona také s mateřskou láskou spolupracuje 
na zrození a výchově těchto Kristových bratří.“

Tedy nové srdce připravil už sám Bůh. Prvním, kdo podstoupil 
tuto transplantaci, byl učedník a apoštol Jan. O něm i o Ježíšově 
Matce je řečeno, že stáli u Ježíšova kříže. Stály tam ještě i ženy a 
opodál stáli ve strachu apoštolové a učedníci. Je rozdíl, jak stojí-
me: zda ve víře a úplné vydanosti Bohu, anebo ve strachu a ne-
věře. Vzorem stání ve víře je Maria. Ona pod křížem nestála v 
temnotě nevěry a zoufalství, ale stála ve světle víry a důvěry v Boží 
zaslíbení (Mt 20,19b). Ona se v tuto hodinu dala cele k dispozici. 
Byla dokonale sjednocena se svým umírajícím Synem na kříži. 
Podobně i učedník stál ve víře a odevzdanosti Ježíšovi, a tím se stal 
bezmocným, spoluukřižovaným s Kristem na operačním stole kříže. 
Písmo svaté na tomto místě třikrát opakuje slovo učedník. K této 
transplantaci je disponován jen učedník stojící pod křížem. A 
to platí i pro nás!

Tuto duchovní transplantaci učinil nebeský Chirurg — Hospodin. 
Jak? Skrze slovo. To slovo v poslušnosti Otci pronesl Jeho Syn, a 
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to v hodině své smrti. Řekl: „Ženo, to je tvůj syn.“ (J 19,26) A učed-
níkovi: „To je tvá matka.“ (v. 27) K dokončení operace je potřebný 
poslední krok víry ze strany učedníka. Tento krok víry je vyjádřen 
slovy: „Od té hodiny ji ten učedník přijal!“ Kam ji přijal? „Do svého 
nejvlastnějšího — do sebe“ (řecky: eis ta idia, latinsky: in sua). Jak 
říká sv. Ambrož: „On přijal Mariinu duši, aby chválila Boha, a přijal 
jejího ducha, aby plesal v Bohu.“ Tímto byla operace dokonána. Když 
je transplantace vykonána, pacient ještě musí brát určité léky, které 
paralyzují systém, který se brání přijetí nového orgánu v těle. Pro 
nás tímto hořkým lékem k tomu, aby mohlo fungovat nové srdce, 
je zapírání našeho ega a následování Krista! Tímto se stavíme 
zároveň i proti duchu tohoto světa. Pokud jsme se i my postavili pod 
kříž jako učedník a pak prodělali tuto duchovní transplantaci, od 
té chvíle máme dvě duchovní centra, dvě srdce, jedno staré — 
kamenné — a druhé nové. Hospodin dále slibuje, že také odejme 
srdce kamenné: „Odejmu z vašeho těla srdce kamenné.“ (Ez 36,26) 
Kdy to učiní? To je tajemství! Jedno víme jistě, že se starým srdcem 
nikdo nebude moci vejít do Božího království, protože nic nečistého 
tam nevejde, tím spíše ne zdroj nečistoty! Z tohoto srdce vycházejí 
smilstva, závisti, vraždy atd. (Mt 15,19) Ve starém srdci je duch 
světa a smrt, v novém je Duch Boží a život. Pokud budeme zůstá-
vat v novém srdci a chodit v Duchu, pak prožijeme očistec na zemi 
a v hodině smrti nám Bůh odejme staré srdce a vejdeme do Boží 
slávy. Pokud jsme neprožili očistec zde, čeká nás ještě posmrtný. 
Po ukončení našeho očištění Bůh odejme staré srdce. Nové srdce 
je živým stánkem přebývání Boha s lidmi, je „novým Jeruzalémem, 
který sestupuje shora“. V něm přebývá Bůh. „Hle, příbytek Boží mezi 
lidmi. Bůh bude přebývat mezi lidmi a oni budou Jeho lid, on sám 
jejich Bůh bude s nimi.“ (Zj 21,2–3) K tomuto novému srdci, ale i 
novému Duchu se vztahuje zaslíbení. „Budete mým lidem a já budu 
vaším Bohem.“ (Ez 36,28)

Velcí světci byli i velkými ctiteli Matky Páně. Do pravé úcty a ná-
sledování Marie Panny nás uvádí sv. Ludvík Maria Grignon. Stručně 
vyjádřeno, říká, že se máme snažit být v Marii a vše konat s Marií 
a skrze Marii, protože tak to děláme dokonale v Kristu, s Kristem, 
skrze Krista a pro Krista. Světec zdůrazňuje, že tato dobrá matka 
nás povede především k základu, a tím je velká pokora. Ona šlape 
pekelnému hadu, ďáblovi, na hlavu. Její pokora tohoto ducha pýchy 
přemáhá a on před ní utíká.

Př.: Během misií v Africe se projevila posedlost u dívky, skrze niž 
silně působil démon. Když biskup prováděl exorcismus, museli ji 
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přivázat ke stoličce. Stolička se vznesla do výšky (asi dvou metrů) 
a démon skrze dívku jmenoval i tajné hříchy některých přítomných 
lidí i s konkrétními případy, takže mnozí se raději rychle vzdálili. 
Biskup a kněží odříkali modlitby předepsané k ofi ciálnímu vyhánění 
démonů, ale démon se jim smál. Po několikahodinovém boji jeden 
kněz připomenul, že před několika lety bylo vyhlášeno dogma o 
Neposkvrněném Početí Panny Marie. Biskup se s důvěrou obrátil 
s prosbou o přímluvu na Ježíšovu Matku a v tu chvíli démon zaúpěl, 
židle s dívkou se snesla k zemi a démon z ní vyšel.

Máme-li být v Marii, Maria nejprve musí být v nás. Ježíš nám ji 
dal na kříži a učedník ji přijal do sebe, řecky eis ta idia (J 19,25). 
Tedy přijal ji duchovně. I my ji máme přijmout vírou, takový je tes-
tament z kříže. S ní, jako s nositelkou Božího života, máme tvořit 
jednotu jako s tou, která je plná Ducha svatého a plná milostí.

Po přijetí nového srdce a nového Ducha je užitečné celý rok usi-
lovat o očistu od různých závislostí a ducha světa, které odporují 
Duchu Božímu a Ježíšovým přikázáním.

Teprve pak nastává duchovní boj. Máme se v něm utíkat do nové-
ho duchovního centra, které můžeme nazvat velvyslanectvím Božího 
království v nás. Ve světě i ve starém srdci platí zákony hříchu, ale 
v tomto novém centru platí zákony Ducha. Příklad: V roce 1956 bylo 
v Maďarsku povstání proti komunistům, které bylo krvavě potla-
čeno. Kardinál Mindszenty byl tajně odsouzen na smrt. Když se to 
dozvěděl, utekl na americké velvyslanectví. Tam platily jiné zákony, 
podle kterých byl nevinen. Velvyslanectvím Božího království na 
území hříchu je Ježíšova Matka.

Jak je možné konkrétně prožít duchovní transplantaci? Nejlep-
ší jsou k tomu exercicie, kdy první den slyšíme o pokání a živém 
Ježíši a pak Ho osobně přijímáme jako Pána a Spasitele. Všechno 
Mu odevzdáme, i vztahy k lidem a věcem. Tím se staneme jeho 
učedníky. V druhém dni přijímáme nové srdce, v dalším pak no-
vého Ducha a teprve potom prožijeme odřeknutí — očistu od všech 
našich hnusných model (Ez 36,25). Mezi hříchy proti 1. přikázání 
patří věštění, magie, lidové pověry, různé nekřesťanské fi lozofi e, jóga, 
vegetariánství spojené s těmito fi losofi emi, mnohé formy tzv. natu-
rální medicíny, akupunktura, homeopatie a teorie o tzv. energiích, 
čakrách, reinkarnaci atd. Potom se modlíme za konkrétní uzdravení 
jednotlivců. Exercicie trvají 4–5 dní.
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ZÁZRAČNÝ OBRAZ NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A 
JEHO PŘENESENÍ Z EDESSY DO KONSTANTINOPOLE

Ve městě Edessa v Sýrii u řeky 
Eufrat žil král jménem Abgar, 
který byl nevyléčitelně nemoc-
ný. Trápilo ho malomocenství, 
a navíc měl těžkou pakostnici, 
takže mu ochrnuly všechny údy 
těla. Když se doslechl o Pánu Je-
žíši Kristu a o velkých zázracích, 
které činil, i o tom, že svým slo-
vem uzdravuje malomocenství, 
ochrnutí i různé jiné lidské ne-
moci, zatoužil spatřit na vlastní 
oči toho, kdo činil takové zázra-
ky, neboť doufal, že od Něj obdr-
ží uzdravení. Nemohl však sám 

jít do Judska, proto poslal Pánu Ježíši Kristu prosbu, aby přišel 
k němu do Edessy. Pochyboval ale, že Pán k němu bude chtít přijít, 
proto poslal šikovného malíře jménem Ananiáš, aby zobrazil na iko-
ně Jeho tvář; přál si aspoň vidět, jak Pán vypadá, a mít ve své nemoci 
alespoň tu útěchu, že spatří obraz tváře Krista Ježíše. Tak velká 
byla jeho láska ke Kristu, v něhož uvěřil skrze to, co o Něm slyšel.

Jeho vzkaz zněl takto: „Abgar, vládce Edessy, Ježíši, dobrému 
Spasiteli, který se ukázal v těle v krajinách jeruzalémských. Buď po-
zdraven! Slyšel jsem o Tobě i o Tvých slavných zázracích, že bez léků a 
bylin uzdravuješ nemoci, vracíš zrak slepým a dáváš kráčet chromým; 
očišťuješ malomocné, vyháníš z lidí nečisté duchy, uzdravuješ ty, kdo 
jsou postiženi nevyléčitelnými nemocemi, a dokonce křísíš mrtvé. Když 
jsem toto všechno o tobě slyšel, nabyl jsem přesvědčení, že buď jsi Bůh, 
který sestoupil z nebe a koná tyto divy, anebo jsi Boží Syn, jenž činí tyto 
zázraky. Píšu Ti proto pokornou prosbu, abys obětoval námahu, přišel 
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ke mně a uzdravil mou nevyléčitelnou nemoc, kterou trpím tolik let. 
Protože jsem se také dověděl, že proti tobě židé reptají a strojí ti úklady: 
mé město je malé, ale velmi pěkné, a pro nás oba bude dostačující. Přijď 
proto, můj nadevše vysoce ctěný příteli Ježíši ke mně a zůstaň u mě v 
mém městě a v mé zemi! Očekávám Tě s největší touhou svého srdce!“

Když malíř Ananiáš přišel s takovým vzkazem od Abgara do Jeru-
zaléma a uviděl Pána Ježíše Krista, jak stojí mezi mnoha lidmi a učí 
je, čekal, až se lid rozejde. Vystoupil pak na jakýsi kámen, který se 
mírně tyčil nad zemí, a pozorně se díval na Spasitelovu tvář. Snažil 
se Pána zobrazit, ale nemohl. Vševědoucí měnil přesvatou svoji tvář 
nezobrazitelnou slávou a milostí. Ananiáš se dlouho namáhal, ale 
nic se mu nepodařilo.

Pán řekl apoštolu Tomášovi, aby šel a přivedl toho muže, co stojí na 
kameni a maluje Jeho tvář. Když ho přivedli, Pán ho oslovil jménem a ze-
ptal se: „Kde je dopis od tvého krále Abgara, který jsi mi přinesl z Edessy?“ 
Ananiáš se velmi podivil a naplnila ho bázeň pro Pánovu vševědouc-
nost. Vyndal rychle dopis krále a třesoucí rukou ho Spasiteli podal.

Pán si ho přečetl a odepsal Abgarovi takto: „Blahoslavený jsi, 
Abgare, který si ve mne uvěřil, ačkoliv jsi mne neviděl. Je totiž o mně 
psáno, že ti, kteří mne viděli, ve mne neuvěří, a ti, kteří mne neviděli, 
uvěří a zdědí život věčný. Píšeš mi, abych k Tobě přišel, ale je nevy-
hnutelné, aby všechno, proč Jsem na 
svět přišel, se na Mně splnilo na tom-
to místě, a abych Já, až se všechno 
vbrzku na Mně splní, vystoupil k Otci, 
který mě poslal. Až budu vzat vzhůru 
na nebesa, pošlu k Tobě někoho ze 
svých učedníků, aby vyléčil tvou ne-
moc a dal skrze křest život věčný tobě 
i těm, kteří jsou s tebou.“

Takový dopis napsal Pán Ježíš 
Kristus Abgarovi a splnil i jeho dru-
hé přání. Řekl ikonopisci, aby přinesl 
vodu, umyl si v ní svou přesvatou tvář 
a utřel rouškou. Stal se zázrak. Oby-
čejná voda se změnila a na roušce se 
barevně zobrazila Božská tvář. Spolu 
s listem dal Pán roušku Ananiášovi a 
řekl: „Zanes ho tomu, kdo tě poslal.“ 
Bylo to v posledních dnech Kristova 
života na zemi, nedlouho před jeho 
spásonosným utrpením.
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Ananiáš se vrátil do Edessy k svému králi a odevzdal mu toto 
zázračné vyobrazení Kristovy tváře na roušce a list s odpovědí. Ab-
gara naplnila velká radost. S úctou a láskou políbil obě věci. Hned 
v sobě pocítil změnu a téměř plné uzdravení ze svých nemocí. Na 
tváři mu zůstal jen malý pozůstatek malomocenství do té doby, než 
měl k němu přijít Pánem poslaný učedník.

Po dobrovolné Pánově smrti, vzkříšení a nanebevstoupení přišel 
do Edessy sv. Tadeáš, poslaný Boží milostí. Poučil Abgara o svaté víře 
v Krista a připravil ho ke křtu. Když Abgar vstoupil do křestní koupele, 
hned byla vyléčena i ta část malomocenství, co ještě na jeho tváři zů-
stala. Vystoupil z vody celý čistý a zdravý tělem i duší. S ním se nechal 
pokřtít i celý jeho dům a pak i celé město, takže Edessa ve velké rados-
ti slavila jméno našeho Pána Ježíše Krista, jediného pravého Boha.

Na bráně města stála odnepaměti modla jakéhosi pohanského 
bůžka. Každý, kdo vcházel do města, se mu musel poklonit. Abgar 
odtamtud modlu shodil a zničil a pak udělal v kamenné stěně nad 
branou výklenek tak hluboký, aby do něj nepadal déšť, a tkaninu 
se zázračným Kristovým obrazem připevnil k desce z tvrdého dřeva, 
obložil jej a ozdobil zlatem a drahými kameny a umístil do výklen-
ku ve zdi nad branou a k tomu udělal i zlatý nápis: „Kriste Bože, 
kdo v Tebe doufá, nebude zahanben!“ Král přikázal lidem, aby 
se každý, kdo bude vstupovat do města a vycházet z něho, klaněl 
se Božímu Kristovu obrazu. Vydal i zákon, aby další pokolení ne-
změnitelně vzdávali čest vyobrazení Pána.

Jeden z Abgarových pravnuků se vrátil k pohanskému mod-
lářství. Když tento Kristův nepřítel spatřil nad městskou branou 
Kristův obraz a viděl, že všichni, kteří vycházejí a vcházejí, jej uctí-
vají, rozhněval se a chtěl toto Boží zobrazení shodit a na jeho místo 
postavit běsovskou modlu.

Dozvěděl se o tom ale biskup toho města, neboť mu to Bůh zjevil. 
Přišel v noci k bráně, vylezl po žebříku nahoru, připevnil před sva-
tým obrazem Krista lampu s olejem a zapálil ji. Pak vše zabezpečil 
deskou, zazdil cihlami a křídou zahladil, tak, jak mu bylo v božském 
zjevení přikázáno. Když pak už nebylo zázračný Kristův obraz vidět, 
zločinný král opustil od svého zlého úmyslu a na dlouhou dobu bylo 
zapomenuto místo, kde byl obraz zazděn a jeho památka zanikla. 
Nikdo o něm nevěděl, až do jeho zázračného objevení.

Za vlády zbožného císaře Justiniána II. (685–695, 705–711) 
přitáhl perský král Husrav s velkým množstvím vojska k Edesse. 
Obklíčil město a urputně a dlouho je dobýval. Obyvatelé už byli 
vyčerpáni, nevěděli, co dělat, byli ve velkém strachu a modlili se se 
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slzami k Bohu. Jedné noci přišlo edesskému biskupovi Eulabiovi 
světlo od Boha, že nahoře nad bránou je skryt zázračný obraz na-
šeho Spasitele, Pána Ježíše Krista. Vnímal, že ho má z místa, kde 
je zazděn, vzít. Šel rychle k bráně, dostal se až k místu, které mu 
bylo ukázáno, a našel vše, jak mu bylo odhaleno ve zjevení. Poznal 
zazděné místo, odkryl je a uviděl přečistý a nejsvětější obraz Krista 
celý a nepoškozený; a na desce samotné, jíž byl obraz založen, se 
rovněž zázračně otiskla podoba Kristovy tváře.

Biskup vzal z toho místa vzácnou roušku se zobrazením Spasitele 
a ukázal ho lidem ve městě. Všechny naplnila velká radost a do-
stali odvahu, neboť doufali v Pána. Biskup nesl obraz po hradbách 
s procesím a tak ukazoval Spasitelovu tvář perským vojákům, kteří 
obléhali město. Veškeré perské vojsko zachvátil velký strach a začali 
utíkat, hnaní Boží mocí. Tak byla Edessa zachráněna před nepřáteli 
milosrdenstvím Krista, našeho Boha. Pak znovu uplynulo mnoho let.

Když v Byzanci vládl císař Roman I., zvaný Lakapenos (920–944), 
mnohokrát posílal k saracénskému emírovi, pod jehož vládou byla 
tehdy Edessa, prosbu, aby mu dal Kristův zázračný obraz. Nastala 
válka a císař Roman poslal byzantské vojsko na Edessu a město 
sevřel tak, že obsadil přilehlé okolí. Edessané poslali císaři žádost 
o ukončení války. Císař od nich žádal Kristův obraz. Saracénský 
emír se nechtěl obrazu vzdát jen tak. Křesťanský císař, veden vel-
kou touhou mít Kristův zázračný obraz, dal emírovi dvanáct tisíc 
stříbrných a vrátil mu dvě stě udatných Saracénů, které vzal do 
zajetí, a ještě přidal svůj císařský dokument se zlatou pečetí, že už 
nikdy nevytáhne na Edessu a okolní města. Tak obdržel zázračný 
Kristův obraz a slavně ho rukama biskupů a za účasti důstojných 
mužů duchovního stavu přenesl do Konstantinopole.

Cestou se skrze tento přečistý obraz stalo mnoho zázraků. Ne-
mocní byli uzdravováni, slepí znovu obdrželi zrak, hluší začali slyšet, 
chromí chodit a běsi utíkali. Svátek přenesení zázračného Kristova 
obrazu byl ustanoven na 16. den měsíce srpna, kdy byl triumfál-
ně a velkou ctí přinesen do císařského města. Svatý obraz uložili 
v chrámu Přesvaté Bohorodičky, který se nazýval Faros1 (Theotokos 
Faros). Psal se rok 944. Na památku byl ustanoven svátek přenesení 
zázračného Kristova obrazu z Edessy do Cařihradu.

1 název „u Faru“ byl odkazem na maják, jenž byl poblíž, „pharos“ = maják
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SVATÝ MUČEDNÍK DIOMEDES Z TARSU

Svatý Diomedes pocházel z kili-
kijského Tarsu v Malé Asii, povolá-
ním byl lékař, vírou křesťan. Léčil 
nejen těla, ale i lidské duše. Učil 
pohany věřit v Krista a přiváděl je 
ke křtu svatému. Za časů císaře 
Diokleciána (284–305) opustil Tars 
a přišel do Niceje v Bithýnii. Tam 
podle svého zvyku přesvědčoval 
nevěřící a léčil je ze všelijakých 
nemocí nejen léky, ale hlavně vzý-
váním všemohoucího jména Ježíše 
Krista a znamením svatého kříže. 
Mnozí se díky uzdravení, spojeným 
s křesťanským učením, obraceli od 
modlářského klamu ke Kristu.

Když se o tom dozvěděl cí-
sař Dioklecián, který byl tenkrát 

v těchto východních krajích, nechal Diomeda zajmout. Když pro něj 
ale vojáci přišli, uviděli, že zesnul v Pánu. Sťali mrtvému hlavu, aby 
ji mohli odnést císaři. Hned po stětí hlavy vojáci oslepli a museli je 
vést jiní. Přišli k císaři a nesli useknutou Diomedovu hlavu. Když 
císař uviděl hlavu a slepé vojáky, přikázal jim zanést hlavu k tělu a 
přiložit na její místo. Když to vojáci udělali, hned prohlédli a uvěřili 
v Krista, pravého Boha, Jemuž buď sláva navěky. Amen.

SVATÝ MUČEDNÍK GERARD SAGREDO

Gerard (Gerhard, česky Jaromír) se narodil v Benátkách. Po vy-
svěcení na kněze si umínil vykonat pouť do Jeruzaléma. Šel s něko-
lika společníky přes Uhry a král Štěpán I. (997–1038), když postřehl, 
jak bystrého má ducha a jak hlubokou zbožnost, přemlouval ho, aby 
zůstal v Uhrách a pracoval na utvrzování křesťanské víry. Gerard 
poslechl a se společníkem Maurem si upravili v lese poustevnu a 
strávili tam sedm let v modlitbě a sebezapírání.



307

Po roce 1030 byl Gerard ustano-
ven čanádským1 biskupem. Obyva-
telstvo bylo ještě většinou pohan-
ské, ale počet křesťanů stoupal ka-
ždým dnem. Uhři, obrácení na víru, 
milovali Gerarda jako svého otce.

Gerard vystavěl a vyzdobil chrám 
sv. Jiří v Čanádu. Zřídil v něm oltář 
ke cti Panny Marie a stanovil, aby 
dva zbožní starci každou hodinu 
před oltářem zapalovali kadidlo. 
Sám se tam pak modlíval církevní 
hodinky a každou sobotu sloužil mši 
svatou. Nařídil, aby se věřící při vy-
slovování jména Panny Marie uklá-
něli a aby ji nazývali „naše Paní“.

Gerard žil odříkavým životem, 
nosil drsné, kající roucho a choval se nesmírně laskavě ke všem 
chudým. Své cesty konal pěšky a přebýval nejraději v chatrčích 
chudých lidí nebo v jeskyních. Když tak jednou nocoval v domě o 
samotě, uslyšel dojemný dívčí zpěv. Ptal se sluhy, kdo to zpíval. 
Sluha odpověděl: „Dívka mlela obilí na ručním mlýnku a při práci si 
prozpěvovala.“ Gerard řekl: „Ó, jak šťastný je člověk, když jako 
ona na příkaz nadřízeného trpělivě koná svou práci a nereptá.“ 
Gerard štědře dívku obdaroval a řekl jí, aby si byla vědoma toho, že 
poslouchat je blaženější než poroučet.

Po smrti sv. Štěpána dosedl na trůn Petr Orseolo, muž vášnivý 
a prostopášný. Přijal Uhry od císaře Jindřicha III. v říšské léno, což 
bylo pokládáno za vlastizradu. Uherští velmožové prohlásili Petra 
za zbaveného trůnu a zvolili si za krále Arpádovce Ondřeje. Hodlali 
vyhubit křesťanské řády v zemi, obnovit staré maďarské obyčeje, 
pobořit křesťanské chrámy a kláštery a povraždit kněze a mnichy. 
Tak vzplanul v Uhrách požár všeobecné vzpoury proti křesťanství.

Gerard se odebral ke králi do Stoličného Bělehradu2 a chtěl ho 
přimět, aby zakročil proti buřičům na obranu křesťanství. Tlupa 
vzbouřenců ho však na cestě přepadla a kamenovala. Biskup zvolal: 
„Pane, nepokládej jim to za hřích!“ a jeden z vrahů mu probodl 
kopím srdce. Stalo se to 29. srpna roku 1046.

(Jeho svátek se slaví 24. září.)

1 Čanád, rumunsky Cenad, obec v nejzápadnějším výběžku Rumunska
2 maďarský Székesfehérvár



308

SVATÝ MUČEDNÍK MYRON

Svatý Myron byl presbyterem v Acháji (Řecko) za vlády bezbož-
ného císaře Decia (249–251). Prokonzulem v té zemi byl Antipater. 
Svatý pocházel z urozené a bohaté rodiny, měl dobrou povahu, 
vroucí lásku k Bohu i k lidem a vedl zbožný, horlivý život.

V den svátku Kristova narození, když Antipater vešel do křesťan-
ského chrámu, aby zajal věřící, kteří se tam shromáždili, a mučil je, 
sv. Myrona naplnila horlivost, výtkami pokořil prokonzula a vysmál 
se mu. Myrona proto zajali a krutě ho mučili. Natáhli ho na skři-
pec, drásali železnými hřebeny a pálili ohněm. Vhodili ho do velmi 
rozpálené pece, ale hned z pece vyšlehl velký plamen a spálil sto 
padesát bezbožných služebníků prokonzula, kteří stáli poblíž. Svatý 
zůstal Kristovou milostí živ a zdráv. Stál uprostřed pece a velebil 
Boha. Bylo vidět i svaté anděly, kteří ho v plamenech obstoupili a 
ochladili plamen ohně.

Pec pohasla a svatý z ní vyšel bez újmy. Prokonzul ho znovu začal 
nutit, aby se poklonil modlám. Když se svatý nepodrobil, Antipater 
přikázal, aby mu z těla odřezávali pásy kůže od ramen až k chodi-
dlům. Pak mučitel znovu nechal jeho pořezané tělo drásat železnými 
hřebeny a potom ho předhodil šelmám. Ty mu ale nijak neuškodily.

Prokonzul viděl, že je Kristovým mučedníkem Myronem ve všem 
zahanben. Naplnil ho hněv a zuřivost a jako šílenec se vlastníma 
rukama zabil. Odevzdal svou nečistou duši démonům do pekla na 
věčná muka. Svatého mučedníka vedli do města Kyzikos1 a tam 
mu sťali hlavu. Bylo to v roce 250. Přijal tak mučednickou smrt a 
obdržel od Pána korunu slávy.

(Obrázek je na straně 224.)

1 starověké řecké město, které se nacházelo v maloasijské Mýsii, v současné 
turecké provincii Balıkesir
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SVATÝ MUČEDNÍK PATROKL Z TROYES

Za vlády císaře Aureliana (270–
275) dolehlo na křesťany v Galii, 
stejně jako i všude jinde, velké pro-
následování. Ve městě Tricassium1 
žil čestný muž jménem Patrokl. 
Bydlel na předměstí v domě, kte-
rý mu zůstal po rodičích. Zdědil 
velké bohatství a ještě je rozmno-
žil. Sloužil nebeskému Bohu dnem 
i nocí. Miloval Jeho zákon a vedl 
křesťanský zbožný život. Vždy četl 
Písmo svaté a stále skláněl svá 
kolena k modlitbě. Jedl jednou za 
den, ve dvanáct hodin, a před jíd-
lem chválil Boha a modlil se.

Bohatství, které měl, rozdával 
potřebným, vdovám a sirotkům, a 
zvláště chudobným křesťanům, kteří milovali Boha z celého srdce. 
Jeho štědrost byla tak velká, že chudí měli za to, že je rozdavačem 
nebeských pokladů. Neshromažďoval si poklad na zemi, ale v nebi. 
Zdržoval se od všech světských radovánek a myslel jen na získání 
království nebeského. Tak tento svatý muž žil v bázni Boží, v půstu 
a modlitbách a ve všem byl milý Bohu, takže mu Pán dal moc vy-
hánět zlé duchy a milost uzdravovat nemocné.

V té době zločinný císař Aurelian, krutý pronásledovatel křesťa-
nů, jel z města Agedincum2 do Tricassia. Uslyšel o sv. Patroklovi, 
přikázal ho zajmout a přivést k sobě. Když ho předvedli, otázal se ho: 
„Slyšel jsem o tvé pošetilosti, že jsi přijal marnou víru a uctíváš toho, 
komu se lidé posmívali.“ Svatý na jeho bláznivá slova neodpovídal. 
Aurelian se zeptal: „Jak se jmenuješ?“ Svatý odpověděl: „Mé jméno 
je Patrokl.“ Aurelian se tázal dále: „Jakou vyznáváš víru a jakého 
boha uctíváš?“ Svatý Patrokl vyznal: „Klaním se živému a pravému 
Bohu, který přebývá v nebi a shlíží na pokorné. On ví všechno dříve, 
než se to stane.“ Na to ho císař Aurelian začal úlisně přesvědčovat: 
„Zanech svého bláznovství a pokloň se našim bohům; budeš za to od 
nás odměněn ctí a bohatstvím a tvé jméno bude slavné.“ Svatý však 

1 město Troyes ve Francii
2 Sens, město v severním Burgundsku
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neochvějně vyznal: „Neznám jiného Boha kromě jediného pravého, 
který stvořil nebe, zemi, moře i všechno viditelné a neviditelné.“ Au-
relian posměšně pravil: „Dokaž nám, že je pravda, co říkáš.“ Patrokl 
promluvil: „Skutečně, vše, co říkám, je pravda, ale protože všichni 
hynete ve lži, proto nemáte pravou víru. A pravda se vám stává 
neviditelnou kvůli lži.“ Tu Aurelian vykřikl: „Hodím tě do ohně, 
když nepřineseš oběť bohům!“ Svatý se však nezalekl: „Přináším 
oběť chvály a sebe samého v oběť mému Bohu, který mě ráčil 
povolat k mučednictví pro své svaté jméno.“

Císař Aurelian naplněn hněvem nařídil, aby mučedníkovi sevřeli 
nohy rozžhavenými okovy a rozžhavenými řetězy mu za zády svázali 
ruce a uvrhli ho do temnice, dokud si nerozmyslí, jakým způsobem 
ho popraví. Svatý se v okovech modlil k Bohu: „Kéž je mi tvé milosr-
denství útěchou, jak jsi svému otroku zaslíbil. Budu se veselit a jásat 
nad tvým slitováním, neboť jsi shlédl na mé ponížení.“

O tři dny později Aurelian usedl k veřejnému soudu, nařídil, aby 
mučedníka vyvedli z vězení a postavili před něj. Když svatého přivedli, 
císař se na něj rozkřikl: „Běž, rouhači, zachraň se co nejdříve před smrtí 
a přines oběť bohům!“ Mučedník klidně odpověděl: „Náš Pán vykoupil 
duše svých služebníků z věčné smrti a neopustí ty, kteří v Něho doufají. 
Chceš-li však získat něco z mého pokladu, rád ti to dám, neboť vidím, 
že jsi chudý.“ Aurelian se zeptal: „Jak se opovažuješ nazývat mě, císa-
ře, chudým? Mé bohatství je nesčíslné!“ Svatý odvětil: „Máš pozemské 
bohatství, které brzy pomine, ale jsi chudý; vždyť ani sebe samé-
ho nemáš, protože jsi do svého srdce nepřijal svatou víru v naše-
ho Pána Ježíše Krista jako ten největší poklad. Budeš proto spolu 
s tvým otcem ďáblem odsouzen spravedlivým Soudcem — Bohem.“

Aurelián vzplanul hněvem: „Hrozně mě urážíš, proto k tobě nemohu 
být milosrdný!“ Mučedník řekl: „Ke mně je milostivý můj Bůh, jemuž 
od mládí sloužím. Avšak běda tobě, když budeš veden na místo, kde se 
mučí ďábel, jemuž teď sloužíš. Tam uvidíš věčná muka, která na tebe 
čekají.“ Císař odsekl: „Nevím, o čem mluvíš. Vím, že jsi v mých rukou a 
není nikdo, kdo by tě z nich vytrhl.“ Svatý mu odpověděl: „Máš ve své 
moci mé tělo, ale mé duše se dotknout nemůžeš. Nikdo nad ní nemá 
moc kromě jediného Boha, který ji stvořil. On také nám, svým služeb-
níkům, řekl: ‚Nebojte se těch, co zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. 
Více se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v pekelném ohni.‘“

Císař Aurelián pyšně odtušil: „Naši bohové nemají takovou moc, jsou 
k nám pravdiví, a když se jich na něco ptáme, dávají nám odpovědi. A 
tobě, svému nepříteli a rouhači dovolují žít až dosud.“ Svatý se zeptal: 
„A kdo jsou vaši bohové?“ Aurelián odpověděl: „Naši bohové, to je vel-
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ký Apollón a mocný Zeus i veliká bohyně Diana. Oni lidem nepodvodně 
zvěstují budoucnost.“ Svatý Patrokl nebojácně prohlásil: „O Apollóno-
vi, kterého nazýváš bohem, jsem od našich otců slyšel, že byl pastýřem 
dobytka u ferského krále Adméta. O Diovi, kterému se ty jak bohovi 
klaníš, vím, že byl nečistým a ohavným mužem, smilníkem, cizoložní-
kem, dravcem a vynálezcem všeho zla. Zaséval nepřátelství mezi lidmi, 
dopouštěl se vražd. Raboval cizí a zemřel nejpotupnější smrtí. Zem 
nepřijala ani jeho mrtvolu. A ohledně Diany, kterou nazýváte ‚velikou 
bohyní‘, kdo by neznal její zhoubné běsnění. Jak velké je to bláznovství 
a jak velmi jsou zaslepeni nevěrou lidé, kteří ctí tuto lež a marnost!“

Císař s hněvem vykřikl: „Měl jsem velkou trpělivost, že jsem až 
dosud poslouchal tvé urážky. Teď ti ale naposledy říkám: pokud se 
nepokloníš a nepřineseš oběti Apollónovi, Diovi a Dianě, okamžitě tě 
usmrtím.“ Mučedník však odvětil: „Bezbožný mučiteli! Jsi podobný 
lupiči, který zabije nevinného člověka, ale jeho tělo nemůže pohltit. 
Tak je to i s tebou: chvástáš se sice, že usmrtíš mé tělo, ale nesníš je; 
a i kdybys mé tělo i snědl, mé duši uškodit nemůžeš.“

Když to mučedník řekl, Aurelian se rozzuřil a hned ho odsoudil ke 
stětí mečem. Přikázal vojákům, aby ho nesťali na suché zemi, ale na 
nějakém bažinatém místě, aby nemohl být pohřben, ale byl sežrán 
plazy, ptáky a zvířaty. Vojíni vzali Kristova mučedníka a vedli ho na 
břeh řeky, která se nazývala Sequana,1 aby ho tam popravili v blátě.

Svatý šel s radostí na smrt a modlil se: „Pane Ježíši Kriste, nedopusť, 
aby mé tělo zahynulo v bahně, ale oslav své přesvaté jméno, aby bylo 
zvelebeno před očima Tvých nepřátel, aby lidé neřekli: Kde je jeho Bůh?! 
Vyslyš, Pane, mou modlitbu, jako jsi vyslyšel Mojžíše a Árona, kteří se 
modlili za tvůj lid, a rozdělil jsi moře a převedl jsi je po souši. Tak přikaž 
i mně, abych překročil tuto řeku na druhý břeh, na místo, které není ba-
žinaté, aby má krev byla za Tebe prolita na suché zemi. Vytáhni mě z bah-
na, ať se neutopím! Vysvoboď mě z rukou těch, kteří mne pronásledují.“

Když se tak svatý modlil, vojákům se zatmělo v očích a přestali 
mučedníka vidět. On vstoupil do řeky a brodil se vodou, která mu 
sahala do poloviny lýtek, přestože řeka byla velká a hluboká a tehdy 
navíc i rozvodněná po dešti. Mučedníkovi však zázrakem nedosaho-
vala ani do kolen. Přešel na druhý břeh a jeho oděv zůstal suchý. 
Vystoupil na horu, která tam byla, a řekl: „Pán chrání duše svých 
věrných a vysvobozuje je z rukou hříšníků.“ Vojáci, když přestali vidět 
mučedníka, kterého předtím vedli, divili se a dostali strach, protože 
se báli císaře, aby neřekl, že z vlastní vůle propustili odsouzence, a 

1 řeka Seina
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aby je za to nepotrestal. Řekli si: „Jak velký je Bůh toho muže, že ho 
neviditelně vysvobodil z našich rukou!“ Jiní z nich dodali: „To není 
člověk, ale jakýsi přízrak, neboť nám zničehonic zmizel z očí!“ Tak se 
mezi sebou dlouho dohadovali a neměli odvahu se vrátit k císaři.

Jedna žena, modlářka, která připlula člunem z druhého břehu, 
slyšela jejich při i jakou mají starost a prozradila jim: „Toho křes-
ťana, kterého hledáte, jsem viděla na druhém břehu řeky. Ležel na 
hoře tváří k zemi a modlil se k svému Bohu.“ Vojáci, jejichž nohy byly 
rychlé k prolévání nevinné krve, hned přepluli řeku, vystoupili na 
horu a našli svatého tak, jak jim žena oznámila.

Velitel zlostně promluvil k svatému: „Vpravdě jsi hoden smrti, že jsi 
nám utekl, ale teď jsi znovu v našich rukou a už nám neutečeš. Zemřeš, 
anebo musíš přinést oběť bohům, jestli chceš zůstat naživu.“ Svatý od-
pověděl: „Já se nečistým běsům klanět nebudu, klaním se jen jedinému, 
pravému Bohu.“ Vojáci se ho posměšně zeptali: „Jaký je tvůj Bůh? Naro-
zený nebo stvořený?“ Svatý odvětil: „Ó marný blude, ó nevěro svůdná, ó 
slova bláznivá! Kdo může něco hovořit o Bohu, který nemá počátek? Kdo 
může něco říci o Jeho původu? On řekl a stalo se, On přikázal a vše bylo 
stvořeno, viditelné i neviditelné. On poslal lidskému pokolení Spasitele, 
svého jednorozeného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který za nás prolil 
svou krev, aby nás vysvobodil ze záhuby a věčné smrti. Třetího dne vstal 
z mrtvých, před zraky svých učedníků vstoupil na nebesa a seslal jim, 
jak slíbil, Ducha svatého. A člověk má věřit tak, jak učí Duch svatý ústy 
apoštolů; neboť toto učení je správné a pravdivé. Ten, kdo Jeho učení 
nevěří, neuzří život věčný, ale hněv Boží na něm zůstává navěky. My 
křesťané pevně věříme a doufáme, že obdržíme věčný život od Krista, 
našeho Boha; proto pro Něj s láskou trpíme a s ochotným srdcem umírá-
me s vědomím, že ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu. Všichni, kteří 
uctívají běsy, jako i vy, budou společně s běsy uvrženi do ohně gehenny.“

Když to svatý říkal, vojáci ještě více vzplanuli hněvem, nazvali 
ho rouhačem jejich bohů a vytasili meče, aby ho sťali. Mučedník 
zvolal k Bohu: „Do tvých rukou, Pane, odevzdávám svého ducha! Ty 
víš, že umírám pro tvé svaté jméno!“ Tak sťali svatému mučedníkovi 
Patroklovi hlavu. Po popravě vojáci vzali jeho hlavu, hodili ji daleko 
od těla a odešli. Právě tehdy byli poblíž toho místa dva žebráci po-
kročilého věku, vírou křesťané. Když vojáci odešli, vzali mučedníkovo 
tělo i hlavu, ukryli je až do večera a vše tajně oznámili presbyterovi 
města jménem Eusebius.

Presbyter v noci přišel s jáhnem Liberiem, zavinuli svaté tělo do 
čistého plátna a pochovali je. Svatý Kristův mučedník Patrokl přijal 
mučednickou smrt v roce 275, kdy Římanům vládl Aurelian. Slavně 
přešel do nebeského království.
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SVATÍ MUČEDNÍCI FLORUS A LAURUS

Svatí mučedníci Florus a Lau-
rus byli bratři nejen po tělesné 
stránce, ale i duchovní. Jednomy-
slně věřili v Krista a snažili se Mu 
líbit dobrými skutky. Byli doved-
nými kameníky. Jejich učiteli byli 
svatí muži Proklus a Maxim, od 
nichž se naučili nejen řemeslu, ale 
i bohumilému životu v křesťanské 
víře. Nejprve byli pro víru v Krista 
zabiti jejich učitelé a po nich se i 
oni stali dědici mučednické koru-
ny. Byli umučeni místodržitelem 
Likaionem v Ilýrii.

Jejich mučednické hrdinství 
začalo takto: Správce sousední 
oblasti se obrátil na místodržitele Ilýrie, aby mu poslal zkušené 
kameníky, protože chce vystavět překrásný kamenný chrám po-
hanským bohům. Poněvadž nejdovednější v tom byli svatí Florus 
a Laurus, Likaion poslal je. Na jeho příkaz stavěli chrám a peníze, 
které vydělali, rozdávali chudým. Zároveň je učili svaté víře v Krista. 
Sami zůstávali v půstu, na modlitbách a v práci. V noci se modlili, ve 
dne pracovali, trochu jedli, a nakolik mohli, živili hladové žebráky.

Jednoho dne, když tesali kámen, syn vrchního žrece, ještě mla-
dík, přišel, stoupl si poblíž a prohlížel si jejich dílo. Najednou od 
tesaného kamene odletěl úlomek, zasáhl mladíkovo oko a vyrazil mu 
ho. Mladý muž zakřičel bolestí; přiběhl jeho otec, modlářský žrec, a 
když uviděl zakrvácenou synovu tvář a že mu oko vyskočilo z důlku, 
roztrhl si z žalu oděv a začal svatým spílat, co to učinili, vrhl se na 
ně a chtěl je bít. Byl však zadržen ostatními dělníky, kteří tam byli 
a tvrdili, že kameníci jsou nevinní a že si to mladík zavinil sám, 
protože se postavil blízko, když tesali kámen, a neopatrně se díval.
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Svatí bratři Florus a Laurus utěšovali žrece a slíbili, že jeho synovi 
oko uzdraví, aby zase viděl jako dřív. Vzali mladíka na noc do svého 
domu a učili ho poznání jediného pravého Boha, Ježíše Krista. Řekli 
mu: „Pokud z celého srdce uvěříš v Boha, jehož hlásáme, tvé oko 
bude brzy zdravé.“ Mladík odpověděl: „Jestliže mé oko bude zdravé 
jako předtím, uvěřím ve vašeho Boha a pokloním se Mu. Nepochybně 
je třeba více věřit v Boha, který uzdravuje nemocné a navrací zrak 
slepým, než v ty bohy, kteří nejenže neuzdravují nemocné, ale i ze 
zdravých činí mrzáky.“

Mladík pak vyprávěl svatým: „Mezi našimi žreci je jeden žrec jmé-
nem Hermas. Když ho před pár lety chtěli ustanovit žrecem, přivedli 
ho k modle Dia, aby ten položil ruku na Hermovu hlavu. Takový je totiž 
obřad ustanovení žrece. Spočívá v tom, že ruku modly, připevněnou 
k rameni a pohybující se v kloubu, kněží pomocí stříbrného řetízku 
zvednou a následně spustí na hlavu určeného člověka. Když byla 
tato ruka spuštěna na Hermovu hlavu, stříbrný řetízek jim nečekaně 
vyklouzl z rukou a ruka modly spadla Hermovi na hlavu. Nehty na 
Diově ruce mu odřely celou tvář až na kost, takže mu jsou až dodnes 
zdaleka vidět zuby a ani jeden bůh mu nepomohl, naopak je mu čím 
dál hůř.“ Když to chlapec vyprávěl, sv. Florus a Laurus vstali a začali 
se se slzami modlit k Bohu za uzdravení a prozření nejen tělesného 
oka, ale i duševních očí tohoto chlapce. Po delší modlitbě, když mu 
znamením svatého kříže přežehnali nemocné oko, hned se zcela 
uzdravilo a chlapec viděl dobře jako předtím.

Nejen uzdravený chlapec, ale i jeho otec, modlářský žrec, který 
se jmenoval Mamertin, uvěřili proto z celého srdce v Krista. Z bě-
sovského služebníka se stal služebník našeho Pána Ježíše Krista 
a stejně tak i jeho syn. O několik dní později svatí kameníci Florus 
a Laurus, kterým při práci pomáhali andělé Boží, ukončili chrám. 
Postavili ho však ne, aby v něm přebývaly modly, ale posvětili ho 
k slávě přesvatého jména Ježíše Krista. Vztyčili v něm na východní 
straně svatý kříž, shromáždili na tři sta chudobných bratří ve víře 
a uspořádali noční modlitby, v nichž oslavovali Krista Boha.

Shůry sestoupilo nevýslovně jasné světlo nebeské slávy a zvláštní 
září naplnilo chrám. Po celonočním modlitebním slavení Pána šli 
všichni do domu, který byl blízko a kde již stály modly připravené 
pro nový chrám. Přivázali jim své opasky ke krku, vláčeli je po zemi, 
bili je a rozbíjeli, až je rozdrtili na malé kousky. Když se správce ob-
lasti o tom všem dozvěděl, zajal svaté Flora a Laura a všechny, kteří 
byli s nimi i Mamertina s jeho synem. Všechny odsoudil k upálení 
a samotné svaté, Flora a Laura, krutě zbil a svázané poslal k jejich 



315

místodržiteli Likaionovi. Ten se jich na vše podrobně vyptával, a 
když viděl, že jsou v křesťanské víře neotřesitelní, nařídil hodit je 
do hluboké studny a zasypal hlínou. Stalo se to v 2. století.

O mnoho let později byly nalezeny jejich svaté ostatky, skrze něž 
Pán dával uzdravení všelikých chorob. Byly důstojně přeneseny do 
Konstantinopole k slávě Krista, našeho Boha.

SVATÝ BISKUP A MUČEDNÍK EMILIÁN

V Arménii se narodil uroze-
ným a bohatým křesťanským 
rodičům syn Emilián. Rodiče 
ho dali na studia k ctnostné-
mu muži, jistému mnichu Hi-
larionovi. Duchovní učitel ho 
dobře naučil rozumět knihám, 
a když Emilián dospěl, vedl 
ctnostný, dobročinný a zbož-
ný život v půstu a modlitbách.

Když se do Arménie do-
nesla zvěst, že zločinní římští 
císaři Dioklecián a Maximián 
rozpoutali velké pronásledo-
vání křesťanů, Emilián vzpla-
nul horlivostí za víru a vzní-
tila se v něm tak velká láska ke Kristu, že zatoužil za Něj zemřít. 
Usmyslel si, že se vydá do západních provincií a bude tam hlásat 
Kristovo jméno pohanům. Vzal s sebou své dva bratry Dionýsia a 
Hermippa i svého učitele mnicha Hilariona a tak přišli do Itálie, do 
města, které se nazývá Spolitum.1

Za nějaký čas, v jiném městě, které se nazývá Trebia,2 zemřel 
biskup. Obyvatelé toho města, kteří byli křesťany, slyšeli o životu a 
moudrosti sv. Emiliána a zvolili si ho za biskupa, přestože byl ještě 
mladý, neboť rozumem a ctnostmi převyšoval staré. Vzali ho a vedli 
do Říma k svatému papeži Marcelinovi (296–304), aby ho vysvětil 

1 dnešní Spoleto
2 dnešní Trevi, severně od Spoleta
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na biskupa. Emilián přijal od papeže biskupské svěcení a vrátil se 
do města svého biskupství spolu se svým učitelem a dvěma bratry.

Tehdy byl v těch zemích místodržitelem Maximián, krutý člověk. 
Když uslyšel o křesťanském biskupovi Emiliánovi, který obrátil mno-
ho lidí od modloslužby ke Kristu, zajal Božího biskupa a postavil 
před svým soudem. Řekl mu: „Co to o tobě slyším, Emiliáne, proč se 
chceš pro své bláznovství dobrovolně vydat smrti? Budeš krutě mučen 
a odsouzen k hořké smrti, jestliže se nepokloníš našim bohům.“ Svatý 
biskup odvážně odpověděl: „Nepokloním se běsům a ti, kteří se 
jim klanějí, zdědí věčná muka v pekle.“

Maximián vzkypěl hněvem a rozkázal svatého bez milosti bít. 
Pak se mu vysmíval a urážel Krista Boha. Tvrdil, že křesťanský Bůh 
nemá žádnou moc, kdežto bohové, které ctí on, jsou všemohoucí. 
Boží biskup ho vyzval: „Zkus to, chceš-li, a poznáš, čí moc je větší, 
zda Kristova, nebo tvých bohů. Přikaž sem přinést nějakého ochr-
nutého nebo člověka zachváceného těžkou chorobou a nařiď svým 
žrecům, aby se modlili ke svým bohům za uzdravení nemocného. I já 
se pomodlím k mému Bohu. Který Bůh uzdraví nemocného svou mocí, 
toho Boha všichni nazvou pravým Bohem a všichni se mu pokloní.“

To slovo se místodržiteli zalíbilo. Přinesli na loži muže, který byl 
již dlouho ochrnutý. Všechny části těla měl zcela ztuhlé a nehýbaly 
se. Žreci začali volat Apollóna, Dia, Merkura a další marné a falešné 
bohy. Vzývali je dlouho, ale ničeho nedosáhli. Tehdy se místodržitel 
obrátil k Emiliánovi: „Pomodli se už ty k svému Bohu, jestli doufáš, 
že od Něj něco dostaneš.“ Biskup poklekl k modlitbě, pozvedl své 
ruce i oči k nebi a začal se modlit. Pak přistoupil k ochrnutému, 
vzal ho za ruku a řekl: „Ve jménu našeho Pána Ježíše Krista vstaň a 
buď zdráv!“ Ochrnutý ihned vstal zcela zdráv. Chodil, radoval se a 
velebil Boha. Tento zázrak udivil všechny, kteří ho viděli, a mnoho 
lidí uvěřilo v Krista. I sám místodržitel se už začal v mysli sklánět 
k víře, ale modlářští žreci ho přesvědčovali, aby nevěřil a prolhaně 
tvrdili, že zázrak se stal ne Boží silou, ale čarovným uměním Emi-
liána. Křičeli na Maximiána: „Setři z povrchu země toho čaroděje, 
aby až do kořene nevyvrátil uctívání našich bohů!“

Místodržitel poslechl své zločinné žrece. Více věřil jejich lživým 
slovům než viditelné Boží síle. Znovu začal sv. Emiliána přesvědčovat 
k modlářství: „Přines oběť bohům! Pamatuj, že mnoho z těch, kdo ne-
poslechli mou radu, byli po krutých mukách popraveni.“ Mučedník mu 
odpověděl: „Ti, kteří tvým ohavným bohům nepřinesli oběť a rozhodli se 
zemřít pro Krista, se nyní s Ním radují ve věčné blaženosti.“ Maximián 
vztekle zvolal: „Více přede mnou nevzpomínej Kristovo jméno, ale slituj 
se nad sebou, neboť jsou pro tebe připravena velká muka!“ Svatý směle 
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vyznal: „Já jsem služebník Kristův! Vyznávám a oslavuji jméno Ježíše 
Krista. Za Něj jsem připraven snést všechna muka i samotnou smrt.“

Maximián přikázal dále svatého mučit. Pověsili ho na mučidla a 
hořícími svíčkami pálili jeho tělo. Mučedník hrdinně trpěl a modlil 
se k Pánu, aby ho v utrpení posílil. Zjevil se mu Kristus a řekl: 
„Neboj se, Emiliáne, já jsem s tebou!“ a hned zhasly svíčky a ruce 
těch, kteří ho pálili, se zkroutily. Když to Maximián viděl, nařídil, 
aby mučedníka sejmuli a zeptal se ho: „Jakým způsobem to děláš, 
že svíce zhasly a ruce služebníků se znetvořily? Mám ale pro tebe 
větší muka, která nebudeš moci překonat!“ Mučedník odpověděl: „Má 
vytrvalost je můj Kristus! I když mě podrobíš větším mukám, On 
mi dá větší trpělivost a ještě více na mně ukáže svou moc.“

Místodržitel rozkázal roztavit v kotli olovo a Emiliána do něj vho-
dit. V té chvíli však oheň pohasl, kotel praskl a olovo se rozlilo. Svatý 
zůstal bez újmy. Tento zázrak ohromil Maximiána i všechny, kteří 
byli s ním, ale byli tak zatemnění, že v něm nepoznali Boží moc. 
Rozkázal přivázat mučedníkovi na krk velký kámen a hodit ho do 
řeky, která tekla blízko města. Nazývala se Klitumnus.1 Přikázal, aby 
ho v ní utopili. Avšak i zde se Emiliánovi zjevil Kristus, vzal ho za 
ruku a jako kdysi apoštola Petra vyvedl ho z vodní hlubiny na břeh. 
Vojáci byli plni údivu, ale ze strachu z místodržitele Emiliána znovu 
zajali a přivedli k němu. Líčili mu zázrak, který se stal, ale Maximián 
ve své zatvrzelosti přikázal předhodit Emiliána dravé zvěři. Ani ta 
ale Božímu biskupovi neuškodila. Sám Pán se znovu zjevil svému 
věrnému služebníkovi a řekl mu: „Buď odvážný, Emiliáne, můj dobrý 
a věrný služebníku.“ Zvěř, lvi a leopardi se k němu začali lísat jako 
jehňata a jedni mu lízali nohy, druzí ruce. Když lidé viděli takové 
zázraky, začal volat: „Veliký je Bůh křesťanský! Ať je Jeho služebník 
propuštěn na svobodu!“ V ten dne uvěřilo v Krista tisíc duší.

Místodržitel se tak rozzuřil na lid, že proti nim vyvedl ozbrojené 
vojáky a tisíc těch, kteří uvěřili, mužů a žen všeho věku, nechal 
setnout. I zvířata, která mučedníkovi neublížila, nechal ze zuřivosti 
zabít. Svatý Emilián viděl, jak zabíjejí zvířata, a pomodlil se: „Chvála 
Tobě, Kriste Bože, že už nejen lidé za Tebe umírají, ale i zvířata!“

Na radu svých služebníků Maximián připravil mučicí kolo s ostrými 
železnými bodci. Vyvedl Emiliána z temnice, nechal ho přivázat ke kolu 
a pustit z kopce. Svatému se hned zjevil Pán, odvázal ho a sejmul z kola. 
Avšak puštěné kolo pod kopcem zmrzačilo a zabilo mnoho nevěřících.

Místodržitel se dozvěděl i o dvou Emiliánových bratrech, Dioný-
siovi a Hermippovi, i o jeho učiteli Hilarionovi a poslal vojáky, aby 

1 dnešní Clitunno
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je hledali. Ze strachu se skrývali. Když je našli a přivedli, uvrhli je 
do vězení k Emiliánovi. Biskup Boží se velmi zaradoval, když uvi-
děl svého učitele a bratry a všichni společně se radovali, že se stali 
hodnými trpět pro Kristovo jméno. Ctihodný stařec Hilarion měl té 
noci zjevení od Boha, že brzy přijmou mučednické koruny.

Zanedlouho vyvedli k soudu Dionýsia a Hermippa spolu se star-
cem Hilarionem. Když je Maximián nutil k modloslužbě a hrozil jim 
mukami, zjevil se jim náš Pán Ježíš Kristus a utvrzoval je. Nastalo 
zemětřesení, modly popadaly a rozbily se na prach. Mučedníci byli 
na příkaz Maximiána krutě mučeni. Nakonec jim sťali hlavy a přijali 
mučednické koruny slávy od Pána, jak jim to bylo slíbeno.

Zrána nechal Maximián předvést Božího biskupa Emiliána k sou-
du a začal mu lživě tvrdit: „Tví bratři i tvůj učitel se nakonec zřekli 
Krista. Poslal jsem je do jiného města, aby tam přijali pocty.“ Svatý 
Emilián už z Božího zjevení věděl o umučení svatých a řekl místodr-
žiteli: „Lžeš, tyrane, nezřekli se Krista, ale položili za Něj své životy. 
Pravdu však říkáš, žes je poslal do jiného města, protože když jsi je 
zabil, poslal jsi je do nebeského města, aby tam přijali pocty od Krále 
slávy, Krista, pro jehož jméno byli umučeni.“

Maximián se ještě více rozzuřil a odsoudil sv. Emiliána k popravě 
mečem.

Svatého Emiliána vyvedli za město na místo, které se nazývalo 
Carpiano. Šlo za ním mnoho lidí. Když kat svatého udeřil mečem po 
krku, meč se ohnul, jako by byl z vosku, a nesťal ho. Vojáci padli 
svatému k nohám, prosili ho za odpuštění a vyznávali Krista jako 
jediného, pravého Boha. Mučedník poklekl a začal se za všechny 
modlit. Z nebe se ozval hlas, který mu oznamoval, že jeho modlitba 
byla přijata, a svatého mučedníka naplnila velká radost. Přestože 
toužil, aby byl brzy osvobozen z těla a mohl žít s Kristem, nechtěl 
odejít jen tak, toužil zemřít mučednickou smrtí. Pomodlil se proto 
k Pánu, aby mu tuto milost dal.

Tu přišel jakýsi jiný kat a sťal mu hlavu. Svaté tělo mučedníka 
bylo ovinuto plátny s vonnými látkami a na témže místě pochováno. 
Když ustalo pronásledování, přenesli ho do města s velkou úctou, 
oslavovali Krista a položili ho na posvěceném místě.

V 12. kapitole prvního listu svatého apoštola Pavla Korinťanům je 
vyjmenováno devět zvláštních projevů — darů — Ducha. Ve verši 10. 
je napsáno: „… někomu divů činění, dalšímu zase proroctví, jinému 
rozlišování duchů, někomu rozličnost jazyků, jinému dar vykládat, co 
to znamená.“ V utrpení sv. Emiliána vidíme několik mimořádných 
zázraků, které můžeme nazvat darem divů činění.

(Jeho památka se v západní církvi slaví 28. ledna.)
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SVATÝ MUČEDNÍK ONDŘEJ STRATILÁT A DRUHOVÉ

Když nad východní částí Řím-
ské říše panoval zločinný Maxi-
mián Galerius (293–305) a všude 
pronásledoval křesťany, v Sýrii 
vládl místodržitel jménem An-
tiochus, muž krutého charakteru 
a horlivý služebník model. Ten 
dostal od císaře vládu nad celou 
Sýrií, aby tam mučil a zabíjel křes-
ťany, k čemuž mu byl dán značný 
počet velitelů s jim podřízenými 
vojenskými jednotkami.

Pod jeho pravomocí byl mezi ji-
nými tribuny, jako lilie mezi trním, 
Kristův služebník Ondřej. Zpočát-
ku svou víru v Krista tajil, a když 
přišel čas, odhalil ji celému světu 
a přede všemi vyznal Kristovo jmé-
no. Přestože ještě nebyl pokřtěn, měl pevnou víru a vroucí lásku 
ke Kristu Bohu. Sloužil Mu dnem i nocí v modlitbách a půstu a 
stranil se všeho, co se Bohu nelíbilo. Bůh mu dal mimořádnou sílu 
a velkou statečnost v bitvách, že mu nebylo rovného. Slavně vítězil 
nad protivníky, a proto se těšil větší slávě a cti než ostatní velitelé.

Jednoho dne nečekaně vytáhlo do boje proti Antiochovi početné 
perské vojsko. On si hned vzpomněl na odvahu tribuna Ondřeje a 
rychle ho k sobě zavolal. Svěřil mu vrchní velení nad vojskem místo 
sebe, nazval ho stratilátem neboli nejvyšším velitelem a přikázal 
mu táhnout s vojskem proti nepříteli a zastavit jeho tažení. Při tom 
mu řekl: „Tvá odvaha a statečnost ve válce jsou známy nejen mně, 
dobře o nich ví i sám císař, proto jsem tě i poctil tak vysokou hodností. 
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Svěřuji ti tuto nečekanou válku, vezmi armádu, převezmi velení místo 
mě a postarej se, aby se tvá dobrá pověst ještě více rozmnožila.“

Poté, co přijal takové pověření, Kristův bojovník Ondřej, nikoli 
kvůli své slávě, ale k slávě jména Ježíše Krista, se chtěl postavit 
nepřátelům s udatností dávného Gedeóna, proto z velkého římského 
vojska vybral jen málo vojáků k boji. Byl pamětliv Davidových slov, 
že Pán nemá zalíbení v síle koně ani ve svalech muže, ale v těch, 
kteří se Ho bojí a doufají v Něho. Svatý Ondřej vybral ty, které mu 
ukázala Boží milost tajemně působící v jeho srdci. Tak vytáhl proti 
útočníkům. Když viděl přesilu nepřátel, kteří zaútočili na Sýrii jako 
kobylky, připravil své vojáky k mužnému boji, aby se i přes jejich 
malý počet nebáli početné perské armády. Otevřel jim poznání je-
diného, všemohoucího Boha, strašného v boji, který pomáhá svým 
služebníkům. Tehdy ještě ani jeden z jeho vojáků nebyl křesťanem, 
všichni byli modláři. Řekl jim: „Jak vidíte, proti nám stojí nespočetné 
nepřátelské pluky, které jsou počtem mnohem silnější než my. Jestliže 
však pohrdnete svými bohy a spolu se mnou budete vzývat jediné-
ho pravého Boha, hned uvidíte, že nepřátelé před vámi zmizí jako 
dým či prach.“ Všichni vojáci, kteří byli s ním, uvěřili jeho slovům 
a přivolali na pomoc Krista Boha. Směle se pak vrhli na protivníka. 
Následovala zuřivá bitva, v níž vojáci sv. Ondřeje slavně zvítězili, 
protože jim shůry přišla na pomoc neviditelná síla díky víře a mod-
litbám sv. Ondřeje. Perské jednotky byly zachváceny strachem a 
utekly. Římští vojáci vedení Ondřejem je pronásledovali a stínali 
hlavy Peršanům hlavy svými meči, jako srpem klasy. Tak Římané 
dosáhli slavného vítězství nad Peršany Kristovou mocí.

Nepřátelé byli zahnáni a vojáci, kteří byli se sv. Ondřejem, při po-
hledu na tak nečekané vítězství získané s Kristovou pomocí, všichni 
uvěřili v Krista. Vrátili se z této bitvy s velkou slávou a triumfálně 
vjeli do Antiochie. Někteří z velitelů však záviděli sv. Ondřejovi jeho 
udatnost a slávu a udali ho Antiochovi, že uctívá ukřižovaného Boha.

Když to Antiochus uslyšel, rozhněval se a vzkázal Ondřejovi přes 
posly: „Dobře víš, v jakých mukách jsem usmrtil Polyeuktova syna 
a spolu s ním mnoho dalších stoupenců křesťanské víry. Kdo tebe 
navedl a s jakou nadějí uctíváš jako Boha muže, který byl ukřižo-
ván?“ Svatý těm, kteří za ním přišli s těmito slovy, odpověděl: „Tato 
Antiochova slova mě spíš posilují, než děsí. Jestliže ti, o nichž se 
zmiňuje, jím byli vydáni na krutá muka, zvítězili nad ním a stanuli 
v mučednických korunách před Kristem Bohem, proč bych i já neměl 
být věrným služebníkem mého Pána Ježíše Krista, abych se spolu s 
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těmi, kteří za Něj zemřeli mučednickou smrtí přede mnou, stal hodným 
dědictví v Kristově království?“

Jakmile Antiochovi přinesli tuto Ondřejovu odpověď, vzplál hně-
vem a poslal vojáky s rozkazem, aby ho svázali a přivedli k němu. 
Usedl na soudní stolici a přikázal sv. Ondřejovi, aby přede všemi 
otevřeně vyznal, zda se podřídí císařovu nařízení, anebo chce sloužit 
svému Bohu. Svatý na tomto zločinném soudu před anděly i lidmi 
směle vyznal Krista, pravého Boha, i to, že je Jeho služebníkem.

Mučitel ihned rozkázal přinést měděné lože a velmi ho rozžhavit. 
Když bylo tak rozžhavené, že z něho sršely jiskry, tyran posměšně 
mučedníkovi řekl: „Ondřeji, velmi statečně sis vedl v bitvách, proto 
by sis po tolika námahách měl na tomto loži odpočinout.“ Svatý mu-
čedník hned sám ze sebe sňal oděv a spěšně vstoupil na lože. Lehl 
si na něj, jako by se natáhnul na měkkém lůžku, a mužně snášel 
spalování svého těla. Zpočátku cítil velkou bolest, ale modlil se ke 
Kristu Bohu, aby mu seslal pomoc. Na Boží příkaz oheň ihned ztratil 
svou sílu a nemohl mučedníkovu tělu uškodit.

Antiochus nechal zajmout i některé muže z řad Ondřejových 
vojáků, nařídil, aby je přibili ke stromům s rukama do tvaru kříže 
a vysmíval se jim. Oni však vyznávali: „Stali jsme se hodnými být 
následovníky Krista, našeho Pána, ukřižovaného na dřevě kříže!“

Mučitel se znovu sv. Ondřeje otázal, zda teď, když už byl potres-
tán žárem ohně, se nechce odvrátit od Krista k bohům. Mučedník 
mu odpověděl, že chce za Krista trpět až do konce. Mučitel Antiochus 
proto přikázal sejmout sv. Ondřeje z měděného lože i jeho přáte-
le z křížů a uvrhnout je do temnice, jako by jim tím dával čas na 
rozmyšlenou. Ve skutečnosti to udělal proto, aby mohl informovat 
císaře, jemuž napsal: „Neodvážil jsem se bez tvého vědomí, císaři, 
a bez tvého souhlasu popravit tak chrabrého a vysoce postaveného 
muže, jako je stratilát Ondřej a jeho druhové.“

Když císař Galerius obdržel od Antiocha list a přečetl si ho, roz-
hodl, že není dobré tak slavného válečníka a spolu s ním další sta-
tečné vojáky otevřeně popravit, aby v armádě nenastala vzpoura. 
Napsal Antiochovi, aby Ondřej i jeho družina byli osvobozeni z pout 
a propuštěni. Zároveň mu však dal tajný příkaz, aby je pak obvinili 
z nějakého zločinu a zajali, aby to nevypadlo, že to je kvůli víře, a 
pokud budou setrvávat v křesťanské víře, měli být popraveni.

Kristův bojovník, sv. Ondřej, se z Božího zjevení dozvěděl o tomto 
úskoku zločinných modlářů. Tajně, aby o tom Antiochus nevěděl, 
odešel se všemi svými vojáky, kteří uvěřili v Krista, do kilikijského 
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Tarsu za biskupem toho města, Petrem, aby je pokřtil, neboť ještě 
ani jeden z nich nebyl pokřtěn, ani sám sv. Ondřej. Bylo s ním 
2 593 vojáků.

Zanedlouho se však Antiochus o odchodu Ondřeje a jeho družiny 
do Kilikie dozvěděl. Naplnila ho velká zuřivost a poslal kilikijskému 
místodržiteli Seleucovi list tohoto znění: „Vím, že jsi slyšel o Ondřejo-
vi, který byl tribunem v císařském vojsku. Nyní, nejenže on sám ztratil 
rozum, ale přivedl i mnoho z vojáků k stejnému bláznovství, aby se 
nepodřizovali císařským rozkazům, a utekl, jak jsme slyšeli, do kili-
kijského kraje. Ty proto vykonej císařský rozkaz: zajmi ho i všechny, 
kteří jsou s ním, a svázané je pošli k nám. Budou-li se ti protivit, nebo 
začnou-li utíkat, ať je ozbrojení vojáci pobijí.“ Jakmile se místodržitel 
Seleucus dozvěděl, že je svatý v Tarsu, vstal a šel na něj i s vojskem.

Svatý Ondřej duchem předvídal, že draví vlci již jdou na Kristovo 
stádo, a prosil tarského biskupa, ctihodného Petra, i druhého, který 
tam tehdy byl s ním, Nona z města Beroje, aby je neprodlené pokřtili. 
Biskupové ihned sv. Ondřeje a jeho družinu pokřtili. Po přijetí křtu 
svatého odešel Ondřej se svými vojáky z Tarsu na místo, které se 
nazývalo Taxanitis. Ne proto, že by se bál smrti, protože po ní kvůli 
Kristu toužil, ale proto, že tak plnil příkaz svého Pána, který řekl: 
„Když vás pronásledují v jednom městě, utečte do druhého.“

Pak putovali až k arménským hranicím, na horu, která se jmeno-
vala Taurus. Seleucus se za nimi hnal se svými vojáky a hledal je, aby 
je zabil. Svatí procházeli horami, až se ocitli v jednom těsném místě, 
obklopeném ze všech stran strmými horami jako stěnami. Dalo se 
sem vstoupit jediným průchodem jako branou do města. Zde se 
sv. Ondřej se svou družinou zastavili a čekali na své vrahy. Toto místo 
bylo sv. Ondřeji předpovězeno Bohem, že na něm má přijmout smrt.

Svatý Ondřej promluvil ke své družině: „Přátelé, bratři a děti 
moje, dnes je čas příhodný, dnes je den spásy. Budeme jednotně 
a pevně stát v lásce Boží, jak nám přikázal Pán, a nebudeme 
pozvedat naše ruce proti našim pronásledovatelům. Pozved-
něme je však k Bohu s modlitbou a děkováním za to, že nám 
dal dožít se tohoto dne, kdy obdržíme dědictví se všemi sva-
tými, kteří za Něj přijali mučednickou smrt. Modleme se tedy 
k Němu, jako se modlil prvomučedník Štěpán, když ho židé 
kamenovali: ‚Pane Ježíši Kriste, přijmi duše svých služebníků, 
které odevzdáváme do Tvých rukou.‘“

Pak sv. Ondřej stanul uprostřed vojínů, ruce i oči pozvedl k nebi a 
začal se modlit: „Pane, Pane velký a všemohoucí, vyslyš modlitbu tvé-
ho hříšného a nehodného služebníka i všech, kteří jsou se mnou, kteří 
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neposkvrněně uchovali svatou víru v Tebe. Přijmi v pokoji naše duše, 
pokryj je svým milosrdenstvím a učiň je hodné rajských příbytků.“

Když se tak sv. Ondřej a jeho druhové modlili k Bohu, přihnal 
se Seleucus se svými vojáky. Vytasili meče, skřípěli zuby a vrhli se 
jako šelmy na Kristovo stádo. Svatí Kristovi vojíni se mohli v tomto 
těsném místě lehce ubránit rukám vrahů, protože zde byl jen jeden 
vchod. Neučinili však tak, následovali svého Pána a vydali se svým 
vrahům jako mírné ovečky vedené na porážku. Sklonili svá kolena a 
nastavili své šíje jejich mečům. Seleucovi vojáci do nich bez milosti 
sekali a za krátký čas je všechny pobili. Krev svatých tekla z toho 
místa potokem jako voda a jejich duše slavně vešly v radost svého 
Pána. Svatí zemřeli mučednickou smrtí v neděli, o druhé hodině 
dne, 19. srpna roku 305.

Když zabíjeli svaté, biskupové, kteří je pokřtili, Petr z Tarsu a Nonus 
z Beroje, se skrývali na blízkém kopci. Pak i s kleriky přišli k mučed-
nickým tělům, plakali nad nimi a důstojně je pochovali na témže místě.

Svatí mučedníci Adrian a Natálie
viz str. 358
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SVATÝ PROROK SAMUEL

Předtím než byli ustanoveni králové v Izraeli, když ještě řídili 
Boží lid soudci, žil ve městě, které se nazývalo Ramatajim-sófím v 
Efrajimském pohoří muž z rodu Lévi jménem Elkána. Měl dvě ženy, 
jméno jedné bylo Anna (Chana) a druhé Penina. Penina rodila děti, 
ale Anna byla neplodná. Elkána však miloval Annu víc než Peni-
nu, proto Penina nenáviděla Annu a vysmívala se jí. Anna plakala 
z hořkosti svého srdce a začala se tajně modlit: „Adonai, Hospodi-
ne zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a 
rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale 
daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej Tobě, Hospodine, 
aby Ti sloužil po všechny dny svého života.“

Pán shlédl na ponížení Anny a uzdravil ji z neplodnosti a Anna 
počala ve svém lůně a po naplnění času porodila syna. Dala mu 
jméno Samuel, což znamená vyprošený u Boha. Anna zůstala v domě 
tři roky a neputovala do Šíla1 k Hospodinu, dokud dítě neodstavila. 
Po třech letech ho vzala a spolu se svým mužem se vydala do Pánova 
domu v Šílu. Tak Anna chlapce přinesla Hospodinu, jak slíbila, a 
odevzdala knězi Élímu. Samuel byl vychováván při Pánově chrámu, 
učil se a přisluhoval v Boží svatyni.

Élí zestárl, ale jeho synové, Chofní a Pinchas, byli stejní jako synové 
pohanů, kteří neznají Pána, nedodržovali ani pravidla při přinášení obětí. 
Hospodin chtěl proto potrestat Élího i jeho syny s celým jejich domem.

Když už bylo Samuelovi dvanáct let, jednu noc, když byl Élí v po-
koji u Hospodinova chrámu a Samuel spal v Hospodinově chrámě, 
kde byla Boží schrána a hořel tam kahan, Hospodin zavolal na Sa-
muela: „Samueli, Samueli!“ Samuel se hned vzbudil a řekl: „Tu jsem!“ 
Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal 
jsem tě, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout. Ale Hospodin zavolal 

1 zde se v dané době nacházela archa úmluvy; město Šílo leží poblíž hranice 
mezi Judskem a Samařím
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Samuela znovu. Samuel vstal, šel 
k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal 
jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal 
jsem tě, můj synu, lehni si zase.“ 
Samuel ještě Hospodina neznal 
a Hospodinovo slovo mu ještě 
nebylo zjeveno. Znovu, potřetí, 
zavolal Hospodin Samuela. On 
vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, 
volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že 
mládence volá Hospodin. I řekl 
Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout, 
jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, 
Hospodine, tvůj služebník slyší.“

Samuel si tedy šel lehnout na 
své místo. Hospodin přišel, sta-
nul a zavolal jako předtím: „Sa-
mueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, Hospodine, tvůj služebník 
slyší.“ Hospodin řekl Samuelovi: „Hle, já učiním v Izraeli něco takové-
ho, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Onoho dne 
uvedu na Élího všechno, co jsem ohlásil jeho domu, od začátku až do 
konce. Oznámil jsem mu, že jeho dům odsuzuji navěky pro nepravost, 
o které věděl: Jeho synové přivolávají na sebe zlořečení, on však proti 
nim nezakročil. Proto jsem o Élího domu přísahal: Dům Élího nebude 
nikdy zbaven viny ani obětním hodem, ani obětním darem.“

Samuel ležel až do jitra. Pak otevřel dveře Hospodinova domu. 
Samuel se bál oznámit Élímu to vidění. Élí si však Samuela zavolal 
a pravil: „Samueli, můj synu!“ On odpověděl: „Tu jsem.“ Otázal se: 
„Co to bylo, o čem s tebou mluvil? Nic prosím přede mnou nezatajuj! 
Ať s tebou Bůh udělá, co chce, jestliže přede mnou zatajíš něco z toho 
všeho, o čem s tebou mluvil!“ Samuel mu tedy oznámil všechno a nic 
před ním nezatajil. Élí řekl s pokorou: „On je Hospodin. Ať učiní, co 
je dobré v jeho očích.“

Tak Samuel vyrůstal a Hospodin byl s ním. Nedopustil, aby ně-
které z jeho slov padlo na zem. Ale Élí už nebyl schopen pokárat 
a napravit své syny, neboť byl velmi starý a oni před ním neměli 
žádnou bázeň. Minul nějaký čas a na dům Élího dopadl Boží trest a 
přitom i na celý Izrael. Sloužili Bohu nebeskému a zároveň přinášeli 
oběti modlám. Rozhněvali Pána, svého Boha.

Pelištejci porazili Izraelity a zabili třicet tisíc jejich vojáků. Uko-
řistili archu úmluvy a zabili oba syny Élího, kteří byli u archy. Tak 
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podle slova Božího oba spolu padli ostřím meče. Tak Bůh za hříchy 
představených trestal i podřízené a za nečisté skutky těch, kteří 
slouží u oltáře, dopouštěl rabování svatých oltářů a zpustošení 
svých chrámů rukama ohavných pohanů. Jakmile se Élí dozvěděl, 
že i Boží schrána se dostala do rukou pohanů, spadl nazad ze stolce 
k pilíři brány, zlomil si vaz a zemřel.

Po této válce a smrti kněze a izraelského soudce Élího i jeho synů 
byli Izraelci dvacet let pod vládou svých nepřátel, pod jařmem ot-
roctví Pelištejců. Po dvaceti letech soužení se Bůh slitoval nad svým 
lidem a chtěl je osvobodit z rukou jejich nepřátel. Nejdříve mezi nimi 
vzbudil hlasatele pokání, svého věrného služebníka, kněze a pro-
roka Samuela. Prorok Samuel hlásal všem izraelským plemenům: 
„Obraťte se celým srdcem k Pánu a odstraňte ze svého středu 
cizí bohy, služte svému jedinému Bohu a On vás vysvobodí z 
rukou cizinců.“ Synové Izraele opustili cizí bohy, Baala a Aštartu, 
a začali sloužit jedinému Pánu.

Prorok Samuel rozkázal, aby se k němu shromáždil všechen Izrael 
do města Mispa na vysokou horu, aby se tam společně v pokání 
modlili k Bohu. Pelištejci uslyšeli, že se tam Izraelci shromáždili a 
mysleli, že se připravují k válce proti nim. Nečekaně na ně zaútočili 
v plné síle. Svatý prorok Samuel se úpěnlivě se modlil k Bohu a 
přinášel celopaly. Ještě než ukončil obětování, Hospodin zahřměl 
mocným hlasem nad Pelištejci a uvedl je ve zmatek, pustil na ně 
strašné hromy a blesky, takže se vyděsili a byli poraženi před Iz-
raelem. Tehdy muži izraelští vytáhli z města Mispa, pronásledovali 
své nepřátele a pobíjeli je, až je zahnali do města zvaného Bét-kar.

Pak žil lid Boží v míru. Bylo to ve dnech, kdy nad nimi byl soudem 
a vládcem prorok Samuel, který dobře řídil celý Izrael. Obcházel 
města a vedl je k nápravě všeho, co bylo třeba napravit, a soudil 
spravedlivým soudem, takže od nikoho nepřijímal dary ani se nedíval 
na osobu. Samuel soudil Izrael mnoho let. Zestárl a místo sebe určil 
své dva syny, Jóela a Abijáše, aby byli soudci nad lidem.

Synové však nechtěli jít jeho cestou, dali se svést k lakomství a za-
čali od těch, které soudili, přijímat dary a soudit za odměnu. Tak se 
dopouštěli nespravedlivých soudů. Izraelští muži se proto shromáž-
dili, přišli za sv. Samuelem a řekli mu: „Hle, ty jsi už starý a tvoji sy-
nové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, 
jako je tomu u všech národů.“ Samuel jim rozkázal, aby se rozešli kaž-
dý do svého domu, dokud jim Bůh neukáže muže hodného kralování.

V kmeni Benjamínovu ve městě Gibea žil muž jménem Kíš, který 
měl syna jménem Saul, urostlého a dobrého, takže mezi izraelskými 
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syny nebyl nikdo lepší než on. Jednou se Kíšovi ztratila oslice, proto 
poslal svého syna Saula ještě s jedním chlapcem je hledat. Přiblížili 
se k hoře, která se jmenovala Sófím, na níž bylo město Ramatajim, 
vlast a domov svatého proroka Samuela.

Samuel uviděl Kíšova syna Saula, laskavě ho přijal a řekl mu, 
ať se netrápí kvůli oslicím, protože se už našly. Nechal ho, aby si u 
něj mohl téhož dne i v noci odpočinout. Následujícího dne, když ho 
propouštěl, vzal nádobu s olejem, vylil ji Saulovi na hlavu a řekl: 
„Hle, Hospodin tě pomazal, abys kraloval jeho lidu v Izraeli, a ty bu-
deš první mezi Pánovým lidem. Vysvobodíš je z rukou jejich nepřátel.“ 
Toto pomazání bylo provedeno tajně. Pak Samuel přikázal lidu, aby 
se shromáždil před Hospodinem ve městě Mispa. Řekl izraelským 
synům: „Toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Já jsem přivedl Izraele z 
Egypta; vysvobodil jsem vás z moci Egypta i z moci všech království, 
která vás utlačovala. Vy však dnes zavrhujete svého Boha, který vás 
zachraňoval ze všech vašich strastí a úzkostí a začali jste vymáhat, 
abych nad vámi ustanovil krále. Ať se tedy stane, jak chcete.“

To když Samuel řekl, postavil před Hospodina všechny kmeny 
Izraele a začal házet losem, z jakého kmene má vybrat krále. Los 
padl na Benjamínův kmen. Znovu házel losem k volbě mezi vý-
znamnými muži z toho plemene a los padl na Saula, Kíšova syna. 
Samuel všem řekl: „Vidíte, koho zvolil Hospodin, že není ani jednoho 
z vás podobného jemu?“ Všichni lidé se radovali a provolávali: „Ať 
žije král!“ Samuel položil před lidem královské zákony, napsal knihu 
třech zákonů a položil ji před Hospodinem. Avšak Saulova královská 
moc ještě nebyla plně utvrzena, neboť někteří reptali, nesouhlasili 
a říkali: „Copak tento nás vysvobodí z rukou našich nepřátel?“ Saul 
dělal, jako by jejich vytýkavá slova neslyšel.

Přibližně za měsíc amónský král Náchaš přitáhl s velkým vojskem 
na město Jábeš v Gileádu, které bylo na území Manasesa, a urputně 
ho dobýval. Obyvatelé, kteří byli v obklíčení, poslali posla za Saulem 
a prosili ho, aby jim pomohl a zachránil je z obklíčení. Saul hned 
poslal do všech končin Izraele zprávu a rychle shromáždil velké 
vojsko. Sám prorok Samuel šel s ním a brzy ráno nečekaně přepadli 
amónského krále Náchaše. Rozdrtili ho, rozehnali jeho vojsko a 
samotného krále zabili. Potom Samuel otevřeně pomazal Saula na 
krále před všemi lidmi v Gileádu a přinesli Hospodinu pokojné oběti.

Avšak po nějakém čase, co Saul kraloval nad Izraelem, začal 
hněvat Boha, a dokonce se sám odvážil provést posvátný obřad a 
přinést Bohu oběť bez Božího kněze Samuela. Hospodin mu pak ústy 
proroka Samuela rozkázal, aby šel a vyhubil Amáleka za jeho dáv-
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nou zlobu, neboť když vycházel izraelský lid z Egypta přes poušť do 
zaslíbené země, činil mu velké překážky. Saul neměl nechat nikoho 
naživu. Král Saul vybral z Izraele mnoho vojáků, táhl na Amáleka 
a přemohl ho. Slitoval se však nad jejich králem a také sám Saul i 
jeho lidé si vzali z jejich stád všechno, co bylo lepší, a jen to horší 
zabili. Také všechen jejich majetek vyplenili a tak Saul nedodržel 
rozkaz Hospodinův, aby se nad ničím nesmiloval a nebral pro sebe, 
ale všechno aby zničil.

Stalo se pak k Samuelovi Hospodinovo slovo: „Lituji, že jsem usta-
novil Saula králem, neboť se ode mě odvrátil a mými slovy se neřídí.“ 
Samuelovi bylo Saula líto, volal k Hospodinu celou noc a modlil 
se za něj. Vstal brzy ráno a vyšel vstříc Izraelcům, kteří se vraceli 
z války. Uviděl Saula v Gilgálu a zeptal se ho: „Proč jsi neuposlechl 
hlasu Hospodinova ve všem, co jsem ti řekl, ale vrhl ses na kořist a 
dopustil ses toho, co je v Hospodinových očích zlé?“

Saul vysvětloval Samuelovi: „Vždyť jsem Hospodina uposlechl. 
Šel jsem cestou, na kterou mě Hospodin poslal. Přivedl jsem amálec-
kého krále Agaga a Amáleka jsem zničil jako klatého. Ale lid si vzal 
z kořisti, z bravu a skotu, to nejlepší z klatého, aby měl co obětovat v 
Gilgálu Hospodinu, tvému Bohu.“ Tu řekl Samuel: „Líbí se Hospodi-
nu zápalné oběti a obětní hody víc než poslouchat Hospodina? Hle, 
poslouchat je lepší než obětní hod, pozorně rozvažovat je víc 
než tuk beranů. Vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako 
kouzla a ctění domácích bůžků. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slo-

vo, i on zavrhl tebe jako krále.“
Saul doznal Samuelovi: 

„Zhřešil jsem, neboť jsem pře-
stoupil Hospodinův rozkaz i 
tvá slova. Bál jsem se lidu, 
proto jsem je uposlechl. Nyní 
však sejmi ze mne prosím můj 
hřích a vrať se se mnou; chci se 
poklonit Hospodinu.“ Samuel 
však Saula odmítl: „Nevrátím 
se s tebou. Zavrhl jsi Hospodi-
novo slovo, proto Hospodin za-
vrhl tebe, abys nebyl králem 
nad Izraelem.“ Když se Samu-
el obrátil k odchodu, uchopil 
Saul cíp jeho pláště a ten se 
odtrhl. Samuel mu řekl: „Dnes 
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od tebe Hospodin odtrhl izraelské království a dal je tvému bližnímu, 
lepšímu, než jsi ty.“

Za nějaký čas řekl Hospodin Samuelovi: „Jak dlouho ještě budeš 
nad Saulem truchlit? Já jsem ho zavrhl, aby nad Izraelem nekralo-
val. Naplň svůj roh olejem a jdi, posílám tě k Jišajovi Betlémskému. 
Vyhlédl jsem si krále mezi jeho syny.“ Samuel se zdráhal: „Jak 
mohu jít? Saul o tom uslyší a zabije mě.“ Hospodin řekl: „Vezmeš s 
sebou jalovici a řekneš: ‚Přicházím obětovat Hospodinu.‘ Na obětní 
hod pozveš Jišaje a já ti dám vědět, co máš dělat. Pomažeš mi toho, 
o němž ti povím.“ Samuel vykonal, co řekl Hospodin.

Jišaj přivedl svých sedm synů před Samuela a Samuel řekl: 
„Hospodin z nich nevybral žádného.“ Znovu řekl Jišajovi: „To jsou 
všichni tvoji synové?“ Ten odpověděl: „Ještě zbývá nejmladší, ten 
však pase stádo.“ Samuel řekl: „Pošli pro něj a přiveď ho, protože 
nemohu odejít, dokud sem nepřijde.“ Jišaj poslal pro Davida a dal 
ho přivést. Hospodin řekl Samuelovi: „Vstaň a pomaž ho, protože to 
je on.“ Samuel vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratří.

Pak Samuel vstal a šel do Ramatajim do svého domu. Tak završil 
dny svého stáří a zesnul. Všechen Izrael se shromáždil a oplakával 
ho. Pochovali ho v jeho domě v Ramatajim.
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SVATÝ TADEÁŠ,
JEDEN ZE SEDMDESÁTI UČEDNÍKŮ PÁNĚ

Svatý Tadeáš pocházel z města Edessy, rodem byl Žid a dokonale 
znal Písmo Starého zákona. Přišel se do Jeruzaléma poklonit Hos-
podinu ve dnech, kdy sv. Jan Křtitel hlásal pokání u Jordánu. Když 
uslyšel jeho kázání a uviděl jeho andělský život, naplnil ho obdiv. I 
on se nechal od Jana pokřtít. Pak uviděl i našeho Pána Ježíše Krista, 
který v těle přebýval mezi lidmi. S nadšením poslouchal jeho učení. 
Viděl také Jeho zázraky, následoval Ho a byl přijat mezi sedmdesát 
menších apoštolů učedníků, o nichž je v evangeliu napsáno: „Vybral 
si Pán i jiných sedmdesát a poslal je po dvou před sebou do každého 
města a místa, kam chtěl sám přijít.“

Po dobrovolném utrpení a smrti Páně, po Jeho vzkříšení třetí-
ho dne a po Jeho nanebevstoupení, když se apoštolé po seslání 
Ducha svatého rozešli k hlásání evangelia do celého světa, Duch 
svatý poslal Tadeáše do Edessy. Tak to Pán před svým dobrovol-
ným utrpením slíbil edesskému králi Abgarovi,1 když mu poslal 
zázračné vyobrazení své svaté tváře na tkanině. Tehdy mu napsal: 
„Až budu vzat vzhůru na nebesa, pošlu k Tobě někoho ze svých 
učedníků, aby vyléčil tvou nemoc a dal skrze křest život věčný tobě 
i těm, kteří jsou s tebou.“

Apoštol Tadeáš šel proto do Edessy, ale ne hned se králi ukázal. 
Nejprve vešel do domu jednoho svého známého, žida jménem Tobiáš, 
a zůstal u něj. Kristovou mocí začal zázračně uzdravovat různé ne-
moci vkládáním rukou a vzýváním Pánova jména. Rozšířila se o něm 
zvěst po celém městě a začali k němu přinášet své nemocné. Když 
viděli jejich rychlé uzdravení skrze Kristova apoštola, byli ohromeni.

Králi Abgarovi bylo oznámeno, že přišel jeden muž z Jeruzaléma 
a činí mnoho zázraků jménem Ježíše Krista. Abgar si hned vzpo-

1 Abgar V. nazvaný Ukkāmā („Čierny“) vládl v Osroene, kde hlavním městem 
byla Edessa
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mněl na Kristův list, ve kterém mu slíbil, že mu pošle jednoho ze 
svých učedníků. Pomyslel si: „Není to snad ten, kterého mi Pán slíbil 
poslat?“ a rozkázal zavolat Tobiáše. Řekl mu: „Slyším, že nějaký 
muž z Jeruzaléma bydlí ve tvém domě a uzdravuje nemoci Kristovým 
jménem.“ Tobiáš odpověděl: „Ano, vskutku, králi, host, který je u mě, 
činí tímto jménem mnoho zázraků.“ Král ho požádal: „Přiveď ho ke 
mně!“ Tobiáš šel za sv. Tadeášem a pověděl mu: „Král tohoto města 
mě zavolal a přikázal mi, abych tě přivedl za ním, abys ho uzdravil 
z nemoci, která na něj dolehla.“ Tadeáš to potvrdil: „Skutečně k němu 
jsem byl poslán!“

Zrána šli oba ke králi a mezitím se už k němu shromáždili všich-
ni velmoži a rádci. Když vstupoval apoštol s Tobiášem do dveří 
královského paláce, Abgar na něj pohlédl a uviděl, že jeho tvář je 
osvětlená zvláštním světlem. Ulekl se, rychle vstal ze svého místa a 
uklonil se mu až k zemi. Všichni, co tam stáli, se podivili, že se král 
klaní pocestnému, neboť neviděli zvláštní světlo, které vycházelo 
z Tadeášovy tváře.

Král Abgar se začal svatého ptát: „Ty jsi učedník Ježíše, Syna 
Božího, který mi v dopise slíbil poslat jednoho ze svých učedníků, 
aby mi vrátil plné zdraví a mně i těm, co jsou se mnou, dal křtem život 
věčný?“ Kristův apoštol odpověděl: „Protože jsi složil velkou naději 
v mého Pána Ježíše Krista, poslal mě, abych k tobě přišel. A když 
tvá víra v Něho ještě více vzroste, všechno, po čem toužíš, se ti podle 
tvé víry stane.“ Abgar vyznal: „Natolik jsem v Něj uvěřil, že jsem chtěl 
shromáždit vojsko a táhnout na židy, kteří Ho ukřižovali, abych se 
jim pomstil za jejich krutost a zlobu a vyhladil je. Římská vláda, jíž 
naše země podléhá, mi v tom ale zabránila.“ Svatý Tadeáš řekl: „Náš 
Pán a Bůh Ježíš Kristus nepotřeboval během svého utrpení lidskou 
pomoc. Mohl by povolat celou legii andělů, ale protože plnil Otcovu 
vůli, trpěl za spásu celého světa. Po naplnění Otcovy vůle vystoupil 
k Němu na nebesa se slávou a usedl po Jeho pravici. Nepotřebuje, 
aby se někdo za něj mstil jeho nepřátelům. Sám má moc nade všemi 
a bude soudit živé i mrtvé a každému odplatí podle jeho skutků.“

Svatý Tadeáš vyprávěl Abgarovi a těm, co byli s ním, o Kristu 
Bohu velmi mnoho, přivedl je k pravé víře a pokřtil je. Abgar byl při 
křtu svatém uzdraven z malomocenství, které mu ještě zůstalo na 
tváři po prvním uzdravení. Nejprve byl stižen malomocenstvím po 
celém těle, když mu však předali list od našeho Pána Ježíše Krista 
a zázračný obraz Jeho přesvaté tváře, nastalo jeho první uzdravení 
a tělo bylo očištěno od malomocenství. Božím úradkem však na jeho 
tváři ještě zůstal malý znak nemoci až do příchodu apoštola. Jeho 
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druhé plné uzdravení bylo nejen tělesné, ale i duševní. Z křestní 
koupele vystoupil duší i tělem zdráv.

Král Abgar byl pokřtěn spolu s celým svým domem. Pak se dali 
pokřtít i jiní, kteří viděli zázraky a obdrželi uzdravení ze svých ne-
mocí. Kristův apoštol řekl králi, aby nazítří shromáždil všechen lid. 
Stanul na vysokém místě a začal lidem hlásat jediného pravého 
Boha, který ve své všemohoucnosti stvořil nebe i zemi i všechno vi-
ditelné a neviditelné. Zvěstoval jim, že Syn Boží sestoupil z nebe na 
zem nepostižitelným vtělením pro spásu lidského rodu a dobrovolně 
trpěl, zemřel a vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa a připravil těm, 
kdo v Něho věří, věčnou odměnu v nebi. Zlé však čeká věčný trest 
v pekle. Vyprávěl jim rovněž i o jiných tajemstvích spásy a lidé uvě-
řili jeho slovům, neboť viděli zázraky a také uzdravení svého krále. 
Začali prosit za odpuštění hříchů a oslavovat Krista. Tak bylo město 
Edessa osvíceno svatou vírou v našeho Pána Ježíše Krista a křtem 
svatým. Vystavěli pak chrám a vkládáním rukou apoštola jim byli 
ustanoveni presbyteři.

Král Abgar chtěl svatému apoštolovi poděkovat za své uzdrave-
ní a dával mu mnoho zlata, ale sv. Tadeáš ho nepřijal. Řekl mu: 
„Když jsme zanechali svoje, máme teď přijímat cizí?“ Svatý Tadeáš 
vše v Edesse uvedl do pořádku, utvrdil svatou víru a zbožnost a 
odešel do Mezopotámie.1 Tam mnoho lidí pokřtil, budoval chrámy, 
procházel syrskými městy a hlásal Kristovo evangelium. Pak při-
šel do fénického města Berytu,2 hlásal Krista, křtil a nakonec tam 
spočinul v Pánu.

SVATÁ BASSA A JEJÍ DĚTI

Svatá mučednice Bassa žila za vlády Maximiana Galeria (305–
311) ve městě Edessa. Vdala se za jednoho modlářského žrece jmé-
nem Valerius a narodili se jim tři děti Teognius, Agapius a Pistus. 
Vychovala je v křesťanské zbožnosti, neboť byla křesťankou. Už její 
prarodiče ji učili víře v Krista.

Její manžel ji však udal a ona byla postavena před soud, kde 
vyznala, že je křesťankou. Proto ji i s dětmi uvrhli do žaláře. Pak ji 

1 rovina mezi Tigridem a Eufratem, území současné Sýrie a Iráku
2 dnes Bejrút 
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vyvedli na soud a před jejíma 
očima mučili její syny. Prvního 
Teognia pověsili na mučidla a 
drásali jeho tělo. Druhého syna 
Agapia bili a pak mu stáhli 
kůži od hlavy po hruď. On ml-
čel a nevydal ani hlásku. Tře-
tího všemožně mučili. Když se 
matka dívala na utrpení svých 
dětí, posilovala je k hrdinství 
a úpěnlivě nabádala k vytrva-
losti. Všichni tři chlapci mužně 
vytrpěli muka za Krista a spo-
lečně byli sťati mečem. Jejich 
matku, sv. Bassu, naplnila 
útěcha, že poslala před sebou 
ke Kristu své milované děti, a 
znovu byla spoutána, uvržena do temnice a mořena hladem. Přijí-
mala pokrm z andělských rukou a tak se posílila k většímu utrpení.

Pak ji na rozkaz mučitele vedli do Makedonie, kde ji nutili přinášet 
nečisté oběti. Nepodřídila se. Nejprve ji hodili do vody, pak do ohně 
a potom ji kamenovali. Ani jedna z těch muk jí však neuškodila. 
Když ji vedli do modlářského obětiště, chytla Diovu modlu, hodila 
ji na zem a rozbila. Předhodili ji šelmám, ale ty se jí ani nedotkly. 
Hodili ji proto daleko od břehu do moře. Ti, co se na ni zpovzdálí 
dívali, viděli, jak ji tři muži, zářivější než slunce, vyvedli na loď a 
posadili na trůn.

Za osm dní ji uviděli vojáci na ostrově, který se nazýval Halone.1 
Když se o tom dověděl prokonzul Makedonie Filip, napsal kyzickému 
místodržícímu, aby ji zajal. Ten svatou vzal a nutil ji k modlářským 
obětem. Když viděl, že se za žádnou cenu nepodřídí, nařídil svázat jí 
ruce za zády a krutým bitím jí rozbít všechny části těla. Nakonec jí 
sťal hlavu. Tak odevzdala svou svatou duši do rukou Krista Boha. 
Jemu ať je sláva nyní i vždycky, až na věky věků. Amen.

1 dnes Paşalimanı
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SVATÝ LUDVÍK TOULOUSKÝ

Ludvík Toulouský byl synem neapolského krále Karla II. S jinými 
šlechtickými syny byl vzat jako rukojmí do španělského zajetí. Tam 
trpěli pod dozorem surových strážců. Druhové malomyslněli, ale 
Ludvík je těšil: „Těm, kdo milují Boha, prospívá neštěstí víc než 
štěstí. Lidé oplývající štěstím zapomínají snadno na Boha a od-
cizují se mu. Právě utrpením bývá člověk vyzkoušen a obrácen 
k Bohu. Běda tomu, koho Bůh nikdy nenavštěvuje neštěstím. 
Nereptejme proto a nenaříkejme, ale radujme se, že trpíme!“

Když se v zajetí, kde měl dost svobody, cvičil v šermování a v jízdě 
na koni, spadl z koně a ublížil si tak, že nebezpečně onemocněl. 
Umínil si, že jestliže se uzdraví, vstoupí do řádu sv. Františka. Po 
sedmi letech byl propuštěn na svobodu. Neapolskou korunu měl na 
dosah a také mu byla nabízena sestra aragonského krále za man-
želku. Ludvík však zamítl korunu i manželství a řekl: „Královský 
trůn je skvělé otroctví. Vladař musí poslouchat lid, lid musí poslou-
chat vladaře, a někdy se tak děje i proti vůli Boží. Můj král je Ježíš 
Kristus; mám-li Krista, mám všechno, nemám-li Krista, nemám nic.“

Teprve po dlouhém zdráhání Ludvíkův otec svolil, aby se syn 
vzdal následnických práv. Ludvíka vysvětili na kněze, ale jeho horou-
cí touha ještě nebyla naplněna. Chtěl vstoupit do řádu sv. Františka. 
Papež Bonifác VIII. (1294–1303) ho ustanovil toulouským biskupem. 
Ludvík odmítal tuto hodnost a podrobil se papežově vůli až tehdy, 
když mu bylo povoleno, aby napřed vstoupil do řádu sv. Františka.

Když byl na cestě do Toulouse, bratři mu ve Florencii v klášteře 
přichystali komnatu ozdobenou koberci, čalouny a znaky Francie i 
Neapole. Sotva ji Ludvík spatřil, nechtěl do ní vstoupit a řekl: „Vzdal 
jsem se knížecí hodnosti a nemám na světě jiné dědictví než kříž Je-
žíše Krista. Odneste ty tretky, které nepřísluší chudému řeholníkovi, 
chcete-li, abych u vás pobyl jako bratr mezi bratry.“

Jednomu spoluřeholníkovi uložil, aby mu vytkl každý poklesek. 
Jednou tento bratr vytkl Ludvíkovi jakousi chybu poněkud nešetr-
ným způsobem před mnohými svědky. Přítomní hosté se nad tím 
pohoršili, Ludvík však řekl: „Poklesek nás má zarmoutit, ale 
pokárání těšit. Pochlebník nám říká jen věci příjemné, ale 
přítel mluví i věci nemilé a protivné, aby nás napravil.“ Když 
těžce onemocněl, pomodlil se Zdrávas Maria a řekl: „Zemřu brzy a 
pevně doufám, že Panna Maria bude mou pomocnicí v hodině smrti.“ 
Zemřel roku 1297.

(Jeho památka se slaví 18. srpna.)
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SVATÍ MUČEDNÍCI AGATONIK, ZOTIK A JINÍ

Kristův služebník 
Agatonik žil za časů cí-
saře Maximiána (286–
305) v Nikomedii a tam 
odvracel pohany od 
modloslužby a přiváděl 
ke Kristu. Zajal ho vo-
jenský legát Eutolmius. 
Tento legát byl císařem 
poslán do pontského 
kraje zabíjet křesťany. 
Plavil se mořem, až do-
razil na místo, které se nazývalo Karpin. Tam potkal sv. Zotika 
s jeho učedníky, kteří vyznávali Krista. Odsoudil je k ukřižování a 
Zotika vzal s sebou. Vrátil se do Nikomedie, kde zajal ještě Principia, 
jehož sv. Agatonik naučil křesťanské víře. Svázal je s Agatonikem a 
Zotikem i jinými křesťany, mezi nimiž byl i Teoprepius, Akindin a 
Severián a vedl je do Thrákie, kam přišel i císař, aby je tam mučil.

Když byli v blízkosti města Potama, legát Eutolmius zabil sv. Zo-
tika, Teoprepia a Akindina, protože už nebyli schopni chodit kvůli 
ranám, které jim byly způsobeny při mučení. V blízkosti Chalcedonu 
zabil i sv. Severiána, který směle vyznával Krista. Jiné mučedníky se 
sv. Agatonikem vedl do Byzantionu, aby je tam mučil. Došel s nimi do 
Selymbrie1 na místo, které se nazývalo Ammus, kde právě přebýval 
Maximián. Ten pak odvedl svatého mučedníka Agatonika a všechny 
ostatní křesťany do Nikomedie k poslednímu výslechu a následnému 
usmrcení. Přijali rozsudek smrti a byli sťati za Krista, našeho Pána.

1 dnešní Silivri v Turecku
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SVATÝ BISKUP A MUČEDNÍK IRENEJ Z LYONU

Svatý Irenej pocházel z Asie 
z města Smyrny. V mládí studo-
val v pohanských školách a stal 
se fi losofem. Když z úst sv. Po-
lykarpa, smyrenského biskupa, 
uslyšel duchovní křesťanskou 
moudrost, zatoužil po ní a stal 
se jeho učedníkem, nebo spíše 
učedníkem samotného Krista. 
Celým srdcem přijal svatou víru 
a cele se odevzdal službě Bohu.

Jeho učitel Polykarp byl učed-
níkem svatého apoštola Jana i 
jiných apoštolů, kteří viděli Kris-
ta Spasitele na vlastní oči. Vše, 
co Irenej slyšel z Polykarpových 
úst, si vtiskl do mysli a zapsal na 
tabulce svého srdce. Svatý Po-

lykarp ho ustanovil za presbytera a poslal ho hlásat Boží slovo do 
Galie. Přišel do Lugdunu (Lyonu) a tam po smrti mučedníka biskupa 
Pothina přijal biskupský stolec. Byl pastýřem lyonských křesťanů 
v čase nejkrutějšího pronásledování Boží církve zločinnými modlář-
skými císaři a pak i heretiky, kteří se rozmohli a vyvolávali nepokoje.

Svatý Irenej trpělivě snášel od modlářů útisky a křivdy pro Kris-
tovo jméno, ale proti heretikům se vyzbrojil svým slovem a spisy. 
Psal proti nim i knihy, usvědčoval je, odsuzoval a vykořeňoval jejich 
bludy. Vybízel k zachovávání pravověrné křesťanské víry a také ji 
sám přesně vyučoval.

Mnoho lidí vytrhl z područí modlářství i herezí, přivedl je na cestu 
spásy a posílil k mučednickému hrdinství. Nakonec za vlády Septima 
Severa (193–211) i on sám zemřel za Krista. V roce 202 mu sťali 
hlavu a přijal tak slavnou korunu mučednictví v Kristově království.

(Jeho památka se v západní církvi slaví 28. června.)
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SVATÁ PANNA A MUČEDNICE EULÁLIE

Ve dnech kralování modlářů, 
kdy celá zem byla zatemněná po-
hanskou ohavností, žila ve Špa-
nělsku, ve městě Barceloně dívka 
jménem Eulálie, dcera křesťan-
ských rodičů. Od dětství milovala 
Pána Ježíše Krista celým srdcem. 
Bydlela se svými rodiči ve vesnici, 
která byla daleko od města. Rodi-
če ji měli velmi rádi pro její mír-
nost, pokoru i moudrost, která 
přesahovala její věk. Získala také 
knižní vzdělání. Stanovila si jeden 
nezměnitelný úmysl sloužit v nepo-
rušeném panenství Bohu. Ve dne 
i v noci slavila v modlitbě Boha a 
četla svaté knihy.

Když bylo Eulálii čtrnáct let, 
zločinný císař Dioklecián a jeho 
spoluvladař Maximian rozpoutali kruté pronásledování křesťanů. 
Do Barcelony přišel místodržitel Dacián. Přinesl svým ohavným 
bůžkům nečisté oběti a rozkázal vyhledávat křesťany, aby modlám 
obětovali kadidlo. Ve městě nastalo velké pozdvižení, křesťany ná-
silně vytahovali z domů, nutili je k modloslužbě a mučili. Hned se 
o tom dozvěděli i v okolních osadách a vesnicích.

Jakmile to uslyšela i svatá panna Eulálie, naplnila ji velká du-
chovní radost a s jasnou tváří řekla: „Děkuji Ti, Pane Ježíši Kriste! 
Buď velebeno Tvé přesvaté jméno! Získala jsem, co jsem chtěla a 
věřím v Tebe, můj Pane, že s Tvou pomocí se naplní touha mého srd-
ce.“ Uslyšeli to její rodiče i dívky, které právě byly s ní, ale nikdo 
nechápal, o čem mluví. Ptali se jí, co je důvodem její radosti, co 
získala a naplnění jaké touhy očekává. Neprozradila jim to. Držela 
svůj úmysl v tajnosti. Divili se tomu, protože Eulálie neměla ve 
zvyku skrývat ohledně svaté víry nic, čemu porozuměla. Vše, co se 
dozvěděla z knih nebo jí naučila Boží milost, vždy vyprávěla k užitku 
druhým. Všichni ji proto milovali jako svou vlastní duši.

Eulálie jim tehdy neřekla svůj úmysl, aby jí nečinili překážky, 
neboť otec s matkou ji nesmírně milovali. V noci, když všichni spali, 
svatá dívka vyšla tajně z domu. Nikdo neslyšel, jak odchází. Šla do 



338

města. Přitahovala ji tam velká láska k nebeskému Ženichovi, Kristu, 
a touha položit za Něj svůj život. Nebála se ani noci, jako jiná mladá 
děvčata se obvykle bojí v noci vyjít z domu. Jednou provždy se spoleh-
la na Boha a hned za Něj zatoužila zemřít, proto jí nemohla zabránit 
ani temnota noci, ani přízraky, ani ji nelekala zvěř, která jí zkřížila 
cestu. Jako žíznivá laň k vodním zřídlům, tak běžela Eulálie bosa po 
kamenité stezce, i když její nohy nebyly zvyklé na tak tvrdou cestu.

Svatá Eulálie dorazila do města, když už nastal den. Vcházela 
do městské brány a uslyšela hlas vyvolávačů, kteří svolávali lidi 
na podívanou. Spěchala proto na náměstí a uviděla místodržitele 
Daciána, jak sedí na soudní stolici na vyvýšeném místě. Prodírala 
se s námahou mezi lidmi, až se dostala před něho a hlasitě zvolala: 
„Nespravedlivý soudce! Sedíš na vyvýšeném stolci, a Boha, který je 
nejvyšší ze všech, se nebojíš?! To proto tu sedíš, abys usmrcoval ne-
vinné lidi, které Bůh stvořil ke svému obrazu a ke své službě? Nutíš je 
ke službě satanovi a ty, kteří tě neposlechnou, trestáš smrtí!“

Dacián se podivil takové odvaze mladé dívky a řekl: „Kdo jsi, 
že ses opovážila bez vyzvání předstoupit před náš soud, pronášet 
nám hrdá slova do očí a protivit se císařskému rozkazu?“ Svatá ješ-
tě s větší odvahou odpověděla: „Jsem Eulálie, služebnice Pána 
Ježíše Krista! On je Král králů a Pán pánů. V Něho doufám, a 
proto nemám strach. Přišla jsem tě usvědčit dobrovolně. Proč 
tak bláznivě jednáš a urážíš Boha, který stvořil všechno: nebe, 
zemi, moře i vše, co je na nich i v nich. Proč uctíváš ďábla? A 
proč mučením nutíš lidi, kteří slouží pravému Bohu, aby uctí-
vali modly, které nejsou bohové, ale démoni?! Všichni, kdo je 
uctíváte, budete s nimi předáni věčnému ohni!“

Místodržitel se rozhněval a hned rozkázal, aby dívku bez milosti 
bili dubovými holemi po zádech. Když ji bili, mučitel říkal: „Ó bláz-
nivé děvče, kde je tvůj Bůh? Proč tě nevysvobodí z tohoto bití? Proč 
jsi natolik ztratila rozum, že ses odvážila mluvit o věci, která se tě 
netýká? Vyznej, že jsi to udělala z nevědomosti, že jsi nevěděla, jak 
velká je moc soudce, a pak ti bude odpuštěno, neboť je mi tě líto. Jsi 
tak mladá, ušlechtilá dívka, a tak ukrutně bitá.“ Svatá odpověděla: 
„Jsi mi k smíchu! Radíš mi lhát, že jsem se z nevědomosti odvážila 
podstoupit muka za mého Boha a že jsem nevěděla, jakou máš moc. 
Kdo by nevěděl, že veškerá moc kteréhokoliv vládce je dočasná! 
Jako člověk dnes žije a zítra umírá, tak i tvá vláda je pomí-
jivá. Vláda mého Pána Ježíše Krista je věčná, neboť i On sám 
je věčný. Proto nemohu a nechci lhát, protože se bojím svého Pána, 
který všechny lháře a nespravedlivé zločince předá pekelnému ohni. 
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Má dívčí mladost a ušlechtilost teď ještě více vzroste, když přijímám 
utrpení kvůli svému Pánu. Věz, tyrane, že necítím bolest z ran, které 
mi působíte, protože mě chrání Kristus, můj Pán a Vládce, který tě 
v den posledního soudu odsoudí za tvé skutky k věčným mukám.“

Tato slova svaté mučednice Daciána ještě více rozzuřila a rozkázal 
svatou přivázat na mučidla s rukama rozepjatýma do tvaru kříže a 
železnými hřebeny drásat její čisté dívčí tělo, dokud všechna její kůže 
nebude sedřena. Ona v těchto mukách volala k Bohu: „Pane Ježíši 
Kriste, vyslyš mě, Tvou hříšnou služebnici, odpusť mi mé hříchy a po-
silni mě v mukách, která za Tvé svaté jméno přijímám! Ať je zahanben 
ďábel i se svými služebníky!“ Dacián jí řekl: „Kde je ten, koho vzýváš? 
Poslechni mě, nerozumná dívko, a přines oběť bohům, abys zůstala 
naživu. Hle, už se blíží tvá smrt a není, kdo by tě vysvobodil.“ Svatá 
Eulálie mu odpověděla: „Nestane se, jak si přeješ, svatokrádežníku, 
zběsilý zhoubce, neodvrátím se od mého Pána! Ten, Koho vzývám, je 
tu se mnou. Ty Ho pro svou nečistotu nejsi hoden vidět. On mě posi-
luje, abych všechna muka, kterým mě chceš podrobit, měla za nic.“

Místodržitel pak rozkázal zapálit pochodně a pálit její tělo, dokud 
nezemře. Pálili mučednici a ji naplnila radost. Hlasitě pronášela slo-
va žalmů: „Hle, Bůh mi pomáhá a Pán jest ochráncem mého života. 
Obrať zlo na ty, kdo na mě číhají. Svou pravdou je znič! Dobrovolně 
přinesu oběť Tobě, Pane, a vyznám Tvé jméno, neboť je dobré. Ze 
všeho soužení jsi mě vysvobodil.“

Když tak svatá volala k Bohu, plamen z pochodní se obrátil na 
katy, kteří ji mučili, a silně jim spálil tvář, takže popadali na zem. 
Když to svatá viděla, pozvedla své oči k nebi a hlasitě zvolala: „Pane 
Ježíši Kriste! Vyslyš mou modlitbu a naplň na mně své milosrdenství! 
Vezmi mne už ke svým vyvoleným k odpočinutí ve věčném životě! Učiň 
na mně znamení, aby ho viděli ti, kteří mne nenávidí a byli zahanbeni, 
a ti, kteří v Tebe věří, aby velebili Tvou moc.“ Když se tak pomodlila, 
odevzdala svého ducha. Stalo se tak roku 304. Lidé se divili, když 
to viděli, a křesťané, kterých mezi lidmi bylo mnoho, se radovali, že 
se stali hodnými mít v nebi před Bohem orodovnici ze svého města.

Dacián viděl, že mučednice již zemřela. Byl mladou dívkou zahan-
ben a přemožen. Zlostně vstal ze soudní stolice a odešel do svého 
domu. Rozkázal, aby tělo svaté zůstalo přivázané na mučidlech a 
postavil k ní stráž, aby ji nikdo nemohl sejmout. Řekl: „Ať tak visí, 
dokud ji nepozřou draví ptáci a neroznesou její kosti.“ Najednou 
však z oblaků začal padat sníh a přikryl mučednici jako nevěstu 
bílým šatem. Na stráže padl strach, ustoupili z toho místa a dívali 
se zpovzdálí, zděšeni vším, co se stalo.
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Rodiče Eulálie vstali po nočním spánku a svou milovanou dceru 
doma nenašli. Byli velmi znepokojeni a všude ji hledali. V poledne 
uslyšeli, že zemřela za Krista a ještě visí na mučidlech. Spěchali 
s velkým pláčem do města. Když ji uviděli, jak tam visí mrtvá s ruka-
ma rozpaženýma do tvaru kříže a pokryta sněhem, nesmírně plakali. 
Zároveň se ale v srdci duchovně radovali, že jejich milovaná dcera 
přijala mučednickou korunu a vešla do komnat svého nebeského 
Ženicha. Chtěli ji vzít, ale stráže jim nedovolili se k ní ani přiblížit. 
Dívali se na ni zdaleka.

Za tři dny se zbožným mužům podařilo v noci ukrást důstojné 
tělo svaté mučednice, aniž by si toho stráž všimla. Zabalili ho pak 
do čistých pláten s vonnými látkami. Byli při tom i rodiče a slzami 
omývali tělo své milované dcery. Svatý Felix, který byl později umu-
čen za Krista, když se díval na tvář mrtvé mučednice, s radostnými 
slzami řekl: „Panno Eulálie, ty ses dříve než my stala hodna mu-
čednické koruny!“ Když to řekl, tvář děvčete, které už bylo tři dny 
mrtvé, se na něj usmála, jako by byla živá. Všichni, kteří tam byli, 
začali zpívat žalmy: „Zavolali spravedliví a Hospodin je vyslyšel, 
ze všech soužení je vysvobodil.“ Pochovali pak důstojně tělo svaté 
mučednice Eulálie a velebili Pána Ježíše Krista, jehož království je 
věčné, na věky věků.

(Její svátek se v západní církvi slaví 12. února.)
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SVATÝ MUČEDNÍK LUPUS

Svatý mučedník Lupus zemřel 
za Krista za vlády císaře Aurelia-
na, který vládl v letech 270–275. 
Lupus byl otrokem. Zároveň byl 
ale svobodným v Kristu našem 
Pánu, v Něhož věřil. Naplněn hor-
livostí rozbil pohanské, bezduché 
bůžky a jiné potopil ve vodních 
hlubinách. Zločinní modláři se 
proto rozhněvali a vrhli se na něj 
s tasenými meči. Chtěli ho rozse-
kat na kusy, ale jako by ztratili 
rozum, začali sekat do sebe na-
vzájem. Svatý stál uprostřed nich 
živý a zdravý. Hlásal jim Boží slo-
vo, naplněn vírou, moudrostí a 
milostí Boží.

Těm, kteří ho chtěli zajmout, v tom bránila moc Kristova, která 
jim nedovolila ani se přiblížit k mučedníkovi Kristovu. Stáli proto 
opodál, napjali své luky a začali do něj pouštět střely, ale místo 
mučedníka šípy zraňovali jeden druhého a svatý stál dále uprostřed 
nich nezraněn. Kristův mučedník nebyl ještě pokřtěn a velmi po křtu 
svatém toužil; obával se, aby bez něj nezemřel rukama mučitelů. 
Když se za to k Bohu pomodlil, hned se na něj z nebe vylila voda a tak 
přijal božský křest shůry. Všichni pohané se na to s údivem dívali.

Potom Lupus sám sebe dobrovolně vydal do rukou bezbožníků 
jako nevinný beránek na zabití. Vzali ho a vedli k mučiteli. Ten nej-
prve věrného Kristova služebníka úlisně přemlouval, aby se odvrátil 
od svého Pána a poklonil se modlám. Když ho nemohl svést, rozkázal 
ho bez milosti bít holemi. Podrobil ho i jiným mukám a ranám, ale 
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nepřemožitelného Kristova vojína nemohl zdolat. Odsoudil ho proto 
k popravě mečem.

Svatý mučedník Lupus sklonil svou hlavu pod meč a tak položil 
svou duši za Krista, svého Pána. Věřící ho důstojně pochovali. Na 
jeho hrobu Bůh dával skrze jeho svaté modlitby a milost našeho 
Pána Ježíše Krista uzdravení z nejrůznějších nemocí.

SVATÍ EUTYCHIUS A FLORENCIUS

V nursijské oblasti (sou-
část provincie Perugia v Itálii) 
žili dva mniši poustevníci. Je-
den se jmenoval Eutychius a 
druhý Florencius. Eutychius, 
zapálen duchovní horlivostí, 
dbal nejen o svou spásu, ale 
i o spásu mnoha duší, které 
se snažil přivést k Bohu svými 
duchovními slovy a přesvědčo-
váním. Florencius ve své pros-
totě zůstával osamocen a trávil 
svůj život v modlitbách.

Nedaleko jejich pousteven 
byl klášter a stalo se, že v něm 
zemřel představený. Mniši se 

poradili, přišli za Eutychiem a prosili ho, aby se stal jejich opatem 
on. Vyhověl jejich prosbě, šel s nimi a přijal službu představeného. 
Svého druha Florencia zanechal na osamoceném místě, aby tam 
dále poustevničil a aby nezpustl jejich malý chrám, který měli. 
Florencius tam tedy zůstal sám, modlil se k všemohoucímu Bohu 
a prosil ho, aby mu přispěl s pomocí a on mohl bez překážek na 
tomto opuštěném místě dále žít.

Jednoho dne po ukončení obvyklých modliteb vyšel z chrámu a 
uviděl, že před dveřmi stojí medvěd. Svým chováním nijak neproje-
voval dravost, naopak skláněl hlavu až k zemi a svou mírností dával 
najevo, že za ním přišel poslán Bohem, aby mu sloužil. Služebník 
Boží Florencius tomu porozuměl a poděkoval Bohu, že mu poslal 
takového pomocníka. Měl pět ovcí, které zůstaly u jeho cely a nebylo 
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komu je pást a chránit. Přikázal proto medvědovi: „Jdi, vyžeň ovce 
na pastvu a pas je. V šest hodin se s nimi vrať.“ Šelma to tak začala 
dělat každý den, a tak jí byla svěřena péče o stádečko ovcí. Medvěd, 
který byl zvyklý jíst maso, pásl ovce hladový, a tak přemáhal svou 
zvířecí přirozenost.

Když se chtěl muž Boží postit do deváté hodiny, přikazoval med-
vědovi, aby se s ovcemi vrátil o deváté hodině. Šelma to takto plnila. 
Když nechtěl zůstávat o hladu do deváté, ale měl jíst o šesté hodině, 
v tu hodinu se vracel i medvěd. Každému příkazu Božího muže se 
šelma ochotně podřizovala a v ničem nebyla neposlušná. Medvěd 
nikdy nepřišel o deváté hodině, když měl nařízeno přijít o šesté, ani 
nikdy nepřišel o šesté hodině, když měl přikázáno přijít o deváté. 
Bůh naučil šelmu, kterou podřídil svému věrnému služebníkovi, aby 
rozuměla jeho příkazům a plnila jeho vůli. Když tak medvěd sloužil 
starci delší čas, začala se všude v tom kraji šířit zvěst o Božím muži 
Florenciovi, protože se všichni divili zázraku, že šelma pase ovce a 
slouží svatému.

Dávný nepřítel ďábel ale svedl některé k závisti. Když totiž vidí, 
že se dobrým daří, chytá do léčky závisti lidi, kteří jsou svými zvyky 
i životem zkažení, a stahuje je do záhuby. Tak svedl čtyři mnichy 
z učedníků sv. Eutychia k závisti vůči Florenciovi, neboť nemohli 
snést, že jejich učitel znamení nečinil, a ten, koho nechal samotného 
v opuštěné cele, se stal slavným takovými zázraky. Připravili proto 
past na místě, kde medvěd vyháněl ovce na pastvu, a medvěda zabili. 
Když se medvěd nevrátil v hodinu, kdy mu bylo přikázáno, stařec se 
tomu velmi divil a nechápal, co se stalo. Čekal do pozdního večera, 
ale medvěd s ovcemi nepřišel. Zesmutněl, že medvěd, kterého si zvykl 
nazývat bratrem, se nevrátil. Následujícího dne se vydal medvěda i 
ovce hledat. Když ho uviděl zabitého, byl z toho velmi smutný. Dů-
kladně se na vše vyptával a dozvěděl se, kdo medvěda zabil. Začal 
plakat, ani ne tak pro medvěda, jak pro zhoubnou zlobu čtyř bratří.

Když se sv. Eutychius dozvěděl o smutku Florencia, zavolal ho 
k sobě a utěšoval ho. Muž Boží byl naplněn velkou bolestí a řekl: 
„Spoléhám na všemohoucího Boha, že ti, kdo zabili medvěda, který 
nikomu neudělal nic zlého, přijmou v tomto životě před očima všech 
trest od Pána za svou zlobu.“ Jakmile bohumilý služebník Florencius 
tato slova vyslovil, hned následoval skutek. Dotyční čtyři mniši byli 
zasaženi Bohem a všechny části těla jim zhnisaly. Konali pokání, 
ale v této nemoci zemřeli. Když se to stalo, muž Boží Florencius se 
velmi lekl, že proklel bratry. Během zbytku svého života nepřestával 
nad těmito bratry plakat a sebe nazýval jejich nejkrutějším vrahem. 



344

Všemohoucí Bůh to tak učinil, aby se tento prostý a dobrotivý muž 
již více neodvážil v jakékoliv své bolesti vypustit ze svých úst střelu 
slova prokletí. Když prožil všechny dny svého života v oddané službě 
Kristu, přešel do věčného života.

Také i sv. Eutychius pásl svěřené mu stádo mnoho let, mnoho 
duší přivedl na cestu spásy a pak odešel k Pánu. I ten, kdo ve 
svém životě nedělal divy, se po své smrti projevil jako divotvůrce. 
Pán oslavil svého služebníka na jeho oděvu, neboť skrze jeho hábit 
uzdravoval lidi z různých nemocí. Když dlouho nepršelo a nastalo 
velké sucho, lidé z toho kraje se sešli, vzali hábit sv. Eutychia a 
s modlitbou ho přinesli před Pána do chrámu. Pak s ním šli přes 
pole, nivy a vinice a hned Bůh dal déšť, který napojil zemi. Z toho 
je vidět, jakou sílu duchovních ctností měla jeho duše, když i jeho 
oděv, přinesený před Pána, odvracel Pánův hněv. Tak se Bůh v obou 
těchto bohumilých služebnících oslavil zázraky a i nyní je pro ně 
oslavován a bude navěky věků. Amen.

SVATÝ KALINIK, PATRIARCHA KONSTANTINOPOLE

Svatý Kalinik byl nejprve knězem a správcem církevních nádob 
v chrámu Přesvaté Bohorodičky Vlachernské v Konstantinopoli. 
Když patriarcha Pavel III. odešel v roce 693 k Pánu, na patriarchální 
stolec byl dosazen Kalinik.

Císař Justinián II., který v té době vládl, byl zlým člověkem bez 
bázně Boží, nectil ani duchovní stav, ani Boží chrámy a mnohé jako 
krutovládce utiskoval. Vybudoval si velký a překrásný palác, který 
ke své cti nazval svým jménem. V blízkosti toho paláce byl chrám 
Přesvaté Bohorodičky, nazývaný metropolitní. Jedna ze zdí paláce 
měla vést kolem zmíněného chrámu a císař jej proto chtěl zbořit, 
protože v něm viděl překážku pro svou výstavbu. Navíc právě na tom 
místě hodlal postavit schody a verandu. Rozkázal patriarchovi, aby 
zboření chrámu požehnal. Patriarcha se postavil císaři na odpor a 
řekl: „Není modlitba ke zboření chrámu, ale jen k započetí stavby. Bůh 
stvořil svět, aby existoval, ne, aby byl zničen.“ Císařovi poslové se 
snažili patriarchu ovlivnit, aby císaři vyhověl. Kalinikovi vystoupily 
slzy do očí a zvolal: „Chvála Tobě, Kriste, který to vše snášíš!“ a hned 
se chrám zbortil. Zanedlouho císaře stihl spravedlivý Boží soud. Byl 
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potupně vyhnán ze svého císařství a palác, 
který postavil, se stal obydlím jiných.

Stalo se to tak: Císař se dozvěděl, že 
obyvatelé Konstantinopole proti němu rep-
tají a nemají ho rádi za častý útlak, jehož 
se na lidech dopouštěl, i za jeho bezuzdný 
život. Doslechl se, že o něm všichni špatně 
mluví a rozhněval se na celé město. Nařídil 
patriciovi a vojevůdci Štěpánovi, krutému 
muži, který bez slitování proléval lidskou 
krev, původem Peršanovi, aby tajně při-
pravil ozbrojené vojsko a následující noci 
nečekaně přepadl domy nejvýznamnějších 
občanů a bez milosti je všechny zabil.

Tehdy byl v Konstantinopoli vojevůdce 
Leontius, který mnohokrát prokázal velkou 
odvahu v bitvách a přemohl mnoho nepřá-
telských pluků. Místo cti a pochvaly byl 
však císařem na tři roky uvězněn a právě 
v této době byl propuštěn z vězení. Leontius 
se dozvěděl o císařově krutém a nespravedlivém rozhodnutí a jeho 
bezbožném rozkazu a tajně to oznámil některým svým věrným přáte-
lům mezi vojáky. Ti to také oznámili dalším svým věrným přátelům, 
a tak se pozdního večera všichni sešli ve značném počtu.

Společně předešli nespravedlivému vraždění obyvatel, které mělo 
o půlnoci nastat. Ozbrojení vešli do císařského paláce, a když uvi-
děli, že císař spí, vzali ho a svázali. Leontius hned otevřel všechny 
vězeňské cely, vyvedl vězně a dal jim zbraně. Poslal je, aby po celém 
městě provolávali: „Všichni křesťané, shromážděte se v chrámu svaté 
Sofi e, neboť císař Justinián je přemožen a svázán!“ Když to lidé sly-
šeli, spěchali na místo s velkou radostí a volali: „Toto je den, který 
učinil Pán, radujme se a veselme v něm!“ Nastal den a Leontius vyvedl 
svázaného císaře na místo, kde bývaly koňské dostihy. Shromáždil 
se tam všechen lid. Odřízli císaři nos a poslali ho do vyhnanství 
do Chersonesu. Od té doby měl Justinián přezdívku Rhinotmetos 
(Beznosý). Konstantinopolský lid hned prohlásili Leontia za císaře 
a byl korunován svatým patriarchou Kalinikem.

Leontius vládl tři roky (695–698). Pak byl sesazen vojevůdcem 
Apsimarem, jehož si zvolili vojáci a nazvali ho Tiberiem III. Apsimar 
zajal Leontia a poslal ho do Dalmatského monastýru. Vládl pak 
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sedm let. V té době Justinián Rhinotmetos utekl z Chersonesu z vy-
hnanství a nejdříve šel k Chazarům, pak k Bulharům. U Bulharů 
shromáždil velkou armádu, vytáhl na Konstantinopol a stanul vedle 
Zlaté brány. Jeho vojsko bylo tak veliké, že dosahovalo až do Vla-
cherny. Tři dny tak stál a přesvědčoval obyvatele Konstantinopole, 
aby ho znovu přijali za svého císaře. Lid mu spílal, ale Apsimar se 
Justiniána kvůli jeho početnému vojsku polekal, a utekl do Apo-
llonie v Ilýrii.

Justinián poslal svatému patriarchu Kalinikovi i celému synklitu 
prosbu, aby ho přijali. Přísahal, že nikomu nezpůsobí žádné zlo. 
Patriarcha a synklit se poradili, postavili před ním svatý kříž, svaté 
evangelium i svaté svátosti Těla a Krve Kristovy, aby jejich políbením 
potvrdil svou přísahu, že se za předešlé vyhnanství nebude nikomu 
mstít. Justinián svou přísahu potvrdil. Otevřeli mu město a přijali ho 
s úctou. Císař vešel do města s vojskem, přijal vládu, hned porušil 
přísahu a začal zabíjet členy synklitu a významné občany. Poslal 
pro Leontia do Dalmatského monastýru a také pro Apsimara, jehož 
vojáci zajali v Apollonii. Oba je svázané nařídil provést s pohrdáním 
městem. Pak je přivedli před Justiniána na místo, kde se konaly 
koňské dostihy a hodili mu je k nohám. On jim šlápl na krk a dupal 
jim po hlavách, zatímco jeho vojáci hlasitě křičeli: „Po lvu a po zmiji 
šlapat budeš, pošlapeš lvíče i draka.“ (Ž 91,13) Když je takto ponížil 
a vysmál se jim, nechal jim setnout hlavy. Celé město naplnil krví 
a nesmiloval se ani nad lidem.

Zajal patriarchu Kalinika, nechal mu vypíchnout oči a uřezat 
nos i jazyk. Poslal ho pak do Říma do vyhnanství a rozkázal ho tam 
zazdít do kamenné stěny. Svatý Kalinik byl v Římě zazděn čtyřicet 
dní, pak stěna spadla. Ukázalo se, že je ještě živý, ale sotva dýchá. 
Za čtyři dny odešel k Pánu.

Papeži Janu VI. se ve vidění ve snu zjevili svatí apoštolové Petr a 
Pavel a přikázali mu, aby tělo svatého patriarchy Kalinika důstojně 
pochoval v jejich apoštolském chrámu. Papež splnil rozkaz svatých 
apoštolů.

Tyran, císař Justinián Rhinotmetos, který zradil přísahu, neu-
tekl pomstě Božího soudu. Lid i vojevůdci, když viděli jeho nelidské 
vraždění, se proti němu smluvili a v příhodný čas ho chytli a sťali 
mu hlavu. Tak zahynul bezbožník zlou smrtí. Kristův biskup Kalinik 
se stal hoden mučednické koruny v roce 705 a přebývá v království 
našeho Pána Ježíše Krista navěky.
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SVATÝ MUČEDNÍK EUTYCHIUS

Svatý Eutychius žil v 1. sto-
letí a pocházel z palestinské 
Sebastie.1 Když uslyšel Kristo-
vo evangelium, opustil rodiče i 
blízké, připojil se k Ježíšovu mi-
lovanému učedníkovi, apoštolu 
Janovi a stal se jeho následov-
níkem. Naučil se od něj nebeské 
moudrosti a jako z živého pra-
mene u něj čerpal milost Boží. 
Naplněn apoštolskou horlivostí 
do základů vykořeňoval modlář-
ské svody.

Po setkání se svatým apoš-
tolem Pavlem se Eutychius stal 
jeho následovníkem a společní-
kem v hlásání evangelia, s ním vynakládal mnoho námahy a úsilí a 
mužně snášel všechna soužení. Byl proto nazván učedníkem obou, 
jak evangelisty Jana, tak svatého apoštola Pavla. Prošel mnoha 
zeměmi a hlásal Krista nejen s nimi, ale i sám. Všude tento Kristův 
apoštol trpělivě snášel rány i věznění a statečně trpěl pro svého Pána.

Když byl vězněn a dlouho mořen hladem, byl mu z nebe seslán 
chléb od Boha; tento chléb přinesla neviditelná ruka. Chléb ho na-
tolik posílil, že měl všechna muka za nic. Přivázali ho na mučidla a 
železnými hřebeny drásali jeho tělo. Potom byl uvržen do ohně, ale 
zůstal naživu, chválil Boha a oheň mu vůbec neublížil. Najednou se 
z nebe ozvalo mocné hřmění, spustil se velký déšť se sněhem a oheň 
uhasil. Poté Eutychia předhodili dravým šelmám, ale ty při pohle-
du na něj zkrotly jako ovce. A co bylo ze všeho nejpozoruhodnější, 

1 Samaří
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lev, kterého na něj vypustili, promluvil lidským hlasem a hlasitě 
vyznával majestát Krista Spasitele. Všichni, kdo byli přítomni, byli 
ohromeni a zděšeni. Co je však na tom divného? Copak ten, který 
kdysi otevřel ústa oslice Bileámovy, aby promluvila lidským hlasem, 
by nemohl skrze lva pokárat a zahanbit zločince, a tak ukázat svou 
všemohoucnost? Tentýž Pán byl přítomen zde i tam a činil zázraky.

Nakonec Eutychia přivedli svázaného do jeho rodného kraje, pa-
lestinské Sebastie, kde ho sťali mečem. Položil svůj život za Krista, 
s kterým kraluje na věky.

SVATÁ PANNA A MUČEDNICE SYRA

Ve dvacátém osmém roce vlády 
perského krále Chozroje I. (531–
579) se v Persii objevila, jako nej-
čistší perla v moři, svatá panna 
Syra. Narodila se ve městě Seleu-
kii. Její otec byl modlářský žrec a 
čaroděj a z duše nenáviděl křesťa-
ny. Aby se Syra nemohla spřátelit 
s křesťanskými děvčaty, svěřil ji po 
smrti její matky, ještě jako malé 
děvčátko, své příbuzné, čarodějce, 
která žila ve městě Tharsis.

Když Syra dospěla a už dobře 
znala čarodějnické učení, horlivě 
sloužila nečistým perským bohům 
v postavení pohanské kněžky. Bo-
žím řízením se však stalo, že se se-

známila s křesťanskými ženami a uslyšela od nich o Kristu, pravém 
Bohu. To, co se od nich dozvěděla, ji velmi zasáhlo a stále o tom 
přemítala. Porovnávala křesťanskou víru s perským modlářstvím a 
viděla, že je mezi nimi ve všem rozdíl. Všechno, co se týkalo perské 
víry, se jí jevilo jako falešné a nečisté, a naproti tomu vše, co se týkalo 
křesťanské víry, jako spravedlivé a čisté. Velmi si proto zamilova-
la křesťanskou víru i všechno, co k ní náleží, a začala následovat 
křesťanský způsob života spojený i s postem a umrtvováním těla. 
Dovršila už osmnáct let a velmi se proto bála, aby ji otec neprovdal.
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Rozjímala o všech Ježíšových zázracích, o Jeho dobrovolném 
utrpení a smrti i o vzkříšení a nanebevstoupení i o nadcházejícím 
posledním soudu, o odměně pro spravedlivé a mukách pro hříšné 
a modlila se k jedinému pravému, křesťanskému Bohu.

Uplynulo dosti času a Syra onemocněla. Nehledala už uzdravení 
v čarování, jak to pohané dělávali, ale obrátila své srdce k Bohu a 
šla do křesťanského chrámu. S vírou se dotkla biskupského roucha, 
jako se kdysi žena trpící krvotokem dotkla roucha Kristova, a hned 
obdržela uzdravení ze své nemoci. Vrátila se domů zdravá a divila 
se proměně, která se s ní stala. Řekla si: „Jestli Kristovi služebníci 
mají takovou moc, o co víc je všemohoucí sám Kristus.“ Zatoužila při-
jmout křesťanskou víru plně a přemýšlela, jak obdržet křest svatý.

Z Boží prozřetelnosti byla tajně pokřtěna. Když její bratři a pří-
buzní poznali, že přijala křesťanskou víru a zcela přestala přinášet 
oběti bohům, velmi se zarmoutili. Macecha, podněcovaná tím, kdo 
kdysi v podobě hada svedl Evu v ráji, přišla o samotě k svaté pan-
ně a s radostnou, usměvavou tváří se jí začala jakoby svěřovat, že 
ona také přijala křesťanskou víru, ale drží ji v tajnosti, a tak slouží 
Kristu. Radila jí neodvracet se od tajné víry v Krista, ale zjevně vy-
konávat modloslužbu podle obvyklých zvyklostí, aby všichni viděli, 
že slouží bohům, a přestali si myslet, že je křesťankou. Svůdkyně 
děvčeti řekla: „Když to tak budeš dělat, ani Krista nerozhněváš, 
protože Jemu stačí, když Mu někdo slouží tajně, ani otce a bratry 
nebudeš dráždit a unikneš krutým mukám, která na tebe dopadnou, 
když neposlechneš mou radu. Uvaž, jak ty, mladá a tělesně slabá 
dívka, bys mohla snést bití, rány, trhání těla, pálení a jiná muka. Je 
strašné pomyslet, že když budeš vyčerpána mukami, proti své vůli 
se zjevně odřekneš Krista a budeš mít větší a neodpuštěný hřích. 
Lepší je pro tebe sloužit Mu tajně a zjevně předstírat službu bohům 
a nebude se ti to počítat za hřích.“

Každého dne tak macecha dívku Syru přesvědčovala, až ji svedla 
k přijetí její rady. Přísloví říká: „Zlé řeči kazí dobré mravy.“ Pán ale 
nedopustil, aby se jeho služebnice propadala do propasti klamu 
nadlouho, brzy ji posílil svým zjevením.

Uplynuly čtyři měsíce a začal velký půst. Dívka se rozhodla, že se 
bude více a horlivěji postit a modlit. Když se začala postit, měla ve 
snu vidění, že její bratři byli ponořeni do hnoje a bahna a její otec 
ležel na jakémsi špinavém loži. Na druhé straně uviděla ozářenou 
síň a vysoké, ozdobené lože ve třpytu zvláštního světla. Viděla i 
mnoho jasných tváří, které ji volaly do té komnaty. Po tomto vidění 
se vzbudila.
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Když začalo svítat, macecha ji zavolala a přikázala jí, aby podle 
ďábelských obřadů tradice zoroastristů1 přinesla ranní čarodějnic-
kou oběť bohům. Syra uviděla, že je ozářena jakýmsi božským svět-
lem, posílila se ve svém srdci, odložila strach a přede všemi rozbila 
čarodějnické nářadí, užívané žreci. Plivla do ohně, který Peršané 
pokládají za boha, uhasila ho a převrátila oltář.

Bratři s macechou a všichni, kteří v domě byli, ji chytili, zavřeli 
v jedné místnosti, a aby z ní nemohla utéct, postavili stráž. Otec 
právě nebyl doma. Když se vrátil a uviděl, že jejich čarovný oheň, 
který pokládali za boha, jeho dcera uhasila a shodila oltář, vzplanul 
nevýslovným vztekem. Chytil Syru a svýma rukama ji bez milosti 
bil. Když se vyčerpal, začal ji s pláčem přesvědčovat a promlouvat 
k ní laskavými a prosebnými slovy, ale ničeho nedosáhl.

Když viděl její nepohnutelnou vůli a pevnost v křesťanské víře 
a že je nemožné ji od ní odvrátit, šel a oznámil to Maviptisovi, po-
hanskému veleknězi. Ten shromáždil žrece a čarodějníky z okol-
ních měst, zasedl s nimi vedle chrámu jejich boha ohně a Kristovu 
pannu postavil před svůj soud. Maviptis ji vyslýchal a ptal se, proč 
se odvrátila od otcovských bohů i tradice a přijala jinou víru. Ona 
mu odpověděla: „Žádný člověk, který má zdravý rozum, se nepřipo-
dobňuje nerozumným zvířatům, která jdou neznámo kam ve stopách 
těch, kteří je porodili, ale jde cestou, která se mu zdá lepší. Proto i já, 
když jsem viděla, že křesťanská víra je lepší, než otcovská ohavnost, 
vybrala jsem to lepší a odhodila horší.“

Maviptis se rozhněval a rozkázal dívku bít po ústech. Pak k ní 
začal promlouvat lstivými slovy, potom zase hrozit mukami, ale ni-
čeho nedosáhl. Přikázal, aby ji do určené doby hlídali v otcovském 
domě. Nechtěl hned podávat oznámení králi, aby neuvalil hanbu 
na urozenou rodinu jejího otce. Když drželi mučednici v otcovském 
domě, Pán ji utěšil novým zjevením a tak ji utvrdil ve víře.

Do města tehdy přišel vysoce postavený muž z královského syn-
klitu jménem Dar. Uslyšel, že dívka se nechce odřeknout Krista a 
rozkázal odvést ji z otcovského domu do věznice. Nechal ji spoutat 
ruce i nohy železnými okovy a zamknout v těsné, ponuré kobce. 
Přikázal, aby jí nedávali ani chléb, ani vodu. Svatá zůstávala v tomto 
vězení tři dny a tři noci. Nemohla se ani pohnout pro velkou tíhu 
železných okovů a stísněné místo. Potom se pohané rozhodli, že ji 
uvrhnou do hluboké, tmavé a páchnoucí jámy. Pán však neopouští 

1 zoroastrismus — perské pohanské náboženství, které uctívá tři živly — 
vodu, půdu a oheň
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ty, kteří Ho milují. Hned shůry poslal své služebnici pomoc: v jámě 
zazářilo nebeské světlo a okovy, které jí svíraly ruce a nohy, praskly 
a spadly na zem. Zápach se proměnil v líbeznou vůni. Mučednice 
byla jako ve světlém pokoji, radovala se a chválila Boha.

Za patnáct dní se zločinní soudci dozvěděli, že Syra je v jámě živá 
a osvobozená z okovů. Velmi se divili a přikázali ji odtamtud znovu 
odvést do městské temnice. Pán dal své služebnici dar činění divů, 
aby uzdravovala nemoci a vyháněla démony, a proto za ní do vězení 
přicházelo mnoho lidí. Kdo se jen dotkl jejich okovů, byl uzdraven 
z každého neduhu. Běsi utíkali, protože nemohli snést její blízkost.

V těch dnech se král rozhodl jet do města Resankusadon. Šli 
s ním všichni perští velmoži i nejvyšší čaroděj. Vedli za ním s jinými 
vězni i svázanou svatou mučednici Syru. Když přišli na místo zvané 
Kars, nejvyšší mág s jinými soudci ji opět nechali předvést a vyslý-
chali ji: „Dali jsme ti dost času na rozmyšlenou, už nám pověz, co 
sis zvolila, jestli se vrátíš k dřívější službě bohům a zůstaneš naživu, 
anebo chceš zemřít v křesťanském vzdoru?“ Svatá odpověděla: „Co 
jiného si mohu vybrat kromě toho, co jsem si již jednou provždy 
vybrala? Mnohokrát jsem vám už řekla, že jsem křesťanka. 
Jsem Kristovou služebnicí! Krista miluji, sloužím Mu a toužím 
za Něj zemřít.“ Znovu mučednici odevzdali hlavnímu žalářníkovi a 
ten ji držel spolu s jinými vězni v okovech. Král pokračoval do města, 
které se nazývá Vetarmais a chtěl se tam určitý čas zdržet. Přivedli 
tam i svatou mučednici a uvrhli ji do temnice. Velmi onemocněla, 
takže se už téměř blížila smrti. Se slzami se pomodlila k Pánu, aby 
nezemřela jen tak a neztratila věnec mučednictví, ale aby byla hodná 
zemřít v mukách. Pán vyslyšel prosbu své služebnice a uzdravil ji.

Nejvyšší čaroděj ji znovu předvolal a otázal se jí: „Proč jsi od-
vrhla naši víru, které se věrně drží i králové a knížata? Připojila ses 
ke křesťanům — hanebným lidem, chudým a opovrhovaným, které 
všichni nenávidí.“ Svatá směle odvětila: „Kde jsou dnes koruny va-
šich dřívějších králů? Kde sláva knížat? Všechno zahynulo, králové i 
knížata jako tráva nakrátko rozkvetli, pak zvadli a jsou vydáni věčné 
smrti, protože nepoznali pravého Boha, Stvořitele všeho. Nectili Pána 
života a smrti, ale uctívali jako boha stvoření. Klaněli se ohni, vodě, 
slunci, měsíci a hvězdám. Křesťané za utrpení, které od vás v tomto 
životě snášejí, obdrží život věčný a pro dočasnou potupu zdědí ne-
beskou slávu.“ Když tak svatá mluvila, kníže toho kraje, který seděl 
vedle nejvyššího čaroděje, prohlásil: „Je posedlá.“ Svatá odpověděla: 
„Já nejsem posedlá, ale ty jsi posedlý, protože sloužíš běsům. Jestli 
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chceš, učiním na tvém čele znamení kříže a běs z tebe vyjde. Pak se 
ti otevřou oči a poznáš pravdu.“

Tehdy všichni, kteří tam byli, začali křičet: „Zaslouží si smrt, 
protože uráží bohy a vysmívá se knížatům!“ a odsoudili ji k smrti. 
Popravu však ještě odložili a znovu ji odevzdali hlavnímu žalářníkovi, 
aby ji držel v okovech s jinými vězni.

Jeden ze strážců byl ďáblem naveden k hříchu smilstva a vymo-
hl si u správce vězení dovolení svatou dívku poskvrnit. Když však 
přistoupil ke Kristově nevěstě, Pánův anděl ho ranil slepotou, hlu-
chotou a němotou. Padl tváří k zemi, svíjel se a kvílel. Když to hlavní 
dozorce uviděl, místo toho, aby poznal Boží moc a polekal se, sám 
vzplanul nečistou vášní a chtěl se i on dopustit stejného bezpráví. 
Když se k panně přiblížil, ihned ho rovněž zasáhl Boží anděl a on 
padl na zem jako mrtvý. Služebníci přišli a vytáhli ho z temnice. 
Dlouho se nemohl vzpamatovat.

I po takovém Božím trestu však zůstal nepolepšitelným služeb-
níkem satana a v hněvu se rozhodl mučednici okamžitě popravit. 
Nechtěl ji však zabít mečem, usmyslel si, že ji zardousí provazem, 
proto zavolal kováře, aby z ní sundal železnou obruč. Svatá veliteli 
vězení řekla: „Není třeba volat kováře“ a hned jí z hrdla, z rukou i 
nohou spadly okovy. Ti, co to viděli, byli ohromeni, ale opět v tom 
nepoznali Boží moc. Dozorce rozkázal znovu jí svázat ruce, aby se 
nebránila, když ji budou škrtit. Mučednice mu opět řekla: „Upusť 
od svých marných rozkazů, vydávám se na smrt za mého Boha 
dobrovolně, rukou ani nehnu.“ Sevřeli jí hrdlo provazem a začali ji 
dusit. Když už byla téměř mrtvá, uvolnili provaz a řekli jí: „Jestli se 
chceš odřeknout křesťanské víry, necháme tě naživu.“ Mučednice 
jim odpověděla: „Dělejte, co máte přikázáno.“ Oni ji znovu začali 
dusit a opět, když už umírala, uvolnili provaz a zeptali se: „Chceš se 
odřeknout Krista a zůstat naživu?“ Ona jim znovu rozkázala udělat, 
co mají nařízeno. Znovu z obou stran silně zatáhli za provaz a už 
ho neuvolnili, dokud nezemřela.

Tak svatá panna a mučednice Syra zemřela mučednickou smrtí 
pro Krista, svého Pána. Stalo se tak roku 558. Její trýznitelé nechtě-
li vydat její důstojné tělo k pohřbu. Vynesli ho z temnice, sehnali 
mnoho psů, zavřeli bránu a předhodili jim tělo mučednice, aby je 
sežrali. Psi se ale těla ani nedotkli. V noci ho proto pohodili za měs-
tem. Křesťané se dozvěděli o mučednické smrti svaté a sledovali, 
kam kati odhodili její tělo. Vzali ho a důstojně pochovali.
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PŘENESENÍ SVATÝCH OSTATKŮ
APOŠTOLA BARTOLOMĚJE

Svatý apoštol Bartoloměj pod-
stoupil mučednickou smrt za Kris-
ta v městě Albanopolis ve Velké 
Arménii. Věřící vzali jeho tělo a 
uložili je ve zvláštní rakvi. U apo-
štolových ostatků se děly zázraky 
a mnoho nevěřících se proto ob-
rátilo ke Kristu. Ďáblovy služeb-
níky, bezbožné a kruté modlářské 
žrece, to rozhněvalo, a přestože na 
vlastní oči viděli zázraky, nejenže 
nepoznali Boží moc, ale zatvrdili se 
v zlobě a nepřátelství, vzali truhlu 
se svatými ostatky a hodili ji do 
moře. Mysleli, že se navždy utopí 
v mořských hlubinách. Současně 
uvrhli do moře i čtyři další schrány 
s ostatky jiných svatých mučed-
níků, Papiana, Luciana, Řehoře a Akácia. Avšak místo toho, aby 
truhly klesly ke dnu, plavaly po vodě, jako by byly lodě, a nesly v 
sobě neocenitelné poklady. Apoštolova truhla byla nadpřirozeně 
lehká a jako loď nesená Božím všemohoucím řízením, plula mořem 
uprostřed ostatních schrán s těly mučedníků.

Archy s ostatky zázračně dopluly k thráckému Bosporu v Pro-
pontis,1 pak propluly Hellespontským průlivem do Egejského a Jón-
ského moře až dosáhly Sicílie. Minuly Syrakusy a pluly na západ, 
až dopluly k ostrovu Lipari. Tam truhla s ostatky apoštola Barto-

1 Marmarské moře
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loměje přistála u břehu a truhly druhých mučedníků, které sem 
apoštola doprovodily, se rozdělily a každá pokračovala podle Boží 
vůle plout svým vlastním směrem. Papianova truhla plula do Sicílie, 
Lucianova do Messiny, Řehořova do Kalábrie, Akáciova do města 
Askalus. O tom všem měl zjevení od Boha biskup ostrova Lipari 
Agaton. S klérem i lidem přišel na mořský břeh a nalezl zde truhlu 
s ostatky apoštola. Všechny naplnila velká radost a biskup pronesl: 
„Jak jsi, ó Lipari, přišel k tak neocenitelnému bohatství! Vpravdě jsi 
nyní vyvýšen a oslaven. Raduj se a jásej, neboť přijímáš toho, kdo 
tě navštívil, tohoto svého velkého přímluvce a prostředníka u Boha.“ 
A ke svatému zvolal: „Dobře, že jsi k nám přišel, apoštole Páně!“

Všichni se divili, jak mohla truhla s ostatky svatého plout, ne-
potopit se a lehčeji než loď překonala tak dlouhou cestu mořem až 
k nim, vedena ne lidskou rukou, ale Boží mocí, a oslavovali Boží 
velikost. Vzali truhlu s ostatky a vnesli ji za zpěvu žalmů triumfálně 
do chrámu. Ze svatých apoštolových ostatků vytekl vonný olej, skrze 
který Pán dával uzdravení z nevyléčitelných nemocí.

Svaté ostatky zůstaly na ostrově mnoho let až do panování císaře 
Theofi la (829–842), který byl obrazoborcem. Za jeho vlády, z Boží-
ho dopuštění za lidské hříchy, okupovali ostrov Lipari Saracéni.1 
Sikard, kníže města Benevento v Itálii, již dříve slyšel o zázracích, 
které se děly na přímluvu apoštola, a rozhořel se v něm plamen 
živé víry. Zavolal si z města Amalfi  mořeplavce a slíbil jim velkou 
odměnu, když poplují na ostrov Lipari a přinesou mu nejdražší po-
klad — ostatky svatého apoštola Bartoloměje. Pluli proto na ostrov, 
vzali odtamtud vytoužené duchovní bohatství a vrátili se zpět.

Když se kníže Sikard dozvěděl, že už se blíží ostatky svatého, 
vyplul jim s biskupem a mnoha lidmi v lodích po moři vstříc. S ra-
dostí přijali Kristova apoštola, důstojně vnesli jeho ostatky do města 
Beneventa, uložili je ve velkém chrámu a slavili velký svátek. Skrze 
svaté ostatky Bůh dával mnohá uzdravení skrze apoštolovy modlitby 
a milostí našeho Pána Ježíše Krista.

1 jsou výbojné arabské kmeny; po 6. století se tento název rozšířil i na muslimy
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SVATÝ TITUS

Svatý apoštol Titus po-
cházel z Kréty. Jeho rodi-
če pocházeli ze vznešené-
ho rodu krétského krále 
Minose. Jejich rod se ale 
držel modlářské ohav-
nosti. Titus i sám nejprve 
sloužil modlářství a z mlá-
dí se s velkým úsilím učil 
řecké fi losofi i. Četl knihy 
dávných fi losofů a básní-
ků, Homéra i jiných, ale 
žil v dobrotivosti, mírnosti, cudnosti, a přestože ještě neznal Boha, 
zachovával panickou čistotu neposkvrněnou. Toho Boha, kterého 
Titus vírou ještě nepoznal, ctil dobrými skutky a stal se Mu milý.

Když mu bylo dvacet let, uslyšel hlas z nebe, který mu řekl: „Tite, 
je třeba, abys odsud odešel a spasil svou duši; pohanské učení neve-
de ke spáse.“ Když Titus uslyšel hlas, chtěl ho pak slyšet i podruhé, 
neboť věděl, že někdy pocházejí hlasy i od model, a nechtěl jim věřit. 
Zůstal tam proto ještě rok. Potom dostal ve snu Boží příkaz, aby 
pročetl židovské knihy. Našel knihu svatého proroka Izaiáše, otevřel 
ji a narazil na 41. kapitolu, na její počátek: „Zmlkněte přede mnou, 
ostrovy...“ Když ji četl, našel v ní slova, jimiž jako by mu Bůh pro-
mlouval přímo do srdce. Bylo tam napsáno: „Ty jsi můj služebník, 
tebe jsem vyvolil, nezavrhl jsem tě. Neboj se, vždyť já jsem s tebou, 
nenech se zmást (pohanským mnohobožstvím), já jsem tvůj Bůh… 
Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici…“ (Iz 41,9–10;13)

Tato i jiné prorocké knihy mu byly klíčem, který mu otevřel dveře 
mysli k poznání jediného pravého Boha a k pochopení, že modlářství 
je ohavným svodem a pohanským bludem. V jeho srdci se vznítil 
plamen lásky k Bohu, kterého židé ctí. V té době se na Krétu, kde 
Titus žil, dostaly zprávy o Kristu Bohu, který se zjevil v těle a žil mezi 
lidmi v Jeruzalémě a činil nevýslovné a zvláštní zázraky.

Krétský místodržitel, Titův strýc, se poradil s významnými muži a 
poslal svého moudrého synovce Tita do Jeruzaléma jako toho, který 
může pochopit slova vyslovená Kristovými ústy a je schopen vše, 
co se o Kristu dozví, detailně oznámit. Titus přišel do Jeruzaléma, 
uviděl Krista, poklonil se mu a šel za Ním spolu s Jeho učedníky. 
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Na vlastní oči viděl zázraky, které Kristus činil, a byl svědkem i 
Spasitelova utrpení. Přesvědčil se i o Jeho vzkříšení a po Pánově 
nanebevstoupení, když Duch svatý sestoupil v ohnivých jazycích na 
apoštoly a oni začali mluvit cizími jazyky, Titus slyšel jejich slova, 
i těch, kteří mluvili krétsky, a divil se. Všechno toto oznámil a stal 
se hlasatelem pravdy ve své vlasti, na Krétě.

Svatý Titus se připojil k apoštolské službě, když se dveře víry 
otevřely i pohanům. Nejdříve byl pokřtěn setník Kornélius a po 
něm i jiní Řekové. Titus, který pocházel z neobřezaných pohanů, 
přijal křest svatý od apoštola Pavla, který byl dříve Saulem. Po 
křtu byl jinými apoštolů posvěcen k apoštolské službě a připočten 
mezi 70 menších apoštolů. Se sv. Pavlem pak hlásal Boží slovo mezi 
pohany. Svatý Titus byl následovníkem sv. Pavla nejen jako učed-
ník učitele, ale i jako syn milovaného otce. Svatý Pavel ho nazýval 
svým dítětem.

Titus někdy chodil spolu s Pavlem, a někdy ho Pavel posílal 
hlásat evangelium zvlášť, jako tehdy, když byl poslán do Dalmácie. 
Jindy ho sv. Pavel posílal se svými apoštolskými listy, např. ke Ko-
rinťanům, jimž napsal: „Vybídl jsem Tita, aby vás navštívil, a spolu 
s ním jsem poslal ještě jednoho bratra.“ A dále: „A tak jsme vybídli 
Tita, který započal toto dílo lásky, aby je mezi vámi také dokončil.“ 
A jinde: „Buď Bohu dík, že dal Titovi do srdce stejně horlivý zájem o 
vás!“ Z toho je vidět Pavlovu v Kristu duchovní lásku k Titovi, když 
ho nazývá svým dítětem i bratrem. Když se Titus zdržel, sv. Pavel se 
steskem napsal: „Když jsem přišel do Troady zvěstovat evangelium 
Kristovo, našel jsem tam dveře otevřené pro dílo Páně, a přece jsem 
neměl stání, neboť jsem tam nezastihl bratra Tita.“

Titus procházel mnoho zemí, hlásal Boží slovo a přišel i do své 
vlasti, na Krétu. Svatý Pavel ustanovil Tita biskupem Kréty i jiných 
okolních ostrovů. Svěřil mu nově pokřtěné, ponechal ho tam a sám 
odešel hlásat Krista pohanům do jiných zemí. Když přišel do Ni-
kopole, napsal sv. Titovi list, jímž ho učil dobře řídit církev: „Proto 
jsem tě ponechal na Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a 
ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil.“ Svatý Jan 
Zlatoústý uvažoval o těchto apoštolských slovech a napsal: „Mezi 
těmi, kteří byli s Pavlem, byl sv. Titus, zkušený muž. Kdyby nebyl 
zkušený, Pavel by mu nesvěřil celý ostrov a nepřikázal by mu zařídit 
to, co nebylo dokončeno. Nevložil by na něj soud biskupa, kdyby se 
nespoléhal na pravého muže.“

Svatý Pavel se chtěl zdržet v Nikopoli, a proto k sobě znovu 
zavolal sv. Tita, v dopise mu napsal: „Jakmile k tobě pošlu Artemu 
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nebo Tychika, přijď hned ke mně do Nikopole. Rozhodl jsem se, že 
tam strávím zimu.“ Titus přišel za sv. Pavlem do Nikopole, trochu 
tam s ním pobyl, a znovu se vrátil na Krétu.

Apoštol Pavel v listu Titovi píše: „Pavel, Boží služebník a apoštol 
Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k 
poznání pravdy podle zbožnosti, aby měli naději na věčný život, jejž 
slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas zjevil své slovo v 
kázání, které mi bylo svěřeno z rozkazu našeho Spasitele Boha — 
Titovi, vlastnímu synu ve společné víře... Proto jsem tě ponechal na 
Krétě, abys uvedl do pořádku, co ještě zbývá, a ustanovil v jednot-
livých městech starší, jak jsem ti nařídil... Je mnoho těch, kteří se 
nepodřizují, vedou prázdné řeči a svádějí lidi, jsou to hlavně ti, kteří 
lpí na obřízce... Proto je přísně kárej, aby měli zdravou víru a nedr-
želi se židovských bájí a příkazů lidí, kteří se odvracejí od pravdy. 
Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. 
Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. Prohlašují, že 
znají Boha, avšak svým jednáním to popírají.“ (Tit 1,1–16)

Zanedlouho sv. Pavla v Jeruzalémě uvěznili, spoutali a poslali 
do Říma. Když se o tom sv. Titus dozvěděl, šel do Říma, aby se stal 
svědkem mučednického hrdinství svého učitele. Zůstával v Římě až 
do smrti sv. Pavla a po popravě, která se stala na Neronův rozkaz, 
důstojně pochoval jeho tělo. Pak se znovu vrátil ke svému stádu na 
Krétu. Svůj biskupský stolec měl v jednom z krétských měst, které 
se nazývalo Gortyn. Neustále pracoval a obracel Řeky od jejich bludu 
ke Kristu nejen slovy poučení, ale i zázraky.

Na ostrově byla známá pohanská modla bohyně Artemis. Přichá-
zelo k ní mnoho lidí a přinášeli jí oběti. Během shromáždění modlářů 
tam přišel i svatý apoštol Titus a hlásal jim Boží slovo. Přesvědčoval 
je, aby se obrátili k pravému Bohu. Když lid nepřijímal jeho slova, 
pomodlil se k Pánu a hned modla spadla a rozsypala se na prach. 
Lidé se vyděsili a toho dne uvěřilo v Krista pět set duší.

Také na Krétě na rozkaz římského císaře stavěli velký modlářský 
chrám ke cti nečistého boha Dia. Kristův apoštol Titus tam šel, po-
modlil se k pravému Bohu a najednou chrám padl a byl vyvrácen až 
do základů. Díky tomuto zázraku se mnoho Řeků obrátilo ke Kristu 
a vybudovali chrám jménu Ježíše Krista, pravého Boha.

Tak svatý apoštol Titus osvítil Krétský ostrov i okolní ostrovy 
světlem svaté víry. Dosáhl hlubokého stáří a odešel k Pánu ve svých 
94 letech. Před svou smrtí viděl svaté anděly, kteří přišli vzít jeho 
duši, a jeho tvář se rozzářila jako slunce. Jeho život byl světlem 
světa, proto i jeho smrt uctil Kristus, náš Spasitel, zářivou jasností.
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SVATÍ MUČEDNÍCI ADRIAN A NATÁLIE

Strašný pronásledovatel Kristovy církve, zločinný císař Galeri-
us (305–311), který všude zabíjel mnoho křesťanů, přišel i do Niko-
medie v Bithýnii. Nejprve vešel do modlářského obětiště, poklonil se 
svým nečistým bohům a spolu se všemi občany jim přinesl ohavné 
oběti. Pak přikázal vyhledávat a podrobovat mukám ty, co věří v Krista. 
Tehdy vydával na smrt druh druha, soused souseda, bližní bližního.

Někteří z modlářů se dostavili k vrchnímu veliteli vojsk a ozná-
mili mu: „V jeskyni za městem se skrývají křesťané; slyšeli jsme, že 
tam celou noc zpívali a modlili se k svému Bohu.“ Vojevůdce ihned 
poslal na to místo své vojáky, ti spěchali k jeskyni a zajali všechny 
křesťany, které tam nalezli, v počtu dvaceti tří mužů.

Zlotřilý císař přikázal uvrhnout svaté mučedníky v okovech do 
temnice a jejich jména zapsat do soudní knihy. Svaté přivedli do 
praetoria k zapisování jmen. Když jeden z velitelů herkuliánské jed-
notky, čestný muž jménem Adrian, zatím ještě pohan, viděl trpělivé a 
mužné utrpení svatých mučedníků, přistoupil k nim a zeptal se: „Za-
přísahám vás při Bohu, kterého ctíte a kvůli Němuž tak trpíte, řekněte 
mi upřímně, jakou odměnu od svého Boha očekáváte za taková muka? 
Myslím, že doufáte, že od Něho dostanete něco velkého a podivuhod-
ného.“ Svatí mučedníci mu odpověděli: „Svými ústy nemůžeme vypo-
vědět ani tvůj sluch nemůže pojmout, ani rozum nemůže obsáhnout tu 
blaženost a přeslavné pocty, které očekáváme od našeho Pána, spra-
vedlivého dárce odměn. Co oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, ani na 
lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují.“

Když to Adrian uslyšel, přistoupil k písařům, kteří zapisovali 
jména mučedníků, a řekl: „Zapište i mé jméno spolu s těmito svatými, 
neboť i já jsem křesťan a rád spolu s nimi zemřu za Krista — Boha!“

Písař hned šel za císařem a oznámil mu: „Adrian se stal křes-
ťanem a prosí, abychom zapsali jeho jméno do počtu odsouzených.“ 
Když to císař uslyšel, velice se podivil, a zároveň i velmi rozhněval. 
Zavolal Adriana k sobě a otázal se ho: „Přišel jsi o rozum, Adriane? 
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Copak i ty chceš zle zahynout?“ Adrian odpověděl: „Nepřišel jsem o 
rozum, ale z velkého bláznovství jsem přišel k rozumu.“ Císař řekl: 
„Moc nemluv, ale pros o odpuštění a přede všemi vyznej, že jsi zhřešil, 
a vyškrtni své jméno ze seznamu odsouzených!“ Adrian však odvětil: 
„Od této chvíle začnu prosit pravého Boha, aby mi odpustil hříchy, kte-
rých jsem se dopustil, když jsem žil ve svůdném modlářském bludu.“

Císař Galerius s hněvem nařídil, aby Adriana spoutali okovy a 
uvrhli do temnice k mučedníkům. Určil pak den, kdy měl být s ostat-
ními vyveden na muka. Jeden z Adrianových služebníků rychle běžel 
do Adrianova domu a oznámil své paní Natálii, Adrianově manželce: 
„Našeho pána spoutali železnými okovy a uvrhli do vězení.“ Když to 
Natálie uslyšela, velmi se polekala, zavzlykala a roztrhla na sobě 
oděv. Se slzami se ptala: „Jakého provinění se dopustil můj pán, že 
ho uvrhli do vězení?“ Služebník řekl: „Viděl, jak nějaké lidi mučili pro 
jméno kohosi, koho nazývali Kristem. Oni se mučitelům nepodřídili, 
neodvrátili se od svého Krista a nepřinesli bohům oběť. Náš pán řekl 
písařům, aby i jeho jméno zapsali mezi odsouzené k smrti, protože 
chce zemřít s nimi.“

Natálie se v duchu velmi radovala, ihned přestala plakat, pře-
vlékla si roztržený šat, vybrala si ten nejlepší a běžela do temnice. 
Pocházela z rodiny věřících a svatých rodičů, ale dříve se bála ně-
komu prozradit, že věří v Krista. Držela svou víru v tajnosti.

Svatá Natálie vešla do žaláře, padla k nohám svého muže, políbila 
jeho okovy a řekla: „Blahoslavený jsi, můj pane Adriane, neboť jsi 
nalezl poklad, který jsi nezdědil po svých rodičích. Tak bývá požeh-
nán muž, který se bojí Hospodina. Jdi směle za Kristem a vůbec 
se neboj soužení, které na tebe čeká, protože jsi už pošlapal 
neuhasitelný oheň i jiná muka. Prosím tě, můj pane, zůstávej v 
tomto povolání, do kterého jsi Božím milosrdenstvím povolán. 
Ať tě od této dobré cesty neodvrátí lítost nad krásou mládí ani 
láska k příbuzným, ani přátelé, ani bohatství, ani služebníci, 
ani cokoliv pozemského. To všechno zestárne a rozpadne se. 
Měj před očima jen to, co je věčné. Neohlížej se na tento pomíjivý 
svět a jeho svůdná dobra, která brzy pominou. Dívej se jen na 
ty, kteří jsou s tebou, na svaté mučedníky, poslouchej jejich slova, o 
ničem nepochybuj a jejich trpělivost následuj.” Když to Natálie po-
věděla, odmlčela se. Byl už večer. Adrian jí vybídl: „Jdi teď domů, 
sestro má, povečeř, a když se dozvím, kdy nás povedou na muka, 
oznámím ti to, abys přišla a viděla naši smrt.“

Uplynulo několik dní a Adrian se doslechl, že už jej císař chce 
vyvést k soudu a na muka, proto řekl svatým mučedníkům: „Služeb-
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níci Kristovi, mohu jít s vaším požehnáním do svého domu a zavolat 
vaši služebnici a mou sestru Natálii, aby viděla naše umučení? Slíbil 
jsem jí, že ji zavolám, až nastane čas našich muk.“ Svatí souhlasili 
a zaručili se za něj. Kdosi ale hned Natálii oznámil, že její muž byl 
osvobozen z okovů a vrací se domů. Natálie si pomyslela, že se odřekl 
Krista, a proto byl osvobozen od mučednictví. Velmi zesmutněla a 
hořce se rozplakala. Vyhlédla z okna a uviděla, že je už blízko. Rychle 
vstala, pustila práci, kterou měla v rukách, běžela ke dveřím, zam-
knula je a zvolala: „Jdi pryč, odpadlíku od Boha! Oklamal jsi svého 
Pána! Nebudu mluvit s tím, kdo se odřekl Boha! Nechci ani slyšet 
slova lživého jazyka. Ó bezbožníku, nejničemnější ze všech lidí! Kdo 
tě přiměl ke skutku, který jsi nebyl schopen dokončit? Kdo tě odloučil 
od svatých? Kdo tě svedl, abys odstoupil od přátelství s nimi? Co tě 
obrátilo na útěk, když jsi ještě ani nevytáhl do bitvy? Ještě jsi neviděl 
nepřítele a už jsi zahodil zbraň! Ještě na tebe nevystřelili šíp a už jsi 
zraněn! Nebyla mi dána ta čest nazývat se manželkou mučedníka, 
naopak jsem se stala manželkou odpadlíka od Krista! Krátká byla 
má radost, a změnila se na věčnou bolest a hanbu!“

Svatý Adrian stál u dveří, poslouchal její slova, v duchu se rado-
val, posiloval se k hrdinství a ještě vroucněji toužil vykonat, co Kristu 
Bohu slíbil. Obdivoval za taková slova svou mladou manželku, s níž 
jen nedávno uzavřel sňatek — od jejich svatby ještě neuplynulo tři-
náct měsíců. Když viděl její velký zármutek, znovu zaklepal na dveře 
a začal k ní promlouvat: „Otevři mi, má paní, Natálie! Neutekl jsem 
před mukami, jak si myslíš. Nic takového se nestane! Přišel jsem, jak 
jsem ti slíbil, abych tě vzal s sebou, abys viděla naši smrt.“ Ona mu 
však nevěřila a vyčítavě pokračovala: „Jak se chce zalichotit, odpadlík! 
Ó, jak lže druhý Jidáš!“ Protože stále nechtěla otevřít dveře, Adrian 
naléhal: „Otevři přece! Jinak odejdu a ani tě neuvidím. Pak budeš pla-
kat, žes mě před mým odchodem neviděla. Svatí mučedníci se za mě 
zaručili, a když mě žalářníci v určený čas nenajdou, svatí mučedníci 
budou kromě svých muk, která mají podstoupit, mučeni ještě i za mě. 
A copak budou moci vytrpět muka i za mě, když už jsou napůl mrtví?“

Když to Natálie uslyšela, hned otevřela a s radostí si padli do 
náručí. Adrian řekl: „Požehnaná ženo! Ty jsi poznala Boha, abys 
zachránila svého manžela! Jsi opravdu manželka, která miluje svého 
muže! Korunou ti bude blaženost, neboť jsi společnicí mučedníků, ač 
sama muka netrpíš.“ Vzal ji s sebou a vyšli. Po cestě se jí Adrian 
zeptal: „Co uděláme s naším majetkem?“ Natálie mu odpověděla: 
„Nemysli na pozemské věci, můj pane, aby neovládly tvou mysl, ale 
zůstávej v usebranosti srdce a dbej na to, abys zakončil hrdinství, k 
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němuž jsi povolán. Zapomeň na všechno světské, pomíjivé a ke škodě 
duše. Snaž se uvidět a získat věčná blaha, která Pán připravil tobě 
i svatým, s nimiž kráčíš po cestě Páně.“

Když vešli do temnice, služebnice Boží Natálie padla k nohám 
svatých mučedníků a políbila jejich okovy. Viděla, že jejich těla jsou 
plná hnisavých ran a už z nich padají červi. Velká tíha železných oko-
vů, v nichž byli sevřeni, způsobila, že jim klouby vyskočily z jamek.

Když přivedli Adriana před zločinného tyrana, císaře Galeria, 
pohlédl na něj a zeptal se: „Ještě stále jsi nedostal rozum a chceš 
zahynout v mukách?“ Adrian mu odpověděl: „Už jsem ti řekl, že jsem 
nepřišel o rozum, ale naopak k rozumu jsem přišel. Jsem připraven 
položit svůj život!“ Císař se otázal: „Nepřineseš oběť a nepokloníš 
se bohům tak, jako se jim klaním já a všichni, kdo jsou se mnou, a 
přinášíme jim oběti?“ Adrian plný horlivosti zvolal: „Pomatenče, když 
jsi sám oklamaný, proč vedeš ostatní do stejného klamu? A nejen 
sebe samého vrháš do záhuby, ale i všechen lid, který tě poslouchá!“

Mučitel se rozhněval a rozkázal Adriana krutě bít holemi. Když 
sv. Natálie uslyšela, že začali jejího manžela bít, hned to oznámila 
svatým mučedníkům: „Hle, můj pán začal trpět.“ Svatí se za něj hned 
začali modlit k Bohu, aby ho posílil v mukách.

Galerius rozkázal čtyřem silným sluhům bít mučedníka po břiše. 
Svatý byl bit, dokud mu břicho neprasklo a jeho vnitřnosti se neza-
čaly vylévat. Když to císař uviděl, nařídil, aby mučedníka přestali bít 
a s ostatními vězni ho odvedli do vězení. Pak určil den, kdy je chtěl 
vyvést k výslechu. Tak se vězni znovu ocitli v temnici.

Císař se dozvěděl, že vězni jsou zcela vyčerpáni tělesným utrpe-
ním, jejich rány silně hnisají a že už jsou blízci smrti. Rozkázal proto 
přinést k nim do temnice kovadlinu a železné kladivo a kladivem jim 
na kovadlině rozbíjet lýtka a ruce. Když katovi služebníci vnesli do 
temnice železnou kovadlinu a kladivo, Natálie je prosila, aby začali 
od Adriana. Bála se, aby se její manžel nepolekal, když uvidí tak 
krutá muka a smrt jiných mučedníků. Mučitelé ji poslechli a nej-
prve přistoupili k Adrianovi. Natálie zvedla svému manželovi nohy 
a natáhla je na kovadlině. Kati silně udeřili kladivem, rozbili mu 
lýtka a odtrhli nohy. Svatá Natálie řekla mučedníkovi: „Prosím tě, 
pane můj, Kristův služebníku, dokud ještě dýcháš, vztáhni svou ruku, 
ať ti ji odtrhnou, abys byl roven jiným svatým mučedníkům, neboť 
oni trpěli více než ty!“ Svatý Adrian k ní vztáhnul ruku, ona ji vzala 
a položila na kovadlinu. Mučitel mocně udeřil po ruce kladivem a 
rozdrtil ji. V tu chvíli sv. Adrian z velké bolesti odevzdal svou duši 
do rukou Božích. Stalo se to roku 306.
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Když tak mučitelé zabili sv. Adriana, šli s kovadlinou a kladivem 
k jiným mučedníkům a ti sami kladli své nohy i ruce na kovadlinu 
a říkali: „Pane Ježíši Kriste, přijmi naše duše!“

Katovi služebníci pak rozpálili pec a vynášeli těla svatých z žaláře 
do pece. Když hodili jejich těla do pece, Natálie a jiné ženy, které 
přišly do vězení posloužit mučedníkům, se slzami zvolaly: „Pama-
tujte na nás ve věčném pokoji!“ Svatá Natálie se vrhla k otvoru pece; 
chtěla vejít do ohně a stát se spolu se svým mužem celopalem Bohu, 
ale nedovolili jí to. Vzápětí zaburácel strašný hrom, až se celé měs-
to zatřáslo, blýskalo se a spustil se prudký déšť. Když to zločinní 
služebníci viděli, jedni uprchli, zachváceni strachem, a jiní padli k 
zemi sraženi bleskem. Déšť vše zalil vodou a uhasil i pec.

Jakmile věřící muži, kteří tam byli se sv. Natálií a jinými ženami, 
spatřili, že mučitelovi služebníci utekli, rychle vytáhli z pece těla 
svatých mučedníků. Oheň jim ani trochu neuškodil.

Jeden zbožný muž se svou ženou začal Natálii i jiné prosit: „Do-
volte nám, abychom naložili těla svatých mučedníků na loď, vzali 
je odsud s sebou do Byzantionu a uchovali je u sebe, než zahyne 
mučitel Galerius.“ Bratři souhlasili, aby s těly odplul do Byzantionu.

Za několik dní jeden významný muž z Nikomedie přišel za cí-
sařem, aby mu dovolil vzít si Adrianovu manželku Natálii za ženu. 
Když to Natálie uslyšela, padla na tvář, plakala před Pánem a pro-
sila, aby ji osvobodil od toho, na co si činí naděje tento nečistý 
bezbožník. Z velkého smutku usnula lehkým spánkem. Ve vidění 
ve snu se před ní ukázal jeden ze svatých mučedníků a řekl jí, že ji 
čeká cesta do Byzantionu. Natálie se probudila, vyšla z domu, šla 
k mořskému břehu, kde uviděla loď a připojila se ke křesťanům, 
kteří utíkali před mučením zločinného císaře Galeria. Loď vyplula 
a bylo vidět, jak mučedník, sv. Adrian, kráčí po vodách před lodí a 
udává jí směr. Vál dobrý vítr a dorazili do Byzantionu před svítá-
ním. Přistáli u břehu, nedaleko odkud se nacházel chrám, v němž 
byla uložena těla svatých mučedníků. Vystoupili radostně na břeh.

Natálie s ostatními vešla do chrámu, vroucně se modlila u sva-
tých ostatků a nakonec si na tom místě zdřímla. Ve vidění ve snu 
se jí zjevil sv. Adrian a řekl jí: „Dobře, že jsi sem přišla, Kristova 
služebnice a mučednická dcero, vejdi nyní do své komnaty, kterou 
ti připravil Pán, přijď a přijmi patřičnou odměnu!“ Ona se vzbudila 
z toho vidění a řekla bratřím a sestrám, co viděla a slyšela, prosila 
je, aby se za ni modlili. Pak na ni znovu přišla dřímota a usnula. 
Její svatá duše tak odešla k Pánu do věčného odpočinku.

(Obrázek je na straně 323.)
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SVATÝ PIMEN VELIKÝ

Ctihodný Pimen byl původem Egypťan. 
Narodil se v roce 340. Vzal své dva mladší 
bratry a šel spolu s nimi do jednoho z pou-
štních egyptských monastýrů, aby se stali 
mnichy. Za několik let jejich matka, která 
již byla vdovou, pohnuta přirozenou láskou 
ke svým dětem, šla za nimi, neboť je chtěla 
vidět. Nedostala k tomu však dovolení, a 
proto zůstala u chrámu. Po chvíli si všimla 
nedaleké cely, přistoupila k jejím dveřím, 
začala na ně klepat a volat své syny. Nikdo 
se však neozýval. Ona stála venku a z po-
hnutí plakala. Pimen proto vstal, přistoupil 
ke dveřím a řekl: „Proč pláčeš, stařenko?“ 
Ona uslyšela jeho hlas a řekla: „Chci vás 
vidět, děti moje, copak nejsem vaše matka? 
Ať se na vás podívám, děti moje, než ze-
mřu.“ Pimen se jí zeptal: „Chceš nás vidět 
tady, nebo tam, v budoucím věku?“ Ona 
řekla: „Když vás neuvidím zde, cožpak vás 
budu vidět tam, mé děti?“ Pimen jí odpově-
děl: „Pokud velkodušně přetrpíš, že nás ne-
spatříš tady, určitě nás uvidíš tam. Taková 
je naše naděje na Boží lásku k člověku.“ Ona poslechla tato slova a 
řekla: „Jestli vás tam opravdu budu vidět, pak vás tady vidět nechci,“ 
a odešla s dobrou nadějí. Radovala se a zůstala pevná v rozhodnutí 
vidět je v budoucím životě, a ne v tomto dočasném.

Pimen setrvával dny a roky v půstu a na modlitbách. Vzrůs-
tal v mnišských ctnostech a s Boží pomocí duchovně nabíral sílu 
proti neviditelnému nepříteli. Umrtvoval své tělo, které bojovalo 



364

proti duchu, vyčerpal je jako svého zajatce velkou námahou a 
podrobil je službě duchu; tak vystoupil na vrchol zdrženlivosti a 
stal se nejslavnějším ze všech pouštních otců jako nejdokonalejší 
ve ctnostech.

Poučoval své učedníky, aby měli o sobě nízké, pokorné smýšle-
ní, neboť sám ho měl. Vyprávěl jim o jednom starci (možná o sobě 
samém): „Není to tak dávno, co poblíž Konstantinopole žil na jednom 
opuštěném místě egyptský mnich a měl malou celu. Zbožný císař 
Theodosius Mladší1 se dozvěděl, že tam žije, převlékl se, jako by 
byl jedním z prostých vojáků, šel ke dveřím starcovy cely, zaklepal, 
mnich mu otevřel, ale nepoznal, že je to císař. Po modlitbě se oba 
posadili. Císař se začal rozhlížet po starcově cele a nenašel v ní nic, 
kromě košíku, co visel na stěně, v němž bylo trochu suchého chleba. 
Řekl starci: ‚Uděl mi své požehnání, otče, abych trochu pojedl.‘ Stařec 
hned spěchal nalít vodu do džbánu, nasypal sůl do misky a suché 
kousky chleba položil před svého hosta. Tak oba spolu pojedli. Po-
tom stařec přinesl džbán vody a dal císaři napít. Císař se ho zeptal: 
‚Víš, kdo jsem?‘ On odpověděl: ‚Nevím, pane, Bůh tě zná.‘ Císař mu 
řekl: ‚Jsem císař Theodosius.‘ Stařec se mu hned poklonil. Císař řekl: 
‚Blahoslavení jste vy, mniši, neboť jste svobodní od starostí tohoto 
marného světa. Trávíte život v mlčení, dbáte jen o spásu svých duší 
a jak získat život věčný a nebeskou blaženost. Vpravdě ti říkám, že 
já, v císařství narozen a nyní sám císař, jsem nikdy s takovou chutí 
a potěšením nejedl chléb ani nepil vodu jako nyní.‘ Císař se rozlou-
čil se starcem, odešel a od té doby mnicha velmi ctil. Stařec se bál 
zhoubného vyvýšení a pýchy, aby kvůli lidské úctě neztratil nízké 
smýšlení o sobě a nepřišel o Boží milost. Vstal, uprchal odtamtud a 
znovu se vrátil do Egypta.“

Takovou příhodu sv. Pimen vyprávěl svým učedníkům a učil je 
tak nízkému, pokornému smýšlení o sobě samém, a aby utíkali 
před marnými pochvalami a poctami, které nejsou užitečné a na-
víc způsobují mnichům velkou škodu. Učil je i jiným ctnostem a 
jeho učení bylo velmi působivé. Každého stavělo na cestu spásy. 
Jeho život byl podobný andělskému, byl příkladem ctností. Při-
cházeli za ním nejen začátečníci, ale i starší mniši. Vyptávali se ho 
na to, co je užitečné, a přijímali od něj moudré a Duchem svatým 
inspirované odpovědi pro své duše. Jeho slova zapisovali i do ot-
covských knih.

1 Jde o Theodosia II.
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Kdosi se ctihodného starce Pimena zeptal: „Vidím-li, že můj bratr 
zhřešil, mám jeho hřích přikrýt?“ On mu odpověděl: „Když přikrývá-
me bratrovy hříchy, Bůh přikryje naše.“1

Jeden bratr řekl Pimenovi: „Mám nepokoj, otče, a chci odsud 
odejít.“ Stařec se ho zeptal: „Z jakého důvodu chceš odejít?“ Bratr 
řekl: „Slyším nepěkné řeči o jednom z bratří, který zde žije, a je mi 
to k pohoršení.“ Stařec řekl: „Není pravda, co jsi slyšel.“ Bratr ale 
oponoval: „Je to pravda, otče, protože ten, kdo mi to říkal, je důvěry-
hodný.“ Stařec řekl: „Není důvěryhodný ten, kdo ti to říkal, protože 
kdyby byl důvěryhodný, nic takového by ti neříkal.“

Zeptal se ho stařec Anubius: „Bylo by před Bohem spravedlivé, 
kdybys viděl, že někdo hřeší, a nenapomenul bys ho?“ Pimen odpo-
věděl: „Pamatujme, že Pán přikázal: ‚Vyjmi nejprve kládu ze svého 
oka, a pak budeš moci vyjmout třísku z oka svého bratra.‘ Já jsem 
zde dodržel Jeho slovo.“

Druhý se zeptal: „Jak se mám chránit před útoky nepřítele?“ Otec 
odpověděl: „Když se kotel zdola zahřívá a pak vře, neodváží se 
ho dotknout ani moucha či jiný hmyz. Avšak jak vychladne, 
sedají na něj mouchy a padá do něj hmyz. Tak i k mnichovi, 
který se odevzdává celým srdcem duchovním skutkům, se ne-
přítel neodvažuje přistoupit a vtáhnout ho do svých sítí, ale 
k tomu, který je nedbalý a líný, lehce přistupuje a táhne ho 
k hříchu.“

Ještě další se ho zeptal, jak se osvobodit od zlých myšlenek, které 
přicházejí. Stařec řekl: „Takový případ je podoben člověku, který má 
po levici oheň a po pravici nádobu s vodou; vzplane-li člověk od ohně, 
nabere z nádoby vodu a oheň uhasí. Oheň jsou zlé myšlenky, které 
nepřítel naší spásy vrhá do srdce člověka jako jiskry do domu, aby 
se vznítil hříšnou touhou. Voda je totéž, jako vrhnout se na modlitbě 
k Bohu.“

Stařec Josef se zeptal ctihodného Pimena na půst: „Jak je správné 
se postit?“ Pimen odpověděl: „Já jím každého dne trochu, aniž bych 
se nasytil.“ Josef se zeptal: „A když jsi byl mladý, nedržel jsi půst dva 
dny?“ Na to Pimen odvětil: „Vskutku, postil jsem se nejen dva dny, 

1 Na druhé straně sv. Basil v pravidlech pro mnichy nazývá bratra, který 
nenapomíná toho, kdo hřeší, nemilosrdným, protože po hadím uštknutí 
nechává v ráně jed. Podobně skrze proroka Ezechiela Hospodin vybízí 
k napomínání hříšníka, aby nezahynul (Ez 3,18). Je proto třeba rozlišovat, 
co je pro danou situaci vůle Boží, kdy jednat tak, jak radí sv. Pimen, a 
kdy tak, jak radí sv. Basil.
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ale i tři či celý týden, vše jsem to vyzkoušel, ale velcí otcové zjistili, že 
je lepší každého dne jíst trochu, protože to je královská cesta, snazší 
a vhodnější, aby se člověk v mysli nevyvyšoval.“

Igumen velkého monastýru se ctihodného Pimena zeptal: „Jak 
mohu získat pohnutí srdce?“ Stařec odpověděl: „Jak může být pohnutí 
v tom srdci, kde jsou hrnce se sýrem, nádoby s máslem a mnoho 
jiných světských záležitostí?“

Jiný se starce zeptal: „Je lepší mluvit, nebo mlčet?“ Pimen mu 
pověděl: „Ten, kdo mluví kvůli Bohu, dělá dobře. Ten, kdo mlčí kvůli 
Bohu, dělá také dobře.“

Nejen na různé otázky dával sv. Pimen moudré odpovědi, ale 
kromě odpovědí můžeme v Patericích1 najít i mnoho jeho užitečných 
výroků, jako například: „Ctihodný Pimen řekl: ‚Když člověk zamýšlí 
vystavět dům, shromažďuje mnoho potřebných věcí, aby ho mohl 
postavit. Tak i my berme ze všech ctností po malé částce a budujme 
v nás duchovní dům.‘“

Také řekl: „Člověk potřebuje dodržovat tři hlavní pravidla: bát se 
Boha, často se modlit a činit dobro bližnímu.“

„Nelpění na materiálních věcech, trpělivost a rozvaha — to jsou 
tři základy mnišského života, neboť je psáno: Jestliže v ní budou 
tito tři muži: Noe, Job a Daniel budou zachráněni. Noe je obrazem 
dobrovolné chudoby, Job trpělivosti, Daniel rozvahy. Jestliže tyto tři 
ctnosti mnich má, Bůh Spasitel v něm bude přebývat.“

Ještě sv. Pimen řekl: „Někdy se stává, že člověk se zdá být ml-
čenlivým, ale v srdci jiné posuzuje. Tím neustále mluví. A je jiný, 
co od rána do večera brebentí, ale zachovává mlčení.“ (Neposuzuje 
bližního, proto má zásluhu, jako by mlčel.)

„Bratr, který přebývá s bližním, má být jako vytesaný z kamene: 
Když mu křivdí, nehněvat se, když ho chválí, nepovyšovat se.“

„Zlost nikdy nevyžene zlost. Když se vůči tobě někdo dopouš-
tí zla, čiň mu dobro, aby tvůj dobrý skutek přemohl jeho zlost.“

„Jestliže mnich bude mít v nenávisti dvě věci, stane se svobodným 
od pokušení tohoto světa.“ Bratr se ho otázal: „Jaké věci?“ Stařec 
odpověděl: „Žádost těla a marnou slávu.“

„Když David zápasil se lvem či medvědem, chytil ho za čelist a šel-
mu zabil. I my, když držíme pod vládou naše čelisti — a tím náš žalu-
dek — s Boží pomocí přemůžeme lva — ďábla, i medvěda — naše tělo.“

„Když se nepřejídáme a nejsme otroky žaludku, nevznítí se v nás 
oheň hříšné touhy a také naše mysl nebude přemožena.“

1 Paterik — sbírka výroků a příběhů pouštních otců,
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Mnich Izaiáš přišel za starcem Pimenem a viděl, že setrvává 
v hlubokém mlčení a jakoby v povznesení. Mnich dosti času čekal a 
pak uviděl, že se stařec vrátil k vědomí, uklonil se mu a řekl: „Pověz 
mi, otče, kde jsi byl svou myslí?“  Ten, přinucen upřímnou prosbou, 
odpověděl: „Byl jsem svou myslí pod křížem, kde stála Přečistá Bo-
horodička a plakala. I já bych tak chtěl stále plakat.“

Před jeho příchodem do egyptské pouště zde žil jeden stařec, kte-
rého všichni ctili. Když však přišel ctihodný Pimen, mnoho mnichů 
toho starce opustilo a začali chodit k Pimenovi. Stařec se proto začal 
na Pimena hněvat za to, že přišel, záviděl mu a zle o něm mluvil. 
Ctihodný Pimen to uslyšel, zesmutněl a řekl svým bratřím: „Co teď 
dělat? Kvůli nám lidé opustili svatého, úctyhodného starce, a začali 
chodit k nám, kteří jsme ničím. Jak odstraníme hněv tohoto velkého 
otce? Připravme nějaké jídlo, vezměme trochu vína, a pojďme ke starci, 
aby spolu s námi pojedl. Snad si tak nakloníme jeho srdce.“ Připravili 
proto pokrm i víno, šli za starcem a zaklepali na dveře jeho cely. Jeho 
učedník to uslyšel a zeptal se: „Kdo tam?“ Řekli: „Pověz svému otci, 
že přišel Pimen s bratry, aby od něj přijali požehnání.“ Učedník šel 
a řekl to starci. Jak to stařec uslyšel, řekl: „Běž a pověz jim: Jděte 
odsud, protože na vás nemám čas.“ Když to učedník oznámil těm, 
co přišli, Pimen mu řekl: „Neodejdeme, dokud se nestaneme hod-
nými poklonit se starci,“ a stáli dále ve velkém žáru slunce u dveří 
cely. Stařec viděl jejich pokoru a trpělivost, dotklo se to jeho srdce, 
otevřel jim dveře a přijal je. Všichni se posadili, rozmlouvali spolu 
a pojedli, co přinesli. Potom stařec řekl: „Skutečně, je pravda nejen 
to, co jsem o vás slyšel, ale vidím na vás stokrát víc dobrých skutků.“ 
Od té doby se stařec stal milým druhem ctihodného Pimena.

Velký stařec Pimen, který získal mnohé ctnosti a svým životem a 
slovem byl všem k užitku, měl ve své mysli tak nízké o sobě smýšlení, 
že často s povzdechem říkal: „Měl bych být uvržen na to místo, kam 
bude uvržen satan, ale Pán svého poníženého služebníka pozvedne 
na místa, kde přebývají svatí andělé.“

Po mnoha letech života, roku 451, odešel ctihodný otec Pimen 
do nebeských příbytků, kde přebývají všichni svatí, a stojí před 
Božím trůnem.
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SVATÝ MOJŽÍŠ ETIOPSKÝ1

V Egyptě žil jistý lupič jménem 
Mojžíš, který pocházel z Etiopie. 
Nejdříve byl otrokem jednoho 
vznešeného pána, ale ten ho za 
špatné chování a vraždu vyhnal. 
Přidal se proto k lupičům. Viděli, 
že je silný a krutý, proto ho zvo-
lili za svého vůdce. To vše o něm 
říkáme proto, abychom ukázali, 
jak velká byla jeho náprava — jak 
zlý vedl život a jak velké kajícnosti 
dosáhl a stal se milý Bohu. Hříchy 
svatých, jichž se dříve dopouštěli, 
se neskrývají, aby bylo oslaveno 
Boží milosrdenství, které z nehod-
ných činí své nádoby a z hříšní-
ků činí spravedlivé. Mojžíš a jeho 
banda zbojníků přepadali a okrá-
dali lidi, dopouštěli se krveprolití 

a páchali i jiné nečisté a hanebné zločiny a násilnosti. Mojžíš byl 
znám svou krutostí a všichni se ho báli.

Kromě mnoha jiných zločinných skutků se dopustil pomsty na 
jednom pastýři ovcí za to, že tento pastýř se svými psy kdysi za-
bránil Mojžíšovi ve spáchání zločinu. Dozvěděl se, že tento pastýř 
pase na druhém břehu Nilu ovce. Usmyslel si, že ho zabije, ale řeka 
byla tehdy velmi rozvodněná. Vzal proto svůj oděv, přivázal si ho 
k hlavě, meč vzal do zubů, a tak plaval přes velkou řeku. Pastýř 
už zdaleka uviděl Mojžíše, že k němu plave, opustil ovce a rychle 
se běžel schovat. Mojžíš přeplaval říční proud, ale pastýře nenašel. 

1 také bývá nazýván Mouřenín či Černý
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Zabil čtyři jeho nejlepší ovce, svázal je provazem a vracel se zpět. 
Znovu přeplaval Nil a ovce táhl na provaze za sebou. Stáhl je z kůže, 
nejlepší maso snědl, kůže prodal a výtěžek propil.

Takovým zlým životem žil Mojžíš dlouho. Vzpamatovala ho až 
jedna událost. Bůh se nad ním smiloval a přivedl ho k pokání. Tento 
obávaný hříšník byl zasažen v srdci, činil pokání ze svých zvěrstev, 
zanechal lupičství i své druhy a odešel do pouštního monastýru, kde 
se odevzdal k podřízenosti a službě igumenovi a bratřím, především 
však samotnému Bohu. Ve dne i v noci proléval mnoho slz, kál se 
za své dřívější hříchy a vykonával všechny svěřené práce pohotově 
a bez lenosti, a tak se stal nejlepším mnichem.

Za nějaký čas začal žít o samot v Bohu a vroucím pokáním očiš-
ťoval své dřívější hříchy. Když tak konal zadostiučinění za svůj život, 
přepadli ho v jeho cele čtyři lupiči, kteří nevěděli, že přepadli Mojžíše. 
Sám je přemohl, svázal, vzal je na ramena jako snopy, přinesl je do 
monastýru a řekl bratřím: „Co s nimi mám udělat? Neměl bych nikoho 
urážet, ale oni na mě přišli, tak jsem je spoutal.“ Otcově přikázali, aby je 
rozvázal a pustil na svobodu se slovy: „Neměli bychom nikoho zabíjet.“

Když lupiči poznali, že je to Mojžíš, který byl dříve jejich náčelní-
kem, byli ohromeni proměnou jeho života. Hluboce zasaženi v srdci 
chválili Boha a padla na ně bázeň Boží. Činili pokání a stali se z nich 
horliví mniši. Ale nejen oni, i jiní lupiči, kteří uslyšeli o svém vůdci 
Mojžíšovi, že činí pokání a stal se mnichem, zanechali zbojnictví i 
všech zlých skutků a stali se z nich ctnostní mniši.

Zpočátku hrdinnému Mojžíši překáželi v kajících skutcích a od-
říkání nečistí běsi. Útočili na něj nečistými myšlenkami, probouzeli 
v něm tělesné vášně a táhli ho k dřívějšímu hříšnému způsobu života. 
Později sám vyprávěl bratřím: „Vytrpěl jsem takové soužení v boji s tě-
lesnými žádostmi, že už chybělo jen málo, abych neporušil mnišské 
sliby.“ Vydal se tedy do skytu1 za ctihodným otcem Isidorem a vyznal 
mu, jak velký boj s tělesností svádí. Svatý Isidor mu řekl: „Nezne-
pokojuj se, bratře, vždyť jsi teprve začátečník, proto tě běsi napadají 
krutěji a hledají v tobě dřívější zlozvyky. Abys je odehnal, radím ti, 
abys dodržoval každodenní půst a zdrženlivost v jídle — nejez dosyta. 
Pes, který si zvykl u řezníka ohryzávat kosti, neodchází, dokud řezník 
nezavře, a když zavře a není nikoho, kdo by mu hodil kost, vyhladoví 
a odejde. Tak i nečistý běs se zdržuje u člověka, který jí dosyta. Když 
budeš setrvávat v půstu a zdrženlivosti a umrtvovat své tělo, zahradíš 

1 skyt či skit — malá mnišská osada s centrálním chrámem, kde mniši žijí 
samostatně nebo odděleně od monastýru
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půstem dveře chuti a vyhneš se přesycení, které rozpaluje tělesné 
žádostivosti, běs jako pes vyčerpaný hladem od tebe smutně odejde.“

Boží služebník Mojžíš se vrátil do své cely, zavřel se v ní a setrvá-
val v každodenním půstu. Večer, po západu slunce, jedl velmi malý 
krajíc chleba. Tvrdě pracoval vlastníma rukama a i padesátkrát za 
den se zastavoval k modlitbě a dělal poklony. Přestože své tělo una-
voval prací a vyčerpával půstem, žádostivost neustávala, ale táhla 
ho k hříchu. Znovu šel proto za starcem Isidorem a řekl mu: „Otče, 
nemohu zůstávat ve své cele. Přemáhají mě tělesné žádostivosti.“ 
Stařec ho vzal, vyvedl na vrch své cely a vybídl ho: „Podívej se na 
západ.“ Mojžíš tam pohlédl a uviděl mnoho strašných démonů, kteří 
se s rachotem připravovali k boji. Stařec mu znovu řekl: „Pohleď na 
východ a dobře se podívej.“ Při pohledu na východ spatřil nespočetné 
množství svatých, zářících andělů, kteří se rovněž připravovali k boji. 
Svatý Isidor pravil Mojžíšovi: „Ti, kteří jsou na západě, povstávají 
k válce proti svatým Božím. Ty, co jsou na východě, Pán posílá na 
pomoc dobrým bojovníkům. Vidíš, že je více těch, kteří nám pomáhají, 
než těch, kteří povstali proti nám?“ Mojžíš posílen tímto viděním i 
starcovými slovy se vrátil do cely a znovu se cvičil v zdrženlivosti, 
a půstu a modlil se.

Boj ho ale ještě neopustil. Nejvíce od nepřítele trpěl rozrušením 
z přízraků ve snech. Vstal a šel za jiným svatým a velmi zkušeným 
starcem a zeptal se ho: „Co mám dělat, otče, když sny zatemňují můj 
rozum, jitří tělo, oslazují vášeň a dřívější hříšné zvyky na mě posílají 
své přízraky.“ Stařec mu řekl: „Protože jsi svou mysl neoddělil od 
příjemností vášní, které bývají v přízracích, proto trpíš těmito útoky. 
Udělej, co ti povím. Část noci se bděle modli, pomalu si na to zvykni 
a osvobodíš se od tohoto boje.“

Mojžíš přijal tuto dobrou radu od svatého, zkušeného starce a 
vrátil se do cely. Začal se učit nočnímu bdění. Stál část noci upro-
střed cely, skláněl kolena a pozvedal ruce k modlitbě, aby unikl 
mukám, které mu působil spánek. Přebýval v takové askezi šest 
let. Ale ani tak se nemohl osvobodit od útoků tělesné žádostivosti. 
Bojoval s duchem, protože Pán to dopustil, aby Mojžíše vyzkoušel 
jako zlato v ohni a aby tak přijal slavnější korunu života s trpiteli.

Pak mužný bojovník našel jiný způsob přísného života. Vycházel 
v noci ze své cely, obcházel poustevnické cely starců, bral džbery, 
které nacházel prázdné a přinášel jim vodu. Voda byla od těch míst 
daleko. Někteří ze starců už si pro vysoký věk vodu přinést nemohli. 
Mojžíš každou noc naplňoval vodou jejich nádoby. To nemohl snést 
ďábel a z dopuštění Božího způsobil Mojžíšovi takové potíže: Jedné 
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noci, když se tento svatý snaživec nakláněl do studny se džberem 
jednoho starce, aby do něj načerpal vodu, ďábel ho silně udeřil po 
zádech, takže Mojžíš padl na zem jako mrtvý. Ráno přišli mniši ke 
studni pro vodu a uviděli tam ležet Mojžíše polomrtvého. Šli a řekli 
to velkému Isidorovi, skytskému igumenovi. On přišel spolu s bratry, 
vzali ho a přinesli do chrámu. Mojžíš byl jako ochrnutý a natolik 
nemocný, že se sotva za rok uzdravil.

Svatý Isidor mu řekl: „Bratře Mojžíši, už přestaň nadmíru bojovat 
s běsy, neboť i v odvaze je třeba zachovat míru.“ Nepřemožitelný 
Kristův bojovník Mojžíš odpověděl: „Nepřestanu bojovat, dokud mi ve 
spánku nedají pokoj nečisté přízraky.“ Isidor mu řekl: „Ve jménu na-
šeho Pána Ježíše Krista se od této chvíle od tebe oddělují vášně, které 
tě trýznily. Žij dále v pokoji, směle přistup a přijmi svaté svátosti Těla 
a Krve Kristovy. Buď si vědom, že proto jsi byl vystaven tak těžkému 
tělesnému boji, aby ses nechválil ve své mysli, že půstem a námahou 
jsi přemohl všechny vášně, protože z toho bys zpyšněl a zahynul.“

Po takových zkouškách sv. Mojžíš obdržel z Božího milosrdenství 
pokoj. Od té chvíle další roky svého života prožíval už bez boje se 
zlými žádostivostmi a bez útoků nepřítele. Přijal od Boha moc nad 
běsy, takže jimi pohrdal jako hmyzem, naplňovala ho milost Ducha 
svatého a byl mezi otci velmi ctěn.

Svatý byl znám ctnostným životem. Když se o něm dozvěděl mís-
todržitel té země, přišel do skytu a toužil sv. Mojžíše vidět. Starci bylo 
oznámeno, že místodržitel přišel kvůli němu. On vstal, vyšel z cely a 
chtěl se ukrýt v rákosí u nejbližšího jezera. Potkali ho však sluhové, 
kteří byli s místodržitelem, a tázali se ho: „Kde je cela ctihodného 
Mojžíše?“ On se zeptal: „A co od něj chcete? Je to bláznivý stařec, 
velmi prolhaný a vede hříšný život.“ Když to uslyšeli, podivili se a 
nechali ho. Přišli do chrámu a místodržitel řekl klerikům: „Slyšel 
jsem o ctihodném Mojžíšovi a přišel jsem ho poprosit o požehnání. 
Setkali jsme se ale s jedním mnichem, který mířil do Egypta. Když 
jsme se ho zeptali, kde žije ctihodný Mojžíš, řekl o něm mnoho uráž-
livých slov, nazýval ho bláznivým starcem, lhářem a hříšníkem.“ 
Když to mniši uslyšeli, zesmutněli: „Jak vypadal stařec, který vám 
pověděl ta urážlivá slova na svatého muže?“ Oni odpověděli: „Byl 
vysoký, černé tváře v bídném oděvu.“ Bratři zvolali: „Tak to byl určitě 
stařec Mojžíš! A protože si nepřál, abyste ho poznali a projevovali 
mu úctu, řekl vám o sobě samém urážlivá slova, jako by hovořil o 
někom jiném.“ Místodržitel tak získal velký duchovní užitek, odešel 
a děkoval Bohu. Tak ctihodný Mojžíš utíkal před slávou a lidskou 
ctí i rozhovory s lidmi, kteří přicházeli.
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Všem otcům poustevníkům byl kdysi ve skytu dán tento příkaz: 
postěte se celý týden a pak slavte Paschu. Stalo se, že z Egyp-
ta přišlo několik putujících bratří k otci Mojžíšovi a on jim uvařil 
skromný pokrm. Jeho sousedé uviděli kouř a oznámili duchovním: 
„Mojžíš přestoupil příkaz a vařil si.“ Oni jim odpověděli: „Pokárá-
me ho, až přijde na shromáždění.“ (Všichni totiž věděli o Mojžíšově 
přísném půstu.) Když nastala sobota, Mojžíš přišel do chrámu na 
společné zpěvy. Představení ho místo napomenutí přede všemi po-
chválili: „Otče Mojžíši, přestoupil jsi lidské přikázání, ale přikázání 
Boží jsi zachoval.“

Ctihodný Mojžíš strávil mnoho let v modlitbě, půstu a zdržen-
livosti a stal se hodným presbyterského stavu. Když měl přijmout 
první stupeň kněžství, oblékli ho do bílé kněžské tuniky a biskup 
poznamenal: „Hle, otec Mojžíš je dnes celý bílý.“ Mojžíš se biskupa 
zeptal: „Otče biskupe, co činí kněze knězem — vnějšek, anebo to co je 
v nitru?“ Tak jako kdyby řekl: „Činí člověka hodným kněžství vnější 
oděv, který přikrývá tělo, anebo vnitřní ctnosti?“ Biskup ho chtěl vy-
zkoušet, jestli je skutečně Kristovým služebníkem, který má vnitřní 
ctnosti, a pověděl klerikům: „Jakmile přijde Mojžíš k oltáři, vyžeňte 
ho a pak jděte za ním a poslouchejte, co bude říkat.“ Klerici tak učinili 
a vyhnali Mojžíše od oltáře: „Jdi pryč, ty mouřeníne!“ On odešel a o 
samotě začal sám sebe kárat: „Dobře udělali, ty pse! Dobře udělali, 
ty černý zloduchu! Vždyť ty jsi nehodný! Proč bys měl mít dovoleno 
vcházet do svatyně? Ty nejsi ani člověk, jak se opovažuješ přiblížit 
k lidem a k Božím služebníkům?“ Klerici oznámili jeho slova bisku-
povi. Biskup rozkázal znovu ho přivolat k oltáři, vložil na něj ruce 
a vysvětil ho na kněze. Pak se ho zeptal: „Co sis myslel, otče, když 
jsi byl vyhnán a znovu povolán zpět?“ Mojžíš řekl: „Přirovnal jsem se 
k psovi, který když je vyhnán, utíká, ale když je zavolán, znovu se 
vrací rychle zpět.“ Biskup, udiven takovou pokorou, pravil: „Tento 
muž je skutečně hoden Boží milosti, neboť pokorným Pán dává milost.“

Podobnou zkouškou otec prošel i dříve, ještě na počátku. Když 
se bratři ve skytu shromáždili, otci chtěli vyzkoušet, zda má o sobě 
nízké a pokorné smýšlení, začali ho proto ponižovat a říkali: „Proč 
tadyten černý Etiopan mezi námi chodí?“ On to uslyšel a mlčel. Když 
se měli bratři rozejít, tázali se ho: „Otče Mojžíši, nezarmoutil ses, 
když tě otcové ponížili?“ On jim odpověděl slovy žalmu: „Byl jsem 
zmaten a nebyl jsem schopen slova.“ (Ž 77,5) Tím jim řekl: „Ponížení 
jsem trpěl mlčky.“

Po přijetí kněžského stavu žil ctihodný Mojžíš ještě patnáct let. 
Když mu bylo sedmdesát pět let a už kolem sebe shromáždil 75 učed-
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níků, zemřel mučednickou smrtí. Jednoho dne byl spolu s bratry a 
oznámil jim: „Dnes přijdou do skytu barbaři, aby pozabíjeli mnichy. 
Vstaňte a utíkejte odsud!“ Bratři se ptali: „A proč ty, otče, neutíkáš?“ 
Odvětil jim: „Tolik let čekám na tento den, aby se na mně naplnilo 
slovo mého Vládce Krista, který řekl: Všichni, kteří berou meč, mečem 
zahynou.“ Bratři mu řekli: „Ani my neutečeme, ať zemřeme spolu 
s tebou.“ On jim odpověděl: „Já to nepožaduji; ať každý činí, jak 
uzná za vhodné.“ Mniši tedy vstali a utekli, jen sedm zůstalo s ním. 
Za hodinu jim pověděl: „Hle, barbaři už jsou blízko.“ Jeden z těch 
sedmi bratří se lekl, utekl z cely a kdesi se schoval.

Barbaři vešli a sťali otce i šest bratří, kteří byli s ním. Bratr, který 
utekl, čekal na místě, kde se schoval. Najednou uviděl nebe otevřené 
a sestupovalo odtamtud sedm zářivých věnců. Po odchodu vrahů se 
mnich vrátil do cely a našel Mojžíše a ostatní mnichy mrtvé; jejich 
těla ležela v krvi. Když to uviděl, rozplakal se. Pak přišli jiní bratři 
a s pláčem je pochovali. Stalo se to v roce 400.

Taková byla smrt ctihodného otce Mojžíše Mouřenína, který se 
z lotra stal mnichem a upřímným pokáním se zalíbil Bohu. Jemu 
se jako mučedníkovi otevřelo nebe a stal se hodným koruny slávy. 

Smrt prvních křesťanů v Koloseu
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STĚTÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE

Svatý Jan Křtitel, předchůdce Spasitele, Ho měl předcházet jak 
v narození, tak i v jeho dobrovolné smrti. Náš Pán Ježíš Kristus měl 
zemřít za lidské hříchy, proto i Jeho předchůdce vytrpěl mučed-
nickou smrt pro Herodovu nepravost. Herodes, zvaný Antipas, syn 
Heroda Velikého, který nechal zabít betlémské děti, byl zlý výhonek 
zlého kořene. Vládl nad čtvrtinou Galileje. Nejprve si vzal za manžel-
ku dceru arabského krále Arety IV. a žil s ní delší čas. Pak se však 
nechal svést Herodiadou, ženou svého bratra Filipa. Na přání této 
smilnice vyhnal svou první zákonnou ženu a proti zákonu si vzal 
Herodiadu. I kdyby jeho bratr zemřel, nemohl by si vzít jeho man-
želku, protože zůstala bratrova dcera narozená z té ženy, a zákon 
přikazoval vzít si manželku zemřelého bratra (vdovu) pouze tehdy, 
když zemřelý bratr nezanechal po sobě děti.

Když se Herodes dopustil takového bezpráví, sv. Jan Křtitel, horli-
vec pro Boží zákon, to nemohl strpět. Bez ohledu na osobu odhaloval 
lidské hříchy a hlásal pokání. Do očí napomenul Heroda přede všemi 
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jako smilníka slovy: „Není dovoleno, abys ji měl za ženu.“ (Mt 14,4) 
Herodes nemohl snést toto napomenutí a rozkázal Jana zatknout a 
v poutech vsadit do žaláře. Nejvíce proti prorokovi zuřila Herodiada. 
Chtěla ho hned zabít, ale nemohla, protože sám Herodes jí v tom 
zabránil. Chránil svatého vězně před touto krvežíznivou ženou, která 
dýchala pomstychtivostí. Věděl, že Jan je muž spravedlivý a svatý a 
dříve mu i rád naslouchal a měl strach ho popravit. Nebál se však 
ani tak Boha, jako spíše lidí, jak říká evangelista Matouš: „Chtěl ho 
zabít, ale bál se lidu, neboť měl Jana za proroka.“ (Mt 14,5) Herodes 
měl strach, aby proti němu lid nepovstal a nedošlo ke vzpouře.

Svatý Jan byl v temni-
ci dlouhý čas. Scházeli se 
k němu jeho učedníci a on je 
učil životu podle Božího zá-
kona. Oznamoval jim, že už 
přišel na svět Mesiáš. Pak na-
dešel den, kdy Herodes slavil 
své narozeniny. Shromáždil 
knížata, vojevůdce, význam-
né občany i tetrarchy celé 
Galileje a uspořádal pro ně 
velkou hostinu. Na té hostině 
tancovala dcera Herodiady, 
Salome, a zalíbila se Herodo-
vi. Přísahal, že jí dá, oč po-
prosí, i kdyby to byla polovi-
na jeho království. Její krutá 
matka ji navedla, ať žádá, aby 
jí ihned na míse přinesli hla-
vu Jana Křtitele. Herodes po-
slal do temnice kata a přikázal mu, aby sťal Janovi hlavu a přinesl ji.

Hosté už byli opilí a tancováním nestydatého děvčete přivedeni 
k bujaré zábavě. Jak velký strach ale na ně padl, když uviděli lid-
skou hlavu, která ještě i hýbala ústy a tekla z ní krev, jak je nesena 
na míse jako pokrm. Tanečnice ji beze strachu vzala do rukou a 
zanesla své matce. Herodiada vzala hlavu a odnesla ji. Pak probo-
dala jehlou jazyk, který odhaloval její zločin, a když si na ni vylila 
všechnu svou zlobu, skryla ji a nedovolila, aby byla pochována 
spolu s tělem. Bála se, aby Jan nevstal z mrtvých, když bude jeho 
hlava přiložena k tělu, a aby ji znovu neusvědčoval z jejího zločinu. 
Janovo tělo, vytažené z temnice, odnesli jeho učedníci ještě té noci 
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a pochovali v Samaří. Hlavu Herodiada zakopala hluboko ve svém 
paláci na skrytém, potupném místě.

Později byla Janova svatá hlava nalezena. Po zavraždění svatého 
Kristova předchůdce Herodes spáchal další, ničím menší zlo, neboť 
se vysmíval našemu Pánu Ježíši Kristu během Jeho dobrovolného 
utrpení za nás. Svatý evangelista Lukáš o tom podává zprávu: „He-
rodes se svými vojáky se od něho pohrdavě odvrátil, vysmál se mu, 
dal ho obléci v bílý šat a poslal ho zase k Pilátovi.“ Brzy ale dopadl 
Boží trest na prorokova vraha a posměvače Krista. Spolu s Herodi-
adou a s tanečnicí přišel o království i život. Arabský král Aretas se 
rozhodl pomstít potupu způsobenou jeho dceři, shromáždil velké 
vojsko a vytáhl proti Herodovi. V prudké bitvě Aretovi bojovníci zví-
tězili nad Herodovými, takže Herodes utrpěl těžkou porážku; téměř 
všichni jeho vojáci byli pobiti a on sám sotva vyvázl živý.

Císař římský ho pak zbavil vlády i všeho bohatství a spolu se 
smilnicí a její dcerou ho poslal do vyhnanství, nejprve do galského 
města Lugduna,1 pak do španělského města Ilerdy2 a tam v bídě a 
utrpení Herodes zemřel. Nejprve však viděl smrt tanečnice. Byla zima 
a ona chtěla přejít řeku nazvanou Sikoris.3 Když šla po ledu, led se 
prolomil a ona spadla do vody až po krk. Led jí sevřel hrdlo tak silně, 
že visela tělem ve vodě a hlava byla držena nad ledem. Ta, která kdysi 
tancovala nohama po zemi, jimi teď nedosáhla na dno řeky. Voda 
s ní pohybovala, takže jí říční proud nadnášel jako v tanci, a do té 
doby tak visela ve vodě, dokud jí ostrý led nepřeřezal šíji. Její mrtvola 
byla pod ledem nesena vodou a už ji nenašli. Hlavu přinesli Herodovi 
a Herodiadě tak, jako kdysi hlavu Jana Křtitele. Byla odťata ne me-
čem, ale ledem. Tak Boží spravedlnost zasáhla tanečnici, která byla 
vinna za stětí důstojné hlavy sv. Jana. Potom zločinný vrah Herodes 
s nečistou Herodiadou rovněž zahynuli. Země je pohltila zaživa.

Svatý Jan byl za života i po smrti Kristovým předchůdcem. Pře-
dešel Ježíšovo sestoupení do předpeklí a hlásal těm, kteří tam byli, 
Boha, který se zjevil v těle, a tak potěšil svaté praotce. Spolu s nimi 
byl po zničení předpeklí při Kristově vzkříšení vyveden do nebeského 
království a stal se hoden mnoha věnců, a to jako panic, jako pous-
tevník, jako učitel a hlasatel pokání, jako prorok, jako předchůdce 
a křtitel i jako mučedník.

1 dnes Lyon
2 dnes Lleida
3 dnes Segre
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SLOVO SVATÉHO JANA ZLATOÚSTÉHO

Myslím, že nejen já, ale i vy všichni, kteří slyšíte hlas evangelia, se 
spolu se mnou divíte Janově odvaze, Herodově bláznovství i zvířecí 
posedlosti bezbožných žen. Zdá se mi, že není na zemi žádná taková 
šelma, která by byla podobná zlé ženě. Které zvíře je lítější než lev? 
Žádné. Které je nebezpečnější než had mezi plazy? Také žádné. A 
přesto i lev i had jsou méně zlí než zlé ženy. Mé slovo dosvědčuje i 
moudrý Šalamoun slovy: „Raději budu bydlet se lvem a drakem než 
se zlou ženou.“ (Sir 25,16)

Kvůli ženě dávno ďábel zranil Adama v ráji. Kvůli ženě se nej-
pokornější David nechal svést k úskočné vraždě Uriáše. Kvůli ženě 
byl nejmoudřejší Šalamoun přesvědčen k spáchání zločinu modlář-
ství. Kvůli ženě byl nejstatečnější Samson oslepen. Kvůli ženě byl 
nejšlechetnější Josef uvržen do žaláře. Kvůli ženě byl svícen všeho 
světa, Jan, popraven. A co ještě říci? Kvůli ženě svatí odpadali od 
ctnosti. Kvůli ženě ďábel všem podráží nohy, všechny zabíjí, všechny 
tupí, všechny ponižuje. Nestydatá žena nikoho neušetří...

„Na druhé straně vidíme i mezi mučedníky a svatými mnohé ženy, 
které jsou nám příkladem statečnosti a svatosti. Vzpomeňme královnu 
Ester, která zachránila národ před vyhubením. Judita rovněž zachrá-
nila město Betúlii, a tím i všechny ostatní, když usekla Holofernovi 
hlavu. Matka sedmi synů Makabejských je povzbuzovala k věrnosti 
Bohu a Jeho zákonům, když byli před jejíma očima strašně mučeni 
a zabíjeni. Mnohá svědectví jsou uvedena i v této knize.

Ježíšova Matka, která jako jediná byla uchráněna dědičného hří-
chu, nám svou vírou získala Spasitele. Stála pod Jeho křížem a své 
utrpení spolu s Ježíšem obětovala za naši spásu. Ježíš nám ji dal ve 
svém testamentu z kříže za Matku. Ona je nová Eva. Ona šlape na 
hlavu pekelnému hadovi (Gen 3,15). Kéž ji každá žena přijme za svou 
matku a následuje ji! Potom nastane duchovní probuzení a vzkříšení 
v církvi i v jednotlivých národech.“ (+Eliáš)



378

BOHORODIČKA ZACHRAŇUJE PŘED SARACÉNY, 
ROK 1395

Za vlády ruského knížete Vasilije Dmitrijeviče (1389–1425) a za 
dnů svatého metropolity Cypriána, přitáhly s velkou silou na Rus-
kou zem hordy muslimského chána Tamerlána. Povstal na východě, 
vyplenil mnoho království a už se blížil k hranicím Rjazaňska.1 Pod-
robil si město Jelec a zajal jeleckého knížete. Zabil mnoho křesťanů, 
protože byl horlivým zastáncem muslimské víry a křesťany nenávi-
děl. Byl to krutý tyran. Chlubil se, že celou Ruskou zem zpustoší a 
vymýtí křesťanskou víru. Měl namířeno do Moskvy.

Metropolita Cyprián všem přikázal, aby se postili a modlili, a 
také sám nešel do chrámu sloužit bohoslužby, ale ve dne i v noci 
se se slzami modlil za velkého knížete, za jeho vojsko a za všechny 
pravověrné křesťany.

Z města Vladimir byla tehdy slavnostně nesena ikona Přesvaté 
Bohorodičky, zvaná Vladimirská, kterou v roce 1131 daroval kon-
stantinopolský patriarcha kyjevskému knížeti Mstislavovi Velikému.

15. dne měsíce srpna — ve svátek Nanebevzetí Přesvaté Boho-
rodičky — se ikona přiblížila k Moskvě. Metropolita jí vyšel z města 

1 leží jihovýchodně od Moskvy
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vstříc se všemi duchovními a s mnoha lidmi. Když spatřili svatou 
ikonu, padli na zem, jako by byli před samou Přečistou Boží Matkou, 
která k nim přichází. Přijali ji s nevýslovnou radostí a při pohledu 
na ni prolévali mnoho slz. Modlili se, aby byli osvobozeni od sara-
cénských hord.

Jejich vroucí modlitba nebyla marná. Téhož dne, kdy ikonu svaté 
Bohorodičky přinesli do Moskvy, zločinného saracénského chána 
Tamerlána vyděsilo ve snu hrozné vidění. Polekal se a uprchl zpět 
i s celým vojskem, jako by byl hnán velkou silou. V noci měl toto 
vidění: Viděl před sebou vysokou horu, z níž proti němu sestupovali 
biskupové, měli v rukách zlaté hole a hrozili mu. Nad biskupy viděl 
ve vzduchu neobvyklou zář a v ní stála v nevýslovné slávě Královna. 
Byla oděna do purpurového roucha a ozařovaly ji paprsky a blesky 
jasnější než slunce. Obklopoval ji bezpočet ozbrojených vojáků, kteří 
jí sloužili, a zdálo se, že se připravují k boji. Královna měla ruce 
pozvednuty vzhůru, jako by se modlila. Pak spatřil, jak mu hrozivě 
přikazuje, aby se vzdálil od hranic ruské země, a jako by přikázala 
svému vojsku, aby se na něj vrhlo.

Z toho strašného vidění byl Tamerlán tak vyděšen, že vyskočil 
z lože a zakřičel: „Běda mi! Co je to za strašné vidění?!“ Třásl se a 
sténal a byl zcela zmaten. Za nějaký čas přišel k sobě, přivolal svá 
knížata a vojevůdce a začal jim vyprávět, co viděl. Ještě se přitom 
strachy celý třásl. Ti, když slyšeli, co jim chán vypráví, a viděli ho, 
jak se třese, rovněž se velmi polekali. V bezradnosti říkali jeden 
druhému: „Co to má znamenat?“ Někteří tvrdili: „Královna, kterou 
viděl, je matka křesťanského Boha, Ježíše Krista, a je pochopitelné, 
že chce bojovat za křesťany. Ona je jejich pomocnicí a ochránkyní.“ 
Tamerlán řekl: „Když mají křesťané takovou pomocnici, zbytečně 
jsme proti nim vytáhli a neúspěšně se namáháme. Jestli ona na nás 
pošle jednoho z těch, kteří jí slouží, porazí nás všechny a my nena-
lezneme místo, kam bychom mohli utéci.“

Tak zločinný chán obrátil svou armádu a s hanbou odešel. Při 
útěku Saracéni viděli mnoho vojenských pluků, jak se za nimi že-
nou z ruské země. Zmocnil se jich velký strach, strkali jeden do 
druhého, odhazovali zbraně a zanechávali zajatce i kořist. Tak bylo 
pravověrným křesťanům dáno bez boje vítězství nad nepřáteli a bez 
prolití krve je přemohli modlitbami Přečisté Bohorodičky.

K tomuto Tamerlánovu tažení Saracénů a jeho zázračnému vy-
hnání od ruských hranic došlo v roce 1395.
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SVATÍ ALEXANDR, JAN A PAVEL,
PATRIARCHOVÉ KONSTANTINOPOLŠTÍ

Svatý Alexandr byl 
pomocným biskupem 
sv. Metrofana1 (306–
325), prvního konstan-
tinopolského patriar-
chy. Byl okrášlen vše-
likými ctnostmi. První-
ho všeobecného sněmu 
svatých otců v Niceji se 
nemohl už patriarcha 
Metrofanés zúčastnit 
osobně pro své stáří a 

tělesné nemoci. Proto poslal Alexandra. Seděl na sněmu na místě 
svého patriarchy a jasně se stavěl proti heretikovi Ariovi. Po ukon-
čení sněmu, když se Alexandr vracel z Niceje do Konstantinopole, 
zjevil se Pánův anděl sv. Metrofanovi, oznámil mu blížící se smrt a 
přikázal mu, aby po sobě ustanovil patriarchou Alexandra.

Když sv. Metrofanés odešel k Pánu, Alexandr byl jmenován pa-
triarchou konstantinopolským. Dobře pásl Kristovo stádo, odháněl 
heretické a pohanské vlky a sváděl urputný boj nejen s ariány, ale i 
s pohanskými fi losofy. Někteří z pohanských fi losofů žádali císaře, 
aby mohli s biskupem Alexandrem vést veřejný spor o víře. Císař 
jim to dovolil. Boží biskup Alexandr, přestože se neučil pohanské 
fi losofi i, ale zato byl plný Ducha svatého, neodmítl v debatě účast.

Pohané vybrali fi losofa, kterého pokládali za nejmoudřejšího, 
a postavili ho jako soupeře biskupa Alexandra. Sami se připravili 
k pozornému naslouchání. Na začátku debaty patriarcha Alexandr 
řekl fi losofovi: „Ve jménu mého Pána Ježíše Krista ti přikazuji, abys 

1 památka 4. června, viz II. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, str. 397
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mlčel.“ Filosofovi se hned svázal jazyk a byl jako němý, takže ne-
mohl říci jediné slovo. Když to uviděl celý sbor fi losofů, lekl se a byl 
zahanben. Jedni z nich ze studu utekli a jiní uvěřili v Krista. Když 
fi losof oněměl, gesty vyznal svůj blud i to, že křesťanská víra je ta 
pravá. Pak se mu rozvázal jazyk a začal hlasitě oslavovat Krista. Byl 
pak s dalšími svými druhy pokřtěn.

Když uplynulo několik let od I. všeobecného koncilu, heretik 
Arius byl předvolán do Konstantinopole a podle oklamal zbožného 
císaře Konstantina. Když se ho císař zeptal, zda má tu víru, kterou 
utvrdili svatí otcové Nicejského koncilu, udeřil se pravicí do hrudi a 
řekl: „Tak věřím!“ Přetvařoval se, jako by s vírou potvrzenou v Niceji 
souhlasil, ale ve skutečnosti věřil tak, jak napsal svou rukou a jak 
se toho držel ve svém srdci. Císař, který nepředpokládal takovou 
podlost, poslal patriarchovi Alexandrovi vzkaz, aby přijal Aria do 
církevního společenství jako pravověrného. Svatý Alexandr se vy-
mlouval a nechtěl ho přijmout, protože věděl, že je vůdcem heretiků.

Když končila sobota a blížila se neděle, té noci se Boží biskup 
vrhl na zem před oltářem k modlitbě. Se slzami prosil Boha, aby 
vzal jeho duši z těla, aby nespatřil ten den, kdy se má Arius připo-
jit k církevnímu společenství a přijímat svaté svátostí, anebo aby 
se Pán smiloval nad svou církví a vzal Aria ze země živých. Svatý 
Alexandr se tak celou noc modlil k Bohu. Nastalo ráno a přiblížil 
se čas svaté liturgie.

Osmdesátiletý Arius šel do chrámu přímo z císařského paláce 
s velkou pýchou, obstoupen císařskými hodnostáři, kteří vyznávali 
jeho herezi, a mnoha zbrojnoši. Když se přiblížil k místu nazvanému 
Konstantinovo náměstí, probudily se v něm výčitky svědomí a sevřel 
ho strach. V důsledku náhle pocítil tělesnou potřebu a hledal ukryté 
místo. Bylo tam nedaleko veřejné místo k tomu určené. Vešel tam a 
přepadla ho znenadání bolest v útrobách; praskl uvnitř jako Jidáš 
a všechny jeho vnitřnosti z něj vyšly, tak bídně zahynul a vypustil 
svou duši. Stalo se to roku 336.

Když Arius dlouho nevycházel, ti, kteří stáli venku a čekali na 
něj, šli za ním. Našli ho mrtvého, jak leží v hnoji a krvi. Celé město 
se hned dozvědělo o zlé a nečekané smrti heretika Aria a heretici 
byli velmi zahanbeni. Pravověrní viděli, že ten, který křivdil Spasiteli, 
pravému Bohu Ježíši Kristu, přijal odměnu od toho, jemuž svými 
herezemi sloužil. Svatý patriarcha Alexandr byl vděčný Kristu Bohu, 
že se smiloval nad svou církví a zachránil ji před lítým vlkem. Zpráva 
o Ariově smrti utvrdila ve víře zbožného císaře Konstantina Velikého, 
který pak až do své smrti bránil dogmata Nicejského koncilu.
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Svatý Jan, který byl nazýván Kappadox (518–520), protože po-
cházel z Kappadokie, usedl na konstantinopolský patriarchální sto-
lec po nepravověrném Timoteovi, ke konci vlády heretického císaře 
Anastázia I. (491–518). Byl zvolen a dosazen spíše pravověrným 
lidem než světskou mocí, ač on sám po této vysoké církevní hodnosti 
vůbec netoužil. Neměl od heretického císaře, který ho nenáviděl a 
pronásledoval, pokoje, až do jeho smrti. Císař byl stoupencem hereze 
Severa, antiochijského pseudopatriarchy, protivníka IV. všeobecné-
ho koncilu svatých otců v Chalcedonu. Heretik Severus následoval 
Dioskura a Eutycha, kteří byli na témž sněmu vyloučeni a předáni 
anathemě. Tvrdil, že v osobě Kristově je jen jedna přirozenost, jako 
by Slovo a Tělo při vtělení splynulo v jednu bytost, a ne jak svatí 
otcové učili věřit a jak dodnes dogmaticky učí církev, že v jedné 
Kristově osobě jsou dvě přirozenosti.

Kristus je přirozeností Bůh i přirozeností člověk. Kvůli nám není 
rozdělen ve dvě osoby, ale jsou v Něm dvě přirozenosti, které spolu 
nesplývají. Tento protivník pravověrnosti lživě tvrdil, že prý božství 
Nejsvětější Trojice trpělo na kříži spolu s Kristovým lidstvím. Od 
ničemného Severa vyšlo heretické učení akefalů, tzv. „bezhlavých“. 
Ti tak byli nazváni proto, že se nechtěli podřídit pravověrným bis-
kupům, kteří stáli v čele církve, jako je hlava nadřazena zbytku 
těla. Každý z nich se podle své nemoudré hlavy vydával za vůdce 
a učitele. Mezi ně patřil i heretický císař Anastázius I., který velmi 
sužoval církev Boží a vyháněl pravověrné biskupy z jejich stolců. 
Všemožně se snažil sesadit i nově ustanoveného konstantinopolské-
ho patriarchu, sv. Jana, ale dostihl ho Boží soud a jeho život přeťala 
hrozná smrt. Blesk shůry udeřil do císařovy komnaty a císaře zabil. 
Tak zle zahynul.

Po smrti Anastázia byl dosazen na císařský trůn Justin I., zbožný 
a spravedlivý muž. Heretik Amantius1 a s ním další bezbožní lidé, 
kteří přispěli ke zlým skutkům Anastázia a pronásledovali církev, 
byli po spravedlivém soudu usmrceni.

Po usmrcení těchto nepřátel církve žila Kristova církev i její pas-
týři v míru a pokoji. Tehdy se svatý patriarcha Jan s nově zvoleným 
zbožným císařem Justinem a všemi věřícími radovali z osvobození 
církve svaté z tyranského jařma a pěli v chrámu děkovné a slavnostní 
zpěvy. Brzy nato císař a patriarcha svolali nejbližší biskupy v počtu 
čtyřiceti, uspořádali sněm a předali na něm anathemě antiochijské-
ho lžipatriarchu Severa a všechny jeho stoupence. Potvrdili závěry 

1 komorník císaře Anastázia I., stoupenec monofyzistismu
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chalcedonského koncilu a Jan prožil zbytek svého života v pokoji, 
dobře dbal o svěřené stádo a byl milý Bohu. Zůstal na patriarchál-
ním stolci tři roky a odešel k Pánu.

Svatý Pavel, čtvrtý konstantinopolský patriarcha tohoto jména, 
pocházel z Kypru. Převzal stolec po Nicetovi, heretiku obrazoborci, 
za vlády Lva IV. Chazara (775–780) syna císaře Konstantina Kop-
ronyma. V životě sv. Tarasia je o něm napsáno: Pavel byl mužem 
ctnostným a zbožným, ale bázlivým. Viděl velká muka, jimž here-
tický císař podrobil mnoho pravověrných za svaté ikony. Skrýval 
svou zbožnost, a i když nechtěl, spojoval se s heretiky. Po smrti 
heretického císaře chtěl obnovit zbožné klanění svatým ikonám, ale 
nemohl, protože neměl dobrého pomocníka a obrazoborectví se velmi 
utvrdilo v celém městě i v okolních zemích. Byl proto velmi smutný, 
a když viděl, že ničeho nedosáhne, rozhodl se opustit patriarchální 
stolec, který zaujímal více než čtyři roky.

Onemocněl, tajně odešel ze svého sídla a vydal se do monastýru 
sv. Flora, kde přijal schimu. Přišla za ním císařovna Irena se synem, 
císařem Konstantinem, a ptala se ho: „Cos to udělal, otče, a proč?“ 
On jí odpověděl. „Má nemoc a vědomí blízké smrti mě přivedly k tomu-
to rozhodnutí. Ale především mě přinutily opustit patriarchální stolec 
církevní nepokoje, neboť církev je sužována herezí obrazoborectví a 
dlouhotrvajícím bezbožným mudrováním, které jí zasadily hlubokou 
ránu. A já, nešťastný, jsem tuto herezi už třikrát schválil svou rukou a 
perem. Za to se nyní velmi kaji. Protože Bůh dal žezlo vlády do vašich 
rukou, abyste pečovali o křesťanské stádo na této zemi, pohleďte na 
utrpení naší matky církve a neopusťte ji v neutěšitelném smutku, ale 
postarejte se o to, aby se oděla do své bývalé nádhery. Nedopusťte, 
aby v době vašeho zbožného panování ohavný blud, jako nějaký 
kanec, který vyšel z lesa, pustošil vinici Kristovu a poskvrňoval ji he-
retickým mudrováním. Máte zkušeného dělníka, hovořím o Tarasiovi, 
vašem prvním císařském rádci. Vím, že je hoden vést církev, neboť je 
schopen žezlem rozumu odehnat herezi, pást dobře Kristovo stádo a 
shromáždit ho do jednoho pravověrného ovčince.“

Když zbožná císařovna Irena a její syn Konstantin uslyšeli ta-
ková slova patriarchy Pavla, odešli smutní. Pavel se pak obrátil k 
některým senátorům, kteří zůstali u něho, a řekl: „Pokud nebude 
svolán VII. všeobecný koncil a neodsoudí ikonoboreckou herezi, 
nemůžete být spaseni.“ Senátoři se ho tázali: „Proč jsi v době, kdy 
jsi zaujímal patriarchální stolec, dal písemný souhlas s obrazoborec-
tvím?“ Pavel odpověděl: „Právě proto se nyní kaji za to, že jsem 
ho tehdy podepsal, a bojím se, aby mě Bůh nepotrestal, že jsem ze 
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strachu mlčel a neříkal vám pravdu. Nyní toho lituji a říkám vám, 
že nemáte naději na spásu, jestliže setrváte v herezi.“

Za několik dní patriarcha Pavel zesnul. Od té doby začali lidé 
v Konstantinopoli svobodně a nebojácně mluvit a přít se s heretiky 
o svatých ikonách, na jejichž obranu se nikdo neodvážil otevřít ústa 
od dob Lva III. Isaurského (717–741).

Když jsme se dozvěděli o uctění svatých biskupů, Alexandra, 
Jana a kajícníka Pavla, slavíme v Trojici jediného Boha, Otce i Syna 
i Ducha svatého.

BLAHOSLAVENÍ MUČEDNÍCI JAN Z PERUGIE A 
PETR ZE SASSOFERRATA

Když sv. František z Assisi ve své horlivosti pro spásu duší ro-
zeslal své bratry do všech zemí, odešel do Španělska i kněz Jan z 
Perugie a bratr Petr ze Sassoferrata. Nestačilo jim, že Kristovu lásku 
hlásali mezi křesťany, šli až do města Valencie, které bylo v moci 
Maurů1 a vládl tam úhlavní nepřítel křesťanů, almohadský guvernér 
Zajd Abú Zajd. Brzy byli zajati, a protože se ani sliby, ani hrozbami 
nedali svést k odpadu od Krista, byli roku 1230 popraveni mečem.

Po jejich smrti ale opustilo vladaře Abú Zajda veškeré štěstí. 
Zbožný aragonský král Jakub I. nad ním zvítězil a Abú Zajd poznal, 
že se tak stalo s pomocí Boží. Uznal svoje provinění a ze srdce činil 
pokání. Byl ochoten dát se pokřtít a podrobit se křesťanskému králi. 
Jakub s radostí přijal jeho obrácení a uzavřel s ním mír. Abú Zajd 
se však nespokojil s pouhým slibem, chtěl své provinění i napravit. 
Postaral se o to, aby byla ve Valencii hlásána Kristova pravda a 
povolal syny sv. Františka. Řekl jim: „Já jsem ještě jako nevěří-
cí zavraždil vaše bratry. Z celého srdce toho lituji, a abych 
napravil spáchaný zločin, chci vám dát svůj palác, abyste v 
něm mohli vystavět klášter. Přijměte tento dar o to laskavěji, 
že v něm tekla krev vašich bratří mučedníků.“ Tak byl na krvi 
mučedníků založen františkánský klášter ve Valencii.

(Památka těchto františkánských mučedníků se slaví 3. září.)

1 označení pro arabské a berberské kmeny, jejich náboženstvím byl islám
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POLOŽENÍ PÁSU PŘESVATÉ BOHORODIČKY

Pás přečisté Matky Boží byl po jeho přenesení do Konstantino-
pole uložen v chrámu ve zlaté truhle pod císařskou pečetí. Chrám 
vybudoval zbožný císař Theodosius II. (408–450) ke cti Bohorodičky 
na místě zvaném Chalkoprateia,1 což znamená Trh s mědí.

O mnoho let později vládl císař Lev VI. Moudrý (886–912). Jeho 
manželka Zoe byla mučena nečistým duchem a nemalé trápení měl 
proto i císař a jeho rodina. K Bohu se proto vznášelo mnoho modli-
teb za trpící císařovnu. Ta potom dostala vidění od Boha, v němž jí 
bylo slíbeno, že když na ni bude položen pás přesvaté Bohorodičky, 
bude uzdravena a osvobozena. Císařovna řekla o tomto vidění své-
mu muži, císaři Lvu, a císař hned požádal patriarchu, aby sundal 
pečeť a truhlu otevřel.

Uviděli, že pás přečisté Boží Matky je celý a že věky není ani 
trochu poškozený. Líbali ho s velkou úctou. Když ho patriarcha po-
ložil na císařovnu, okamžitě byla osvobozena od běsovských muk a 
obdržela plné uzdravení ze své nemoci. Všichni radostně oslavovali 
Krista Boha a Jeho přečistou Matku a zpívali děkovné chvalozpěvy. 
Pás potom opět vložili do téže zlaté truhly a zapečetili císařskou 
pečetí. Na památku tohoto zázraku byl ustanoven dnešní svátek ke 
cti přesvaté Panny, Bohorodičky.

SVATÝ BISKUP A MUČEDNÍK CYPRIÁN KARTAGINSKÝ

V Kartágu, slavném městě severní Afriky, žil sv. Cyprián. Narodil 
se nevěřícím rodičům a byl vychován v pohanském bludu. Učil se 
vědám a stal se krasomluvným rétorem, znamenitým fi losofem i uči-
telem řečnictví a fi losofi e v tom městě. Byl mezi obyvateli velmi ctěn.

1 městská čtvrť v Konstantinopoli
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Jakožto pohan, vedl Cyp-
rián zprvu hříšný život. Sám 
Cyprián o tom po svém obrá-
cení píše: „Byl jsem spoután 
mnoha chybami svého minulé-
ho života; nevěřil jsem, že bych 
z nich mohl být vysvobozen a 
stále jsem následoval neřesti 
a upřednostňoval své špatné 
tužby… Potom však s pomocí 
vody znovuzrození byla smyta 
bída mého předešlého života; 
v mém srdci se rozlilo svrcho-
vané světlo. Pochopil jsem jas-
ně, že bylo zcela pozemské to, 

co ve mně žilo dříve, když jsem otročil tělesným neřestem, ale bylo 
naopak božské a nebeské to, co ve mně Duch svatý nyní zrodil.“

Spřátelil s křesťanským knězem Caecilianem, který byl naplněn 
duchovní moudrostí. Od něj se naučil svaté víře, našel Pána Ježíše 
Krista a nechal se s celým svým domem roku 245 pokřtít. Brzy po 
Cypriánově křtu se projevila Boží milost vnitřní duchovní proměnou. 
Cyprián začal vést přísně ctnostný život. Čas věnoval hlavně modlit-
bě a čtení Písma svatého. Shromažďoval knihy křesťanských učitelů 
a četl je ve dne v noci a také Písmo svaté Starého i Nového zákona. 
Začal pak prodávat své majetky, kterých měl mnoho, a štědře je roz-
dávat chudým. Odvracel se od světských starostí, smilovával se nad 
chudými a nuznými a z lásky ke Kristu si zvolil dobrovolnou chudobu.

Za nějaký čas byl pro svůj zbožný  život vysvěcen na presbytera a 
potom na biskupa Kartága (roku 249), přestože nechtěl, neboť si byl 
vědom, že byl teprve nedávno pokřtěn. Odmítal proto biskupskou 
hodnost a ukazoval na jiné, dlouholeté presbytery, kteří byli starší než 
on a hodnější přijmout tak vysokou službu. Lidé však neodstoupili 
od dveří jeho domu, dokud ho nevyvedli k přijetí biskupského stol-
ce. Srdce všech hořela láskou k němu a doufali, že se stane velkým 
sloupem církve a světlem světa, jak se pak i stalo. Byl jako světlo po-
staven na svícen a jako město, v němž sídlí ctnosti, vyvýšen na horu 
biskupské hodnosti. Kdo by mohl vypovědět, jaký byl řád jeho života 
v biskupské službě a jak pečoval o jemu svěřené Kristovo stádo?

Jako biskup silně bojoval proti herezím, neochvějně hájil pravo-
věrnost a přemáhal lživé modlářské svody a bludy, jež tenkrát ještě 
přetrvávaly ve světě. Pro svůj spravedlivý a úctyhodný život byl 
ozdobou Kristovy církve. Napsal mnoho knih a listů, které byly pro 
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zachování pravověrnosti velmi potřebné. Napsal knihu o panenství, 
o trpělivosti, o mučednictví, o modlitbě, o almužně, o jednotě ve 
víře, o tehdejších hereticích, o těch, kteří upadli do modloslužby ze 
strachu z pronásledování a o tom, že se musí kát, aby byli znovu 
přijati do církevního společenství. Napsal knihy proti modlářské 
ohavnosti i proti židům a mnoho jiných spisů, k jejichž napsání ho 
inspiroval Duch svatý. I dnes se používají k učení v Kristově církvi, již 
tehdy bdělý pastýř chránil před vlky v ovčí kůži, heretiky novaciány. 
Ti vystupovali proti přijímání odpadlíků do církve i těch, kteří se 
provinili těžkým hříchem. V roce 251 svolal sv. Cyprián do Kartága 
sněm, který rozhodl o přijímání odpadlíků po vykonaném pokání.

Cyprián svolával místní sněmy v Kartágu a odtínal hereze od 
pravověrnosti jako shnilé údy od zdravého těla. Cypriánův vzhled 
byl důstojný a jeho tvář jasná, neboť v nitru skrytá svatost duše 
se mu zračila ve tváři. Jak říká Kazatel, moudrost i svatost člověka 
rozjasňuje jeho tvář. Nechodil v drahém oděvu ani ve zcela ubohém, 
ale byl oblečen střízlivě, takže z něho nevyzařovala ani pýcha, ani 
nedbalost, která by byla na škodu biskupskému stavu. Jeho povaha 
byla spíše zdrženlivá, nebyl ani příliš přísný, ani nadmíru laskavý. 
Kde bylo třeba trestat, tam, ač milosrdně, projevoval svůj hněv, a 
proto ho všichni ctili a milovali. K ubohým, nemocným, pocestným 
a k sirotkům projevoval nevýslovně velké milosrdenství.

Když v Kartágu vypukl mor a mnoho lidí z města utíkalo, aby 
unikli náhlé smrti, pastýř zůstal se svými ovcemi v touze položit spolu 
s nimi svůj život. Když již mnoho mrtvol leželo bez pohřbu, všechny 
sám pochovával a i jiné k této službě vybízel. Tak Kristův biskup Cy-
prián, církevní učitel, dobře pečoval o Kristovo stádo a vedl bohumilý 
život v usilovné práci na Boží nivě spojené s hrdinným bojem, který 
podstupoval za pravověrnost. V tomto boji vytrval až do svého stáří 
s nadějí na mučednickou smrt, neboť toužil prolít svou krev za Krista.

Za vlády císaře Valeriána dolehlo na Boží církev pronásledová-
ní. Pronásledovatelé přikázali, aby byli hlavně vyhledáváni učitelé 
křesťanské víry, biskupové a presbyteři, a podrobováni mukám a 
smrti. Tehdy byl v Kartágu prokonzul Aspasius Paternus. Zavolal 
k sobě sv. Cypriána a řekl mu: „Jejich císařská Jasnost mi napsala 
a přikazuje, aby všichni, kdo neuctívají římské bohy, byli jakýmkoliv 
způsobem přinuceni je uctívat. Co na to povíš?“ Svatý Cyprián od-
pověděl: „Já jsem křesťan a křesťanský biskup. Neznám jiné 
bohy, znám jen jednoho pravého Boha, který stvořil nebe, zemi 
i moře a vše, co je v nich i na nich. Tomuto Bohu my křesťa-
né sloužíme a k Němu se ve dne i v noci modlíme“ Prokonzul 
se zeptal: „V tomto svém rozhodnutí neochvějně setrváváš?“ Svatý 
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odpověděl: „V dobrém rozhodnutí, které vychází z poznání Boha, je 
správné neochvějně setrvávat.“ Prokonzul řekl: „Podle nařízení císaře 
máš být poslán do vyhnanství.“ Svatý odvětil: „Ochotně půjdu.“

Svatého Cypriána poslali do vyhnanství do města Kurubis.1 Když 
tam přišel, téže noci měl vidění o své mučednické smrti a vyprávěl 
o něm svému jáhnu Pontiovi, který s ním byl ve vyhnanství: „Sotva 
jsem usnul lehkým spánkem, uviděl jsem jakéhosi ohyzdného mladí-
ka, který mě vedl do pretoria; zdálo se mi, že mám stanout před sou-
dem prokonzula. Prokonzul na mě pohlédl, na nic se mě neptal a hned 
začal něco psát. Nevěděl jsem, co píše, ale uviděl jsem jiného mladíka, 
důstojného vzhledu, který stál za prokonzulem, a sledoval, co píše a 
tajně to četl. Když to mladík přečetl, podíval se na mě, a jako by se ne-
osměloval říci to slovy, gesty mi ukazoval, že soudce napsal rozsudek 
smrti, že mám být popraven mečem. Já jsem to, co mi gesty ukázal, 
pochopil a začal jsem prosit, aby mi byl dán aspoň jeden den života, 
abych všechny záležitosti uvedl do pořádku. Zatímco jsem o to naléha-
vě soudce prosil, aniž by mi cokoliv odpověděl, začal cosi psát, jako by 
vyhověl mé prosbě. Mladík stojící za prokonzulem se díval se na to, co 
napsal, a pozvednutím prstu mi ukázal, že je mi o jeden den prodlou-
žen život. Byl jsem tomu velmi rád, ale nebyl jsem si tím zcela jist, bál 
jsem se, a když jsem se vzbudil, ze strachu mi ještě silně bušilo srdce.“

Svatý Cyprián toto vidění pochopil tak, že zemře mečem, a tak 
oslaví Boha. Přesně za rok byl sťat, jak to viděl ve vidění. Celý rok 
ve vyhnanství byl svou myslí ponořen do myšlenky na Boha a v pří-
pravě na smrt. Napsal tehdy mnoho užitečných knih. Ty, kteří ho 
přicházeli navštívit, poučoval a přesvědčoval, aby neochvějně stáli ve 
víře a nebáli se hrozeb mučitelů ani muk za Krista, ani aby se nene-
chali svést láskou k dočasnému životu, ale aby hledali život věčný.

Svatý Cyprián ve vyhnanství trpělivě snášel všechna soužení pro 
Kristovo jméno s radostným srdcem a vyhnanství měl za svou vlast a 
svůj domov. Pro křesťana, který veškerou svou naději vložil do Boha, 
je pozemská vlast i pozemský domov jen místem putování. Věděl, že 
Bůh je přítomen na každém místě podle slova žalmu: „Vidím mého 
Pána před sebou vždycky.“ Kde je Bůh, tam je pro skutečného Bo-
žího služebníka i jeho vlast. Copak by mohl být sv. Cyprián poslán 
na nějaké místo, kde by nebylo Boha, pro něhož trpěl? S Bohem, 
v Bohu a pro Boha byl bohumilý služebník ve vyhnanství, jako by 
byl ve své vlasti, a byl si jist nadějí, že tak dosáhne vlasti nebeské.

Rok Cypriánova přebývání v Kurubisu se chýlil ke konci a v Kar-
tágu nastoupil jiný prokonzul — Galerius Maximus. Ihned rozkázal, 
aby byl Cyprián navrácen z vyhnanství, protože ho chtěl potrestat 

1 dnes Korba v Tunisku
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smrtí. Než nad ním byl vynesen rozsudek smrti, bylo mu přikázáno, 
aby zůstával ve svém domě na předměstí pod stráží až do určeného 
času. Svatý tam očekával smrt. Za několik dní k němu byli posláni 
dva úředníci, kteří ho vzali na vůz a vezli do města. Protože na příkaz 
prokonzula byl soud odložen na další den, jednomu z těch mužů bylo 
poručeno, aby držel Cypriána ve svém domě, ale v podstatě bez stráží. 
Mezitím se po městě rozšířila zpráva, že biskup Cyprián byl přiveden 
z vyhnanství a má být vydán smrti. Ve dvoře domu, kde byl, se shro-
máždilo mnoho křesťanů. Ovce chtěli vidět svého pastýře. Báli se, 
aby té noci prokonzul svatému něco neudělal. Seděli proto celou noc 
u dveří domu i s ženami a dětmi, ne však proto, že by chtěli vzít sva-
tého z mučitelových rukou, neboť se nemohli protivit moci prokonzu-
la a císaře, ale proto, aby uviděli svého duchovního otce a přijali od 
něj poslední požehnání. Ve svých srdcích hořeli k Božímu biskupovi 
láskou. Následujícího dne byl Cyprián vyveden z domu, a když ho 
křesťané uviděli, nepřestávali prolévat slzy. Šli za ním až k pretoriu.

Stanul před prokonzulem a ten se ho pohrdavě zeptal: „Ty jsi 
Cyprián, který ze sebe dělá patriarchu pro bláznivý lid?“ Svatý od-
pověděl: „Já jsem biskup lidu Kristova.“ Prokonzul řekl: „Císař ti při-
kazuje, abys přinesl oběť bohům.“ Svatý rozhodně odmítl: „To nikdy 
neudělám.“ Tehdy prokonzul vynesl rozsudek smrti: „Křesťanský 
biskup Cyprián ať je popraven stětím hlavy mečem.“ Když svatý bis-
kup uslyšel takový rozsudek smrti, s radostí zvolal: „Díky Bohu!“

Lidé začali na prokonzula volat: „I my s ním chceme zemřít!“ Mezi lid-
mi zavládlo rozrušení a mnoho věrných svatého se slzami následovalo.

Když přišli na místo popravy, svatý sňal svůj biskupský oděv, pokle-
kl k modlitbě, dlouho se modlil a pak všem dal požehnání pokoje. Sám 
si zavázal oči šátkem a bratři před ním rozprostřeli plátna a ubrusy, 
aby se jeho krev nevylila na zem. Svatý Cyprián sklonil svou hlavu pod 
meč a byl sťat ke cti Krista, našeho Spasitele, který je hlavou církve.

Křesťané vzali mučedníkovo tělo a za zpěvu žalmů ho nesli v slav-
nostním průvodu se svícemi a kadidlem. Důstojně ho pochovali na 
významném místě. Stalo se to roku 258.
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DUCHOVNÍ POUČENÍ 9.

MODLITBA, MODLITEBNÍ KOUTEK — DOMÁCÍ CÍRKEV

Když se díváme na hrdinský život mučedníků a svatých, ptáme 
se: Co máme dělat my pro svou spásu? Na poušť jít nemůžeme, tvrdé 
posty v současném rytmu života nezvládneme. Co po nás Bůh žádá? 
V čem máme přinést oběť, co je pro nás reálné? Bůh chce, abychom 
si denně vyčlenili konkrétní, stabilní čas na modlitbu. Ježíšovo slovo 
stále platí: „Nemohli jste alespoň jednu hodinu být se mnou? Bděte 
a modlete se!“ (Mt 26,40n)

Někteří horliví křesťané dávají na určitý čas Bohu slib, že bu-
dou například tři roky denně věnovat Bohu desátek času dne, to je 
2,5 hodiny. Čas obětovaný modlitbě není ztracený, naopak, je využitý 
nejen pro získání časného dobra a požehnání, ale hlavně pro věčnost. 
Je užitečné, když člověk zkušený v modlitbě uvede do základních 
principů modlitby a předá i modlitební modely. (pozn.: Ke svěcení 
neděle je v duchovním poučení č. 8 (str. 200) uveden modlitební řád.)

Nejdůležitější je ale vytrvat a čas věnovaný modlitbě nezkraco-
vat — neokrádat Boha. Zde platí Boží výtka: „Smí člověk okrádat 
Boha? Vy mě okrádáte. Ptáte se: ‚Jak tě okrádáme?‘ Na desátcích...“ 
(Mal 3,8) — desátky času věnované modlitbě.

Svatá hodina
Od 20:00 do 21:00 je tzv. svatá hodina, tento čas věnujeme mod-

litbě. Svatá hodina stmeluje a utvrzuje rodinu — vzájemné vztahy 
mezi manžely i mezi rodiči a dětmi.

Svatou hodinu je možné prožít takto: asi třetinu času věnujeme 
četbě životů svatých či Bible a zbytek času — v pondělí, v úterý a ve 
středu — vyznáváme hlasitě své hříchy (hněv, sebelítost, lež, lenost, 
zanedbávání povinností, ztracení času v marnostech [mobil, sociální 
sítě]), po každém vyznání se opakuje prosba: „Pane, smiluj se!“ a 
ostatní ji zopakují: „Pane, smiluj se!“ a pak zpěvem chválíme Boha 
a přitom pronášíme poděkování za konkrétní věci. Rovněž můžeme 
přednášet prosby a na ukončení dodáváme: „Prosíme tě, Pane!“

Ve čtvrtek a pátek prožíváme ve svaté hodině pravdy vztahující se 
ke Kristovu utrpení (viz brožurka Modlitební řád, https://vkpatriar-
hat.org/cz/?p=37598, str. 14, či brožurka Utrpení Páně), v sobotu 
slavný růženec a v neděli pravdy Kristova vzkříšení.

Na závěr svaté hodiny o 21. hodině dávají pravověrní biskupové 
a kněží tam, kde jsou, požehnání na čtyři světové strany především 
těm, kteří se modlili.
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Pokud jsme přijali řád svaté hodiny, snadněji se zřekneme utrá-
cení času u televize, která nám navíc skrytě vnucuje ducha tohoto 
světa. Televizi s jejím manipulačním programem dnes můžeme na-
zvat obrazem šelmy, kterému se klanějí ti, kteří jí na prvním místě 
obětují svůj drahocenný čas.

Modlitební koutek
V minulosti, před komunistickou revolucí 1917, měli v Rusku 

téměř v každé rodině tzv. červený kout (či také svatý koutek), kde 
se rodina večer scházela k modlitbám. Před ikonou Krista či Panny 
Marie s dítětem Ježíš v náručí zažehli lampičku a modlili se. Každá 
křesťanská rodina by dnes měla mít podobný modlitební koutek 
s ikonou i s malým oltáříkem a Biblí na něm. Přes den je možno 
oddělit koutek závěsem.

7 zastavení během dne
Jde o analogii tzv. modlitby hodin, kterou zachovávali i apošto-

lové i samotný Ježíš.
Kdy a jak se modlit? První modlitební zastavení je hned při vstá-

vání, pak v 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00 a před spánkem. Zá-
kladem této modlitby je vzbuzení lítosti a obrácení se k Spasiteli. 
Uvědomuji si: „Jsem svévolník, hedonista, sudič (svých bližních).“ 
Pak vzývám Ježíšovo jméno s duchovním pohledem na kříž, do pěti 
ran Kristových. Písmo zaslibuje: „Kdo by vzýval jméno Páně, bude 
spasen“. (Ř 10,13)

Na závěr modlitebního zastavení se opakuje jeden verš z Bible, 
a to třikrát. Vždy je dva týdny stejný, pak se mění.

Modlitební stráž
Ježíš vybízí k neustálé modlitbě. Jak vyplníme modlitbou 24 ho-

din dne? Tak, že se za den na modlitební stráži vystřídá 23 lidí, 
každý má svou hodinu a svatá hodina je společná. Modlitební ryt-
mus stanoví vždy jeden týden aktivní, kdy každý drží denně svou 
modlitební stráž v určenou hodinu, a další tři týdny je přerušení, 
pak zase následuje aktivní týden a po něm tři týdny bez závazku, 
a tak se to stále opakuje. Neustálou modlitbu ve dne i v noci proto 
zabezpečují čtyři stráže, 92 lidí (4×23).

V současné době prožíváme obzvlášť silné duchovní boje, a proto 
je třeba se zapojit do modlitebního zápasu a stát se členem modli-
tební stráže. Po smrti, po životním boji, tě čeká věčná odměna. Buď 
Božím bojovníkem!

Začni ve svém okolí zakládat modlitební stráže!
(viz https://vkpatriarhat.org/cz/?p=31458)
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Poušť uprostřed světa
Při četbě životů mučedníků a poustevníků čtenář vnímá jejich 

radikálnost v boji za spásu své duše. I dnes může horlivý muž či 
žena, zvláště důchodce či důchodkyně, kteří touží být s Bohem na 
poušti, si vytvořit poušť dle svých možností. Podstatou je oddělit se 
od silného a sugestivního vlivu ducha tohoto světa.

Jistý muž svědčí: „Více než před 40 lety jsem se přestal dívat na 
televizi a poslouchat rádio. Co se týče mobilního telefonu, nemám 
žádný.“

Kdo chce mít dnes zdravou psychiku a šťastný soukromý a ro-
dinný život, musí tyto zotročující prostředky, které používá duch 
tohoto světa, omezit na minimum, anebo je úplně vyřadit. To je 
hrdinství. Je to však nejen potřebné, dnes je to i nutné pro toho, 
kdo chce jít bezpečnou cestou vedoucí ke spáse. Někteří křesťané 
věrně navštěvují každou neděli bohoslužby v chrámu, ale už se 
prakticky přestali modlit. Dokonce místo večerní modlitby usínají se 
smartphonem a ráno rovněž místo aspoň krátké modlitby hned na-
vazují kontakt se světem marností. Boží království a vztah své duše 
k Bohu pokládají za nic. Nechodí v Boží přítomnosti, ale v přítom-
nosti ducha lži a marnosti světa. Nebuď otrokem lživých masmédií a 
smartphonu! Tento radikální postoj je skutečně hrdinstvím rovným 
hrdinství mučedníků a poustevníků. V ušetřeném čase komunikuj 
svými myšlenkami s Bohem a dávej Mu své problémy. Závislost na 
komunikaci se světem odvádí od Boha a je pozvolnou cestou do 
záhuby. Zbav se moderních otrokářů! Postav na první místo svůj 
vztah k Bohu a ke své nesmrtelné duši.
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SVATÝ SIMEON STYLITA STARŠÍ

Svatý Simeon (Šimon) 
se narodil v roce 390 
křesťanským rodičům 
v městečku Sis1 na hra-
nici mezi Sýrií a Kilikií. 
Povolání k zasvěcenému 
životu obdržel už v mla-
dém věku. Jednou, když 
byl na bohoslužbě, za-
padla mu do srdce tato 
slova evangelia: „Blaho-
slavení chudí duchem, 
neboť jejich je nebeské království... Blahoslavení plačící, neboť bu-
dou potěšeni... Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ 
(Mt 5,3–4.8) Po liturgii se Simeon zeptal starce, který stál vedle něj: 
„Co znamenají přečtená slova?“ Stařec mu prostými slovy vysvět-
lil, co slyšel v evangeliu, a ukázal mu na cestu k chudobě ducha, 
čistotě, Boží lásce a ctnostnému životu. Ta slova chlapce zasáhla.

Vyšel z chrámu a už se domů nevrátil. Uchýlil se na osamocené 
místo, vhodné k modlitbě. Dlouho se tam modlil a prosil Pána, aby 
mu ukázal cestu, kterou má jít, aby spasil svou duši. Po modlitbě 
usnul a měl vidění. Zdálo se mu, že kope jakýsi hluboký základ. 
Uslyšel hlas, který ho nabádal: „Kopej hlouběji!“ Kopal proto hlou-
běji. Když přestal, protože myslel, že už to stačí, znovu uslyšel hlas: 
„Kopej hlouběji!“ Znovu se namáhal, kopal, a když se v práci zastavil, 
potřetí uslyšel ten samý hlas: „Kopej hlouběji!“ Kopal, až nakonec 
uslyšel: „Zastav se, to už stačí. Jestliže chceš nyní stavět dům, sta-
věj. Pracuj však usilovně, protože bez námahy ničeho nedosáhneš.“

Toto vidění znamenalo, že místo povrchní činnosti ve světě má 
skrze vnitřní modlitbu zajet na hlubinu ve svém osobním vztahu 
ke Kristu. Až potom má v síle Ducha svatého sloužit Bohu i lidem.

1 nyní turecké město Kozan v provincii Adana
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Simeon se po tomto vidění rozhodl zasvětit svůj život Bohu, a 
proto opustil rodiče i domov. Šel do jednoho monastýru a prosil 
představeného, aby ho přijal. Představený, igumen — Timotej hned 
nesouhlasil. Chlapec však neodešel. Stál u brány monastýru ně-
kolik dní, dokud ho igumen, přemožen jeho vytrvalostí, nepřijal do 
mnišského společenství. Simeonovi tehdy ještě nebylo osmnáct let.

Přestože byl tak mladý, vyrovnal se starým mnichům, neboť vedl 
velmi umrtvený život. Za několik let přešel do jiného monastýru. 
Na novém místě se Simeon chtěl ještě více zalíbit Bohu a nelitoval 
proto svého těla, umrtvoval ho ještě více. Jedl jednou za týden, 
z palmového listí si upletl provaz, kterým si omotal tělo a nosil ho 
pod hábitem. Tento provaz se mu natolik zařízl do těla, že se mu 
udělaly velké rány. Simeon v jejich důsledku málem zemřel. Tak pro 
mladistvou nezkušenost a touhu po vnějším umrtvení upadl do se-
beklamu a pokušení, které ho málem sprovodily z života. Igumen 
mladého mnicha poučil o smyslu umrtvování těla a vysvětlil mu, že 
větší užitek a cenu má v očích Božích vnitřní umrtvení v odříkání se 
své vůle, a to i v nejmenších věcech. To mu bylo lekcí pro celý život.

Po delším čase, když Simeon duchovně vzrostl, ještě více se za-
kořenil v Kristu, získal Ducha modlitby, pokání a pravdivosti před 
Bohem, byl Pánem veden k osamocenému životu na poušti. Přišel 
k hoře blízko vesnice Talanissa a tam zůstal v malé jeskyni tři roky. 
Od té doby, co se ctihodný Simeon usídlil v jeskyni, každý rok v 
době postní nic nejedl a mnoho se modlil.

Jeskyně, v níž svatý žil, se nacházela na úpatí hory. Po třech 
letech to místo opustil a zůstal na samotné hoře. Aby odtamtud 
nesestupoval, přikoval se ke skále řetězem dvacet loktů dlouhým. 
Tak zde žil v modlitbě a v rozjímání nad Boží dobrotou.

Přišel ho sem navštívit místní biskup Meletius. Po společné mod-
litbě začali hovořit a Meletius Simeonovi řekl: „Vůlí a rozumem se 
může člověk připoutat k nějakému místu silněji než železem.“ Cti-
hodný Simeon pochopil biskupova slova, sundal ze sebe řetěz, ale 
neudělal ani krok dále od toho místa.

Dobrá pověst, kterou sv. Simeon měl, se rychle šířila a začali 
k němu přicházet lidé nejen zblízka, ale i z dalekých zemí: Perša-
né, Arméni, Gruzíni, a dokonce i Španělé, Britové a Italové. Nesli 
k němu nemocné, jiní za nemocné prosili a ještě jiní přicházeli 
souženi utrpením a pokušeními a někteří přiváděli i posedlé běsy a 
každý z nich dostával uzdravení, útěchu, duchovní užitek z pouče-
ní či jinou pomoc. Radostně pak odcházeli domů a chválili Boha. 
Ctihodný Simeon vždy přikazoval tomu, koho Bůh skrze něj 
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uzdravil: „Oslavuj Boha, který tě uzdravil! Nikdy se neodvažuj 
říkat, že tě uzdravil Simeon.“

V Římě měl sv. Simeon tak dobrou pověst, že mistři v různých 
řemeslech přibíjeli na dveře svých dílen obrázky svatého a hluboce 
věřili, že díky jeho modlitbám jim Pán požehná.

Ctihodný Simeon miloval samotu a život neustálé modlitby. Ne-
byl spokojen s takovým přílivem lidí. Aby unikl ruchu, vymyslel si 
v roce 423 tento způsob: postavil sloup a stál na něm, aby ho ne-
znepokojovali ti, kteří přicházeli. Nejprve si vybudoval sloup vysoký 
6 loktů,1 potom 12, potom 22 a nakonec 40 loktů. Nahoře si postavil 
budku, do níž se mohl vejít jeden člověk, širokou 2 lokty. Lidé mu 
vybudovali i dvě kamenná ohrazení kolem sloupu a tak svatý žil.

Byl prvním sloupovníkem. Byl to nový, do toho času zcela nezná-
mý, způsob života. Uslyšeli o něm poustevníci v Thébách a divili se 
jeho neobvyklému počínání, neboť ještě nikdo si nevymyslel takovou 
askezi, aby stál na sloupu. Začali mezi sebou vést debaty, zda tento 
nový, mimořádný způsob života, je z Božího Ducha či z vlastní pýchy 
a touhy po marné slávě. Všichni společně se shodli na tom přiká-
zat ctihodnému Simeonovi slézt ze sloupu. Když poslechne, bude 
to znak, že takový život je milý Bohu, protože kde je poslušnost, 
tam je i vůle Boží a není tam místo pro pýchu. (Pozn. K otázce 
poslušnosti je třeba dodat, že poslouchat zjevného heretika anebo 
ty, kteří se postavili proti Bohu a okupují církevní úřady, se nesho-
duje s Božím slovem, neboť platí to, co řekl apoštol Petr tehdejším 
náboženským představitelům: „Posuďte sami, zda je před Bohem 
správné, abychom poslouchali vás, a ne Jeho (Boha).“ (Sk 4,19))

Vybrali mezi sebou tři a poslali je za sv. Simeonem. Poslové přišli 
pod sloup a přikázali mu sestoupit. Boží služebník, aby to nemu-
seli opakovat dvakrát, hned vstoupil na žebřík. Když viděli takovou 
poslušnost, zvolali: „Nesestupuj, otče! Zůstaň a pokračuj tak, jak jsi 
začal. Teď vidíme, že to děláš v souladu s vůlí Boží a On sám ať ti 
žehná na hrdinné cestě a je ti Pomocníkem až do konce.“

Svatý Simeon viděl kolem sebe mnoho lidské hříšnosti a bezbož-
nosti. Jeho srdce bylo naplněné láskou k Bohu a touhou po spáse 
nesmrtelných duší. Svým pokáním, modlitbou a umrtvováním toužil 
vynahrazovat Bohu lidská provinění. Nic víc nemohl udělat. Modlil 
se za obrácení duší a duchovní probuzení. Pán vyslýchal svého slu-
žebníka a přiváděl k Simeonovi tisíce lidí. I z pohanských národů za 
ním přicházely celé zástupy. Mnoho lidí obrátil z bludné víry a ty, 

1 loket = asi 45 cm
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kteří žili v hříchu, uvedl na cestu pravdy, takže pohané po tisících 
přijímali křest. Přinášeli své modly, u sloupu je rozbíjeli a dupali 
po nich. Císaři k němu posílali posly s listy a vládci pohanských 
kmenů si za ním přicházeli pro radu. Svatý Simeon stál na sloupu 
i v žáru i v chladu a ve dne i v noci se modlil k Bohu. Učil a hlásal 
evangelium spásy v Ježíši Kristu. Naučil lidi utíkat od pozemské 
marnosti, chránit se hříchu a dbát nejprve o spásu své duše.

Biskup Teodoret napsal: „Popsat to, co udělal sv. Simeon pro 
spásu lidských duší, je nemožné. Nejvíce ale všechny udivoval svou 
trpělivostí. Ve dne i v noci vytrvale stál a modlil se. Před církevními 
svátky se od západu slunce až do rána modlil s rukama zvednutýma 
vzhůru. Byl pokorný a dobrý.“

Svatý Simeon udělal velmi mnoho pro dobro církve. V listech, které 
psal vládcům a císařům, vystupoval proti pohanství i židovskému rou-
hání a bojoval s herezemi. Nástupce Theodosia, císař Marcian (450–
457), manžel sv. Pulchérie,1 byl mimořádně zbožný. Často přijížděl za 
ctihodným Simeonem v prostém oděvu, aby nevzbuzoval pozornost 
a mohl nějaký čas v pokoji pobýt se svatým v modlitbě a rozhovoru.

Když císařovna Eudokie, vdova po Theodosiovi II., přebývala v 
Jeruzalémě, upadla do Eutychovy hereze. Zatoužila však obrátit 
se na svatou víru a napsala proto ctihodnému Simeonovi dopis 
s prosbou o radu. Simeon ji poslal za sv. Eutymiem Velikým. Pro 
jeho modlitby a poučení se císařovna vrátila k svaté víře a usmířena 
s Bohem pokojně završila svůj život.

Simeon rovněž obrátil z nestoriánské hereze k pravé víře an-
tiošského patriarchu a některé odloučené biskupy a přesvědčil je 
přijmout závěry Chalcedonského koncilu.

Po určitém čase Pán dopustil na svatého zkoušku, aby ho ještě 
více utvrdil v pokoře. Zjevil se mu ďábel v podobě anděla světla 
s ohnivým vozem a koňmi, jako by sestupoval z nebe a řekl: „Slyš, 
Simeone, poslal mě k tobě Bůh nebe a země, jak vidíš s vozem a 
koňmi, abych tě vzal do nebe jako Eliáše. Jsi takové cti hoden pro 
svatost svého života a již nadešla hodina, abys okusil plody své práce 
a přijal korunu chvály z ruky Páně. Pojď, neprodlévej Pánův služeb-
níku, abys spatřil svého Stvořitele a poklonil se Mu, neboť tě stvořil 
ke svému obrazu. Také andělé a archandělé s proroky, apoštoly a 
mučedníky tě touží spatřit.“

Když to a mnoho podobného běs říkal, svatý nepoznal ďábelské 
pokušení a řekl: „Pane, ty chceš mě, hříšníka, vzít do nebe?“ Zvedl 
pravou nohu, aby nastoupil na ohnivý vůz, ale zároveň pozvedl pra-

1 viz 8. září, str. 438
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vou ruku a přežehnal se znamením svatého kříže. Ďábel s vozem a 
koňmi okamžitě zmizel jako prach smetený větrem. Jakmile sv. Si-
meon uviděl, že to byl ďábelský podvod, ze srdce se kál a určil si jako 
pokání stát celý rok jen na té noze, kterou chtěl nastoupit na vůz. Ďá-
bel nemohl snést takové hrdinství a zasáhl jeho nohu zlou chorobou.

Bůh dal sv. Simeonovi moc dělat zázraky a předpovídat budouc-
nost. Lupič z Antiochie jménem Jonatán, který zabil mnoho lidí a 
vyraboval mnoho domů, byl pronásledován vojskem, které vyslalo 
město Antiochie, aby ho dopadli a předali smrti. Hledal skrýš a tak 
přiběhl až k sloupu sv. Simeona. Hořce zde plakal. Svatý na něj 
z výšky zavolal: „Kdo jsi? Odkud a proč jsi sem přišel?“ On odpově-
děl: „Jsem lupič Jonatán, napáchal jsem mnoho zla, mnoho lidí jsem 
zabil a okradl, přišel jsem, abych se kál za své hříchy a našel u tebe 
útočiště.“ Když to řekl, právě přišli vojáci, kteří ho stíhali, a zavolali 
na ctihodného Simeona: „Vydej nám, otče, našeho nepřítele a lupiče, 
neboť už jsou ve městě připraveny šelmy, aby ho roztrhaly.“ Simeon 
jim odpověděl: „Mé děti, já jsem ho sem nepřivedl, ale poslal ho sem 
Bůh, který touží po jeho pokání. Když budete moci vejít dovnitř za 
ohrazení a zajmout ho, zkuste to. Já vám ho nemohu vyvést, protože 
se bojím Toho, který ho ke mně poslal.“

Ctihodný otec poslal vojáky zpět do města a nikdo se neodvažoval 
protivit se jeho vůli. Svatý Simeon promluvil loupežníkovi do duše 
a hned z jeho očí kanuly slzy lítosti. Sedm dní oplakával své hříchy 
a padal v modlitbě před Bohem tváří k zemi. S pláčem vyznával své 
hříchy a kál se. Všichni, kteří tam byli a viděli jeho pokání a pláč, 
byli velmi pohnuti. Svatý Simeon mezitím prosil za Boží odpuštění 
pro hříšníka. Po sedmi dnech Jonatán zvolal k svatému: „Otče, kdy 
mi přikážeš odejít?“ Otec řekl: „Vrátíš se znovu ke zlým skutkům?“ 
„Ne otče, ale můj čas přišel.“ A tak v rozmluvě s ním odevzdal svého 
ducha Bohu. Když vojáci přišli podruhé, aby lupiče násilně odvedli, 
našli ho již mrtvého. Svatý jim řekl: „Ten, který ho ke mně přivedl, 
ho i s nebeským vojskem vzal očištěného pokáním k sobě.“

Ctihodný otec žil na sloupu kolem čtyřiceti let. Učedník sv. Sime-
ona, Antonín, popsal smrt svého učitele takto: „Byl pátek, lidé jako 
obvykle čekali na požehnání, ale svatý z budky nevycházel. Když 
se neukázal ani druhého dne, vystoupil jsem na sloup, pohlédl na 
něj a on stál jako obvykle s rukama pozvednutýma k nebi. Jen jeho 
obličej zářil mimořádným světlem. Myslel jsem, že se modlí duchem a 
neodvažoval jsem se ho vyrušovat. Všiml jsem si však, že tělo stojí ne-
pohnutě. Dotkl jsem se ho a pochopil, že ho Pán povolal do své slávy.“

Svatý Simeon zemřel ve svých 70 letech v roce 459.
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SVATÝ MUČEDNÍK MAMANS1

V Pafl agonii2 ve měs-
tě Gangra3 žil bohatý a 
urozený křesťan z patri-
cijského rodu jménem 
Teodot. Jeho manželka 
se jmenovala Rufi na. Vy-
znávali svou víru přede 
všemi a mnohé k ní přivá-
děli. Byli udáni a prefekt 
města přikázal zajmout 
Teodota a odeslat ho do 
Caesareje v Kappadokii 

k místodržiteli Faustovi. Ten ho uvrhl do vězení.
Rufi na, přestože čekala dítě, následovala svého manžela do vězení 

a trpěla s ním pro Krista. Teodot znal slabost svého těla a věděl i o 
krutosti mučitele. Toužil raději zemřít než zradit Krista, kdyby ne-
vydržel tak těžká muka. Začal se proto modlit těmito slovy: „Pane, 
Bože zástupů, Otče Tvého milovaného Syna, velebím Tě a oslavuji, 
neboť jsi mě učinil hodným být pro Tvé svaté jméno uvržen do tohoto 
žaláře. Prosím Tě proto, Pane, Ty znáš mou slabost, přijmi proto mou 
duši, aby se ďábel nikdy nechlubil mou zradou.“

Pán vyslyšel svého služebníka a hned vzal jeho duši k sobě. 
Rufi na, naplněná smutkem nad manželovou smrtí, předčasně po-
rodila syna, a když hleděla na dítě i na mrtvé tělo manžela, rovněž 
prosila Boha, aby ji osvobodil z tohoto dočasného života a přijal do 
svých věčných příbytků. A Bůh vyslyšel její modlitbu. Tak dítě zů-
stalo sirotkem, ale Pán se o ně staral. Skrze svého anděla rozkázal 
ve vidění ctnostné a zbožné vdově jménem Ammia, aby pochovala 

1 také nazýván Mamas či Mames
2 římská provincie na břehu Černého moře mezi Bithýnii a Pontem
3 město Çankırı
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těla svatých vyznavačů a chlapečka vzala k sobě. Zamilovala si ho 
jako vlastní dítě, neboť byla bezdětná. Vychovávala ho křesťansky. 
Dítě rostlo, ale pět let nemluvilo. Pak k Ammii, která byla jeho 
druhou matkou, promluvilo slovo: „Mama!“ Od té doby mu začali 
říkat Mamans. Ammia ho dala do školy, aby se naučil číst a psát 
a on brzy překonal své vrstevníky natolik, že všichni žasli nad jeho 
bystrým rozumem.

V té době v Římě vládl císař Aurelianus (270–275), který všechny 
nutil klanět se běsům, a to nejen muže a ženy, ale i malé děti, neboť 
si byl vědom, že je snadné je přesvědčit, aby spáchaly jakýkoli zlý 
skutek. Mnoho chlapců i mladíků se podřizovalo vůli císaře, ale ti, 
kteří chodili do školy s Mamantem, císařovy příkazy neplnili, protože 
si brali Mamanta za vzor. Vyprávěl svým spolužákům o nerozum-
nosti modlářství a naučil je poznání Pána Ježíše, jehož sám poznal. 
Mamantovi bylo tehdy patnáct let a osiřel už i po druhé své matce, 
Ammii, která svému přijatému synovi, jako jedinému dědici, zane-
chala zde na zemi mnoho majetku a odešla do nebeského bohatství, 
které je připraveno těm, kteří milují Boha.

Mamanta udali tehdejšímu prefektovi Caesareje Démokritovi a on 
nařídil, aby k němu chlapce okamžitě přivedli. Když byl předveden, 
Démokritos se ho nejprve zeptal, zda je křesťan, a když je, proč ne-
jenže sám se neklaní bohům, ale i chlapce, s nimiž se učí, přivádí ke 
křesťanské víře. Mamans nebojácně odpověděl: „I když jsi věkem 
starší, pravého Boha, Ježíše Krista, jsi nepoznal. Zbloudil jsi 
z pravé cesty a jsi natolik zatemněný, že nemůžeš pohlédnout 
na Světlo pravdy, protože uctíváš běsy a klaníš se mrtvým a 
hluchým modlám. Já se od mého Pána Ježíše nikdy neodvrátím 
a snažím se k Němu přivést každého, koho mohu.“ Démokritos 
se udivil takové odpovědi a s hněvem přikázal odvést svatého do 
modlářského chrámu, aby tam přinesl oběti bůžkům. Chlapec však 
odpověděl: „Neměl bys mě urážet: pocházím z patricijského rodu.“ 
Když se prefekt dozvěděl, že mladík skutečně pochází ze vznešeného 
rodu, bál se ho mučit, a proto ho rozkázal svázat a odeslat k císaři.

Když přivedli Mamanta před Aureliana, začal ho všemožně nutit 
k modlářství, výhružkami i sliby: „Když přistoupíš k velkému Sera-
pidovi, a přineseš mu oběť, ó překrásný mladíku, budeš s námi žít 
v paláci a budeš vychováván císařsky. Všichni tě budou ctít a chválit 
a budeš skutečně blažený. Jestliže mě však neposlechneš, krutě ze-
mřeš.“ Chlapec mu mužně odpověděl: „Nebudu se klanět bezduchým 
modlám, které vy uctíváte jako bohy! Jste pošetilí, protože se klaníte 
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dřevu a kamení, a ne živému Bohu. Věz, že všechna tvá dobra, 
dary a pocty, které mi slibuješ, by se pro mne staly těžkými 
mukami, kdybych si je zamiloval místo Krista. Těžká muka, 
kterými mi hrozíš kvůli Kristu, se mi však stanou velkým dobrem, 
neboť zemřít pro Krista je lepší než pocty a majetky.“ Tak směle mluvil 
sv. Mamans před císařem, neboť v mladém těle měl rozum zralého 
muže a nebojácné srdce. Boží moc ví, jak i z malého chlapce učinit 
vítěze nad Goliášem a jak si z úst dětí připravit chválu. Mamanta 
nepřemohla slova zločinného císaře, nesvedl ho dary ani nezastra-
šil mukami. Naopak, muka přijímal z celého srdce, toužebněji než 
všechny dary.

Mučitel se rozhněval a rozkázal, aby ho bez milosti bili. Přitom 
ho začal navádět: „Jen ústy řekni, že přineseš oběť bohům a hned 
budeš od muk osvobozen.“ On odpověděl: „Ani srdcem, ani ústy 
se neodřeknu Boha a mého Krále, Ježíše Krista, i kdybys mě 
podrobil i tisíckrát více ranám. Vím, že utrpení mě jen těsněji 
spojí s mým Pánem, po kterém toužím.“ Aurelianus rozkázal pálit 
mučedníkovo tělo pochodněmi, ale oheň se ho ani nedotkl. Vymyslel 
proto další muka — bít svatého kamením. On však, posilněn Boží 
milostí, s radostí vše trpěl z lásky ke Kristu. Císař viděl, že ničeho 
nedosáhne a odsoudil Kristova služebníka k smrti utopením v moři. 
Když už svatého vedli, zjevil se mu jako blesk Pánův anděl. Vojáci 
ze strachu sv. Mamanta pustili a utekli. Anděl vzal mučedníka a 
zavedl ho na vysokou horu na poušti nedaleko Caesareje. Tam mu 
přikázal žít.

Mamans začal poustevnický život čtyřicetidenním postem. Zá-
zračným způsobem obdržel svaté evangelium. Přicházely za ním 
šelmy a také divoké kozy přibíhaly do jeho jeskyně, aby je podojil. 
Z jejich mléka dělal sýr pro sebe i pro chudé. Zpráva o poustevní-
kovi se roznesla po celém městě. Pohané ho však udali Alexandrovi, 
místodržiteli Kappadokie, a ten poslal vojáky, aby ho zajali, protože 
myslel, že je čarodějník. Vojáci svatého neznali, a když ho uviděli u 
jeskyně, zeptali se ho, jestli neví, kde tady žije poustevník Mamans. 
Svatý je pozval do jeskyně a pohostil je sýrem a mlékem. Zatímco 
vojáci jedli, začali přicházet laně a divoké kozy. Mamans nadojil 
mléko, dal vojákům, aby se napili, a sám se šel modlit. A tu se začala 
shromažďovat další zvířata a šelmy. Když je vojáci spatřili, vyděsili 
se, odhodili jídlo a běželi k Mamantovi. Řekl jim, aby se nebáli, a 
oznámil, že on je Mamans, jehož hledají. Oni mu řekli: „Chceš-li jít 
k místodržiteli, pojď s námi, a pokud ne, nech nás jít, protože se tě 
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neodvažujeme vést. Prosíme tě však, aby nám zvěř neublížila.“ On 
je uklidnil a odvětil: „Vy jděte jako první a já půjdu za vámi.“ Vojáci 
tedy šli a čekali na jeho příchod u bran města, neboť plně věřili jeho 
slovům a nemohli si o něm ani pomyslet něco špatného. Mamans 
vzal s sebou lva a šel s ním do města. Když vešel do města, lev zůstal 
za branou. Vojáci vzali Mamanta a předvedli ho před místodržícího 
Alexandra.

Když místodržitel uviděl svatého, zeptal se ho: „To ty jsi ten čaro-
děj, o kterém jsem slyšel?“ Svatý odpověděl: „Jsem služebník Ježíše 
Krista, který všem, kdo v Něho věří, i těm, kteří plní Jeho vůli, dává 
spásu. Okultisty a čaroděje i ty, kteří se klaní modlám, však vydává 
pekelnému ohni. Pověz, proč jsi mě k sobě zavolal?“ Alexandr řekl: 
„Proto jsem tě k sobě zavolal, protože jsem o tobě slyšel, že svým ča-
rováním krotíš divoké šelmy, mezi kterými žiješ, a dáváš jim příkazy, 
jako by byly rozumnými bytostmi.“ Svatý Mamans odvětil: „Kdo slouží 
jedinému, živému a pravému Bohu, nemůže mít žádné společenství 
s modláři a zločinci. I já jsem si proto raději zvolil život s šelmami v 
divočině než s vámi. Vy jste mnohem hloupější než šelmy, protože 
neuctíváte pravého Boha a mučíte a zabíjíte Jeho služebníky.“

Místodržitele ovládla zlost a přikázal natáhnout svatého mučední-
ka na skřipec, bít ho a železnými hřebeny drásat jeho tělo. On mlčky 
mužně trpěl, jen pozvedal své oči vzhůru a modlil se. Najednou se 
ozval hlas z nebe: „Buď silný a odvážný, Mamante!“ Ten hlas sly-
šelo mnoho věřících a utvrdili se ve víře. Pak mučedníka uvrhli do 
temnice, kde už bylo čtyřicet mužů. Když zeslábli hladem a žízní, 
svatý se pomodlil a najednou vletěl okénkem holub a nesl v zobáku 
nebeský chléb. Položil ho před Mamantem a odletěl. Tento pokrm se 
zázračně rozmnožil pro všechny vězně jako kdysi mana na poušti. 
A znovu o půlnoci, když se svatý modlil, otevřely se dveře věznice, 
takže mohli všichni vězni vyjít. On však toužil trpět pro Krista a 
zůstal ve vězení sám.

Uvrhli ho pak do ohnivé pece. Mučedník v peci zpíval a chválil 
Boha. Byl tam tři dny, dokud pec zcela nevychladla. Po třech dnech 
se místodržitel dozvěděl, že Mamans je v peci živý, podivil se a řekl: 
„Ó, jak velký je to čaroděj, že ani oheň se ho nemůže dotknout.“ Mno-
ho lidí, kteří to viděli, poznali pravého Boha a věděli, že On jediný 
učinil tento velký zázrak.

Bláznivý místodržitel však nechtěl poznat všemohoucího Boha, 
rouhal se Duchu svatému a vše připisoval čárám. Odsoudil svaté-
ho, aby byl předhozen šelmám. Nejprve na něj vypustili hladovou 
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medvědici. Ta přiběhla, poklonila se svatému, lehla si u jeho nohou 
a objala je. Pak vypustili pardála, ale i on krotce objal mučedníkovi 
krk a olízal mu pot z čela. Tu přiběhl Mamantův lev. Skočil do arény 
a lidským hlasem promluvil ke svatému, neboť Bůh mu dal promlu-
vit, jako kdysi Bileámově oslici, aby ukázal svou všemohoucí sílu: 
„Ty jsi můj pastýř, který mě pásl na hoře.“ Jakmile to řekl, vrhl se 
na modláře a mnoho z nich roztrhal, takže i sám místodržitel sotva 
unikl. Svatý pak zkrotil lva a poslal ho zpět do pustiny.

Místodržitel znovu vzal svatého, držel ho v poutech, znovu ho 
vyvedl do arény. Vypustil na něj svého lva, velmi zlého, ale i ten zjihl 
a lehl si k mučedníkovým nohám. Zatvrzelí pohané to viděli, v hněvu 
skřehotali zuby a házeli po svatém kamení. Nakonec modlářský žrec 
probodl Mamantovi trojzubcem břicho. Smrtelně zraněn, z posled-
ních sil vyšel za město, kde v nejbližší jeskyni s radostí odevzdal 
svého ducha do rukou Pána, za něhož trpěl. Tak sv. Mamans přijal 
korunu mučednictví. Stalo se to v roce 275.

Jeho svaté ostatky věřící pochovali na témže místě. Dělo se tam 
mnoho zázraků, jak svědčí sv. Basil Veliký ve své promluvě k lidu 
(Beseda 26): „Obracejte se v modlitbách ke svatému mučedníku Ma-
mantovi, jehož máte za pomocníka. Kdo ho vzývá, tomu vpravdě po-
může. Zbloudilé ve víře uvede na cestu pravdy. Komu děti duchovně 
zemřely, znovu je vrátí k životu. Nemocné uzdraví a prodlouží jim 
tak život. Všichni společně, jak jsme se tu sešli, vzdejme chválu mu-
čedníkovi!“

Když byl císař Julián Odpadlík (360–363) ještě mladý, dělal ze 
sebe křesťana, přestože byl srdcem pohan. Začal svatému mučed-
níku Mamantovi budovat nad jeho hrobem chrám. Nedělal to ze 
zbožnosti, ale kvůli marné slávě a v pokrytectví. Tehdy to, co bylo 
postaveno ve dne, bylo v noci zničeno. Ráno nacházeli vše jako 
vichrem rozházené a rozsypané. Stalo se to proto, že svatý nechtěl, 
aby mu budoval chrám ten, který bude brzy pronásledovat pravou 
víru.

Pane, dej nám na modlitby tvého mučedníka Mamanta milost, 
abychom v tomto těžkém čase vytrvali ve spasitelné víře do konce 
a abychom Tě oslavovali s Otcem i Duchem svatým na věky věků. 
Amen.
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SVATÁ MATYLDA, KRÁLOVNA

V dějinách polabských Slovanů za-
nechal smutnou paměť výbojný ně-
mecký král Jindřich I. Ptáčník, vrstev-
ník sv. Václava (923–935). Vtrhl také 
do Čech, ale naštěstí kníže sv. Václav 
poznal velké nebezpečí, které Čechům 
hrozilo, a proto svolil, že bude odvádět 
Jindřichovi mírný roční poplatek, kte-
rým ho usmířil.

Hrabivému a hněvivému králi Jind-
řichovi stála po boku jako anděl stráž-
ný jeho manželka Matylda, která se 
snažila svou zbožností, tichostí a láskou 
krotit jeho hněv a zušlechťovat jeho drs-
nou povahu.

Matylda byla dcerou saského hrabě-
te Dětřicha a dánské hraběnky Reinhil-
dy. Nábožní rodiče ji dali na vychování 
do Herfordského kláštera ve Vestfálsku, 
kde jejich dceruška pod správou abatyše Matyldy, své babičky, 
dospívala ve zbožnosti a svatých ctnostech. Roku 913 měla svatbu 
a zanedlouho se stala mocnou královnou. Tato hodnost ji ale ne-
zaslepila. V klášteře se naučila pokoře, tichosti a lásce k bližním 
a zůstala i na trůně skromnou a milosrdnou. Trávila často i noční 
hodiny na modlitbách a svatých rozjímáních, byla ke každému 
vlídná a laskavá, vykonávala ruční práce, bděla pečlivě nad svou 
čeledí a učila ji ctnostnému životu. Sytila hladové, navštěvovala a 
podporovala nemocné a ujímala se nevinně pronásledovaných.

Matylda měla tři syny a dvě dcery, které pečlivě vychovávala. 
Když král Jindřich roku 936 umíral, poděkoval před svými dvořany 
a služebníky Matyldě, že mu dávala moudré rady, krotívala jeho 
hněv, odvracela ho od nespravedlnosti, nakláněla k milosrdenství 
a zbožně vychovávala děti. Když vypustil ducha, Matylda za něho 
hned dala sloužit mši svatou a pak promluvila k synům Otovi a 
Jindřichovi: „Přestaňte se hádat o pomíjitelnou královskou 
hodnost. Na svém otci vidíte, jaký konec má všechna pozemská 
sláva. Blahoslavený, kdo dychtí po nehynoucích a věčných 
věcech, proto se nestarejte, kdo z vás bude panovat, ale mějte 
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na paměti slova Páně, že kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo 
se ponižuje, bude povýšen.“

Starší syn Oto pak usedl na trůn a závistiví dvořané mu namlu-
vili, že prý Matylda nahromadila ohromné jmění, kterým plýtvá na 
zahálčivé lidi. Ota i jeho bratr Jindřich, kterého matka obzvlášť 
milovala, uvěřili pomluvačům a odňali matce její majetek. Tím se 
královna ocitla v chudobě. Více ji však rmoutil nevděk obou synů, 
zvláště mladšího Jindřicha. Odebrala se do své vlasti ve Vestfálsku, 
kde žila v chudobě a pokoře.

Král Ota poznal, že s matkou se od něho vzdálilo i Boží požehnání, 
uznal svou chybu a poslal k ní posly s prosbou, aby se vrátila, a vyjel 
jí s bratrem Jindřichem naproti. Jakmile bratři uviděli svou matku, 
sestoupili s koní poklekli před ní a prosili za odpuštění. Matylda je 
objala a s pláčem řekla: „Upokojte se, kdybych tuto zkoušku pro své 
hříchy nezasluhovala, Bůh by jí na mne nedopustil!“ Od té doby žila 
Matylda se syny v lásce a nerušené svornosti.

Roku 955 dostala v Quedlinburgu zprávu, že její milovaný syn 
Jindřich zemřel. Od té chvíle zcela odumřela tomuto světu. Matylda 
založila několik panenských klášterů. Soumrak svého života strávila 
neúnavnou péčí o kláštery a vychováváním vnuků a vnuček. Její 
nejmladší syn Bruno se stal arcibiskupem v Kolíně nad Rýnem a 
vnuk Vilém arcibiskupem Mohučským.

Matylda předvídala svou smrt a odebrala se do Quedlinburgské-
ho kláštera. Naposledy přijala z rukou svého vnuka Viléma svaté 
svátosti, dala se položit na žíněné roucho na zem, posypala si hlavu 
popelem a zesnula v Pánu 14. března 968.

(Její památka se slaví 14. března.)
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SVATÝ BISKUP A MUČEDNÍK ANTIM

Rodištěm sv. Antima bylo město Nikomedie,1 hlavní město vý-
chodního impéria, rezidence císaře Diokleciána v oblasti Bithýnie 
na břehu Marmarského moře. Už z mladých let vyjevoval ctnosti 
dobrého křesťana. Od dětství rostl v pokoře a lásce k Bohu i bliž-
ním. Když se stal zralým mužem, vyznačoval se zbožným životem.

Poté, co svatý biskup Cyril Nikomedijský v roce 293 odešel k Pánu, 
vybrala církevní obec v Nikomedii za svého pastýře Antima. Svatý 
Antim vedl nikomedijskou církev jako dobrý pastýř cestou spásy. 
Téměř celé své stádo přivedl Bohu v mučednických korunách. Ve 
východních krajích tehdy zuřilo velké pronásledování křesťanů, a 
zvláště v Nikomedii, kde sídlili zločinní císaři Dioklecián a Galerius. 
Zde sv. Antim všechny povzbuzoval a posiloval k mučednickému 
hrdinství: „Patří se, abychom zde trochu trpěli pro Krista, kte-
rý mnoho trpěl za nás. Vyznejme Ho zde před lidmi, aby On 
nás vyznal před svým Otcem na nebesích. Zde ho před lidmi 
oslavujme, aby On nás oslavil před svými anděly. Zemřeme 
jen dočasně, abychom žili věčně. Nebojme se mučitelů, kteří 
zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.“ Mnoho věřících, posíleno 
těmito slovy světce, odvážně podstupovalo těžká muka pro nejslad-
šího Ježíše, svého Pána.

Tehdy dolehlo na křesťany těžké soužení, protože z neznámých 
důvodů vzplanul císařský palác a jeho velká část shořela. Pohané to 
svedli na křesťany a tvrdili, že křesťané podpálili palác z nenávisti. 
Tehdy císařova zloba dosáhla vrcholu a vydal nařízení, aby křesťané 
byli krutě pronásledováni a podrobováni mukám. Hledali především 
sv. Antima, aby ho zabili. Bůh však chránil jeho život. Přebýval ve ves-
nici Omana, odkud svými listy povzbuzoval věřící, aby se pevně drželi  
víry. Právě tehdy bylo ve svátek Kristova narození zaživa upáleno 
v chrámu dvacet tisíc křesťanů.2 Ostatní věřící byli uvrženi do temnice.

Antimovým dopisem se nadchl také chrabrý voják jménem Zeno. 
Přede všemi označil císaře Galeria za modláře právě ve chvíli, kdy při-

1 současné město Izmit, Turecko
2 památka 28. prosince, viz IV. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, str. 445
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nášel oběti bohům. Hlasitě na něj z vysokého místa zavolal: „Císaři, 
proč se klaníš bezduchým modlám? Proč vzdáváš čest ďáblu? Copak 
nevíš, že je jen jeden pravý Bůh, Bůh křesťanů, jenž bude oslavován na 
věky věků?“ Do Galeria jako by udeřil blesk, hned rozkázal zajmout 
Kristova vyznavače, bít ho kamením po tváři a vyříznout mu jazyk. 
Polomrtvého ho vyvlekli za město a sťali mu hlavu. Jeho příklad dodal 
odvahu jiným. Někteří z císařských hodnostářů a služebníků rovněž 
začali hlasitě oslavovat Krista Spasitele a byli za to uvrženi do vězení.

Když se sv. Antim dozvěděl o jejich uvěznění, napsal jim dopis 
a povzbuzoval je k vytrvalosti. Dopis předal po jáhnu Teofanovi. 
Vězniční stráž však Teofana chytla a předvedla před císaře. Svatý 
jáhen směle vyznal Ježíše Krista a ani v nejtěžších mukách nepro-
zradil, kde je ukryt sv. Antim. Nakonec Teofana na rozkaz císaře 
zabili kamením a šípy. V tom čase i Eutymius, který svým učením 
přivedl mnoho lidí ke Kristu a k mučednickému hrdinství, přijal po 
mnoha mukách v Nikomedii smrt mečem. Zrovna tak přišel čas i 
pro sv. Antima, aby za svého Pána přijal mučednickou smrt. Císař 
se dozvěděl, kde se sv. Antim skrývá a přikázal ho uvěznit.

Když vojáci přišli do vesnice, potkali sv. Antima a jeho samého se 
na něj zeptali: „Kde bydlí Antim, křesťanský učitel?“ On je vzal do své-
ho domu a řekl: „Povím vám o Antimovi a vydám vám ho do rukou, jen 
si trochu odpočiňte po cestě.“ Laskavě je pohostil, dal jim odpočinout 
a pak řekl: „Já jsem ten, koho hledáte. Vezměte mě a veďte k tomu, 
který vás poslal.“ Když to vojáci uslyšeli, velmi se podivili. Bylo jim 
Antima líto a styděli se před ním, proto mu řekli: „Nevezmeme tě 
s sebou, ale radíme ti, aby ses schoval, a my Galeriovi povíme, že jsme 
Antima hledali a nenašli.“ Svatý Antim je ale přesvědčil, aby to neří-
kali a dobrovolně šel s nimi. Po cestě jim hlásal Ježíše Krista a Pán 
tak zasáhl jejich srdce, že se obrátili a z jeho rukou přijali křest sva-
tý. Tak dobrý pastýř dokonce i tehdy, když věděl, že ho čekají krutá 
muka, se staral ne o sebe, ale o to, aby duše jiných přivedl ke spáse.

Když Antim vešel do města, bylo Galeriovi oznámeno, že už je zde. 
Ten rozkázal, aby ho k němu přivedli. Předtím císař přikázal, aby 
připravili všechny mučicí nástroje a položili je před Antimem, pro-
tože ho chtěl zastrašit, aby, když je uvidí, přiklonil se k modlářství.

Začal se ho ptát: „Ty jsi Antim, který říká, že prostý muž jménem 
Kristus, který byl ukřižován, je jediným pravým Bohem a že naši velcí 
bohové jsou jen kámen a dřevo? Chceš-li žít a uniknout mukám, při-
kazuji ti poklonit se velkým bohům!“ Antim se při pohledu na mučicí 
nástroje usmál a na mučitelova slova odpověděl: „Nejprve jsem se 
smál vašim modlám, které nazýváte bohy, teď se směji tvé velké po-
šetilosti, neboť doufáš, že mě odvrátíš od mého Stvořitele, který i tebe, 
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nevděčné stvoření, stvořil podle svého obrazu. Proč jsi mě k svému 
soudu nechal přivést spoutaného a dal jsi mi před oči nástroje muče-
ní? Copak mě tím chceš zastrašit, abych se lekl a podřídil se tvému 
bezbožnému příkazu? Tím vším mě nemůžeš zastrašit, neboť já toužím 
za svého Pána Ježíše vydat svůj život. Předkládej své nabídky ma-
lodušným, zbabělým a těm, pro něž je tento dočasný život vel-
kou útěchou a jeho ztráta velkou mukou. Mě však tím neděs.“

Když to svatý řekl, mučitel rozkázal tlouci ho kamenem po krku. 
Antim vděčně přijal toto bití jako počátek utrpení pro Krista. Toužil 
ještě po větších ranách, neboť měl před očima nebeskou odměnu, a 
císaři, aby ho více rozhněval, řekl: „Bohové, kteří nestvořili nebe ani 
zemi, ať zahynou!“ Ta slova pronikla mučitelovo srdce, takže nařídil, 
aby žhavými a ostrými železnými špicemi provrtali Antimovi nohy. 
Ta muka však byla svatému veselím. Radoval se a chválil Boha, že 
ho učinil hodným trpět pro jméno Ježíše Krista.

Galerius pak rozkázal rozložit po zemi ostré střepy, strhnout 
z mučedníka oděv, hodit ho na ně a krutě ho bít holí, aby mu 
dvojnásobná bolest pronikala srdce — shora od bití holí a zdola 
od ostrých střepů. Svatý Antim děkoval Bohu a zpíval: „Děkuji Ti, 
Pane, věčný Králi, Tys mě opásal statečností k boji, pode mě srazils 
mé protivníky.“ A císaři řekl: „Věz, ničemo, že za tvé modlářství 
a muka, kterým podrobuješ křesťany, tě čeká věčná záhuba 
v pekle spolu s tvými modlami, což jsou démoni.“

Těmi slovy Antim mučitele ještě více rozlítil, takže přikázal, aby ho 
přivázali ke kolu, točili jím a pálili ho ohněm. Když to sluhové začali 
dělat, přivázali Antima ke kolu a rozložili oheň, najednou popadali 
jako mrtví. Kolo se zastavilo, oheň přeskočil na ně a popálil je. Stě-
žovali si mučiteli: „Když jsme začali otáčet kolem a zapálili pod ním 
oheň, najednou vedle nás stanuli tři zářiví muži a slyšeli jsme, jak 
říkají: ‚Neboj se, služebníku Boží, Antime!‘ a když pohlédli na nás, 
zmocnil se nás hrozný strach, a navíc nám oheň zpod kola vyšlehl 
do tváře a popálil nás.“ Mučitel však to vše připsal čarodějnictví. 
Nařídil sejmout sv. Antima z kola a hrozil mu stětím sekyrou, když 
nepřinese oběť bohům.

Jakmile mučedník uslyšel o stětí sekyrou, zaradoval se a vroucně 
prosil Boha, aby mu dal milost setkat se se svými věřícími, kteří ho 
do nebe předešli a již obdrželi mučednickou korunu. Avšak ještě 
než vydal rozsudek, zločinný císař rozkázal odvést už polomrtvého 
Antima v okovech do žaláře a uvrhnout ho do cely k uvězněným 
lupičům. Když se tam sv. Antim probral z bezvědomí, první, co začal 
dělat, bylo, že s nimi mluvil o Bohu. Lupiči neznali nic kromě hří-
chu a zloby, ale svatý biskup tak pohnul jejich srdci, že se otevřeli 
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poznání pravdy, začali činit pokání a přijali z jeho rukou křest. Když 
se to mučitel dozvěděl, ihned Antima odsoudil k smrti.

Svatý šel na popravu plný radosti, řekl: „Teď je čas mé veselosti, 
teď se naplňuje má touha, teď se mi otevírají dveře věčného života! 
Nechť vyjdu z těla a vejdu k Pánu a nasytím se, až se mi zjeví Jeho 
sláva!“ Svatý Antim přišel na místo popravy a poprosil ještě o čas 
k modlitbě. Pomodlil se, sklonil svou svatou hlavu a na rozkaz císaře 
mu byla useknuta sekyrou. Tak přijal konec svých muk za Krista 
3. den měsíce září roku 303. Když nastal večer, někteří z věřících 
tajně přišli, vzali jeho mučednické tělo a důstojně ho pochovali.

SVATÝ JAN POSTNÍK, PATRIARCHA 
KONSTANTINOPOLE

Svatý otec Jan žil za vlády císařů 
Justina II., Tiberia II. a Maurikia (6. sto-
letí). Byl zbožný, bohabojný, dobrotivý 
k chudým a poutníkům. Jednou přijal 
putujícího mnicha jménem Eusebius, 
který přišel do Palestiny, a ten u něj ně-
jaký čas zůstal. Jednoho dne kamsi šli a 
mnich šel Janovi po pravici, a tu mu ně-
jaký jakoby neznámý člověk řekl: „Otče, 
nesluší se chodit po pravici tak velkého 
muže. Bůh o něm předpovídá, že mu má 
být svěřena velká církevní moc.“ Jak to 
mnich uslyšel, pověděl o tom konstan-
tinopolskému patriarchovi Eutychiovi.

Patriarcha Eutychius radil udělit Ja-
novi postřih jako důstojnému církevní 
služby. Když konstantinopolský patri-

archa zemřel, Bůh dal, že Jan byl jako zvolen a přijal chirotonii, ač 
proti své vůli, a byl ustanoven za patriarchu Konstantinopole. Až 
do konce svého života žil v čistotě, půstu a dobročinnosti.

O jeho svatosti svědčily i zázraky, které Bůh skrze něj činil. Hro-
zivě rozbouřené moře se na jeho modlitbu a jím učiněné znamení 
kříže změnilo v tiché. Slepce z Gazy jménem Jan uzdravil, když mu 
položil na oči částečku Těla Kristova a řekl: „Kdo uzdravil slepého 
od narození, Ten ať uzdraví i tebe,“ a slepý hned prohlédl.
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Svatý Jan byl tak zdrženlivý, že šest dní v týdnu nejedl, až na 
sedmý den si vzal trochu zeleniny nebo dýně či hroznů nebo fíků. 
Tak se stravoval po všechny roky, kdy byl patriarchou. Velmi málo 
spal, a to jen sedě. Ustavičně zůstával na modlitbách a v hrdinném 
sebezapírání, tak bojoval proti vášním. Barbarské nájezdy nejednou 
obrátil zpět a svými modlitbami a postem zachránil město od záhuby. 
Své stádo chránil od viditelných i neviditelných nepřátel. Byl velmi 
milosrdný. Stal se otcem sirotků, živitelem žebráků, ochráncem 
ukřivděných, horlitelem za Boha a plenitelem veškeré zloby.

Svatý patriarcha měl od Boha moc nad nečistými duchy a vy-
háněl je. Jedna žena měla posedlého muže a zavedla ho za jakýmsi 
poustevníkem. On jí řekl: „Jdi za sv. Janem, patriarchou Konstanti-
nopole, on může uzdravit tvého muže.“ Žena to udělala a dostala, po 
čem toužila, její manžel byl uzdraven na modlitby ctihodného otce. 
Vrátila se s radostí domů.

Mnoho nemocných dostávalo uzdravení, mnohá pouta neplodnosti 
byla modlitbami svatého rozvázána. Dobře pásl své stádo, v hlubokém 
stáří dosáhl blažené smrti a přešel do nebeských příbytků roku 595.

(Jeho památka se slaví 2. září.)

SVATÝ MUČEDNÍK EUPSYCHIUS

Eupsychius se narodil a byl vychován v Caesareji Kappadocké 
za vlády císaře Hadriána (117–138). Udali ho, že nectí pohanské 
bohy, ale uctívá Krista. Kappadocký místodržitel ho zajal, natáhl na 
skřipec a rozkázal, aby mu drásali žebra. Pak ho uvrhl do temnice. 
Když tam sotva živý ležel a modlil se, zjevil se mu Pánův anděl a 
dotykem uzdravil jeho rány.

Potom ho vypustili z vězení na svobodu. Stalo se to z Božího 
příkazu, aby majetky, kterých měl mnoho, nezůstaly v rukách bez-
božníků, ale aby byly dobře využity pro potřeby chudých. Všechny 
úspory, které shromáždili ještě jeho prarodiče, rozdal chudým a 
některé daroval i svým nepřátelům, těm, kteří ho udali. Uctil je dary 
jako své dobrodince.

Když pak nad Caesarejí vládl místodržitel Sapricius, znovu 
sv. Eupsychia zajali a krutě mučili. Nakonec ho popravili mečem. 
Tak svatý mučedník Eupsychius získal mučednickou korunu.

(Jeho památka se slaví 7. září; obrázek je na straně 434.)
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SVATÝ MUČEDNÍK BABYLAS A SPOLUMUČEDNÍCI

Svatý Babylas byl pastýřem a patriarchou církve v Syrské An-
tiochii.1 Když do Antiochie dorazil pohanský císař Decius (249–251), 
hned ukázal svou zvířecí povahu a přinesl pohanským modlám v oběť 
dítě. Potom se mu zachtělo vidět křesťanskou bohoslužbu a vejít do 
chrámu, kde v přítomnosti věřících sv. Babylas sloužil bohoslužbu.

Když svatý biskup Babylas uslyšel, že bezbožný císař se svými 
dvořany, zbrojnoši a služebníky jde do chrámu, odešel od oltáře a 
postavil se před vchodem do chrámu. Uviděl císaře, jak se s celým 
svým průvodem blíží, a zvolal: „Císaři, protože jsi modloslužebník, 
nesluší se, abys vcházel do svatyně živého Boha a poskvrnil ji svou 
přítomností!“ Odhalil i další císařovy hříchy a napomínal ho za mod-
lářskou ohavnost. Výrazně mu zakázal vejít do chrámu, a když 
císař přistoupil blíže ke dveřím, sv. Babylas přiložil svou pravici k 
hrudi císaře, zastavil ho a odtlačoval od Božího chrámu. Decius, 
překvapen takovou odvahou svatého, nemohl ani nohou vstoupit na 
práh chrámu. Babylasova slova byla jako slova anděla a Boží moc, 
která skrze ně působila, mu to nedovolila. Navíc se císař obával, aby 
množství lidu, které se tam shromáždilo, nepovstalo proti němu, 
proto mlčky, s hanbou a hněvem, odešel do svého paláce.

Následujícího dne Numerián nařídil chrám spálit. Nechal před-
vést sv. Babylase a křikl na něj: „Nejproklatější ze všech smrtelníků! 
V koho jsi doufal, že ses opovážil mi vzepřít a zabránil jsi mi vejít do 
chrámu? Copak nevíš, jak velké zlo je urazit císaře a jaký trest dopa-
dá na toho, kdo se opováží to udělat?“ Svatý Babylas beze strachu 
odpověděl: „Nehledím na pozemského krále a nebojím se ho; mé 
oči vždy hledí na Krále nebes, v Něho doufám a Jeho se bojím, 
neboť On mne ustanovil pastýřem svých ovcí, a přikázal mi 
chránit je před vlky. Já jsem tě, císaři, neurazil. Vím, jaká je 
to smělost, když to někdo učiní, ale zadržel jsem tě, neboť jsi 
chtěl vejít proto, abys poskvrnil Boží svatyni a znesvětil ji. Bylo 

1 Bývalé hlavní město římské provincie Sýrie, kde byla jedna z největších 
křesťanských komunit; současné město Antakya v jižním Turecku.
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by proto spravedlivé, abys mi poděkoval, neboť jsem ti zabránil 
dopustit se zlého skutku, jímž by sis způsobil velkou škodu, 
zarmoutil bys svého Stvořitele a Krále všech. Sám jsi řekl, že 
je velikým zlem urážet krále a jaké tresty na sebe stahuje ten, 
kdo to dělá; o co větším zlem je urazit Krále Králů!“ Decius 
s hněvem zvolal: „Jak si dovoluješ ještě i dnes nás urážet? Pros za 
odpuštění, jestli chceš žít!“ Babylas odvětil: „My křesťané bychom 
neměli způsobovat někomu z lidí křivdu nebo ho urážet. Ani 
tebe, císaři, neurážíme, Boží stvoření se nesmí hanobit. Jestliže 
však někdo povstane proti Bohu a chce poskvrnit Jeho svatyni, 
proti takovému vystoupit je ctnost.“

Po těchto slovech císař s hněvem přikázal svatému, aby se po-
klonil pohanským bohům a získal si tak odpuštění, jinak bude po-
praven. Babylas neochvějně vyznal víru v jediného Boha a odhaloval 
pošetilost modlářů, kteří uctívají modly a nazývají je bohy. Chtěl 
obrátit císaře, aby tak mohl uniknout peklu, které si svým bezbož-
ným životem připravoval, ale Decius zůstával v zatvrzelosti. Kladl 
svatému otázky o Bohu a o člověku a slyšel rozumné odpovědi, ale 
pro svůj hříšný život a zatemněný rozum je nemohl pochopit. Aby 
nikdo nepoznal jeho nechápavost, potvrdil, že Babylasova slova jsou 
moudrá, ale nadále nutil svatého, aby se poklonil běsům. Úlisně 
ho přesvědčoval: „Ó, nejmoudřejší starče, přines oběť bohům a budu 
tě mít za otce. Přísahám při bozích, že nelžu, a zahrnu tě velkým 
bohatstvím, budeš pánem mé říše a staneš se hodným přijmout ode 
mne mnoho jiných dobrých věcí.“ Kristův vyznavač na lichotivá slova 
císaře odpověděl: „Dárcem všeho dobrého je Ježíš Kristus. Kdo má 
Jeho, má všechno. Kdo Krista nemá, nemá nic. To, co mi slibuješ ty, je 
pro mne smetí a prach. Vše, co je na této zemi, pomine, ale za věrnost 
mému Bohu budu po smrti hoden věčných dober. To, co oko nevidělo, 
ucho neslyšelo, co na mysl člověku ani nevstoupilo, to připravuje Bůh 
těm, kteří Ho milují.“

Po Babylasových slovech se Decius rozzuřil, rozkázal sevřít mu 
hrdlo a nohy těžkými, železnými okovy a vodit ho po městě. Chtěl 
ho tím zahanbit, protože věděl, že lidé Babylase ctí jako ctnostného 
muže a má u všech dobrou pověst. Když svatému nasadili okovy, 
císař ho ponižoval: „Přísahám při bozích, Babylasi, že v okovech vy-
padáš líp než bez nich. Sluší tvému stáří.“ Svatý pokorně řekl: „Ty 
se mi, císaři, vysmíváš, ale já ti povím pravdu: Ty okovy mi sluší 
víc než tobě císařský věnec. A utrpení pro Krista je mi milejší 
než tobě tvé žezlo. Smrt za nesmrtelného Krále je pro mě stejně 
žádoucí jako pro tebe tvůj život.“
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K Babylasovi přiběhly jeho duchovní děti, byli to tři chlapci, bra-
tři. Decius pochopil, že jsou křesťané a učedníci Babylase a zeptal 
se ho, čí jsou to děti. Na to mu svatý odpověděl: „To jsou děti Boží, 
které jsem zrodil skrze evangelium pro Krista.“

Císař rozkázal odvést Babylase do věznice a chlapce zavolal 
k sobě. Zeptal se jich, zda mají matku. Oni vyznali: „Babylas je 
nám i matkou i otcem i učitelem, jeho milujeme více než matku. Ona 
nás zrodila k pozemskému životu, on nás zrodil k nebeskému a věč-
nému životu skrze evangelium našeho Pána Ježíše Krista a učí nás 
žít pravověrně a pečuje o naše duše.“

Decius rozkázal hledat a přivést jejich matku. Když ji přivedli, 
zeptal se, jak se jmenuje a jestli je matkou těchto dětí. Ona odpově-
děla: „Jmenuji se Christodula a tyto děti jsou moje. Zasvětila jsem je 
Bohu a náš biskup je učí křesťanské víře a pravdivému životu s naším 
Pánem Ježíšem, který za nás zemřel a vstal z mrtvých!“ Decius vzpla-
nul hněvem a přikázal, aby ji bili. Když to chlapci uviděli, zvolali: 
„Císař ztratil rozum, bije naši matku, protože mu řekla pravdu!“ Císař 
se zeptal na věk a jména dětí. Řekli, že první se jmenuje Urban a 
je mu dvanáct let, druhý Prilidian, má devět let, a třetí Epolon, má 
sedm let. Císař je začal svádět laskavými slovy a různými dary, aby 
se poklonili modlám. Oni neochvějně vyznali: „My jsme křesťané a 
modlám se klanět nebudeme. Věříme v jediného, pravého Boha, který 
stvořil nebe i zemi, v našeho Pána Ježíše Krista, Jemu se klaníme, a 
ne běsům!“ Po mnoha lichotkách, když mučitel viděl, že jsou neob-
lomní, rozkázal je bít. Zasadil jim tolik ran, kolik bylo každému let. 
Oni vše mužně trpěli, jen litovali, že jim není více let. Císaři řekli: „I 
když nás zabiješ, nepokloníme se vašim falešným bohům.“

Decius nechal děti odvést, jejich matku propustil a přikázal před-
vést Babylase. Začal mu lživě tvrdit: „Tvé děti už se poklonily našim 
bohům, proto se jim pokloň i ty.“ Babylas odpověděl: „Lžeš jako tvůj 
otec ďábel. Vím, že ani vašimi svody ani mukami je nedokáže-
te odvrátit od Krista, protože jsou v Něm mocně zakořeněni.“ 
Tehdy císař rozkázal Babylase spolu s dětmi pověsit na mučidla a 
pálit ohněm. Babylas pozvedl oči k nebi a modlil se k Bohu, aby dal 
chlapcům svou sílu přenést utrpení, aby je těžká muka nepřemohla. 
I sám je povzbuzoval, aby statečně trpěli, protože už za krátký čas 
obdrží od Pána Ježíše velkou odměnu v nebi.

S Boží pomocí chlapci statečně snášeli bolest spolu se svým uči-
telem. Trýznitel je pak rozkázal sejmout z mučidel. Babylase vsadil 
do okovů a rozkázal zamknout ho v nedalekém domě, a chlapce 
nazýval svými dětmi a snažil se je svést zlatem a stříbrem. Tehdy 
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bratři jednotně, silným hlasem zvolali: „Ježíši, náš Spasiteli, neod-
řekneme se tě! Babylasi, náš učiteli, nezradíme tě!“ Babylas uslyšel 
volání chlapců a radostně děkoval Bohu.

Tehdy císař nařídil, aby opět přivedli svatého biskupa a ještě 
jednou se ho snažil svést dary a poctami, ale viděl, že jeho námahy 
jsou zbytečné. Rozzuřil se a odsoudil Babylase i děti k smrti. Když 
je vedli na popraviště, Babylas zazpíval Davidova slova: „Můžeš opět 
odpočinout, má duše, neboť Hospodin ti prokázal dobro.“ (Ž 116,7) 
Když přišli na místo popravy, Babylas se bál, aby se po jeho smrti 
některý z chlapců nepolekal a neodvrátil se od Pána. Boží prozřetel-
nost ho však uklidnila, neboť zpočátku bylo darováno mučednictví 
jeho malým učedníkům.

Když chlapce popravili, Babylas s radostí zvolal: „Hle, já a děti, 
které jsi mi dal Ty, Bože!“ (srov. Iz 8,18) Potom sám sklonil svou hla-
vu pod meč. Na popravišti byla i matka chlapců. S pláčem se modlila 
za své děti a děkovala Bohu, že je učinil hodné mučednické koruny.

Babylas byl v biskupské službě třináct let. Věřícím dal dobrý 
příklad nejen svým životem, ale i svou smrtí.

(V západní církvi se jeho svátek slaví 24. ledna.)

SVATÝ MNICH DAVID, BÝVALÝ LUPIČ

Ctihodný otec David byl v 
6. století lupičem v hermopolské 
pustině v Egyptě. Páchal mnoho 
zla a mnoho lidí zabil. Byl tak 
zlý a krutý jako nikdo jiný. Ve-
lel bandě třiceti lupičů, s nimiž 
dělal přepady.

Jednou společně seděli na 
jakési hoře a David začal pře-
mýšlet nad svým životem. Tu 
ho sevřel velký strach z Boha 
za všechno zlo, které spáchal. 
Zanechal všechny, kteří s ním 
byli, a šel do monastýru. Když 
zaklepal na bránu, vyšel vrátný 
a zeptal se ho: „Co chceš?“ David 



416

mu odpověděl: „Chci být mnichem.“ Vrátný šel a řekl to igumenovi. 
Igumen přišel, a když viděl, že už je to starý muž, řekl mu: „Nemůžeš 
zde být, neboť bratři mají mnoho práce a žijí ve velké zdrženlivosti, 
ty už máš jiné zvyklosti a nebudeš moci dodržet mnišská nařízení.“ 
On však dále igumena prosil: „Budu dělat vše, co mi přikážete, jen 
mě přijměte.“ Igumen ale odmítal: „Nemůžeš žít s námi.“ Tehdy Da-
vid igumenovi řekl: „Abys věděl, otče, já jsem David, vůdce lupičů. 
Přišel jsem k vám, abych plakal nad svými hříchy. Když mě nechceš 
přijmout, tak vám přísahám, že se vrátím ke svým zlým skutkům, 
přivedu s sebou lupiče, všechny vás pozabíjím a rozbořím váš mo-
nastýr.“ Jak to igumen uslyšel, přijal ho do monastýru a udělil mu 
mnišský postřih.

David hned začal usilovat o zdrženlivost a učit se poníženosti. 
Zanedlouho všechny mnichy v monastýru převýšil ctnostmi. Bratřím 
přinášel užitek životem i slovem. Když se jednou modlil ve své cele, 
stanul před ním archanděl Gabriel a oznámil mu: „Davide, Davide, 
Pán ti odpustil všechny tvé hříchy, ode dneška budeš dělat zázraky.“ 
David odpověděl: „Nemohu tomu uvěřit, že mi Pán odpustil za tak 
krátký čas hříchy, které jsou tak těžké a je jich víc než písku v moři.“ 
Archanděl mu řekl: „Jsem archanděl Gabriel. Neslitoval jsem se ani 
nad Zachariášem, když neuvěřil mým slovům, a za trest mu byl svá-
zán jazyk, aby už mým slovům věřil, a nad tebou se mám slitovat? 
Proto ode dneška budeš němý.“ David se uklonil a řekl andělovi: 
„Když jsem byl lupičem, dělal jsem zlé skutky a prolil mnoho krve, 
tehdy, když jsem nepřinášel Bohu slávu, jsi mi jazyk nesvázal. A 
nyní když chci sloužit Pánu a přinášet Mu chválu, mi svazuješ jazyk, 
abych nemohl mluvit?“ Anděl odvětil: „Budeš tedy mluvit, jen když 
budeš slavit Pána a modlit se k Němu, zbytek času budeš mlčet.“ 
Tak ho anděl poučil a odešel.

David vzdával díky Bohu za odpuštění hříchů. Potom z Boží 
milosti vykonal mnoho zázraků: slepým byl navrácen zrak, chromí 
mohli chodit, posedlí byli osvobozováni. A David v chrámu zpíval 
chvalozpěvy a na modlitbách volal k Bohu, ale jiného slova nemohl 
vyslovit jako druhý Zachariáš. Dožil se vysokého věku a všem byl 
vzorem. Odešel k Pánu a nyní stojí před Ním, ne mlčky, ale modlí se 
za nás. Kéž na jeho přímluvu i my obdržíme Pánovu milost. Amen.

(Jeho svátek se slaví 6. září.)
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SVATÝ PROROK ZACHARIÁŠ,
OTEC SVATÉHO JANA KŘTITELE

Svatý prorok Zachariáš byl 
knězem z Abiášovy kněžské tří-
dy v Jeruzalémě za časů kra-
lování Heroda Velikého. Měl 
ženu Alžbětu z rodu Áronova, 
která byla dcerou Sobe, rodné 
sestry sv. Anny, matky přesvaté 
Bohorodičky. Svatý Zachariáš 
a Alžběta žili v horách v židov-
ském městě Ejn Kerem. Evan-
gelium o nich svědčí, že oba byli 
spravedliví před Bohem a žili 
bezúhonně podle všech Hospo-
dinových příkazů a ustanovení 
(srov. Lk 1,6). Oba už byli po-
kročilého věku, ale neměli děti.

Za dnů krále Davida se rod 
Árona stal tak početným, že ne-
mohli všichni společně sloužit v chrámě. David ho proto rozdělil do 
24 kněžských tříd (srov. 1Pa 23,6). Každá třída měla svého hlavního 
kněze. Aby mezi nimi nedocházelo ke sporům, který kněz má podle 
svého řádu sloužit první, házeli losem a podle toho zaujímali své 
pořadí. Osmý los připadl na kněze Abiáše (srov. 1Pa 24,10), mezi 
jehož potomky byl i sv. Zachariáš; proto také sloužil v chrámu bě-
hem osmého týdne služby.

Když Zachariáš před Bohem vykonával kněžskou službu, lo-
sem na něj podle kněžského řádu připadlo, aby vešel do svatyně 
Hospodinovy a obětoval kadidlo. Venku se v hodinu oběti modlilo 
velké množství lidu. Tu se po pravé straně oltáře, kde se obětovalo 
kadidlo, ukázal anděl Páně. Když ho Zachariáš uviděl, padla na něj 
velká bázeň. Anděl mu řekl: „Neboj se, Zachariáši, neboť tvá prosba 
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byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jmé-
no Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho 
narození. Bude velký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už 
od mateřského lůna bude naplněn Duchem svatým a mnohé ze synů 
izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu. Sám půjde před ním v duchu a 
moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti 
spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový.“ Zachariáš se anděla 
otázal: „Podle čeho to poznám? Vždyť já jsem stařec a moje žena 
pokročilého věku.“ Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí 
před Bohem. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto 
radostnou zvěst. Hle, oněmíš a nepromluvíš až do dne, kdy se to sta-
ne, poněvadž jsi neuvěřil mým slovům, která se svým časem naplní.“

Lid čekal na Zachariáše a divil se, že tak dlouho prodlévá v chrá-
mě. Když vyšel, nemohl k nim promluvit, a tak poznali, že měl v 
chrámě vidění. Dával jim jen znamení a zůstal němý. Jakmile skon-
čily dny jeho služby, odešel domů. Po těch dnech jeho manželka 
Alžběta počala, ale tajila se po pět měsíců a říkala si: „Toto mi učinil 
Pán, sklonil se ke mně v těchto dnech, aby mne zbavil mého pohanění 
mezi lidmi.“ (Lk 1,8–25)

Andělská zvěst se naplnila a z neplodné se narodil předchůdce 
Pána, Jan. V tu chvíli, kdy Zachariáš na destičce napsal: „Jeho 
jméno je Jan,“ otevřela se mu ústa a jazyk se rozvázal. Začal mluvit 
a velebit Boha. Naplnil ho Duch svatý a začal prorokovat. „A ty, 
synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, 
abys mu připravil cestu a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění 
hříchů…“ (Lk 1,68–77)

Když se narodil náš Pán Ježíš Kristus v Betlémě, přišli mudrci 
z východu a oznámili Herodovi, že hledají novorozeného krále. Krutý 
Herodes poslal své vojáky do Betléma, aby tam pozabíjeli všechny 
děti. Vzpomněl si i na Zachariášova syna Jana, protože slyšel o 
všem, co se při jeho narození dálo, a myslel si, jestli on nemá být tím 
židovským králem. Chtěl proto zabít i jeho a záměrně poslal vrahy 
do Zachariášova domu. Poslové však sv. Jana nenašli, neboť když 
se Alžběta dozvěděla o úděsném vraždění dětí v Betlémě, prosila se 
slzami Boha, aby ji i s dítětem ochránil. Skryla se pak v hluboké 
jeskyni. Vojáci nikoho nenašli a vrátili se k Herodovi.

Tehdy sv. Zachariáš dle svého řádu sloužil v Jeruzalémském 
chrámu. Herodes poslal za ním do chrámu vzkaz: „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 za 
Zachariášem podruhé a přikázal ho zabít, jestli svého syna nevydá. 
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Vrazi se jako dravá zvěř s hněvem vrhli na Božího kněze: „Kde jsi 
schoval svého syna? Dej nám ho, protože tak přikazuje král! Jestli 
syna nedáš, sám hned zahyneš!“ Svatý Zachariáš odpověděl: „Vy 
zabijete mé tělo, Pán však přijme mou duši.“ Tehdy se vrazi vrhli na 
rozkaz Heroda na Zachariáše a zabili ho mezi svatyní a oltářem. 
Vražda sv. Zachariáše se neobešla bez součinnosti farizeů.

Alžběta s Janem zůstávala po vraždě Zachariáše v jeskyni ještě 
40 dní a pak zemřela. Bůh chránil v pustině sv. Jana až do dne 
jeho zjevení Izraeli.

SVATÍ MUČEDNÍCI
KNÍŽE MICHAEL ČERNIGOVSKÝ A BOJAR TEODOR

Vidíš-li války a nepokoje či jiná neštěstí, nemysli si, že jsou jen 
následkem proměnlivosti tohoto pomíjivého světa či jakousi ná-
hodou. Věz, že to vše je z vůle a dopuštění všemohoucího Boha za 
naše hříchy, aby se hříšníci vzpamatovali a napravili. Nejprve nás 
hříšné Bůh trestá malými tresty, a pokud se nenapravíme, dopouští 
velké, například nájezdy cizinců, jako kdysi na Izraelce: „Rozdrtíš 
je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny“ (Ž 2,9), tak to bylo 
dlouhý čas skrze Římany. Aspoň tímto způsobem chce Bůh přimět 
lidi, aby se odvrátili od svých zlých cest, podle slov proroka: „Když 
je hubil, tehdy Ho hledali.“ (Ž 78,34).

To platí i o nás i o celé naší zemi. Když jsme milostivého Boha 
svými hříchy rozhněvali, Jeho dobrotu mnohým zarmoutili a nechtěli 
jsme přijít k rozumu a odvrátit se od zla a činit dobro, tehdy na nás 
dopustil, aby přitáhli bezbožní a krutí barbaři. V roce 1237 to byli 
Tataři s jejich hanebným a zločinným vladařem Bátú-chánem, kte-
rý s nesčetným množstvím pohanských bojovníků přepadl ruskou 
zemi. Porazil křesťanské krále a knížata a rozdrtil jejich vojska, 
vyplenil města a celou zem zpustošil mečem a ohněm. Nikdo se 
nemohl, pro naše hříchy, kvůli nimž nás Bůh vydal do jeho rukou, 
jeho bezbožným hordám postavit na odpor.

V té době žil zbožný kníže Michael Černigovský, který již od mlá-
dí vedl ctnostný život. Miloval Krista, sloužil mu z celého srdce a 
vyzařovala z něj duševní dobrota. Byl pokorný, mírný a laskavý ke 
všem a velmi milosrdný k chudým. V častých modlitbách svěřoval 
sebe i svou zemi Bohu a svou duši ozdobil mnoha dobrými skutky, 
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aby byl důstojným příbytkem Boha, svého Stvořitele. Měl druha, 
zbožného bojara, který mu byl podobný ve všech ctnostech, jménem 
Teodor. Společně položili svůj život za Krista, umučeni zlým chánem 
Bátúem, jak bude popsáno níže.

Když kníže Michael vládl v Kyjevě, zlotřilý Bátú poslal do města 
své vyzvědače. Viděli velkolepost a krásu Kyjeva, která je velmi pře-
kvapila, a když se vrátili, vyprávěli chánovi o tom slavném městě. 
Bátú pak poslal posly ke knížeti Michaelovi s cílem přimět ho, aby 
se mu podřídil a poklonil. Kníže to rozhodně odmítl.

Potom se Michael dozvěděl o obrovské tatarské armádě, která 
přitáhla v počtu šesti set tisíc, bylo jich jak sarančat, a utekl spolu 
se svým bojarem do Uher. Byli přistěhovalci v cizí zemi. Putovali 
tam z místa na místo a schovávali před Božím hněvem podle slova: 
„Skryj se na chviličku, dokud se hrozný hněv Hospodinův nepřeže-
ne.“ (Iz 26,20)

Po odchodu knížete Michaela v Kyjevě vládla i jiná ruská knížata, 
ale žádný z nich nedokázal ubránit Kyjev před zločinným chánem 
Bátúem. Ten v roce 1240 obsadil nejen Kyjev, ale i Černigov a jiná 
velká a mocná ruská města a knížectví a zpustošil je ohněm a me-
čem. Za určitý čas zločinný chán uvalil daň na lidi, kteří zůstali 
ve městech, i když jich jen málo uniklo meči a zajetí, a nařídil jim, 
aby žili na svých místech už beze strachu. Mnoho ruských knížat 
předtím uteklo do dalekých krajů a cizích zemí, a teď když o tom 
uslyšeli, vraceli se na Rus. Klaněli se zločinnému chánovi, přijímali 
svá knížectví, platili mu daň a žili ve svých zpustošených městech.

I zbožný kníže Michael se svým bojarem Teodorem a všemi svými 
lidmi se vrátil z ciziny. Přišel nejprve do Kyjeva. Když viděl opuštěná 
svatá místa a že Pečerský chrám, který býval podobný nebi, je srov-
nán se zemí, hořce plakal. Pak se vydal do Černigova, kde si trochu 
odpočinul po cestě. Tataři uslyšeli o jeho návratu, přišli od Bátúa 
a začali ho, stejně jako jiná ruská knížata, volat ke svému cháno-
vi: „Nemůžete žít na Bátúově zemi, když se mu nepokloníte. Jděte, 
pokloňte se mu a plaťte mu daň a pak přebývejte ve svých domech.“

Tento zločinný chán vyžadoval, aby se mu každý z ruských knížat 
přišel poklonit a čarodějníci a tatarští žreci ho pak hned vzali a pro-
vedli ohněm, a to, co přinesl chánovi jako dar, ze všeho vzali malou 
část a hodili do ohně. Poté, co je provedli ohněm, je nutili klanět se 
modlám, stromu a slunci, a až pak je předvedli před chána. Mnoho 
ruských knížat ze strachu z chána, a aby dostali zpět svá knížectví, 
procházeli ohněm, klaněli se modlám a pak obdrželi od chána Bátúa 
dovolení žít ve svém knížectví a platit daň.
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Uslyšel o tom zbožný kníže 
Michael a naplnila ho velká lítost, 
že se mnoho ruských knížat dalo 
svést slávou tohoto světa a poklo-
nili se modlám. Vzplanul horlivos-
tí pro Pána, svého Boha, a rozho-
dl se, že půjde za nespravedlivým 
a zákeřným chánem, směle před 
ním vyzná Krista a prolije za Něj 
svou krev. Když se tak rozhodl 
a zahořel duchem, zavolal svého 
věrného rádce bojara Teodora a 
pověděl mu o svém úmyslu. Teo-
dor byl moudrý a věrný, pochválil 
úmysl svého pána a slíbil, že od 
něj neodstoupí do samého kon-
ce, ale spolu s ním položí svou 
duši za Krista. Tak se oba uradili 
a vzájemně utvrdili, že půjdou a zemřou pro vyznání Ježíše Krista.

Vstali a šli za svým duchovním otcem Janem a chtěli mu oznámit, 
na čem se dohodli. Když za ním přišli, kníže řekl: „Chci jít, otče, k 
chánovi, jako všechna ruská knížata.“ Duchovní otec se zasmušil, 
když slyšel tato slova, z hlubiny duše si povzdechl a pravil: „Jestli 
chceš, jdi v pokoji, ale jen tě prosím, abys nenásledoval ruská knížata 
a nedělal to, co udělali oni pro zachování pozemské moci. Neprocházej 
ohněm ohavných pohanů a jejich ohyzdným bohům se neklaněj. Náš 
Bůh je jeden — Ježíš Kristus. Ať nic z nečistého, modloslužebného 
pokrmu nevejde do tvých úst, abys nezahubil svou duši.“ Kníže s bo-
jarem odpověděli: „My chceme za Krista prolít svou krev a položit 
za Něj své duše, abychom se Mu stali příjemnou obětí.“ Když to Jan 
slyšel, v duchu se potěšil, radostnýma očima na ně pohlédl a řekl: 
„Když tak učiníte, budete blahoslavení a v tomto věku budete nazváni 
novými mučedníky.“

Když dorazili na místo, kde přebýval bezbožný chán Bátú, oka-
mžitě mu byl oznámen jejich příchod. Chán svolal své čaroděje a 
žrece a přikázal jim, aby černigovského knížete podle zvyku provedli 
ohněm a přinutili ho poklonit se modlám a pak přivedli před něj. 
Čarodějové šli za knížetem a řekli mu: „Volá tě velký chán!“ Vzali 
ho a odvedli. Za ním, jako za svým vládcem, šel i jeho bojar Teodor. 
Přišli na místo, kde z obou stran hořel oheň a uprostřed něj vedla 
cesta, kterou již mnozí prošli; Michaela chtěli mágové vést tou sa-
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mou cestou. Kníže jim řekl: 
„Křesťané nesmějí pro-
cházet ohněm, který mají 
modláři za boha. Já jsem 
křesťan, a proto neprojdu 
ohněm ani se nepokloním 
stvoření. Klaním se své-
mu Stvořiteli, Otci i Synu 
i Duchu svatému, který je 
jedním Bohem v Trojici a 
Stvořitelem nebe i země.“ 
Jakmile čarodějové a žreci 
uslyšeli tato slova, naplnil je 
hněv a hanba, šli a oznámili 
chánovi, co řekl.

Tehdy za svatým kníže-
tem Michaelem přišli jiní 
ruští bojaři a knížata, kteří 
s ním přišli poklonit se chá-
novi, mezi nimi i kníže Boris 

Rostovský, litovali ho a trápili se kvůli němu. Zároveň se sami báli 
chánova hněvu, a proto Michaelovi radili, aby vykonal jeho vůli: 
„Můžeš předstírat, že plníš rozkaz, a poklonit se ohni a slunci jen 
proto, aby ses vyhnul chánovu hněvu a kruté smrti. Když se pak 
v pokoji vrátíš do svého knížectví, budeš jednat, jak budeš chtít. Bůh 
tě nebude hnát k zodpovědnosti ani se na tebe nebude hněvat. Ví, 
že jsi to udělal z donucení. A jestliže ti to tvůj duchovní otec připočte 
za hřích, my všichni vezmeme na sebe pokání, které ti uloží, jen nás 
poslechni, projdi ohněm a pokloň se tatarským bohům, abys sebe i 
nás zachránil od chánova hněvu a hořké smrti. Tak získáš mnoho 
dobra pro svou zem.“ Tak na svatého naléhali s mnoha slzami.

Svatý bojar Teodor poslouchal jejich slova a naplnil ho velký 
zármutek. Bál se, aby jeho kníže neposlechl jejich radu a neodpadl 
od víry. Přišel k němu a začal mu připomínat jejich slib i slova du-
chovního otce: „Pamatuj, zbožný kníže, že jsi slíbil Kristu, že za Něj 
položíš svou duši! Vzpomeň slova evangelia, kterým nás učil duchovní 
otec: ‚Ten, kdo chce svou duši zachránit, ztratí ji, kdo však ztratí svou 
duši pro mě a pro evangelium, ten ji zachrání.‘ A také: ‚Co prospěje 
člověku, kdyby získal celý svět, ale svou duši zahubil? Co může dát 
člověk výměnou za svou duši?‘ A ještě: ‚Kdo mě vyzná před lidmi, 
toho i já vyznám před mým Otcem nebeským, a kdo se mě zřekne 
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před lidmi, toho se i já zřeknu před mým Otcem nebeským.‘“ Kníže 
Michael naslouchal slovům svého bojara s velkým zalíbením a také 
sám hořel horlivostí pro Boha. S radostí očekával muka, připraven 
zemřít pro Krista, dárce života. Kníže Boris s jinými ho znovu zavolal 
a naléhavě žádal, aby vykonal chánovu vůli. On jim řekl: „Nechci se 
nazývat křesťanem jen podle jména a chovat se jako pohan.“ 
Vytáhl svůj meč a hodil jim ho se slovy: „Vezměte si slávu tohoto 
světa, já ji nechci!“

Pak přišli chánovi poslové i s jeho rádcem jménem Eldega, a ten 
svatému knížeti Michaelovi oznámil slova Bátúa: „Velký chán ti vzka-
zuje: Proč neposloucháš můj příkaz a neklaníš se mým bohům? Hle, 
předkládám ti dvě věci: život a smrt. Vyber si. Vykonáš-li můj rozkaz, 
projdeš ohněm a pokloníš se mým bohům, zůstaneš naživu a nalezneš 
u mne velkou milost. Budeš pak pánem ve svém knížectví. Když mě 
však neposlechneš a mým bohům se nepokloníš, zahyneš zlou smrtí.“

Svatý kníže Michael poslouchal chánova slova, která mu Eldega 
tlumočil, a ani trochu se nezalekl. Směle odpověděl: „Řekni svému 
chánovi: Toto ti praví kníže Michael, Kristův služebník: Protože tobě, 
cháne, bylo dáno od Boha království a sláva tohoto světa a nás za 
naše hříchy pravice Nejvyššího podrobila tvé vládě, proto jsme ti po-
vinni jako vladaři vzdávat náležitou čest, ale abych se odřekl Krista 
a klaněl se tvým bohům — to se nikdy nestane! Naše prorocká Písma 
říkají: bohové, kteří nestvořili nebe a zemi, ať zahynou! (Jer 10,11) 
Co může být bláznivějšího, než opustit Stvořitele a uctívat stvoření?“ 
Eldega zvolal: „Mýlíš se, Michaeli, když nazýváš slunce stvořením. 
Pověz mi, kdo vystoupil na nesmírnou výšinu nebes a učinil tak velké 
světlo, aby osvěcovalo celou zemi?“ Svatý odvětil: „Jestli to chceš 
vědět, povím ti, kdo stvořil slunce i všechno viditelné a neviditelné. 
Bůh, který nemá počátku, je neviditelný a Jeho jednorozený Syn, náš 
Pán Ježíš Kristus, On je též nestvořený, ani počátku, ani konce nemá, 
stejně jako i Duch svatý, Trojjediné božství, jediný Bůh, On stvořil 
nebe i zem i slunce, kterému se vy klaníte, i měsíc a hvězdy, stejně 
tak i moře i souš i prvního člověka Adama a všechno mu podřídil. 
Dal lidem zákon, aby neuctívali nic stvořeného, ani dole na zemi, ani 
nahoře na nebi, ale aby uctívali jediného Boha, který vše stvořil. I já  
Ho uctívám! A to, že mi chán slíbil knížectví a slávu tohoto světa, to 
mám za nic. Vždyť ani sám chán není věčný, ani moc, kterou 
mi dává a kterou nepotřebuji. Doufám, že můj Bůh, v něhož 
věřím, mi dá věčné království, které nemá konce.“ Eldega mu 
začal vyhrožovat: „Jestli setrváš, Michaeli, ve své neposlušnosti a 
nevykonáš chánovu vůli, budeš okamžitě popraven!“ Svatý klidně 
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odvětil: „Nebojím se té smrti, která je mi ziskem a která mě činí 
hodným věčného přebývání s Bohem. A co od počátku říkám, na tom 
trvám: Jsem křesťan, vyznávám Stvořitele nebe i země, pevně v Něj 
věřím a s radostí za Něho zemřu.“

Eldega viděl, že ani laskavá slova ani výhrůžky nemohou Micha-
ela přesvědčit k plnění chánovy vůle. Šel za chánem a pověděl mu 
všechno, co od knížete slyšel.

Když Bátú uslyšel Michaelova slova, řečená skrze Eldegu, zmodral 
zlostí a dýchal hrozbou jako plamenem. Přikázal sluhům, aby Mi-
chaela, knížete černigovského, okamžitě zabili. Katovi sluhové se 
rozběhli jako psi za kořistí či jako vlci, kteří spatřili ovci. Svatý 
Kristův mučedník stál na jednom místě spolu s Teodorem, beze 
strachu ze smrti zpívali žalmy a vroucně se modlili k Bohu. Když 
spatřili blížící se vrahy, začali zpívat: „Tví mučedníci, Pane vytrpěli 
mnohá muka a s Tvou láskou spojili své duše.“ Když se vrazi dostali 
k místu, kde svatý stál, chytili ho jako šelmy, povalili ho na zem a 
nemilosrdně ho bili po celém těle. Jeden z nich pak vzal svatého za 
hlavu, odřezal ji a odhodil od těla, ještě měla v ústech slovo vyznání 
a říkala: „Jsem křesťan!“ Ó, obdivuhodný zázrak! Od těla odťatá a 
odhozená hlava mluvila a ústy vyznávala Krista!

Pak začali hanebníci mluvit k sv. Teodorovi: „Aspoň ty vykonej 
chánovu vůli a pokloň se našim bohům. Nejenže zůstaneš naživu, 
ale dostane se ti od chána veliké cti a zdědíš knížectví svého pána.“ 
Svatý Teodor jim odpověděl: „Knížectví svého pána nechci a čest 
od vašeho chána nepotřebuji! Toužím jít touž cestou ke Kristu Bohu, 
kterou šel můj pán — svatý mučedník kníže Michael! I já věřím v jed-
noho Boha, našeho Pána Ježíše Krista, za Něj chci trpět až do krve 
a přijmout i samotnou smrt.“

Když vrazi viděli neochvějnost Teodora, vzali ho a nemilosrdně 
mučili stejně jako sv. Michaela a nakonec i jemu usekli jeho sva-
tou hlavu. Řekli: „Ten, kdo se nechtěl poklonit přejasnému slunci, 
není hoden se na slunce dívat.“ Tak svatí noví mučedníci Michael 
a Teodor statečně podstoupili mučednickou smrt a odevzdali své 
duše do Pánových rukou 20. září roku 1246. Po zavraždění svatých 
mučedníků zlořečený Bátú se všemi svými hordami přepadl ještě 
severní a západní země, tedy Polsko a Uhry. Zemřel roku 1255.

S tatarskými nájezdy je spojeno i zrození poutního místa na 
Moravě, Svatý Hostýn. Matka Boží na hlavním oltáři drží na ruce 
Ježíška, který metá na tatarské voje blesky a poráží je. (Do dneš-
ních dnů zvyk péct tzv. štramberské uši je hořkou vzpomínkou na 
tatarské nájezdy, při nichž křesťanům řezali uši.)
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SVATÝ MUČEDNÍK EUDOXIUS A SPOLUMUČEDNÍCI

Za vlády císaře Diokleciána 
žil v Arménii blízko Meliténé1 
slavný vojevůdce Eudoxius, 
horlivý křesťan. Jeho manželka 
se jmenovala Basilisa. Bůh je 
požehnal dětmi. Eudoxius měl 
také mnoho upřímných přátel. 
Nejbližší mezi nimi mu byl Zeno 
a Makarius, kteří také byli věr-
nými následovníky Ježíše Krista.

V té době, kolem roku 300, 
začalo kruté pronásledování 
křesťanů. Dioklecián vydal pří-
kaz, aby se každý poklonil mod-
lám. Tehdy se mnoho věřících 
rozhodlo žít raději v pustinách 
a horách s divokou zvěří než se zločinnými lidmi ve městech. Také 
mnoho hodnostářů a urozených občanů opouštělo svá vysoká posta-
vení i domovy a ukrývali se na neznámých místech. Také Eudoxius 
se po příkladu jiných i s rodinou schovával, než přijdou lepší časy. 
Pohané však našli jeho úkryt a udali ho místodržiteli toho kraje. 
Ten poslal vojáky, aby Eudoxia zajali a přivedli na soud do Meliténé.

Na jednom místě vojáci potkali jakéhosi bídně oděného muže a 
otázali se ho: „Neznáš náhodou vojevůdce Eudoxia?“ „Znám,“ potvrdil 
muž, „ale nejdřív pojďte ke mně domů, něco sníte a pak vám ukážu, 
koho hledáte.“ Vojáci se posilnili tím, co jim předložil, a muž jim 
pověděl: „Hledáte Eudoxia, to jsem já.“ Oni se udivili a řekli: „Ne-
budeme tě brát s sebou, protože vidíme tvou velkou dobrotu, a tomu, 
kdo nás poslal, povíme, že jsme tě dlouho hledali a nenašli. Ty se 
skryj, aby se o tom nikdo jiný nedozvěděl a neoznámil, kde jsi.“ Vojáci 
se chystali odejít, ale Eudoxius je zadržel: „Počkejte, půjdu s vámi. 

1 Malatya v jihovýchodním Turecku
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Nemohu se déle skrývat, neboť sám Bůh mě volá k mučednickému 
hrdinství, abych se stal vyznavačem a svědkem Jeho svatého jména.“

Eudoxius zavolal svou manželku a děti, příbuzné a přátele a 
oznámil jim: „Byl čas, abych se skrýval, nyní je čas, abych ze svého 
úkrytu vyšel a dobrovolně se vydal do rukou mučitelů pro Pána Ježíše 
Krista, který sám sebe dobrovolně vydal za nás na smrt. Proto jdu, a 
bude-li můj Pán chtít, sám mi pomůže vydržet utrpení. Vás odevzdá-
vám do Boží péče. Upřímně milujte našeho Pána celým svým srdcem. 
Pamatujte, že jsme na této zemi jen poutníci. Prosím vás, abyste 
nikdy nevyměnili život věčný za život pozemský a hříšný, aby 
jiní, když uvidí vaši spravedlnost a svatost, se obrátili k Ježíši 
Kristu a v Něm získali odpuštění hříchů a život věčný.“ Nakonec 
přikázal své manželce, aby neplakala ani nebyla smutná, až uslyší o 
jeho smrti, ale naopak, ať ten den prožije v radosti a děkuje Bohu, 
že učinil svého služebníka hodným mučednické koruny.

Když se s ním loučili, všichni hořce plakali, protože věděli, že se 
k nim už více nevrátí. To jim však bylo povzbuzením, že jde trpět 
pro Ježíše Krista a kvůli Němu se chce stát mučedníkem. Tak se 
sv. Eudoxius se všemi rozloučil a vydal se na cestu spolu s vojáky. 
Basilisa a oba dva jeho přátelé šli za nimi.

Když byl Eudoxius předveden před místodržitele, ten ho přivítal 
slovy: „Buď zdráv, Eudoxie!“ Mučedník odpověděl: „Buď zdráv i ty, 
místodržiteli!“ Místodržitel pokračoval: „Zavolal jsem tě, abys vykonal 
císařský příkaz a přinesl oběti bohům, jak se sluší. Nejprve otci všech 
bohů, velkému Diovi, slunci podobnému Apollónovi a naší drahé Ar-
temidě.“ Eudoxius odpověděl: „Já přináším oběť jedinému Bohu 
v Trojici, který stvořil celý vesmír a všem dává život a spásu. 
Jemu přinesu oběť chvály. Koho ty nazýváš bohy, to je jen dřevo a 
kámen a ničím se neliší od jakéhokoliv bezduchého předmětu.“ 
Místodržitel se nahněval: „Já ti přikazuji vzdát náležitou úctu bohům, 
a ty, jak vidím, nejenže bohy tupíš, ale i samotného císaře máš za nic. 
Slyším, že zavádíš jakousi novou víru a svádíš k ní mnoho lidí.“ Když 
to řekl, pohlédl na vojáky, kteří tam stáli, a s hněvem křikl: „Každý, 
kdo nesplní příkaz císaře, bude zbaven vojenského pásu, protože je 
nehodný ho nosit; a ať si je vědom, že bude zbaven vojenské hodnosti.“

To řekl, neboť chtěl zahanbit Eudoxia a doufal, že se nenajde 
nikdo, kdo by se císařovu nařízení nepodřídil. Myslel, že jen sám 
Eudoxius pak bude vypadat jako nedůstojný a raději se podřídí 
jeho vůli, než by ztratil své čestné postavení. Místo toho byl však 
zahanben on sám, protože ještě ani nedokončil řeč a Eudoxius už 
sundal svůj pás — znak vojevůdcovství — a hodil mu ho pod nohy. 
Jakmile to viděli vojáci, kteří byli tajnými křesťany, vzplanuli hor-
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livostí a učinili to samé, co vojevůdce Eudoxius. Byli připraveni za 
svou víru v Ježíše Krista dát život. Bylo jich 1104.

Mučitel se nenadál, že uvidí takové množství křesťanů. Přerušil 
výslech a hned poslal k císaři Diokleciánovi posly s oznámením, co 
se stalo, a žádal radu, co dělat. Císař mu hned poslal odpověď, ať 
starší velitele mukami krutě ztrestá a mladší ať nechá být. Místo-
držitel proto přikázal, aby přivedli Eudoxia jako vrchního velitele 
a vyhrožoval mu: „Radím ti, Eudoxie, zanech své vzpurnosti i ne-
rozumných sporů a dobrovolně přines bohům oběť. Neučiníš-li tak, 
krutými mukami tě k tomu přinutíme.“ Začal hned vypočítávat, co 
všechno udělá, že mu nasadí okovy, uvrhne ho do strašné temnice, 
zasadí mu bezpočet ran, sedřou mu kůži, budou ho pálit ohněm a 
líčil všechna ta krutá muka, že jen o nich slyšet vzbuzovalo strach.

Eudoxius mu odpověděl: „Vysmíváš se mi, že mi to všechno říkáš? 
Pokládám tvá slova za povídačky, kterými se straší malé děti. Já hle-
dím na budoucí odměnu a doufám v pomoc mého Pána, který 
sám za mě dobrovolně trpěl, abych získal život věčný. Nebojím 
se ohně, o kterém mluvíš, ale toho, který nikdy nezhasne, a též 
skřípění zubů a všech krutých muk připravených těm, kteří ne-
poslouchají pravého Boha a odmítají Ho. Tvá muka jsou ve srov-
nání s věčnými ničím. I oheň, kterým mi hrozíš, je ve srovnání 
s pekelným ohněm chladnější než voda. Tvůj meč mi bude klíčem  
do nebe, kde místo viditelného slunce uvidím nezapadající Světlo 
a místo dočasných dober zdědím věčná. Buď si vědom, že vašim 
bohům se nepokloním, protože je bláznovství pokládat za boha 
dřevo, kamení, zlato a stříbro opracované rukou řemeslníků.“

Místodržitel vykřikl: „Jen proto, že jsem k tobě shovívavý, drze 
haníš bohy, císaře i mě! Svou urážku snesu, ale tupení bohů a císaře 
více strpět nemohu.“ Mučitel rozkázal roztáhnout Eudoxia za ruce 
a nohy a bez milosti ho bít. Potom ho nechal pověsit hlavou dolů, 
drásali mu žebra a propichovali ho ostrým železem. Po tom všem ho 
znovu uvrhli do temnice. Za několik dní ho místodržitel opět nechal 
vyvést k výslechu a viděl, že je ve víře neoblomný. Přikázal bít ho po 
šíji železnými pruty a všechny končetiny mu vytrhnout z kloubů. 
Pak ho odsoudil k popravě mečem.

Mučedník se na popravišti modlil: „Bože, Ty jsi shlédl na Ábelovu 
a Abrahámovu oběť a přijal jsi utrpení mnoha mučedníků. Pohleď 
svým milosrdným okem i na mou oběť a nepohrdni mou krví, kterou Ti 
přináším z upřímné lásky svého srdce.“ Když se tak Eudoxius modlil, 
uviděl svou plačící manželku. Řekl jí, aby po popravě vzala jeho tělo 
a pochovala na místě, které se nazývá Amimna. Pak spatřil i svého 
přítele Zena, který pro něj upřímně plakal, a zavolal na něj: „Zeno, 



428

bratře můj, neplač, Bůh, kterému sloužíme, nás neodloučí, ale jako 
v jednom člunu společně přeplaveme do života věčného.“ Ta slova 
měla na Zena tak silný účinek, že začal hlasitě vyznávat: „Já jsem 
křesťan! Věřím v Ježíše a za Něj chci zemřít.“

Jak to vojáci slyšeli, okamžitě ho svázali a oznámili to místodrži-
teli. On nařídil popravit Zena spolu s Eudoxiem. Když byli přivedeni 
na místo popravy, nejprve byl sťat mečem Zeno a Eudoxius se za 
něj modlil. Potom Eudoxius sklonil hlavu pod meč a přijal blaženou 
smrt. Dále byli sťati ostatní mučedníci, kteří směle vyznali Krista. 
Eudoxiova žena Basilisa nebojácně vzala tělo svého manžela a po-
chovala je na místě, které určil. Za to ji dopadli a přivedli k místodr-
žiteli. Směle vyznala víru v Ježíše Krista a spravedlivě hanila modly 
i modláře, neboť chtěla už rychle odejít k Pánu cestou mučednictví. 
Mučitel jí však řekl: „Já vím, že bys chtěla následovat svého muže, 
aby sis vysloužila pochvalu Galilejců, ale přestože jsi hodna smrti, 
nezabiji tě.“ Ona odpověděla: „Můj Pán Ježíš Kristus vidí mou touhu 
a přijme ji místo skutku, i když mě nezabiješ. Úděl s mým mužem 
neztratím!“ Místodržitel ji od sebe vyhnal.

Za sedm dní se jí zjevil Eudoxius a požádal ji: „Řekni Makariovi, 
mému příteli a správci našeho domu, aby šel do pretoria a tou samou 
cestou spěchal za námi, hle, čekáme tu na něj.“ Když to Basilisa 
Makariovi oznámila, hned šel spěšně za místodržitelem a vyznal, 
že je křesťan a učedník Eudoxia. Když ho mučitel uviděl a usly-
šel odvážné vyznání, rozkázal setnout mu hlavu mečem. Tak šel 
Makarius s Eudoxiem a Zenem k našemu Spasiteli. Také Basilisa 
zůstala věrná poučení svého muže a byla horlivou křesťankou a 
vychovatelkou svých dětí. Naučila je, aby nikdy nevyměnili Ježíše 
za tento dočasný a hříšný život, ale naopak, aby svým životem 
svědčili, že jen v Ježíši Kristu je pravdivé štěstí a radost a jen 
v Něm je spása duše. Basilisa přijala konec svého života v dobré 
víře a stanula ve sboru svatých před trůnem Boží slávy.

SVATÍ MUČEDNÍCI URBAN, TEODOR, MEDIMNAS A JINÍ

Za vlády zločinného Valenta (364–378) měli ariáni v Konstantino-
poli velkou moc a ještě ji rozšiřovali, neboť měli za pomocníka císaře 
zaslepeného touž herezí. Začali pronásledovat pravověrné křesťany, 
vyhnali biskupa Evagria a velmi sužovali pravověrné. Jedny bili, 
druhé zavírali do vězení, jiným drancovali majetky a dopouštěli se 
vůči nim mnoha křivd.



429

Pravověrní se tajně shromáždili a dohodli se, že pošlou k císaři, 
který byl tehdy v Nikomedii, prosbu, aby když už je nebude chtít 
osvobodit od ariánů úplně, aspoň rozkázal oslabit útlak, aby věřící 
nebyli zcela vyhubeni. Vybrali k tomuto úkolu z duchovních téměř 
sedmdesát mužů silných ve víře, mocných ve slově a dokonalých 
rozumem. Jejich vůdci byli Urban, Teodor a Medimnas. Vydali se na 
cestu a přišli do Nikomedie. Stanuli před císařem a vznesli k němu 
prosbu, aby se nad nimi slitoval a ochránil je před rukama ariánů.

Císař se na ně velmi rozhněval, ale svůj hněv skrýval. Tajně 
poslal místodržiteli Modestovi vzkaz, aby je zajal a zahubil. Ten tak 
učinil, ale bál se je zjevně přede všemi zabít, aby mezi lidmi nedo-
šlo k nepokojům. Přikázal je proto svázané posadit na loď a nechal 
rozhlásit, že jsou posláni do vězení. Námořníkům dal příkaz, aby 
jakmile budou uprostřed moře, sami sestoupili do člunů a loď se 
sedmdesáti muži zapálili. Tak se i stalo. Na hlubině podpálili loď se 
svatými mučedníky, sami se ve člunech vrátili a oznámili to místodr-
žiteli. Loď hořela jak svíce a rychle plula, protože ji hnal vítr. Hořící 
dorazila až do místa zvaného Dakidis. Tam přistála u břehu. Stou-
pal z ní dým z těl svatých, jako dým z kadidelnice stoupá k Bohu. 
Tak svatí zemřeli a naplnilo se, co je o nich napsáno: „Prošli jsme 
ohněm, vodou, Tys však nás nakonec vyvedl ke svobodě.“ (Ž 66,12) 
Nyní přebývají v nebeských příbytcích, stojí před nebeským trůnem 
a modlí se za nás.

(Jejich památka se slaví 5. září.)

SVATÁ MUČEDNICE IRAIDA

Svatá panna Iraida (Raisa) žila v Alexandrii. Jednou, když vyšla 
k pramenu, aby načerpala vodu, uviděla, jak u břehu přistála loď. 
Na korábu plulo mnoho panen, mužů, kněží, jáhnů a mnichů, a 
všichni byli v okovech, protože je za vyznání jména Ježíše Krista 
vezli na mučení. V Iraidě najednou vzplála tak velká láska k Pánu, 
že zahodila vědro a dobrovolně se připojila ke Kristovým zajatcům. 
Byla hned spoutána řetězy jako oni.

Poté, co loď připlula do egyptského města Antinopolis, sv. Irai-
da, dříve než všichni ostatní vytrpěla krutá muka a pak byla sťata 
mečem. Po ní i všichni ostatní zapečetili svou krví své vyznání víry 
v Ježíše Krista. Svatá Iraida zemřela v roce 308.

(Její památka se slaví 23. září. Obrázek je na straně 457.)
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SVATÝ MUČEDNÍK SOZONT

V Malé Asii žil na konci 3. sto-
letí mladík jménem Sozont. Věřil 
v Ježíše Krista, byl ctnostný a sna-
žil se dělat dobré skutky. Chlapec 
pásl ovce, protože pocházel z chudé 
rodiny. Milost Boží byla na něm a 
Duch svatý ho učil žít podle Pá-
nova zákona. Miloval svého Pána 
Ježíše Krista, proto o Něm nemohl 
nesvědčit i jiným. Putoval se svými 
stády po horských pastvinách toho 
kraje a setkával se tam i s jinými 
pastýři. Vždy se s nimi uctivě přiví-
tal a svým chováním si je naklonil. 
Z obyčejných věcí se snažil převést 
řeč k Božím pravdám.

Jednou potkal skupinu pastýřů, sedl si s nimi pod velký strom a 
začal jim vyprávět o stvoření světa. Na zemi našel šišku, vyňal z ní 
semínko a řekl: „V tomto semínku je ukryt budoucí velký strom, jeho 
kořeny i silný kmen. Zde už jsou naplánovány kanály, kterými bude 
vzlínat voda do každé, i nejmenší větvičky. Semínko má schopnost 
měnit sílu, kterou přijímá ze slunečního světla, ze vzduchu a země, 
na dřevo. My ani nevíme, jak. Podobně i semínko jablka má v sobě 
uložen budoucí strom, který ponese mnoho plodů. Ono je živé. Kdo 
z lidí by mohl udělat aspoň jedno takové semínko? Nikdo, to může jen 
všemohoucí a moudrý Bůh. Nebo se podívejte na zvířata. Odkud se 
u nich vzaly tak zázračné instinkty, které jsou jim potřebné k životu? 
Máte psa, který ochraňuje vaše stáda. On má mnohem lepší čich než 
vy a může vás tak najít, i když se někam schováte. Umí rozpoznat své 
od cizích a nikdo jej nemusí učit ochraňovat ovce před vlkem. A co říci 
o ptácích, kteří každoročně přelétají neuvěřitelně velké vzdálenosti 
bez mapy? Pán stvořil i člověka z prachu země. Je podobný svému 
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Stvořiteli tím, že má nesmrtelného ducha, rozum a svobodnou vůli. 
Lidé jsou na zemi proto, aby hledali Boha, milovali Ho a po smrti, aby 
se s Ním setkali v nebi, kde budou navěky šťastní.“

Pastýři Sozonta se zájmem poslouchali. V těch dobách většina lidí 
ještě neznala jediného pravého Boha. Svatý Sozont jim proto v roz-
hovorech ukazoval i na pošetilost modlářství a říkal: „Skutečně jsou 
hloupí ti lidé, kteří z viditelných věcí nepoznávají Stvořitele. Pokládají 
za bohy oheň, vítr, hvězdy, měsíc i slunce. Z jejich mohutnosti a krásy 
by naopak měli poznat, jak dokonalý je Ten, kdo je stvořil. Ještě větší 
nešťastníci jsou ti, kteří uctívají modly, které sami udělali. Hrnčíř vy-
robí z hlíny různé nádoby a z té samé hlíny udělá i bezduchého boha. 
Nemyslí na to, že lidský život je krátký a že se brzy vrátí do země, 
z níž byl vzat. Je lhostejný k tomu, že musí zemřít. Myslí si, že život 
je dětská hra a výdělečný trh. Říká, že vydělat je třeba na čemkoliv, 
třeba i na zlu. Takový lépe než jiní ví, že když vyrábí modlu, hřeší.“

Muži byli těmito slovy zasaženi. Když se rozloučili, Sozont hnal 
svá stáda dál. Večer, když seděl u ohně, uslyšel něčí kroky. Byl to 
jeden z pastýřů, s nimiž toho dne mluvil. Mladík řekl Sozontovi: 
„Přemýšlel jsem nad slovy, která jsi nám říkal. Jestli jsou pravdivá, 
pak i my všichni žijeme ve lži a náš život nemá smysl. Proč tedy žiji?“ 
Na to mu svatý odpověděl: „Naše duše touží po štěstí, které nikdy 
neskončí a po lásce, která nikdy nezradí. Je to touha po živém Bohu. 
Lidé ji ale převážně zahlušují hledáním marného štěstí v pozemských 
věcech, které je nikdy neuspokojí. Nakonec přijde smrt a všechno 
ztratí. Uvědom si, že ten Bůh, který stvořil hvězdy, slunce, měsíc, 
všechna zvířata, ptáky, ryby i člověka, tě miluje a chce ti dát věčné 
štěstí po smrti. Dal za tebe to nejdražší, co měl, svého jediného Syna 
Ježíše. On se kvůli tobě stal člověkem a za tvé hříchy zemřel na kříži 
v městě Jeruzalémě, v zemi, která se nazývá Judsko. Jeho krví jsi byl 
vykoupen. Kristus nejenže zemřel, ale také vstal z mrtvých, z hrobu, 
který hlídali římští vojáci. Tím dokázal své božství.“ Mladík nikdy nic 
podobného neslyšel a jeho srdce vzplálo touhou po Kristu. Zeptal se: 
„Co mám dělat, aby mi byly odpuštěny hříchy a abych získal věčné 
štěstí?“ Svatý odpověděl: „Vírou přijmi Ježíše a nech se pokřtít v Jeho 
jménu. Pak je třeba věřit Jeho slovu a vytrvat na cestě spravedlnosti 
až do smrti. Ti, kteří pro svou hrdost nepřijímají Toho, kterého Bůh 
poslal, budou navěky zavrženi. Sami odvrhli Boží lásku i odpuštění, 
které máme v Kristu.“

Pak mu Sozont ukázal na nebezpečí pohanství, které čerpá sílu 
z magie, věštění a spiritismu i na konkrétní formy okultismu a na 
ďábla, který se za nimi skrývá. Mladík nosil na krku talisman, kte-
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rý dostal při narození. Když slyšel slova svatého, strhl ho ze sebe 
a hodil do ohně. Sozont viděl, že má otevřené srdce, a proto se ho 
zeptal: „Přijímáš Ježíše Krista za svého jediného Pána a Boha? Pastýř 
nadšeně odpověděl: „Ano.“ Sozont hned pokračoval: „Odříkáš se 
všech pohanských bohů a okultních praktik?“ A on znovu odpověděl 
„ano“. Pak společně v modlitbě odevzdali své hříchy Ježíši pod kříž, 
děkovali za dar spasení a zpívali písně. Mladík brzy přijal křest svatý. 
Od té doby měli malé bratrské společenství. Svatý Sozont ho i dále 
učil, jak má prakticky následovat Ježíše.

Jednou svatý usnul pod stromem blízko pramene. Ve snu se 
mu ukázal Kristus a řekl mu, aby opustil ovce a šel spolu s Ním 
na smrt. Sozont se probudil, zanechal své stádo mladíkovi, kterého 
obrátil, a řekl mu: „Jdu vykonat vůli mého Pána, On mě volá, abych 
za Něj zemřel.“ Spěchal do města Pompeiopolis, kde právě pohané 
spolu s místodržitelem Kilikie, Maximiánem, slavili svátek ke cti 
zlaté modly, svého bůžka, a přinášeli mu mnoho obětí. Sozont vi-
děl, že město je plné hořkých plodů modlářství. Všude nečistota, 
zvrácenosti, sváry, smilstvo, krádeže, podvody, vraždy. Zarmoutilo 
to jeho srdce a z Božího vnuknutí se rozhodl udělat hrdinný krok 
víry. Vešel do pohanského chrámu a odťal zlaté modle ruku. Rozbil 
ji na drobné kousky a zlato rozdal chudým.

Jakmile pohané uviděli zneuctění své modly, hned uvěznili ně-
kolik křesťanů. Svatý nechtěl, aby někdo jiný trpěl za jeho skutek, 
proto sám přišel za Maximiánem a přiznal se: „To já jsem vzal ruku 
vašeho boha. Rozbil jsem ji a zlato rozdal potřebným, protože uctívání 
mrtvých model je příčinou, počátkem i koncem všeho zla.“ Mís-
todržitel, zachvácen hněvem, na něj zakřičel: „Jak ses opovážil něco 
takového udělat?“ On odpověděl: „Udělal jsem to, abych se přesvědčil, 
jakou moc má váš bůh, a pochopil jsem, že žádnou, protože když jsem 
mu odňal ruku, neprotivil se mi ani nezasténal bolestí. Kdyby byl 
skutečným bohem, ubránil by se. Chtěl bych ho rozbít celého, 
abyste se neklaněli dílu svých rukou. I když má oči, uši, ústa, 
ruce i nohy, stejně ani nevidí, ani neslyší, ani nemluví, ani ne-
cítí, ani nechodí, ani si nemůže pomoci, když ho někdo bije.“

Ač místodržitel slyšel pravdu, zůstal pod mocí lži. Řekl Sozontovi, 
že ho propustí jedině tehdy, když se pokloní rozbitému bůžku. Mu-
čedník se mu vysmál. Místodržitel ho proto rozkázal krutě mučit. 
Nejprve svatého natáhli na skřipec a železnými hřebeny drásali jeho 
žebra. Potom mu obuli železné boty s hřebíky uvnitř a vodili ho přes 
město. Sozont v těch strašných mukách hlasitě chválil Krista Boha. 
Pak ho znovu přivázali na mučidla a bili železnými holemi, dokud 
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mu nerozdrobili kosti. Tak učedník Kristův odevzdal svého ducha 
do rukou Božích. Stalo se to roku 304.

Trýznitelé viděli, že už zemřel, proto tělo sňali z mučidel. Mís-
todržitel Maximián nařídil ostatky svatého spálit, aby je věřící ne-
uctívali. Když hodili tělo do ohně, najednou se spustily blesky a 
hromy a silný déšť hned uhasil oheň. Lidé, kteří tam byli a viděli 
to, ze strachu utekli.

V noci chtěli věřící svaté ostatky odnést, ale nemohli, protože 
nastala velká tma. Byli proto velmi smutní. Prosili Boha, aby jim po-
mohl najít mučedníkovo tělo. O půlnoci však ostatky ozářilo nebeské 
světlo. Věřící je vzali a důstojně pochovali. Na hrobě svatého se dělo 
mnoho zázraků. Proto tam byl vystaven chrám k poctě sv. Sozonta. 
V něm je teď oslavován pravý Bůh v Trojici jediný, Jemu budiž sláva 
na věky, amen.

SVATÍ MUČEDNÍCI EUSEBIUS A PRISKUS

Svatý Eusebius byl tajným křesťanem ve Fénicii ve 2. století. Když 
nastalo velké pronásledování křesťanů, pohané kde jen mohli, tam 
křesťany chytali a všemožně mučili. Tehdy mnoho věřících utíkalo 
na těžko dostupná místa a tam se schovávali. Eusebius přemítal o 
Kristových slovech: „Kdokoli mě vyzná před lidmi, toho i já vyznám 
před svým Otcem nebeským.“ Naplnila ho svatá horlivost, šel, stanul 
před prefektem města a vyčítal mu: „Proč jsi tak nerozumný? Bojuješ 
s Bohem a pronásleduješ Kristovo stádo!“ Prefekt na něj pohlédl a 
pohrdavě se otázal: „Ty jsi kdo?“ On odpověděl: „Jsem služebník 
Krista, Jehož ty jsi nepřítelem.“ Prefekt se rozhněval a vykřikl: „Od-
kud máš takovou drzost, ničemo, že ses postavil přede mnou a tupíš 
mne, vládnoucího prefekta?“ Eusebius směle vyznal: „Horlivost pro 
mého Pána Ježíše Krista mě pozvedla, abych odhalil vaši slepotu, 
protože jste se pomátli na rozumu a klaníte se běsům místo Bohu.“

Tehdy prefekt rozkázal, aby ho přivázali na mučidla a trhali mu 
tělo ostrým železem, dokud nebyly vidět kosti. Pak ho přikázal po-
lévat octem a solí a třít jeho rány. Kristův vyznavač to vše mužně 
trpěl, jako by byl v cizím těle. Radoval se ve svých utrpeních, že 
doplňuje to, co ještě chybí k utrpení Kristovu, na svém těle. Když 
vytrpěl tato muka, mučitelé ho vybízeli: „Přines oběti bohům a bu-
deš živ! Nepřineseš-li, zahubíme tě.“ On zvolal: „Vy mě zahubíte, 
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ale můj Kristus mě najde! Pro Něj chci trpět až do konce. Kdo 
vytrvá až do konce, bude spasen!“ Když viděli, že je nezlomný, 
sťali mu hlavu mečem. Kristův mučedník vystoupil na nebesa a 
přijal korunu slávy z Pánovy ruky.

Svatý Priskus vyznával Kristovo jméno ve Frýgii a mnoho pohanů 
obrátil ke Kristu. Pak ho však zajali a mučili. Natáhli ho na skřipec 
a drásali mu žebra ostrými železnými hřebeny. Jeho mučednická 
krev orosila a rozmnožila Kristovu církev.

Stáli tam nějací pohané, kteří se dívali na to kruté mučení a 
prolévání mučednické krve, a rozpálili se dravostí více než šelmy. 
Vytáhli meče, vrhli se na svatého, bodali ho po celém těle, až mu 
nakonec usekli hlavu. Tak tento dobrý vyznavač zemřel za své svě-
dectví o Ježíši Kristu a nyní ho Kristus vyznává před svým nebeským 
Otcem. Amen.

(Jejich památka se slaví 21. září.)

Svatý mučedník Eupsychius
viz str. 411
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SLOVO NA SVÁTEK 
NAROZENÍ PŘESVATÉ BOHORODIČKY

Dnešní den je počátkem naší 
spásy; z neplodné se zrodila ještě 
od dávných pokolení zvěstovaná 
panna — Matka Boží, Boží pří-
bytek, skrze niž přichází na svět 
spása. Skrze ni jsme osvobozo-
váni od okovů podsvětí. Kéž se 
raduje celý svět a velebí Pána, 
neboť z neplodného lůna se rodí 
panna ke spáse našich duší.

„Narození tvé, Bohorodičko, 
Panno, radost zvěstovalo celému 
světu. Neboť z tebe zasvitlo Slun-
ce spravedlnosti, Kristus Bůh náš, 
jenž zrušiv kletbu, dal nám požeh-
nání a překonav smrt, daroval 
nám život věčný.“ (tropar1 svátku)

Svatý Jan Damašský říká: „Den narození Bohorodičky je dnem 
radosti celému světu, neboť skrze ni se obnovil celý lidský rod 
a smutek pramatky Evy se proměnil v radost.“ Největší radost 
v den narození přesvaté Panny Marie byla v nebi. Boží Syn se ra-
doval ze své matky, která se spolu s Ním stane spoluvykupitelkou 
lidského rodu.

Když Adam a Eva zhřešili neposlušností, přišel první hřích a 
tehdy se celá zem pokryla tmou, jako by se nad ní démoni zmocni-
li  vládu. Lidé se v této tmě, jako ve věznici, však modlí a prosí za 
osvobození. Kolik století uplynulo, než se naplnil čas... A teď při-
chází naděje! Sám Bůh přijde a spasí svůj lid. Počátek této naděje je 

1 ve východní církvi krátká modlitební píseň stručně charakterizující život 
svatého či podstatu svátku, na jehož počest se zpívá
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v tom, že Bůh dává pro svého Syna Ježíše Krista Bohorodičku. Tu, 
která se rodí z neplodné, stařičké Anny. Bůh ji dal za matku svému 
Synovi a také za matku nám všem. Ona je živým svatostánkem. V ní 
se Slovo stane Tělem, sám Bůh vezme na sebe lidskou přirozenost.

Zaslíbení spásy lidstva, které Bůh dal v ráji našim prarodičům, 
se naplnilo v den narození Panny Marie. „Mezi tebe a ženu položím 
nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu 
rozdrtíš patu.“ (Gen 3,15) Tou ženou se nemyslí Eva, ona se poddala, 
nevzepřela se. První žena zradila. Maria v protikladu k ní uvěřila 
Bohu a dobrovolně se stala Jeho otrokyní. Ona jediná z celého 
lidského pokolení byla pro Kristovy zásluhy a pro své mimořádné 
poslání jako matka Spasitele a matka církve, ne očištěna, ale pře-
dem uchráněna dědičného hříchu. Ona je neposkvrněně počatá, je 
novou Evou, novou ženou, matkou nového potomstva. Bůh vložil 
do duše Marie vzpouru a nepřátelství vůči ďáblu a hříchu. Každý, 
kdo ji přijímá, přijímá nepřátelství k hříchu a zároveň poslušnost 
Bohu. Maria šlape na hlavu hada — ďábla. Jejím potomstvem je 
Ježíš, ale i my, kteří jsme přijali Ježíše a stali se Božími dětmi.

Matka Boží se narodila v malém městě Nazaretě. Přečistá Panna 
pocházela z královského a kněžského rodu, neboť její otec, sv. Já-
chym, pocházel z rodu krále Davida, a matka, sv. Anna, pocházela 
z kněžského rodu Áronova. Tak, jako sám Pán se vtělil z přesvaté 
a přečisté matky, tak bylo třeba, aby i matka Páně pocházela ze 
svatých a čistých rodičů. Bůh vybral svaté manželství Jáchyma a 
Anny a učinil je hodnými stát se rodiči Boží matky. Svaté manželství 
bylo čtyřicet let neplodné. Se slzami prosili Pána a slibovali, že když 
se jim narodí dítě, zasvětí ho Bohu. Pán vyslyšel jejich modlitby a 
učinil zázrak. Na oznámení anděla sv. Anna počala a porodila pře-
čistou Pannu.

V časoslovu1 je na tento svátek čtení z knihy Genesis o Jákobovi, 
jak utíkal ze svého domu před rodným bratrem Ezauem, který ho 
chtěl zabít. Na útěku se unavil, a když nastala noc, položil si pod 
hlavu kámen a usnul. Ve snu uviděl otevřené nebe a žebřík, po 
kterém sestupovali a pak zase vystupovali vzhůru do Božího světla 
Boží andělé. Slyšel, že k němu Bůh mluví. Když se Jakub probudil, 
řekl: „Jistě je na tomto místě Hospodin, a já jsem to nevěděl! … Není 
to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská.“ (Gen 28,16–17) 
Tím žebříkem mezi Bohem a námi je přesvatá Bohorodička. Ona je 
prostřednicí, skrze niž Bůh dává milosti nám lidem, protože ona je 

1 kniha hodinek, východní obdoba breviáře
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plná milostí. Maria je i nebeskou branou, skrze kterou přichází Pán 
na zem. Jako kdysi byl pro náš hřích uzavřen ráj, tak pro poslušnost 
přesvaté Bohorodičky Bohu je vchod do něj znovu otevřen.

Hlavním fundamentem křesťanství je dogma o božství Ježíše 
Krista. S ním je těsně spojeno i dogma o Božím mateřství přesvaté 
Panny. Jestliže totiž Kristus není Bohem, pak Maria není Matka 
Boží, a tím se boří základy křesťanství. Útoky na mateřství Boží 
Matky navždy skončily církevním koncilem v Efezu roku 431. Tam 
přítomných 198 biskupů vyhlásilo, že Marii právem náleží titul 
Bohorodičky. Od toho času nikdo, kdo věří v Ježíše Krista, Božího 
Syna, se neodvažuje tento titul popírat.

Svatý Ondřej Krétský říká ve svém kázání na svátek narození 
přesvaté Bohorodičky: „Dnešní svátek je pro nás začátkem všech 
svátků. Ona je dveřmi k milosti a pravdě. Dnes se připravuje pro Pána 
všeho živá svatyně a stvoření se připravuje stát božským příbytkem 
svého Stvořitele.“

Prorok David, naplněn Duchem svatým, řekl: „Slavné věci se o 
tobě vypravují, město Boží!“ (Ž 87,3) Maria je Božím městem, novým 
Jeruzalémem, místem setkání a přebývání Boha mezi lidmi. „Hle, 
příbytek Boží uprostřed lidí!“ (Zj 21,3) Přesvatá Panna je příbytkem 
prostornějším nebe, neboť obsáhla Neobsažitelného, Krista Boha. 
V Bohorodičce je místo i pro nás, pro ty, kteří k ní s důvěrou přichá-
zíme. Ona přijímá všechny, kteří činí pokání. V její dobrotě se skrý-
vají všichni zarmoucení a plačící, ti, kteří jsou v pokušení, v utrpení, 
v beznaději či zoufalství. Každý u ní nachází útočiště. Pro všechny 
otevírá dveře Božího milosrdenství a usmiřuje se svým Synem.

Narození přesvaté Bohorodičky je pro nás velkou radostí. Každé 
dítě v den narozenin své matičky pro ni připravuje dárek. A my, jako 
děti nebeské Matky, jí v den jejích narozenin chceme také přinést 
aspoň malinký dáreček. Můžeme se v něčem zapřít, udělat dobrý 
skutek, pomodlit se anebo jí udělat radost něčím jiným a pak ji s ži-
vou vírou poprosit, aby nám u svého Syna Ježíše vyprosila nějakou 
milost. Každý má problémy a očekává Boží pomoc a světlo k jejich 
vyřešení. V tento den každý z nás může popřemýšlet, za co hlavně 
chce prosit, a pak ve svých modlitbách a během svaté liturgie jí může 
dát konkrétní prosbu, např. za něčí obrácení či za uzdravení těžce 
nemocného. Využijme tento svátek, kdy přesvatá Panna vyprošuje 
u svého Syna mnoho milostí!
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SVATÁ CÍSAŘOVNA PULCHERIE

Když umíral byzantský císař Arka-
dius (395–408), zanechal po sobě sed-
miletého syna Theodosia (408–450) a 
tři dcery: Pulcherii, Arkadii a Marinu. 
Pulcherie byla starší než bratr, byla 
velmi moudrá a ctnostná. Boží pro-
zřetelnost ji jako velký dar věnovala 
byzantskému císařství, aby se stala 
pomocnicí mladému Theodosiovi k 
obraně pravé víry, kterou v té době 
sužovali heretici. Měla moudrost, 
která převyšovala její věk, a její bra-
tr ji přijal jako spoluvládkyni. Tehdy 
jí bylo šestnáct let. Přijala císařskou 
vládu ne ženským rozumem, ale muž-
skou moudrostí, a tak začala vlád-
nout byzantské říši. Její moudrosti a 
rozumnosti se divil celý svět.

Z lásky k Bohu, dbajíc také o pokoj 
a mír svých poddaných, odmítla uza-
vírat sňatek, aby mezi jejím manželem 

a bratrem nedošlo k neshodám, a pak z Boží milosti přijala dar ce-
loživotní čistoty. V modlitbách se jí totiž otevřelo hluboké poznání 
Pána Ježíše Krista, vzplanula láskou k Němu, zasnoubila se Bohu 
a rozhodla se až do smrti zůstávat v panenství. Vedla k zachování 
panenství i své sestry Arkadii a Marinu, které též slíbily Bohu, že 
svou čistotu zachovají až do smrti a žily spolu s Pulcherií v půstech 
a na modlitbách. Poslouchaly ji nejen jako starší sestru, ale i jako 
matku a jako císařovnu.

I svému bratru, císaři Theodosiovi II., zastávala matku a pečlivě 
se o něj starala. Učila ho bázni Boží, a protože dobře uměla řecky 
i latinsky, sama mu byla učitelkou a předávala mu nejen knižní 
vědomosti, ale i užitečná životní poučení. Učila ho, jak má jednat a 
mluvit, jak naslouchat druhým, zkrátka jak se má jako císař chovat, 
jak má trestat provinilce a jak je omilostňovávat. Učila ho všemu, co 
je pro dobrého panovníka zapotřebí. Semeno padlo na dobrou půdu 
a mladý císař ji ve všem poslouchal. Natolik bylo její učení prospěš-
né, že když dospěl ve zralého muže, byl více než ostatní císařové 
laskavý, pokorný, trpělivý, mírný, moudrý a rozvážný, milosrdný a 
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milostivý a tomu všemu přispívala modlitba sv. Pulcherie. Postavila 
také velmi slavný chrám ke cti Přečisté Bohorodičky.

Za vlády těchto zbožných císařů proběhl v Efezu III. všeobecný 
koncil (431) proti zločinnému Nestoriovi. Zásluhou sv. Pulcherie, 
která horlila pro pravou zbožnost, a díky jejím napomenutím byl její 
bratr, jehož už začali svádět k herezi a málem sešel z cesty pravdy, 
znovu utvrzen v pravé víře. Za to byla Pulcherie svatými otci velmi 
ctěna. Avšak za několik let nepřítel lidského pokolení, který nemohl 
snést, že jeho hereze byly Pulcherií rozmetány, povstal proti ní, aby 
ji odloučil od císařského trůnu a vlády.

Do blízkosti manželky císaře Theodosia, císařovny Eudokie, se 
vetřel lstivý a zlovolný eunuch Chryzafi us a uštkl ji svými jedovatými 
slovy: „Podívej, co si k tobě Pulcherie dovoluje! Jak tě ponižuje! Chce 
tě mít za služku. To si necháš líbit? Ještě dlouho chceš od ní takto 
trpět? Copak ty nejsi císařovna jí rovná a nejbližší císaři? Vždyť jsi 
jeho manželka!“ Tak ji mnohokrát nepřítel naváděl, až v Eudokii 
vzbudil zášť a ona začala svému muži našeptávat, ať zbaví Pulcherii 
vlády a kraluje sám. Oklamaný císař sice chtěl své manželce vyho-
vět, ale bylo mu před svou starší sestrou a učitelkou hanba, že by 
ji měl tak znevážit.

Eudokie a Chryzafi us proto začali balamutit patriarchu, aby 
Pulcherii, až přijde do chrámu, přesvědčil stát se diákonkou, neboť 
čistě a svatě žije a je hodná diákonské služby. Tehdy bylo zvykem, 
že panny a vdovy, které byly známé čistotou života, byly přesvědčo-
vány k diákonské službě, i kdyby nechtěly. I sv. Pulcherii tak chtěli 
přesvědčit, aby ji tímto způsobem odstavili od moci. Patriarcha to 
však tajně oznámil Pulcherii a ona, když poznala úmysl svého bratra 
a nepřátelství ze strany císařovny i Chryzafi a, sama se vzdala vlády, 
odešla z císařského paláce i s ostatními pannami na osamocené 
místo a sloužila v mlčení a tichu Bohu.

Heretik Chryzafi us však nadále dýchal zlobou, vyčkal na příhodný 
okamžik a vzbudil v císaři hněv na patriarchu, takže se celá Boží 
církev dostala do zmatku. Heretici beze strachu povstali, protože 
zde nebyla ochránkyně zbožnosti, Pulcherie. To trvalo do té doby, 
dokud Bůh neotevřel císaři duchovní oči, aby poznal svůj hřích. 
Uviděl, že hněv císařovny na Pulcherii byl nespravedlivý a pochopil, 
že Chryzafi us se dopustil nepřátelské zloby.

Císař Theodosius se dožil 42 let a zemřel. Císařovna Eudokie po 
jeho smrti odešla do Jeruzaléma, a když tam několik let zbožně pro-
žila, odešla k Pánu. Byla pochovaná v chrámu svatého mučedníka 
Štěpána, který postavila. Svatá Pulcherie se po smrti svého bratra 
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poradila s nejvyššími dvořany a všemi vojevůdci a vybrala k převzetí 
vlády vojevůdce Marciana jako důstojného a milého Bohu. Když se 
Marcian ujal vlády, císařovna Pulcherie se chtěla znovu vrátit do 
své samoty.

Nově zvolený císař, jeho rádci i senátoři ji však žádali, aby je ne-
opouštěla a pomohla jim řídit císařství, neboť má k tomu moudrost 
a zkušenost. To však bylo možné pouze v případě, že by se stala 
manželkou císaře. Upozornila je, že složila Bohu slib zachovat své 
panenství až do smrti a císař také oznámil, že i on učinil slib Bohu, 
že zachová čistotu. Tak sv. Pulcherie pro potřeby svaté církve, kte-
rá byla sužována množícími se heretiky, souhlasila, že vstoupí do 
manželství s Marcianem, ale do takového manželství, v němž bude 
zachován květ panenství až do konce života, neboť oba jednou pro-
vždy složili slib Bohu.

Cudnost obou manželů i jejich léta k tomu přispívala, neboť Pul-
cherii bylo tehdy 51 let a císař už také nebyl mladý. Tak se Pulcherie 
nazvala císařovou manželkou, i když nebyla jeho manželkou, ale 
sestrou, a vládla spolu s ním k velkému užitku celé Boží církve i celé 
říše. Marcian se rovněž nazýval manželem Pulcherie, i když nebyl 
jejím manželem, ale bratrem a spolupracoval s ní jako s dědičkou 
trůnu jejího otce, tedy s císařskou dcerou. Tehdy bylo možné vidět 
na trůnu byzantské říše panenskou čistotu vládců. Císař byl čist 
duší i tělem i císařovna byla pannou a své panenství uchovávala 
neposkvrněné kvůli Bohu. Panenské manželství je málokdy vidět 
a je o něm málokdy slyšet. Ať se diví celý svět, naplněný nečistými 
vášněmi, ať jsou zahanbeni ti, kteří se oddávají klamným rozkoším 
a příjemnostem. Lidé velmi ctili své šlechetné vládce, neboť věděli, 
že se svou čistotou stali podobni andělům.

Císařovna se postarala, aby byl proti heretikům Dioskurovi a 
archimandritovi Eutychiovi svolán roku 451 koncil svatých otců 
do Chalcedonu. Říkalo se, že i koncil v Efezu roku 431 byl svolán 
zásluhou císařovny, neboť velmi bránila pravou zbožnost. Někteří 
církevní pisatelé ji ve svých písemnostech připisují ochranu víry na 
obou těchto koncilech — efezském i chalcedonském. Pulcheriina 
horlivost pro čistou víru a její velká moudrost pramenily z toho, že 
Duch svatý přebýval v její duši a čistém srdci jako ve svém svatém 
chrámu a naplňoval ji svými velkými dary. Roku 453 stanula před 
Pánem, kterému všemi svými silami sloužila. Pro její modlitby, Pane, 
ani nás nezbavuj nebeského království, amen.

(Její svátek se slaví 10. září.)
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SVATÝ MUČEDNÍK SEVERIÁN

Za vlády zločinného císaře Licinia (308–324) místodržící Kappa-
dokie a Dolní Arménie Agricola v Sebaste1 zajal a uvrhl do vězení 
čtyřicet svatých mučedníků.2 V Sebaste žil muž významného rodu 
jménem Severián, který věřil v našeho Pána Ježíše Krista. Často v 
temnici navštěvoval svaté mučedníky a posiloval je k mučednickému 
hrdinství za Krista. Vzplanuli tak silnou láskou k Pánu Ježíši, že 
ani zamrzlé sebastijské jezero v nich nemohlo tento božský plamen 
uhasit. Před mučitelem jednomyslně neohroženě vyznávali jméno 
Ježíše Krista a položili za Něj své životy.

Potom, co čtyřicet mučedníků přijalo koruny věčné slávy, císař 
prozatím svěřil správu Sebaste vojenskému veliteli Lysiovi, krutému 
nelidovi. Ten se jako dravá šelma vrhal na věřící a pil křesťanskou 
krev. Tehdy nastal čas pro sv. Severiána, aby i sám hrdinně bojoval 
dobrý boj, jak k tomu nabádal jiné.

Za Lysiem přišli pohanští žreci a řekli: „Kvůli Severiánovi je v tom-
to městě znevážena čest našich velkých bohů. Nejenže je sám nectí a 
neklaní se jim, ale i mnoho jiných navádí urážet je a ponižovat. Sám 
věří v Ukřižovaného a jiné učí té samé víře. Už mnoho lidí stáhl za 
sebou. Jestliže ho nepopravíš, všichni se po jeho vzoru obrátí, bohové 
se na naše město rozhněvají a opustí ho. Dozví se o tom císař a bude 
s námi konec.“

Jak to Lysias uslyšel, poslal vojáky, aby Severiána zajali a přivedli 
k němu. Kristův bojovník však nečekal, až vojáci přijdou a zajmou 
ho, předešel je a sám stanul před vojevůdcem. Svobodně a směle 
k němu promluvil: „Nestačí ti, že sám jdeš do záhuby? Ještě chceš 
i naše duše zatratit, aby se staly kořistí tvých bohů? Věz však, že 
tady jsi narazil na silné muže, a ne na malodušné zbabělce. Pro mě 
je, jak říká můj učitel Pavel, život Kristus a smrt velkým ziskem.“ 

1 Město na rozhraní římských provincií Kappadokie a Pontu, území Malé 
Arménie; dnešní Sivas v Turecku.

2 památka 9. března, viz Mučedníci a jiní svatí, I. díl, str. 401
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Lysias po těchto odvážných slovech svatého chvíli nebyl schopen 
slova a pak na ty, co stáli vpředu, hrůzně pohleděl, ukázal rukou 
na Severiána a zlostně rozkázal: „Vezměte ho a bijte býkovci, aby 
se naučil před držitelem vlády mluvit pokorně.“ Když byl svatý bit, 
radoval se, že se stal hodným přijmout za Krista rány a jako úlevu 
v bolesti a v těžkých ranách si prozpěvoval slova žalmů: „Po zádech 
mi orali oráči, vyorali dlouhé brázdy.“ (Ž 129,3)

Když mučitel viděl, že se sluhové unavili a mučedníkova tvář je 
ještě jasnější a mužnější, přikázal, aby ho přestali bít a řekl: „Z ran, 
které jsi dostal, můžeš pochopit, že ti tvůj Kristus nepřinese žádnou 
úlevu ani útěchu.“ Mučedník odpověděl: „Kdyby tvé duševní oči 
nebyly zatemněny mrakem bezbožnosti, ukázal bych ti, jak velkou 
blaženost mi u Krista zabezpečují má muka. Ale co zmůžu, když jsi pln 
nepravosti? Bylo by to jako bych zapaloval svíčku slepému a zpíval 
píseň hluchému. Kdybys nebyl slepý a hluchý, poznal bys Kristovu 
milost i moc, která mě posiluje.“ Mučedníkova slova rozzuřila tyrana 
ještě více a nařídil, aby ho pověsili na mučidla a železnými hřebeny 
drásali jeho tělo. Severián se v té kruté bolesti modlil: „Pane Ježíši 
Kriste, Ty jsi byl pověšen na kříži a tak jsi přemohl pýchu nepřítele. Až 
do dnešního dne jsi oslavován za všechny své podivuhodné skutky. 
Přijď! Pomoz mi a rozdrť moc zlého katana. Uzdrav mé rozervané údy 
a dej, ať statečně dokonám mučednické hrdinství.“

Sluhové se při mučení svatého střídali, dlouho ho mučili, pak ho 
sňali z mučidel a na rozkaz mučitele odvedli do žaláře. Po cestě do vě-
zení se mučedník projevil jako výmluvný řečník a jako by ani necítil 
bolest, s jasnou tváří ukazoval rány, které za Krista vytrpěl. Když do-
šli do středu města, promluvil k mnoha lidem, kteří se na něj dívali: 
„Pohleďte na mě, lidé, a pochopte, jak jsem dnes šťastný! Vy mě asi 
nyní pokládáte za nejnešťastnějšího a nejubožejšího člověka, protože 
jsem ztratil nejen své dočasné postavení a bohatství, ale dokonce i 
své zdraví. Jenže já jsem dnes šťastnější než vy všichni! Tyto mé rány 
přijaté pro Ježíše Krista, mého Pána, jsou mi milejší než jakákoliv 
pozemská rozkoš. To, že jsem zbrocen krví, je pro mě cennější než být 
oblečen do královského purpuru. Tato muka jsou mi nesrovnatelně 
příjemnější než všechna vaše pozemská potěšení, která tak milujete.

Mé dřívější postavení i bohatství, které jsem měl, je jen mar-
nost, prach a mámení tohoto světa, které setřásám jako špínu 
z nohou a stoupám k větší, mučednické důstojnosti a přijímám 
nehynoucí bohatství. To, že se mohu nazvat Kristovým mu-
čedníkem, je pro mě slavnější než jakýkoliv císařský titul. A 
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ztratit své bohatství pro Krista je mi vzácnější a drahocennější 
než poklady všech pozemských císařů. Ale i mé tělesné zdraví, 
tělesná síla, krása tváře, to vše, co jsem dříve měl, cožpak to není 
nemoc sama i slabost a ošklivost? Kdyby mé tělo nebylo zraněno pro 
Krista a neprolila se má krev, bylo by mi ne tělem, ale pouze pouty a 
temnicí pro mou duši. Nyní je mi tělem, když je pro Krista rozdrceno. 
Teď je zdravé a silné, když je pro Krista zabíjeno. Nyní je má krása 
pravá, ač vidíte, že nemám lidský vzhled, ale vše je jak jedna rána; 
vždyť i můj Pán Ježíš Kristus byl od hlavy až k patě zraněn.

Raduji se v mém utrpení, že na svém těle doplňuji to, co zbývá 
vytrpět do plné míry utrpení Kristových. Když hledíte na mé rány, 
myslete na odměnu za ně. Ani rozumem nelze obsáhnout ani 
slovy není možné vyjádřit tu blaženost, kterou nesmrtelný Král 
již nyní dává těm, kteří pro Něho trpí, a v nebi jim připravil 
věčnou blaženost. Ano, trpět pro Krista je sladké a zemřít pro 
Něj ještě sladší. Ó přátelé, je-li zde někdo z našich, je-li mezi tímto 
nevěřícím lidem někdo z věrných služebníků Kristových a dívá se na 
mě, jak trpím pro našeho Pána, posilněte svá srdce! Vzmužte se a 
buďte odvážní, aby vás od našeho milovaného Pána Ježíše Krista 
neoddělila žádná muka, aby vás nepolekalo ostření mečů, rozpalo-
vání pece a zuřivost šelem. Nenechte se svést tyranovou laskavostí, 
přísliby darů a postavení. Všechno to rozšlapejte jako hnůj, abyste 
potom kralovali s nebeským Králem.“

Zatímco Severián mluvil, šlo za ním stále více lidí a poslouchali 
k užitku své duše jeho slova, dokud ho nedovedli do temnice. Když 
ho uvrhli do žaláře, radoval se jako ve světlém paláci a uctivě polí-
bil místo, kde bylo uvězněno čtyřicet svatých mučedníků, za nimiž 
předtím často přicházel a rozmlouval s nimi. Severián zůstal zavřen 
v žaláři pět dní a znovu byl postaven před soud. Lysias, jako vlk v 
rouše beránčím, dělal, jakoby soucítil se svatým a úskočně k němu 
začal promlouvat: „Všichni bohové vědí, Severiáne, že je mi tě líto a 
velmi se divím, že ty, tak dobrý, vážený a čestný muž, se dobrovolně 
připravuješ o tento sladký svět. Chválil bych tvou sílu a mužnost, 
kdybys je využil proti nepřátelům, ale bojovat s železem a ohněm, 
s šelmami a kamením, a tak se ničit, to je vpravdě bláznovství. Hle, 
tvá síla je již rozdrcena a tělo roztrháno.“ Severián mu však mužně 
odpověděl: „Nelituji své tělo pokryté ranami, dodej mi více muk! Mé 
tělo nejen bij, ale i drásej, házej po mně kamení, spaluj mě ohněm... 
dělej vše, co chceš a můžeš dělat, od mého Boha mě neodvrátíš! Spíše 
se unavíš ty, který mě mučíš, než já, který trpím za mého Krista.“
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Mučitel odložil úskočnost a vrátil se ke své obvyklé zlobě. Rozká-
zal svatého bít kamením po ústech a vztekle zvolal: „Jméno Krista 
vůbec ani nevyslovuj a naše uši neobtěžuj připomínáním tohoto jmé-
na.“ Svatý s ústy rozbitými kamením mučiteli odpověděl: „Zločinče, 
svou duši jsi učinil příbytkem běsů, a tak ani tvé uši už nemohou vy-
držet Kristovo jméno.“ Lysias vzteky nevěděl, co dělat, a proto znovu 
přikázal, aby mučedníka natáhli na skřipec a železnými hřebeny 
drásali jeho tělo. Svatý však i přes kruté mučení dále promlouval: 
„To vše je pro mě spíše příjemnost než bolest, protože mě odděluje 
od všeho pozemského a sjednocuje s Kristem.“ Lysias vykřikl: „Přines 
oběť bohům, Severiáne, a osvobodíš se od muk!“ On mu už ale ani 
jedním slovem neodpovídal, jen si tiše opakoval: „Utrpení tohoto času 
se nedají srovnat s budoucí slávou, která se má zjevit.“

Vojevůdce se urazil, že mu Severián neodpovídá a vymyslel na 
něj jiné mučení. Sňal ho z mučidel, nechal ho odvést k městským 
hradbám a nařídil, aby mu přivázali jeden těžký kámen ke krku, 
druhý k nohám, jeho samotného převázali provazem a pověsili ho 
z hradeb. Když tak svatý visel, odevzdal svou svatou duši do rukou 
Krista, svého Pána. Bylo to v roce 320. Někteří křesťané v noci jeho 
svaté tělo sňali a chtěli ho odnést do jeho rodiště. Když ho uctivě 
nesli za zpěvu žalmů a písní, přiblížili se k vesnici, kde byl Severi-
anův dům. Všichni lidé vyšli vstříc svatým ostatkům, staří i mladí, 
jedni předbíhali druhé v touze přijmout Boží požehnání, když se 
dotknou mučednického těla. Doma zůstala jen jedna žena, manželka 
Severiánova služebníka. Plakala nad tělem svého muže, neboť zemřel 
a ležel ještě nepochován. V pláči k němu hovořila jako k živému: 
„Hle, náš pán se blíží k domu, všichni mu vyšli naproti, jen ty sám 
nevycházíš a já s tebou. Vstaň však a jdi vstříc svému pánu!“ Když to 
vyslovila, mrtvý okamžitě vstal, jako by se probudil ze spánku, a šel 
vstříc ostatkům svatého mučedníka Severiána. Přišel k nim a vděčně 
je uctil. Když lidé viděli, jak mrtvého vzkřísil mučedníkův příchod, 
divili se a velebili Boha. Svatého pak ctili ještě s větší oddaností. 
Mnoho nemocných obdrželo u jeho ostatků uzdravení.

Služebník, který byl vzkříšen a šel vstříc svatému, žil po svém 
vzkříšení ještě patnáct let. Během těch let často přicházel k hrobu 
svého pána a pak v pokoji zemřel. Za to vše buď sláva Bohu v Trojici 
jedinému.
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SVATÍ MUČEDNÍCI LUCIAN A MARCIAN

Lucian a Marcian byli 
pohanští kouzelníci v Ni-
komedii. Kouzelnictvím 
mámili a klamali lid. Ve 
městě žila ctnostná křes-
ťanská panna, která Boha 
milovala nade vše a vytr-
vale se modlila, aby ji Bůh 
chránil. Kouzelníci k ní 
vzplanuli láskou, a aby si 
ji získali, obrátili se k po-
hanským zlým duchům. 
Služebnice Boží však vytr-
vala v modlitbě a bdění a oni poznali, že jejich kouzla jsou bezmoc-
ná. Tázali se svých bohů na příčinu a zlí duchové odpověděli takto: 
„Pokud jste nás volali na pomoc k záhubě duší, které Boha neznají, 
nebylo to pro nás těžké. Ale proti této čisté duši nic nezmůžeme. Její 
Bůh Kristus nás trápí a brání nám, takže ji nemůžeme přemoci.“

Tu kouzelníci padli jako mrtví k zemi. Když zase přišli k sobě, 
řekli: „Ukřižovaný Ježíš má asi velkou moc, neboť zvítězil nad duchy 
a nad naším kouzelnictvím. Měli bychom se k Němu obrátit a ctít Jej.“ 
Uvěřili v Ježíše Krista a činili pokání. Spálili své kouzelnické knihy 
a čarodějnické nářadí.

Tehdy za císaře Decia (249–251) vypuklo pronásledování křesťa-
nů. Císařský náměstek si je dal předvolat a otázal se jich: „Jak se 
stalo, že jste opustili naše nesmrtelné bohy a klaníte se ukřižovanému 
člověku?“ Oni odpověděli: „Proměnil nás jedině ukřižovaný Kris-
tus a my se radujeme, že u Něj máme věčný život.“ Náměstek 
rozkázal, aby byli oba mučeni železnými hřebeny. Lucian v mukách 
zvolal: „Dokud jsme páchali nepravosti, dopouštěli se bezpráví a 
křivdili jiným, netrestal jsi nás. Teď, když děláme dobré, nás mučíš?“

Císařský náměstek vynesl rozsudek, aby byli upáleni. Svatí mu-
čedníci vyslechli tento rozsudek radostně, vystoupili na hranici a 
modlili se: „Pane Ježíše Kriste! Vzdáváme Ti neskonalé díky, žes ráčil 
nás nehodné vysvobodit z pohanských bludů a pro své jméno nám 
dát účast na slavné mučednické smrti. Tobě budiž čest a chvála! Rač 
milostivě přijmout naše duše.“ Zemřeli roku 250.

(Jejich památka se slaví 26. října.)
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SVATÉ MUČEDNICE
MINODORA, MITRODORA A NIMFODORA

Za vlády bezbožného a krve-
žíznivého císaře Galeria (305–
311), který mučil svaté služeb-
níky Boží a vyznavače Kristovy 
víry, žily v Bithýnii tři rodné 
sestry, které se jmenovaly Mi-
nodora, Mitrodora a Nimfodora. 
Svaté panny dobře věděly, že 
uprostřed světa plného smilstva 
a neustálého hříchu, který svá-
dí žádostivostí očí, žádostivostí 
těla a pýchou života, není snad-
né zachovat čistotu duše a těla 
neposkvrněnou. V touze žít pro 
Boha a sloužit jen Jemu, a ne 
světu a jeho marnostem, a také 
aby jejich vzhled nebyl příčinou 
pádu druhých, opustily svět a 

usadily se společně na osamoceném místě. Přebývaly v jeskyni na 
vysokém, pustém kopci nedaleko teplých pramenů u města Pýthie.1 
Žily tam v půstu a v modlitebních zápasech.

Místodržitel toho kraje Fronton se o nich dozvěděl a přikázal svaté 
sestry zajmout a postavit před soud. Když je uviděl, byl ohromen 
jejich šlechetným vzhledem. Začal je úskočně a s lichotkami svádět 
k odpadlictví: „Ó šlechetné panny, naši velcí bohové vás obdařili ta-
kovým vznešeným vzhledem a jsou připraveni vás obdařit i velikým 
bohatstvím, jen jim vzdejte úctu a spolu s námi jim přineste oběť a 
klanění. Já se o vás pochvalně zmíním před císařem, a když vás uvidí, 

1 na severozápadě Malé Asie; nynější Yalova v Turecku
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sám vás uctí mnoha dary a vdá vás za vysoké hodnostáře. Budete 
ctěny nad jiné ženy a stanete se slavnější a bohatší než ony.“

Nejstarší ze sester, Minodora, místodržiteli odpověděla: „Bůh nás 
stvořil ke svému obrazu a podobě. Jemu se klaníme a o jiném Bohu 
kromě Něho nechceme ani slyšet! Vaše dary a pocty potřebujeme 
stejně, jako někdo potřebuje smetí, po kterém šlape. Slibuješ nám, že 
tvůj císař nám dá vznešené muže... Dobře si pamatuj, že my jsme se 
vírou zasnoubily našemu Pánu Ježíši Kristu. On je naše čest, sláva i 
bohatství. Od Něj nás nejen ty, ale ani tvůj císař ani celý svět nemůže 
odloučit!“ Mladší Mitrodora dodala: „Co prospěje člověku, kdyby 
získal celý svět, ale uškodil své duši? Co je tento svět ve srov-
nání s naším milovaným Ženichem a Pánem Ježíšem Kristem? 
Totéž jako špína ve srovnání se zlatem, tma se sluncem a žluč 
s medem. Copak kvůli marnosti tohoto života máme ztratit 
Pánovu lásku a zahubit své duše? To se nestane!“

Tyran zvolal: „Mnoho řečníte, protože jste zatím nepoznaly muka 
a rány! Jakmile je poznáte, budete mluvit jinak.“ Tehdy nejmladší 
Nimfodoru naplnila velká horlivost a řekla: „Chceš náš strašit ra-
nami a krutými mukami? Shromáždi tu z celé země všechny nástroje 
mučení, meče, rožně, železné hřebeny, zavolej všechny katy z celého 
světa, spoj dohromady všechny druhy mučení a podrob jim naše 
slabá těla. Pak uvidíš, že dříve se všechny nástroje polámou, všichni 
kati se unaví a vyčerpají se všechny druhy tvých muk, než bychom 
se odřekly našeho Pána Ježíše Krista. Z lásky k Němu nám budou 
hořká muka sladkým rájem a dočasná smrt věčným životem!“

Místodržitel se je snažil přesvědčit: „Radím vám jako otec, poslech-
něte mě, děti, a přineste oběti našim bohům. Nechci vás vidět bité, 
trýzněné a rozervané na kusy. Podřiďte se mému rozkazu, abyste 
nalezly milost nejen u mě, ale i u císaře, obdržely velké dary a šťastně 
prožily své dny. Jestliže mě však neposlechnete, budete vydány na 
hořká muka.“ Na ta slova Minodora odpověděla: „Ani tvé lichotky 
nám nejsou příjemné, ani tvé hrozby strašné. Rozkošnicky s vámi žít 
v bohatství, slávě a světských radovánkách znamená připravovat 
si věčné utrpení v pekle. Když však pro Krista trpíme dočasná 
muka, získáme věčný život na nebesích. Blaženost, kterou 
nám náš Pán slibuje, nemá konce, a muka, kterými ty nám 
hrozíš, jsou jen dočasná. Avšak pekelná muka, která čekají Pánovy 
nepřátele a ty, kteří Ho nenávidí, jsou věčná. Pro ty, kteří Ho milují, 
připravil věčnou radost, která nikdy nekončí. My milujeme Krista, 
našeho Ženicha, a proto za Něj toužíme zemřít.“ Po těch slovech po-
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zvedla své oči k nebi a pravila: „Ježíši, Bože náš, neodřekneme se 
Tě před lidmi! Ani Ty se nás neodřekni před svým nebeským Otcem.“

Místodržitel jí řekl: „Jsi věkem i rozumem starší, měla bys učit své 
sestry, aby se podřídily císařovu i našemu nařízení. Ty však sama 
neposloucháš a ještě je svádíš. Proto tě prosím, poslechni mě, udělej, 
co je přikázáno, pokloň se bohům, a tvé sestry, když se na tebe budou 
dívat, udělají totéž.“ Svatá odtušila: „Zbytečně se namáháš, když nás 
chceš odvrátit od Krista a přimět nás, abychom uctívaly modly. Ani já 
to neudělám, ani mé sestry. Radím ti, zbytečně se už nenamáhej, a 
vyzkoušej nás. Bij nás, sekej, pal, roztrhej na části, pak uvidíš, zda 
se podřídíme tvému bezbožnému příkazu. My náležíme Kristu a za 
Něj jsme připraveny zemřít.“

Jak to Fronton uslyšel, vzplanul hněvem, rozkázal dvě mladší 
sestry zavřít do vězení a Minodoru předal čtyřem katům, aby ji bili 
železnými holemi. Zatímco svatou bili, hlasatel vykřikoval: „Vzdej 
úctu bohům, poslechni císaře a jeho zákony netup.“ Bili ji celé dvě 
hodiny. Když jí pak tyran přikázal: „Přines oběť bohům,“ ona mu 
odpověděla: „Copak nevidíš, jak sebe samu přináším v oběť mému 
Bohu?“ Místodržitel přikázal sluhům, aby ji bili ještě krutěji. Byla 
bita po celém těle, takže jí rozbili klouby, polámali všechny kosti a 
potrhali tělo. Svatá panna z lásky k Pánu, posilněna Boží milostí, 
mužně trpěla, jako by necítila bolest. Pak z hlubiny srdce zvolala: 
„Ježíši, lásko má a naděje má, přijmi mou duši!“ A když to řekla, 
vydala ducha.

Po čtyřech dnech vládce nechal předvést Mitrodoru a Nimfodoru 
a položil před ně mrtvé tělo jejich sestry. Fronton doufal, že když 
uvidí krutě zmučené tělo své sestry, polekají se a podřídí se jeho 
vůli. Svaté panny se dívaly na tělo, které před nimi leželo, a s radostí 
zvolaly: „Požehnaná jsi, sestro, že ses stala hodnou mučednické ko-
runy a vešla jsi do komnat svého Ženicha. Pomodli se k Pánu, před 
nímž nyní stojíš, aby nám dal milost tě následovat.“ Potom vybídli 
katy: „Proč tak dlouho otálíte a nezabíjíte nás? Proč nás připravujete 
o úděl naší milované sestry? Jsme připraveny vytrpět jakákoli muka. 
Naše srdce je připraveno! Začněte své dílo, neboť neskloníme kolena 
před falešnými bohy. Vidíte, jak vroucně toužíme zemřít za Krista.“

Přestože soudce viděl, že jsou neoblomné, znovu se je snažil svést 
k odpadu. Obě sestry, po vzoru své nejstarší sestry, která mužně 
vytrpěla muka za Krista Spasitele a nezradila Ho, odpověděly: „Kdy 
už přestaneš vzdorovat našemu pevnému rozhodnutí? Neodloučíme 
se od naší sestry, ale zemřeme za Krista tak, jako zemřela ona. 
Odříkáme se tebou slíbených bohatství. Odříkáme se slávy i všeho, 
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co pochází ze země a do země se navrátí. Odříkáme se pozemských 
ženichů, neboť máme nesmrtelného Ženicha a jen Jeho milujeme.“ 
Tehdy mučitel ztratil naději, rozlítil se a nařídil Nimfodoru odvést 
zpět do věznice a Mitrodoru pálit ohněm.

Když ji tak celé dvě hodiny mučili, pozvedala své oči ke Kristu, 
za Něhož trpěla, tiše se modlila a vzývala Ježíšovo jméno. Prosila 
Ho o pomoc. Celou popálenou ji sňali z mučidel a tyran ji rozkázal 
bít železnými holemi. V těchto mukách sv. Mitrodora, za neustálého 
vzývání Pánova jména, zemřela.

Pak přivedli sv. Nimfodoru, aby se, když uvidí utýraná těla svých 
sester, polekala a odřekla se Krista. Místodržitel k ní začal úskočně 
promlouvat: „Ó šlechetná panno, bohové jsou mi svědky, že tě miluji 
jako svou vlastní dceru. Jen přistup a pokloň se bohům a získáš vel-
kou přízeň císaře. Dá ti nejen majetek a slávu, ale ještě více. Získáš 
velkou moc. Pokud se však bohům nepokloníš, zahyneš jako tvé 
sestry, jejichž těla leží před tebou.“ Svatá však měla všechna jeho 
slova za vítr. Neposlouchala je, ale naopak, potupila modly, hanila 
modláře a odpověděla místodržiteli slovy žalmu: „Modly pohanů 
jsou stříbro a zlato, dílo rukou lidských. Jim podobni jsou ti, kdo 
je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.“ (Ž 135,15.18) Když Fronton 
viděl, že slovy ničeho nedosáhne, nařídil Nimfodoru natáhnout na 
skřipec a železnými hřebeny drásat její tělo. Ona tato muka mužně 
snášela, pozvedla své oči k nebi a vzývala Ježíšovo jméno: „Ježíši, 
Ježíši, Ježíši...“ Když hlasatel vykřikoval: „Přines oběť bohům a budeš 
osvobozena od muk!“ svatá odpověděla: „Já přináším sebe v oběť 
mému Bohu. Pro Něj trpět a zemřít je mi ziskem.“

Nakonec trýznitel nařídil, aby ji železnými holemi ubili k smrti. 
Když ji bili, modlila se a stále vzývala Pánovo jméno: „Ježíši, Ježíši, 
Ježíši…“ Její hlas se stával stále tišším, dokud nevydala svého du-
cha. Se jménem Spasitele na rtech byla svatá zabita pro svědectví 
Ježíše Krista. Tak tři sestry oslavily Nejsvětější Trojici mučednickou 
smrtí. Mučiteli však nestačilo mučit živé, dokonce i na mrtvých si vy-
lil zlost. Rozkázal rozdělat oheň a vhodit do něj těla mučednic. Když 
se tak stalo, z nebe najednou sestoupil jiný oheň a v tu chvíli spálil 
Frontona a všechny jeho sluhy, kteří týrali svaté mučednice. Spustil 
se silný déšť, který uhasil oheň, v němž ležela těla svatých panen.

Věřící je vzali a pochovali ve společném hrobě. Nad jejich hrobem 
vystavěli chrám, kde se děla mnohá uzdravení a zázraky, jimiž Bůh 
oslavil své svaté.
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TŘI SVATÉ POUSTEVNICE

Pavel, biskup Monemvasijský,1 vyprávěl: Když jsem byl ještě 
prostým věřícím, poslali mě na východ vybírat císařskou daň. Po 
cestě jsem narazil na poustevnický monastýr a chtěl jsem do něj 
vejít. Naproti mi vyšel igumen s mnichy, přivítali jsme jeden druhého 
a sedli si na dvoře. Byl tam sad, jehož stromy zrovna nesly plody. 
Viděl jsem, kterak přilétali ptáci, lámali větvičky s plody a rychle 
odlétali. Zeptal jsem se igumena: „Proč ptáci nesezobou plody tady, 
ale odlamují je a s větvičkou a odnášejí?“ Igumen mi odpověděl: „Je 
to už jedenáctý rok, co to tak ptáci dělají.“

Začali jsme sledovat ptáky a šli směrem, kterým létali. V prolá-
klině pod horou jsme našli tři poustevnice. Igumen se té, co byla 
nejblíže, otázal: „Odkud jsi a jak jsi sem přišla?“ Ona odvětila: „Po-
cházím, otče, od Konstantinopole. Byla jsem provdána za císařského 
dvořana, ale ještě v mladém věku zemřel a zůstala jsem sama. Bylo 
mi dvacet let a plakala jsem nad svým vdovstvím a bezdětností. Za 
několik dní se o mně doslechl jeden šlechtic, poslal své služebníky, 

1 Město Monemvasia se nachází na malém ostrově u východního pobřeží 
ostrova Peloponés
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aby mě k němu přivedli třeba i násilím. Poslové chtěli splnit příkaz a 
nebrali na mě ohled. Úpěnlivě jsem se modlila k mému Pánu Ježíši 
Kristu, aby mě zbavil násilníka, který chtěl poskvrnit mou duši i 
tělo, a řekla jsem služebníkům: ‚Cožpak si myslíte, že bych s vámi 
nechtěla jít k vašemu tak významnému pánovi? Samozřejmě, že pů-
jdu, ale teď mám zlou ženskou nemoc; trpím neustálým krvotokem. 
Počkejte, dokud se nezotavím a neočistím a pak s radostí půjdu k 
vašemu pánovi.‘ Po těchto mých slovech sluhové řekli: ‚Náš pán na 
tebe počká čtyřicet dní,‘ a odešli.

Jakmile zmizeli z dohledu, své otroky a otrokyně jsem obdarovala 
zlatem a propustila je na svobodu. U sebe jsem si ponechala jen tyto 
dvě, které zde nyní vidíte, a všechen svůj majetek jsem rozdala žeb-
rákům. Pak jsem zavolala mého příbuzného, který miloval Krista, a 
pod přísahou jsem ho zavázala, ať rozprodá mé statky, dům i veškerý 
majetek a utržené zlato ať rozdá žebrákům. Potom jsem v noci vstala, 
vzala tyto dvě své otrokyně a teď mé sestry, šly jsme do přístavu a 
nasedly na loď. Vedeny Bohem jsme dorazily na toto místo a jsme 
zde už jedenáctý rok. Od té doby jsme neviděly žádného člověka, až 
dnes vás. Náš oděv se po letech roztrhal a rozpadl.“

Igumen se jí otázal: „Čím se zde živíte?“ Ona pokorně pověděla: 
„Náš dobrý a milující Bůh, který na poušti živil svůj lid po čtyřicet let, 
i nám, svým nedůstojným služebnicím, posílá pokrm, neboť každého 
dne nám z Jeho prozřetelnosti ptáci přinášejí potravu v nesrovnatelně 
větším množství, než potřebujeme. Jestli chceš, otče, přikaž, ať přijde 
presbyter a odslouží zde svatou liturgii, abychom mohly přijmout 
Kristovy svaté svátosti. Od té doby, co jsme opustily město, jsme je 
nepřijímaly.“

Igumen poslal do monastýru mnicha, aby přivedl presbytera 
a přinesl oděv i jídlo. Presbyter přišel, odsloužil svatou liturgii a 
nejdříve přijala svaté přijímání ona, pak její otrokyně. Když potom 
s námi pojedly, sestra řekla igumenovi: „Prosím tvou důstojnost, otče, 
zůstaň blízko naší rokliny tři dny.“ Igumen jí to slíbil. Blažená pous-
tevnice se snažně pomodlila k Bohu a zemřela. My jsme se slzami 
zpívali pohřební písně a pochovali ji. Druhého dne po modlitbách 
odešla v pokoji druhá a třetího dne i třetí. Když jsme je pochovali, 
vrátili jsme se do monastýru a chválili Krista, našeho Boha, který 
činí divné a přeslavné věci se svými svatými.
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SVATÁ TEODORA ALEXANDRIJSKÁ

Teodora žila v 5. století v Alexand-
rii. Čestně žila v mladém křesťanském 
manželství. Stalo se, že jeden bohatý 
muž se ji snažil za každou cenu svést k 
hříchu. Delší čas se mu to nedařilo ani 
slovy, ani dary. Pak si najal čarodějku, 
aby mu v tomto hříchu pomohla. Ta 
našla příhodný čas a Teodoře o něm 
pověděla. Teodora jí řekla: „Jak se mám 
toho muže zbavit? Tak dlouho mi už 
nedává pokoje. Kdybych ho poslechla, 
zhřešila bych před Bohem.“ Čarodějka, 
která měla ďábla za pomocníka, zača-
rovala Teodoru svými kouzly, oklamala 
ji mnoha lichotivými slovy a přesvěd-
čila ji, že hřích, který je spáchán na 
tajném místě a v noci, Bůh nevidí. Te-
odora tomuto běsovskému pokušení, 
které přišlo skrze čarodějku, uvěřila, 
protože nebyla zakořeněná v Kristu.

Po zločinu v noční tmě sestoupila s ranním svítáním Boží milost 
a dotkla se Teodořina srdce, protože Bůh nechce smrti hříšníka, 
ale aby se obrátil a žil. Teodora poznala svůj hřích. Kála se, styděla 
se a hnusila si sebe samu. Někdy Pán dopouští na člověka pád, 
aby když z něho vstane, horlivě sloužil Bohu a více Ho miloval za 
odpuštěný hřích.

Teodora litovala manželské zrady a hledala povzbuzení v ženském 
monastýru u známé představené. Svěřila se jí a pověděla o svém 
pádu. Ta jí odpověděla: „Není nic zahaleného, co nebude jednou 
odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno. (Lk 12,2) Nesprávně 
jsi udělala, má dcero, že jsi poslechla nepřítele. Bůh vše vidí. Nic se 
před Ním neukryje. On zná myšlenky i srdce lidí. Proč jsi mi to neřekla 
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dříve? Naučila bych tě, jak se chránit před ďábelskými osidly. Od 
této chvíle se snaž napravit a jdi s pokáním k Bohu, aby ti odpustil 
tvůj hřích. Neupadej do zoufalství, má dcero, přestože jsi spáchala 
velký hřích. Boží milosrdenství je ještě větší. Není hřích, který by Bůh 
nemohl odpustit, jen ale staň na cestu pokání a spásy.“ Teodora slova 
představené přijala a začala se slzami činit pokání.

Vrátila se domů a styděla se podívat svému muži do očí. Chtěla 
přinášet zadostiučinění za svůj hřích v ženském monastýru, ale 
věděla, že jí v tom manžel zabrání. Ostříhala si proto vlasy, oblékla 
se do mužského oděvu a šla žádat o přijetí do mužského monastýru, 
který byl nedaleko Alexandrie. Vzala si jméno Teodor.

Igumen chtěl vědět, zda má Teodor povolání do monastýru a 
rozkázal nepouštět ho dovnitř. Teodora stála celou noc vedle brány 
monastýru, který ležel uprostřed divoké pustiny, kde bylo mnoho 
šelem. Zrána se vrátný zeptal, proč neodchází. Teodor, vlastně Teo-
dora, řekl: „Bůh mi je svědkem, že od monastýrské brány neodejdu, 
raději zde zemřu, ale do světa se nevrátím.“ Byla vůle Boží, že nikdo 
z bratří nerozpoznal, že Teodor je žena, a představený ji přijal do 
monastýru. Teodor hned začal vést svatý život. Všichni viděli jeho 
poslušnost, trpělivost a zdrženlivost. Všechny pokládal za důstoj-
nější sebe a sebe měl za nic. Stále se zříkal své vůle. Přede všemi se 
pokořoval, všem sloužil. Neustále zápasil se zlem v sobě a horlivě 
bojoval na modlitbě.

Pokání Teodory bylo větším než spáchaný hřích. V těžkostech 
a neustálém boji se nevzdávala, ale stála ve víře a doufala v Boha. 
Všichni viděli její duchovní růst, ale nikdo neviděl boje v jejím srdci 
pro spáchaný těžký hřích. Ďábel jí často připomínal, co učinila, a 
zasahoval její city. Ona ze všech sil bojovala a oddělovala se od nich. 
Zdálo se jí, že ji city znečišťují, i když svou vůlí se s nimi nespojova-
la. V tomto boji často myslela na smrt a hrob i na to, že přijde Boží 
soud. Pokořovala se před Pánem a v modlitbě padala tváří k zemi 
jako největší hříšnice.

Za osm let představený poslal mnicha Teodora v jakési mona-
stýrské záležitosti do města. Manžel Teodory jí stále zachovával 
věrnost a nevěděl, co se s ní stalo. Dlouho ji hledal a stále se trápil. 
Modlil se k Bohu, aby se o ní aspoň něco dozvěděl. Toho dne, když 
byla Teodora ve městě, Bůh mu ukázal, že toho dne na konkrétním 
místě potká svou manželku. Uviděl ji, ale nepoznal, neboť byla v 
mnišském hábitu s kapucí a její tvář byla vyschlá postem. Teodora 
manžela poznala a pozdravila ho. Také on se jí uklonil a řekl: „Buď 
zdráv, otče!“ A tak se rozešli. Teodora děkovala Bohu, že ji manžel 
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nepoznal. Smutný se vrátil domů. Bůh mu pak však ukázal, že ten 
mnich, kterého potkal, byla jeho manželka. Začal Bohu děkovat, 
že je živá a slouží Mu. Viděl v tom Boží prozřetelnost. Zůstal sám, 
spolehl se na její modlitby a přestal ji hledat.

Jednoho roku nastalo velké sucho, takže všechny studny a je-
zera vyschly. Igumen řekl Teodorovi: „Bratře Teodore, vezmi vědro 
a načerpej vodu ze studny.“ Šla pod poslušností ke studni, nabrala 
plnou nádobu vody a přinesla ji igumenovi. Všichni byli ohromeni. 
Šli ke studni, v níž už dávno vyschla voda, a když do ní nahlédli, 
uviděli, že je v ní plno vody. Všichni velebili Boha za ten zázrak.

Některé bratry však ďábel oklamal, takže začali Teodoře závidět. 
Vnukal jim zlé myšlenky a oni, zaslepení ďáblem, v noci poslali 
svatou, jakoby z rozkazu představeného, do sousedního monastýru 
odnést list. Udělali to proto, aby ji po cestě roztrhala divoká zvěř. 
V té pustině bylo mnoho šelem a bylo nemožné tudy projít. Ona se 
hned vydala na cestu a po cestě narazila na dravou šelmu. Ta se jí 
však uklonila a provázela ji až k monastýrské bráně. Vrátný, který 
Teodoru pustil, nezavřel hned bránu a dravá šelma vběhla dovnitř 
a začala ho trhat a kousat. Mniši uslyšeli křik a všichni vyběhli na 
dvůr. Teodora řekla šelmě: „Jak ses opovážila zaútočit na člověka, 
stvořeného k Božímu obrazu, a chtěla ho zabít? Sama buď proto 
mrtvá!“ a šelma hned padla mrtvá k zemi.

Zraněného bratra svatá pomazala olejem, vzývala jméno Ježíše 
Krista a byl z ran uzdraven. Ráno se vrátila do svého monastýru a 
nikomu nic neřekla. Týž den však přišli mniši ze sousedního mo-
nastýru a děkovali představenému za Teodora, že uzdravil jejich 
bratra. Poté, co odešli, igumen svolal všechny bratry a ptal se jich, 
kdo poslal Teodora do druhého monastýru. Nenávistníci se nechtěli 
přiznat. Představený se Teodory zeptal, kdo ji poslal. Chtěla viní-
ky skrýt, a proto řekla: „Odpusť mi, otče, v cele jsem si zdřímnul a 
nevím, kdo přišel a řekl mi tvým jménem, abych z poslušnosti šel.“ 
Viníci poznali v Teodoře Boží milost, káli se za svou závist a zlobu 
a že uvěřili ďáblu. Přišli za ní a prosili za odpuštění. Teodora se na 
ně ani trochu nehněvala. Neřekla o nich nikomu, ale vinila sebe, že 
je hříšná a nehodná bratrské lásky.

Jednou sv. Teodora v poslušnosti plnila monastýrské povinnosti. 
Tu se jí zjevil běs a s hněvem jí vyhrožoval: „Ty nečistá cizoložnice, 
která jsi opustila svého muže! Přišla jsi sem, abys se mnou bojovala? 
Udělám vše, jen abych tě donutil opustit mnišský život. Budeš prchat 
z tohoto místa a nemysli si, že tady nejsem. Nedám ti pokoje, dokud 
tě nechytím do sítí a neuvrhnu do jámy, o níž nemáš ani tušení.“
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Za nějaký čas jakási žena, která vedla nečistý život, navedena 
ďáblem, pomluvila mnicha Teodora a obvinila ho z hříchu nečistoty. 
Igumen zavolal Teodoru a zeptal se jí, zda je to tak. Ona odpověděla: 
„Odpusť mi, otče, Bůh je mi svědek, že jsem to neučinil.“ Igumen ne-
věřil pomluvě, protože věděl, že bratr Teodor je ve svém životě čistý 
a svatý jako Boží anděl. Když žena porodila chlapečka a trvala na 
svém, igumen se přede všemi bratry zeptal, zda se Teodor přiznává 
k tomuto hříchu. Ó, jak zvláštní byla trpělivost svaté! Mohla jedním 
slovem dokázat svou nevinu, ale nechtěla odhalit své tajemství, že 
je ženou, a souhlasila, že pod přikrývkou cizího hříchu bude trpět 
za svůj dřívější hřích. Ve velké pokoře proto řekla: „Odpusťte mi, 
bratři, jsem hříšný.“

Když všichni viděli dítě, pochopili ta slova jako vyznání viny a 
igumen vyhnal Teodoru z monastýru. Vzala maličké dítě, které zlá 
a pomlouvačná žena v monastýru nechala, a kvůli dítěti postavila 
naproti monastýru chaloupku a krmila dítě mlékem, které si vypro-
sila u pastýřů. Tak živila dítě sedm let a sama snášela hlad, žízeň, 
nahotu, chlad i žár a jedla jen divoké byliny. Tak velkou trpělivost 
nemohl ďábel snést a způsoboval jí mnohá pokušení. Ona však 
modlitbou a vzýváním jména Ježíše Krista mařila ďáblovy útoky. Po 
mnoha prohrách, které od ní ďábel zakusil, ji pobil téměř k smrti. 
Poté co přišla k sobě, nenaříkala na svůj těžký život, ale za vše dě-
kovala Bohu a své utrpení spojovala s Ježíšem ukřižovaným.

Igumen se dozvěděl, že Teodor byl těžce zbit, a proto přikázal od 
něj vzít dítě. Teodoru to velmi potěšilo, neboť tím byla osvobozena 
od námah a starostí o obživu dítěte. Chodila pak pustinou z místa 
na místo. Když se delší čas postila, ďábel viděl, že je velmi hladová a 
chtěl ji svést dobrým jídlem. Svatá byla však bdělá a poznala běsov-
ské pokušení. Přežehnala se a řekla: „Odejdi ode mne, satane, Bůh 
mi pomáhá,“ a ďábel od ní odešel. Teodora až zčernala z chladu a 
žáru a oči jí ztemněly od ustavičného pláče. Žila s dravými šelmami, 
které se v její přítomnosti stávaly krotké a podřizovaly se jí jako ovce.

Po sedmi letech tak tvrdého života se mniši slitovali, přišli za 
igumenem a řekli: „Smiluj se, otče, nad bratrem Teodorem, už ukon-
čil pokání za svůj hřích, odpusť mu a přijmi ho zpět do monastýru.“ 
Tehdy přijali Teodoru a dali ji na výchovu její přijaté dítě. Žila tak 
ještě dva roky se svým synem nazvaným Teodor. Učila ho a vycho-
vávala v bázni Boží a vštěpovala do jeho srdce ctnost poslušnosti, 
pokory a lásky.

Jednoho večera sv. Teodora v cele učila dítě a říkala: „Můj synu, 
nadešel můj čas, konec je blízko. Ty však nade mnou neplač a neří-
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kej, že jsi sirotek, protože tvým Otcem je Bůh, který tě přikrývá svou 
milostí. On ti bude otcem a matkou, učitelem a rádcem, ochráncem a 
průvodcem ke spáse. Miluj Boha víc než jakékoli stvoření a víc než 
sebe, lni k Němu celým svým srdcem, nepřestávej Ho oslavovat a 
modlit se k Němu svými ústy a srdcem, jazykem a myslí. Všechny 
tvé modlitby ať vycházejí z kajícího srdce. Poslušen igumena a bra-
tří, zříkej se své vůle. Neříkej nic planého, zlého nebo rouhavého, ať 
nevyjde z tvých úst takové slovo, za které by ses musel v soudný 
den zodpovídat. Buď mírný a pokorný srdcem, považuj každého za 
svého otce a dobrodince a o sobě smýšlej nízko. Snaž se nikoho ne-
odsuzovat a nesmát se cizímu hříchu, ale jak uvidíš, že někdo hřeší, 
pomodli se za něj k Jedinému bezhříšnému Bohu, aby ho napravil 
a tebe ochránil před pády a pokušeními nepřítele. Každou službu, 
která ti byla uložena, splň bez reptání. Miluj chudobu a skromnost, 
jako by to byl cenný poklad. Co jsi získal v této chýši před plotem 
kláštera? Jídlo či oblečení nebo nějaký jiný poklad? Nic jiného než 
Boha! Vždyť co je pro člověka důležitější než Bůh a Jeho Božská lás-
ka? On je náš poklad, On je bohatství, On je jídlo a pití, On je oděv 
a přikrývka, On je naše zdraví a síla, On je naše radost a veselí, On 
je naše naděje — toto se snaž získat, můj synu. Získáš-li jediného 
Boha, stačí ti to a budeš se v Něm radovat víc, než kdybys získal 
celý svět. Dávej pozor, mé dítě, abys neurážel Ducha Božího, který 
žije v tobě, a neodháněl ho od sebe chtíčem a tělesností. Měj se na 
pozoru před démonickými úskoky, buď střízlivý a bdělý: ďábel totiž 
nespí a snaží se pohltit každého, kdo slouží Bohu. Kéž tě Boží pomoc 
před tímto nepřítelem ochrání!“

Pak se Teodora s pláčem začala modlit: „Bože, Ty znáš mé hříchy 
i mé pokání. Ty znáš bolest mého srdce, kvůli níž neustále pláču, pro-
tože jsem Tě rozhněvala. Ty znáš mé námahy, jimiž jsem pokořovala 
své hříšné tělo za to, že jsem se opovážila učinit zločin a zarmoutit 
Tě. Ty znáš bolest mé duše, Ty víš, že od té doby, co jsem spáchala 
hřích, nepřestávám se rmoutit a hořce plakat, že jsem Tě urazila.“ 
Během její modlitby s ní plakalo i dítě v zármutku nad svým osi-
řením. Pak Teodora znovu utěšovala chlapce a znovu se modlila. 
Nakonec s radostí řekla: „Děkuji Ti, Pane, můj Bože, že jsi vyslyšel 
mou modlitbu a smiloval ses nade mnou.“ Jak to s vděčností a radostí 
řekla, odevzdala svou svatou duši Bohu.

Té noci, kdy svatá odešla k Pánu, Bůh zjevil představenému 
monastýru, že mnich Teodor byl ve skutečnosti ženou. Igumen 
uviděl překrásné nebe a sv. Teodoru ve velké slávě a radosti upro-
střed andělských chórů a zástupů svatých a mučedníků. Igumen 
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shromáždil bratry a šel s nimi do cely svaté. Zaklepal na dveře, ale 
nikdo neodpověděl. Vešli proto a uviděli, že Teodora leží na zemi s 
rukama složenýma na hrudi a její tvář vyzařovala velký pokoj. Dítě 
spalo vedle ní. Smrt ukázala, jaký byl její život. Až po její smrti se 
mniši dozvěděli, že Teodor byl ženou. Polekali se a káli, že ji odsou-
dili za těžký hřích a tak jí ukřivdili. Až teď pokora a všechny ctnosti 
ctihodné Teodory zazářily v plném jasu. Až teď všichni poznali, že 
mezi nimi žila svatá.

Uslyšeli o tom i v okolních monastýrech a shromáždilo se velké 
množství mnichů, aby vydali svaté poslední poctu. Uslyšel o tom i její 
manžel, přišel do monastýru, poznal svou manželku a hořce plakal. 
Po jejím pohřbu prosil igumena, aby mu dovolil v monastýru zůstat a 
až do smrti vedl mnišský zápas v cele, kde žila a zemřela sv. Teodora.

Chlapec jménem Teodor, nazvaný synem Teodory, přejal její život 
i ctnosti a dospěl k takové dokonalosti, že po smrti igumena mona-
stýru ho všichni mniši zvolili za igumena. Zemřel ve velké svatosti.

Poučení o pokání: Bůh odpouští hřích, ale člověk, který nekoná po-
kání za minulost, a to po celý život, bude trpět v očistci za svou vlažnost.

Svatá mučednice Iraida
viz str. 429
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SVATÝ BISKUP A MUČEDNÍK AUTONOM

Svatý Autonom byl biskupem 
v Itálii za vlády císaře Diokleciá-
na a jeho spoluvladaře Maximiá-
na. Když nastalo kruté pronásle-
dování křesťanů, sv. Autonom 
dle slova Ježíše Krista: „Když 
vás pronásledují v jednom městě, 
utečte do druhého,“ opustil Itá-
lii a vydal se do Bithýnie v Malé 
Asii. Z Boží prozřetelnosti dorazil 
na místo, které se nazývalo So-
reus, a tam ho přijal pohostinný 
člověk jménem Kornélius.

Svatý Autonom žil na tomto 
místě poměrně dlouho, hlásal 
Krista a obracel pohany ke křes-
ťanské víře. Získal mnoho duší 
pro Boha, neboť v Kornéliově 

domě se scházelo mnoho lidí, aby slyšeli Autonomovo slovo. Milost 
Ducha svatého skrze něj působila tak mocně, že každý, kdo slyšel 
jeho kázání o spáse v Ježíši Kristu, se obracel z temnoty pohanství 
a přijímal křest svatý. Brzy bylo už tolik obrácených, že se nemoh-
li do domu Kornélia vejít. Autonom proto spolu s věřícími pro ně 
vystavěl chrám a zasvětil ho svatému archanděli Michaelovi, vůdci 
nebeského vojska, a jako ochránci všech věřících křesťanů mu svěřil 
nově pokřtěné věřící.

Společenství křesťanů ve městě Soreus rostlo a sílilo ve víře. Svatý 
Autonom pro ně vysvětil Kornélia na jáhna, aby vedl věřící po cestě 
spásy, a sám se vydal do Lykaonie, neboť Duch svatý ho tam volal, 
aby tam hlásal Boží království. Působil zde také dosti dlouhou dobu 
a obracel pohany ke Kristu. Když i v těchto místech sv. Autonom 
shromáždil společenství věřících, znovu se vrátil ke Kornéliovi a 
vysvětil ho na kněze. Spolu s ním pak sloužil církvi v Soreu.



459

Když zločinný císař Dioklecián začal krutě pronásledovat křes-
ťany, hledali i sv. Autonoma, aby ho podrobili mukám. Ještě však 
nepřišla jeho hodina. Bůh ho zachoval, aby se skrze něj obrátilo 
ještě více lidí z pohanství k pravé víře.

Svatý Autonom odešel spolu se svými učedníky do Klaudiopole1 
a tam rozséval semena Božího slova. Ta, brzy vzklíčila a v upřím-
ných lidských srdcích přinesla mnoho duchovních plodů. Také zde 
se vytvořilo velké společenství věřících. Svatý často nově obráce-
ným připomínal potřebu prohlubování osobního vztahu k Ježíši. 
Upozorňoval je, že bez pravdivé modlitby se všechna zbožná slova 
stanou pouhou frází a že obzvlášť v tomto těžkém čase pronásle-
dování za víru nikdo bez vnitřní modlitby nevytrvá. Věřícím dával 
prostou radu, jak se modlit: „Naučíš se modlit jen tehdy, když 
se začneš modlit a když vytrváš.“ Je k modlitbě třeba složitých 
směrnic? Ne. Dobrá rada je: „Začni!“ Nemysli si, že začneš, až když 
se vyřeší tvé otázky a pochybnosti, to bys nezačal nikdy. Modli se 
a volej k Bohu z celého svého srdce. Odprošuj Ho za všechny svá 
provinění a všechny otázky a pochybnosti se vyřeší! Začni z toho, 
co ti právě leží na srdci. Jdi k Němu takový, jaký jsi, to je nejlepší. 
Na nic si nehraj, takového tě Bůh chce. Potom v modlitbě vytrvej. 
I když se ti bude zdát, že jsi ubohý a prázdný, i když se ještě dále 
budeš oplakávat, v modlitbě vytrvej! Volej k Bohu a On se ti ozve!

Když lidé říkají, že nemají čas na modlitbu, je vidět, že ještě 
nepochopili pravdu, že modlitba je nejpotřebnějším a nejdůležitěj-
ším zaměstnáním v životě. Když k nám přijdou hosté, odkládáme 
všechno stranou a věnujeme jim všechnu svou pozornost. Každému 
našemu hostu dáváme právo s námi rozmlouvat, jen pro Jednoho 
nemáme čas a odkládáme Jeho návštěvu. On je ten, který nás mi-
luje jako nikdo jiný, touží po nás jako nikdo jiný, Ten, který říká: 
„Chci přebývat s tebou.“ On je víc než Král. Je to náš Stvořitel, náš 
Otec, náš Spasitel a Přítel, jemuž náleží přednostní právo na naši 
lásku a na náš čas. Každého dne klepe a prosí, abychom si pro Něj 
našli čas. Jestli se chceš modlit, nešetři času. Ať ti není škoda času, 
který věnuješ modlitbě. Kéž bychom pochopili, že modlitba je to, co 
rozmnožuje čas.

Tajemství modlitby spočívá v tom, že trávíme mnoho času s Bo-
hem, ve volání k Němu. Nikdo nemůže udělat velké a trvalé dílo pro 
Boha, jestliže není člověkem modlitby, jestliže si nevyčlení mnoho 
času na modlitbu. Jsou lidé, z nichž vyzařuje zvláštní pokoj. Jsou 

1 nynější Bolu v Turecku
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to ti, kteří dosáhli vnitřního pokoje s Bohem. K němu nevede jiná 
cesta než cesta modlitby. Kdo začíná svůj den modlitbou, má více 
síly plnit své úkoly. Kdo završuje den modlitbou, je více vyrovnaný 
i pro odpočinek a spánek. Člověk lépe řídí svůj čas, když ho tráví 
ve společenství s věčným Bohem. Někteří pracovníci na Boží vinici 
věnují modlitbě každý den hodinu, dvě, a dokonce i čtyři. Lidé, kteří 
se nejvíce přiblížili ke Kristu a kvůli Němu silně ovlivnili jiné, tráví 
v rozmluvě s Bohem každý den několik hodin. Proto i nejkrutější 
pronásledování nemohlo odloučit nově obrácené křesťany od Krista, 
protože byli lidmi modlitby.

Svatý Autonom nějaký čas zůstal v Klaudiopoli a okolí a pak se 
znovu vydal do jiného kraje v Malé Asii. Zde vykořeňoval pohanství, 
hlásal Ježíše Krista a milost Ducha svatého skrze hlásané slovo tak 
silně působila, že dokonce i nejzatvrzelejší pohané se odvraceli od 
modlářství a nečistého života.

Svatý Autonom byl příkladem pro věřící, jak následovat Krista 
uprostřed největších útrap, které ho během pronásledování potkaly. 
Často se musel skrývat před pohany, kteří ho chtěli vydat na muka. 
Často byl na cestách a v různých nebezpečích, v práci a únavě, čas-
to beze spánku, v hladu a žízni, často v půstech a chladu. Kromě 
toho měl každodenní starost o všechny církve, aby nikdo neodpadl 
od víry. V tom všem měl ale pravou radost, protože věděl, že pravý 
smysl života je dosáhnout spásy a i jiné přivést ke Kristu, který se 
pro něj stal vším. On mohl v pravdě spolu se svatým apoštolem 
Pavlem říct: „Život je mi Kristus a smrt ziskem.“

Boží čas dozrál i pro sv. Autonoma. Blízko města Soreus byla 
obec Limna, kde svatý také hlásal Krista. Většina lidí se obrátila 
a nechala se pokřtít. Pohané, kteří odmítli Ježíše Krista, křesťa-
ny velmi nenáviděli. Jednoho dne uspořádali na náměstí velkou 
modloslužebnou slavnost na počest svého boha, aby tím znevážili 
křesťanskou víru. Když to uviděli nově obrácení křesťané, nemohli 
se na to dívat. Sešel se jich celý dav a v horlivosti zbořili jejich oltáře 
a rozbili všechny modly. Pohané si předsevzali, že se jim pomstí.

Vyslídili, kdy bude sv. Autonom přinášet nekrvavou oběť Bohu 
v chrámu svatého archanděla Michaela ve městě Soreus, a shromáž-
dili všechny své stoupence z okolních vesnic. Chystali se nečekaně 
přepadnout chrám a sv. Autonoma zabít. V čase svaté liturgie vtrhli 
do chrámu se zbraněmi v rukou, s kyji a kamením, a vyhnali z kos-
tela všechny křesťany. Svatého Autonoma bez milosti zabili přímo 
u oltáře, takže celý oltář byl potřísněn jeho krví. Tak sv. Autonom 
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vydal svůj život za Krista. Tělo svatého mučedníka odvážně pocho-
vala věřící křesťanka jménem Maria. Stalo se to roku 313.

Za vlády Konstantina Velikého jeden urozený muž jménem Se-
verián vybudoval nad hrobem svatého mučedníka chrám, který 
však postupem času zchátral a rozpadl se. Pak zde postavil velký 
chrám vojevůdce Jan. Během stavby bylo nalezeno neporušené tělo 
sv. Autonoma, přestože od jeho smrti uplynulo více než 200 let.

SVATÝ MNICH EUFROSYN

Ctihodný Eufrosyn se narodil 
v 9. století v Palestině prostým ro-
dičům a už od dětství konal dob-
ré skutky. Mnozí lidé bez dobrých 
skutků, přestože vyšli z dobrých po-
měrů, padají do propasti pekelné. 
Prostí a pokorní lidé, kteří o sobě 
nesmýšlejí vysoko, vystupují do Bo-
žího ráje jako sv. Eufrosyn. On byl 
ve vidění spatřen v ráji a pro svůj 
bohumilý život se do něj dostal.

Vstoupil do monastýru poblíž 
Jordánu a sloužil bratrům v ku-
chyni ne jako lidem, ale jak Bohu 
ve velké poníženosti a poslušnosti. 
Pracoval dnem i nocí a přitom nikdy 
nezanedbával modlitbu a půst. Jeho trpělivost, s jakou přijímal 
nezdary, příkoří, hanění a časté výtky, byla nevýslovná. Když rozpa-
loval oheň, zároveň se v jeho srdci rozpaloval i duchovní oheň lásky 
Boží. Vroucně miloval Pána. Když vařil bratřím, svým ctnostným 
životem si prostíral stůl v království Božím, aby se nasytil s těmi, o 
nichž je řečeno: „Blaze těm, ktěří budou jíst chléb v Božím království.“

Usilovně sloužil Pánu ve skrytosti, aby potom byl odměněn zjevně, 
což se i stalo, a Pán ukázal, co si Jeho služebník Eufrosyn zasloužil.

Jistý kněz, který s ním žil v jednom monastýru, prosil Pána, aby 
mu viditelně ukázal budoucí blaženost připravenou těm, kteří Ho 
milují. Jedné noci měl takové vidění: Uviděl, že stojí v ráji a s bázní 
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a radostí si prohlíží jeho nevýslovnou krásu. Najednou zahlédl, jak 
se v něm prochází monastýrský kuchař Eufrosyn.

Kněz k němu přistoupil a zeptal se ho: „Bratře Eufrosyne, co to 
je? Je to ráj?“ Eufrosyn mu odpověděl: „Ano, je, otče, Boží ráj!“ Kněz 
se ho znovu zeptal: „A jak ses tu ocitl ty?“ Kuchař Eufrosyn odpo-
věděl: „Z velké milosti Boží jsem tu ubytován, je to příbytek Božích 
vyvolených.“ Kněz se ho otázal: „A ty spravuješ nějak tuto krásu?“ 
Eufrosyn odpověděl: „Kolik mohu, tolik dávám z toho, co vidíš.“ Kněz 
na to: „Můžeš mi z toho něco dát?“ Eufrosyn řekl: „Vezmi si, co 
chceš, milostí mého Boha.“ Kněz ukázal na jablko a poprosil o něj. 
Eufrosyn vzal tři jablka, položil je knězi do šátku a řekl: „Přijmi, o 
cos poprosil, a pochutnej si.“

Najednou začali svolávat na ranní modlitby, kněz se probudil, a 
když se vzpamatoval, myslel, že co viděl, byl sen. Natáhl však ruku 
k šátku a našel jablka, která ve vidění dostal od Eufrosyna, a ucítil 
nevýslovně líbeznou vůni, takže ho naplnil údiv.

Vstal z lůžka, položil na něj jablka a šel do chrámu. Našel tam 
Eufrosyna, stál a zpíval ranní chvály. Přistoupil k němu a zavázal 
ho ve svědomí, aby prozradil, kde byl této noci. On řekl: „Odpusť 
mi, otče, že jsem byl v tu noc tam, kde jsi mě viděl.“ Kněz řekl: „Proto 
tě zavazuji, abys hlásal Boží velebnost a neutajil pravdu.“ Pokorný 
Eufrosyn řekl: „Ty jsi, otče, u Pána prosil, aby ti viditelně ukázal od-
měnu, kterou dává svým vyvoleným. Pán ti to chtěl zvěstovat skrze 
mě, malého a nehodného, a našel jsi mě v témže ráji mého Boha.“ 
Kněz se ho zeptal: „A co jsi mi dal v ráji, když jsem tě prosil?“ Eufro-
syn odpověděl: „Dal jsem ti tři vonící jablka. Ty, co máš ve své cele 
teď položené na svém loži, ale odpusť mi, otče, neboť já jsem červ a 
ne člověk.“

Když skončily ranní chvály, kněz shromáždil bratry, ukázal jim ta 
tři jablka a vše, co viděl, jim důkladně povyprávěl. Všichni se oblažili 
nevýslovnou vůní těch jablek. Divili se duchovní sladkosti a velmi se 
jim líbilo, co jim kněz vyprávěl. Šli do kuchyně za Eufrosynem, aby 
se uklonili Božímu služebníku, ale nenašli ho. Když vyšel z chrámu, 
schoval se, aby unikl lidské slávě a od té doby nikdo nevěděl, kde 
je. Není třeba se mnoho ptát, kam šel, vždyť mu byl otevřen ráj, tak 
kam jinam by měl jít? Jablka si bratři rozdělili a rozdali k požehnání 
mnohým, a ještě více k uzdravení, neboť když je jedli nemocní, byli 
uzdraveni ze svých nemocí.

(Svátek sv. Eufrosyna se slaví 11. září.)
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SVATÝ MUČEDNÍK KORNÉLIUS, SETNÍK

Po seslání Ducha svatého 
počet těch, kteří přijali svatý 
kříž jako znak své spásy, stá-
le rostl. Do té doby apoštolové 
hlásali Boží slovo jen mezi židy. 
Pohanům ještě světlo Kristo-
va učení nenesli. Podle všeo-
becného židovského zvyku se 
k nim stavěli s pohrdáním.

Tehdy žil v Caesareji Pales-
tinské muž jménem Kornélius. 
Pocházel z Thrákie a byl setní-
kem pluku nazývaného Italský. 
Kornélius byl zbožný člověk, s 
celou svou rodinou věřil v je-
diného Boha a pravidelně se 
k Němu modlil (Sk 10,2). Vůči 
židovskému lidu byl velmi štědrý. Poté, co se delší čas postil, modlil 
se ve svém domě a přiblížila se devátá hodina dne. Zjevil se mu anděl 
Boží a řekl: „Bůh přijal tvé modlitby a almužny a pamatuje na tebe. 
Vyprav hned posly do Joppe, ať sem přivedou Šimona, zvaného Petr. 
Bydlí u Šimona koželuha, který má dům u moře.“

Když anděl odešel, zavolal si Kornélius ze svých lidí dva sluhy 
a jednoho zbožného vojáka ze své stráže, všechno jim vypravoval a 
pak je vyslal do Joppe. Druhého dne, právě když se blížili k městu, 
vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak 
dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, ocitl se 
ve vytržení mysli: Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo 
se to velké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi. Byly v ní 
všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci. Tu k němu za-
zněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ Petr odpověděl: „To ne, Pane! 
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Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje.“ Ale hlas se 
ozval znovu: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“ To se 
opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe.

Zatímco Petr úporně přemýšlel, co to jeho vidění může znamenat, 
podařilo se Kornéliovým poslům nalézt Šimonův dům. Zastavili se 
před vraty, zavolali a ptali se, zda tu bydlí Šimon, kterému říkají 
Petr. A Petr stále ještě přemýšlel o svém vidění, když mu Duch řekl: 
„Jsou tu tři muži a hledají tě; sejdi hned dolů a bez rozpaků s nimi 
jdi, neboť já jsem je poslal.“ Petr tedy sešel dolů k těm mužům a 
řekl: „Já jsem ten, kterého hledáte. Proč jste za mnou přišli?“ Oni 
odpověděli: „Posílá nás setník Kornélius, muž spravedlivý, který věří 
v jediného Boha a má dobrou pověst u všeho židovského lidu. Zjevil 
se mu anděl a rozkázal mu, aby tě pozval do svého domu a vyslechl, 
co mu máš říci.“ Petr je zavedl dovnitř a nechal je u sebe přes noc. 
Hned druhého dne se s nimi vydal na cestu a ještě několik bratří z 
Joppe ho doprovázelo.

Nazítří přišli do Caesareje. Kornélius je očekával a spolu s ním 
jeho příbuzní a nejbližší přátelé. Když chtěl Petr vejít, vyšel mu Kor-
nélius vstříc, padl na kolena a poklonil se mu. Ale Petr jej přinutil 
vstát a řekl: „Vstaň, vždyť i já jsem jen člověk.“ Za rozhovoru vešli 
dovnitř a Petr shledal, že je tam shromážděno mnoho lidí. Promlu-
vil k nim: „Dobře víte, že židům není dovoleno stýkat se s pohany 
a navštěvovat je. Mně však Bůh ukázal, abych si o žádném člověku 
nemyslel, že styk s ním poskvrňuje nebo znečišťuje. Proto jsem také 
bez váhání přišel, když jste pro mne poslali, a nyní se ptám, jaký jste 
k tomu měli důvod.“ Kornélius odpověděl: „Jsou to právě tři dny, co 
jsem se v tuto chvíli modlil ve svém domě odpolední modlitbu, a náhle 
stál přede mnou muž v zářícím rouchu a řekl: ‚Kornélie, Bůh vyslyšel 
tvou modlitbu a ví o tvých dobrých skutcích. Vyprav posly do Joppe 
a povolej odtud Šimona, kterému říkají Petr. Bydlí v domě koželuha 
Šimona u moře.‘ Hned jsem tedy pro tebe poslal a ty jsi ochotně při-
šel. Nyní jsme tu všichni shromážděni před Bohem a chceme slyšet 
vše, co ti Pán uložil.“

Petr se ujal slova: „Nyní skutečně vidím, že Bůh nikomu nestra-
ní, ale v každém národě je mu milý ten, kdo v něho věří a činí, co 
je spravedlivé. To je ta zvěst, kterou Bůh poslal synům izraelským, 
když vyhlásil pokoj v Ježíši Kristu. On je Pánem všech. Dobře víte, 
co se dálo po celém Judsku: Začalo to v Galileji po křtu, který kázal 
Jan. Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš 
procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v 
moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním. A my jsme svědky všeho, co činil 
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v zemi judské i v Jeruzalémě. Ale oni ho pověsili na kříž a zabili. Bůh 
jej však třetího dne vzkřísil a dal mu zjevit se — nikoli všemu lidu, 
nýbrž jen svědkům, které k tomu napřed vyvolil, totiž nám; my jsme s 
ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. A uložil nám, abychom kázali 
lidu a dosvědčovali, že je to on, koho Bůh ustanovil za soudce živých 
i mrtvých. Jemu všichni proroci vydávají svědectví, že pro jeho jméno 
budou odpuštěny hříchy každému, kdo v něho věří.“

Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na všechny, kteří tu 
řeč slyšeli. Bratří židovského původu, kteří přišli s Petrem, žasli, že i 
pohanům byl dán dar Ducha svatého. Vždyť je slyšeli mluvit rozlič-
nými jazyky a velebit Boha. Tu 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. Potom jej pozvali, 
aby u nich zůstal několik dní. (viz Sk 10,4–48)

Spravedlivý Kornélius a jeho rodina byli prvními z pohanů, kteří 
přijali křest svatý. Bůh skrze vidění, které dal apoštolu Petrovi, uká-
zal, že se nemá dělat rozdíl mezi židy a pohany, neboť už přišel čas, 
že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abraha-
mem, Izákem a Jákobem v království nebeském (viz Mt 8,11). Víra 
setníka Kornélia byla tak horlivá, že po křtu všechno zanechal a šel 
za Petrem. Byl jím vysvěcen na biskupa, spolu s apoštoly obcházel 
různé země a hlásal Krista Spasitele. Spolu s nimi trpěl a zasloužil 
si, že ho církev nazývá rovného apoštolům.

Když Petr s Timotejem a Kornéliem byli v Efezu, dozvěděli se, 
že město Skepsis1 je plné modlářství. Radili se, kdo z nich by tam 
měl jít a hlásat evangelium. Pomodlili se, metali los a padl na Kor-
nélia. Vzýval Boha o pomoc a bez prodlení tam šel. Prefektem toho 
města byl fi losof Demetrius, který ctil pohanské bohy a nenáviděl 
křesťanskou víru. Jakmile se dozvěděl o Kornéliovi, hned ho k sobě 
zavolal a zeptal se ho, odkud je, kdo je a proč přišel. Kornélius od-
pověděl: „Jsem služebník živého Boha a byl jsem sem poslán, 
abych tě povolal z nejhlubší temnoty nevědomosti, vyvedl tě 
do světla pravdy a vložil do tvé duše čistý paprsek poznání. 
Také jsem přišel vás všechny uvést na cestu pokání, abyste 
byli vysvobozeni z ďáblových osidel, do nichž jste byli ještě za 
života chyceni, abyste plnili jeho vůli. Přišel jsem vás usmířit 
s jediným živým Bohem.“

Demetrius se rozhněval a rozkázal mu přinést oběť bohům — 
Apollónovi a Diovi. Kornélius mu řekl: „Ukaž mi ty své bohy.“ Prefekt 

1 nyní Kurşuntepe v Turecku
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se zaradoval, protože myslel, že se jim chce poklonit. Zavedl ho 
proto do chrámu. Šlo za nimi mnoho lidí, protože byli zvědaví, jak 
se Kornélius pokloní modlám.

Kornélius vešel do pohanského chrámu, obrátil se na východ, 
směrem k Jeruzalému, poklekl a začal se modlit: „Můj Bože, jako 
jsi Danielovou rukou rozbil Béla a zbořil jeho chrám v Babylonu, tak 
i teď znič tyto modly, aby zde přítomní lidé viděli Tvou moc a uvěřili, 
že Ty jsi jediný Bůh a není jiného kromě Tebe!“

Po modlitbě vyšel z chrámu, Demetrius za ním a pak i všichni lidé. 
Najednou začalo zemětřesení a chrám s modlami padl. Kornélius se 
radoval z moci živého Boha, obrátil se na prefekta a řekl mu: „Kde 
jsou teď tví velcí bohové?“ Demetrius se rozhněval: „Pověz, čaroději, 
jaks to udělal, že padl chrám i s našimi bohy?“ Ihned rozkázal svázat 
Kornélia a pověsit ho ve vězení, a protože se den už chýlil ke konci, 
chtěl ho následujícího dne krutě mučit. Přiběhl však Demetriův slu-
ha a oznamoval prefektovi, že pod rozvalinami pohanského chrámu 
zahynula jeho manželka Evancia a syn Demetrian. Prefekt si roztrhl 
roucho, hořce naříkal a rozkázal hledat v sutinách jejich těla.

Přišel za ním hlavní žrec Barbat a řekl, že slyšel zpod rozvalin 
chrámu hlas jeho ženy i syna jak volali: „Veliký je Bůh křesťanů, 
který nás skrze svého služebníka Kornélia zachoval naživu a zachrá-
nil před strašnou a nečekanou smrtí. Poproste toho svatého muže, 
aby nás odsud vyvedl.“ Prefekt hned běžel za Kornéliem a spatřil, 
že volně chodí po temnici, neboť Pánův anděl ho osvobodil z pout. 
Demetrius mu padl k nohám a zvolal: „Veliký je tvůj Bůh, Kornélie! 
On zachránil před smrtí mou ženu a syna. Prosím tě, přijď a vyveď 
je ze sutin, neboť my věříme v Krista ukřižovaného, kterého hlásáš.“

Kornélius šel s nimi k rozvalinám modlářského chrámu, pozvedl 
oči k nebi a řekl: „Všemohoucí Bože, od Tvého pohledu se otřásá 
zem, před Tvou tváří se rozestupují hory a vysychají hlubiny. Ty sám, 
Pane, kvůli slávě Tvého svatého jména, vyslyš volání a vyveď zpod 
sutin Evancii a jejího syna.“ Bůh vyslyšel Kornéliovu modlitbu a 
udělal zázrak. Hned se otevřelo místo, kde mezi zborcenými stěna-
mi Evancie se synem oslavovali Pána. Když lid viděl takový zázrak, 
velebil Ježíše Krista.

Tehdy Demetrius se svým domem přijal křest svatý a spolu s nimi 
i další lidé, na 277 mužů. Kornélius dlouhý čas zůstával v Skepsis, 
hlásal evangelijní radostnou zvěst, vykořeňoval z lidských srdcí trní 
pohanství a zaséval tam zrna pravé víry. Tak přivedl ke Kristu celé 
město. Spravedlivého muže Eunomia pak vysvětil na presbytera.
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Kornélius se dožil vysokého věku. Pak mu Bůh zjevil blízký čas 
jeho odchodu na věčnost. Připravoval se na setkání s Pánem a zů-
stával ve vroucí modlitbě. Shromáždil křesťany, kteří se obrátili skrze 
jeho kázání, a přikázal jim pevně se držet víry v Krista, zakořeňovat 
se v ní, zdokonalovat se ve ctnostech a zachovávat Kristova přikázá-
ní. Pak Kornélius uslyšel hlas z nebe: „Kornélie, pojď ke mně, neboť 
je pro tebe připraven věnec spravedlnosti.“ Jakmile to uslyšel, sklonil 
svá kolena a začal se modlit: „Pane, náš Bože, děkuji Ti za všechno! 
Prosím Tě, shlédni na své služebníky a buď k nim milostivý. Utvrď 
je ve víře a posilni je v duchovním boji. Pomož jim plnit Tvou svatou 
vůli, milovat Tě, zachovat Ti věrnost až do smrti a oslavovat Tvé svaté 
jméno na věky věků.“ Když všichni řekli: „Amen,“ Kornélius s radostí 
odevzdal svého ducha do rukou Pána, který ho volal do nebe.

Prefekt Demetrius s presbyterem Eunomiem a všemi věřícími po-
chovali tělo svatého nedaleko od rozbořeného pohanského chrámu. 
Bůh oslavil jeho ostatky mnohými zázraky. Kristova církev nazývá 
Kornélia mučedníkem, neboť i když nezemřel mučednickou smrtí, 
za svatou víru zakusil mnoho utrpení.

Uplynula čtyři století od smrti sv. Kornélia a místo, kde byl 
pochován, upadlo v zapomenutí. Do Skepsis přijel biskup Silván 
z Troady. Ve snu se mu zjevil sv. Kornélius a řekl: „Mé ostatky leží 
v trnitém keři rostoucím poblíž místa, kde kdysi stával Diův chrám. 
Postav chrám na místě, které se jmenuje Pandochium — útulek pro 
poutníky — neboť tam spočívají ostatky mnoha mučedníků.“ Vykopali 
ostatky sv. Kornélia a zjistili, že jsou celé a neporušené, jako by je 
někdo pochoval předešlého dne. Pohané, kteří se stali svědky toho 
zázraku, přijali Kristovu víru. Pak vystavěli chrám a slavnostně do 
něj přenesli ostatky sv. Kornélia.
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POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

V prvních stoletích, kdy se 
šířila víra v Krista, pohané ne-
jenže pronásledovali křesťany, 
ale i poskvrňovali všechna sva-
tá místa démonickými modlami 
a oběťmi. Obzvlášť císař Had-
rián (117–138) byl zarputilý 
modloslužebník. Místo Jeruza-
léma, který zruinoval Titus (79–
81), vystavěl pohanské město 
Aelia Capitolina a z nenávisti 
ke křesťanům rozkázal zasypat 
Pánův hrob zemí a kamením. Na 
hoře, kde byl Pán ukřižován, Ha-
drián vybudoval chrám ohavné 
bohyni Venuši a postavil tam její 
modlu. Nad Pánovým hrobem 
vztyčil modlu Dia. Na místě, kde 
Ježíš Kristus přinesl sám sebe 

v oběť Bohu Otci za naše hříchy, se přinášely ohavné oběti běsům.
Také v Betlémě, kde se náš Spasitel narodil, Hadrián postavil 

modlu Adónise, aby smilstvem poskvrnil svaté místo. Císař nařídil, 
aby se město již nenazývalo Jeruzalém, ale jen Aelia Capitolina, 
aby lidé již nevzpomínali Ježíše Krista ani svatá místa, na která 
vstoupila jeho noha. Když císař Konstantin a jeho matka Helena 
uvěřili v Krista, Bůh jim vložil do srdce, aby obnovili svatá místa 
v Jeruzalémě a našli Pánův kříž, skrze který Konstantin (306–337) 
dosáhl vítězství ve válce s Maxentiem.1

Svatá Helena nejdříve očistila Jeruzalém od všech pohanských 
chrámů a model a místo nich vystavěla osmnáct nových chrámů. 

1 viz II. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 21. května, str. 314
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Znovu změnila název města z Aelia Capitolina na Jeruzalém. Také 
svolala všechny obyvatele města a vyptávala se jich, kdo zná místo, 
kde je uchován Pánův kříž. Řekli jí, že oni sami nevědí, ale že žid, 
jménem Juda, to jistě ví. Císařovna rozkázala přivést toho muže a 
obrátila se na něj se slovy: „Lidé říkají, že víš, kde je svatý kříž Ježíše 
Krista. Pověz nám, kde je.“ Ten muž však, protože byl žid, nenáviděl 
křesťany a císařovně jízlivě odpověděl: „I když to vím, vám křesťanům 
to nikdy neřeknu. Sami si ho hledejte.“

Když císařovna viděla tak zlomyslnou opovážlivost, rozkázala 
hodit ho do hluboké jámy, aby ho postrašila. Udělala to ne proto, že 
by ho skutečně chtěla mučit, ale aby dostal strach z muk a žaláře 
a prozradil to místo. Juda se skutečně začal bát a slíbil, že ukáže, 
kde se svatý kříž přibližně nachází. Když ho vytáhli z jámy, vedl 
císařovnu na horu, na které stál chrám bohyně Venuše a řekl, že 
tady se nachází zasypaný hrob Ježíše Krista, vedle kterého bude i 
jeho kříž, protože podle židovského zvyku kříž zakopali blízko hrobu.

Svatá Helena rozkázala zbořit modlářský chrám, rozhrabat zem a 
kamení a kopat. Tehdy se na tom místě modlil patriarcha Makarius 
a z Boží milosti se podařilo hrob najít. Když rozkopali zem kolem hro-
bu, našli ne jeden, ale tři kříže, hřeby a cedulku s řeckým, latinským 
a židovským nápisem: „Ježíš Nazaretský, král židovský“. Císařovna 
i okolostojící ronili slzy vděčnosti a byli hluboce pohnuti. Nikdo však 
nevěděl, na kterém z těch třech křížů umíral náš Spasitel.

Tehdy patriarcha Makarius začal prosit Pána, aby zázračně uká-
zal, který kříž je Jeho Syna. Po modlitbě řekl, aby zanesli všechny 
tři kříže k jedné zbožné, ale smrtelně nemocné ženě. Přiložili k ní 
jeden kříž, nic se nestalo, přiložili druhý, také nic. Až když se do-
tkla třetího kříže, Boží životodárná síla ji zvedla z lůžka a ona zcela 
zdravá vstala a velebila Pána. Důkazem toho, že skutečně šlo o 
Pánův kříž, byl i jiný zázrak. V tom čase právě procházel kolem 
pohřební průvod. Patriarcha Makarius rozkázal nosičům már, aby 
se zastavili, a postupně kladli kříže na mrtvého. Když se ho dotkl 
Kristův kříž, mocí Božího životodárného kříže byl mrtvý vzkříšen. 
Císařovna Helena z vděčnosti padla k patě svatého kříže a uctívala 
Božího Syna, který byl pro naši spásu ukřižován. I Juda s mnoha 
židy uvěřili a obrátili se. Patriarcha Makarius, kněží, šlechtici i lid, 
všichni se klaněli Pánovu kříži.

Protože kvůli velkému zástupu lidí nebylo možné, aby se každý 
přiblížil k svatému kříži a políbil ho, patriarcha Makarius vyšel s kří-
žem na vyvýšené místo, ukázal ho lidu a řekl: „Bratři a sestry, dnes 
je velký svátek a radost nejen pro nás, ale pro celý křesťanský svět. 
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Ať se raduje nebe i zem, neboť byl nalezen velký a vzácný poklad, 
který byl po více než tři staletí ukryt v zemi! Byl nalezen svatý Pánův 
kříž, na němž pro spásu lidského rodu náš Spasitel, Bůh a Pán, Ježíš 
Kristus, vytrpěl velká muka a vydal svůj život! On posvětil tento kříž 
dotekem svého přečistého těla, když ho nesl na Golgotu a prolil na 
něm svou přesvatou krev! Svou smrtí na kříži náš Pán přemohl 
hřích a smrt. On přemohl veškerou démonskou sílu i ďábla, 
starého hada, otce lži! Náš Spasitel vypil kalich utrpení až 
do dna a dovršil dílo spásy! Kříž nás osvobodil od bloudění a 
přivedl nás k pravdě. On dovršil usmíření mezi Bohem a lidmi. 
Cesta do nebe je otevřená! A to všechno skrze Jeho životodárný 
kříž a smrt!

Proto je dnes před světem i vámi postaven Kristův kříž, jehož mocí 
jsou vyháněni démoni, uzdravovány nemoci, utíká před ní temnota 
hříchu a jsou osvěcovány všechny dálavy země. Dotkněte se svatého 
kříže s vírou a obdržíte uzdravení a milost, která se štědře vylévá na 
ty, kteří se k němu utíkají s vírou a pokáním! Ať dnes nikdo neodchá-
zí domů s prázdnýma rukama. Náš Spasitel svými ranami všechny 
uzdravuje. Jeho milost všechny obnovuje! Ať tento den dá Bůh a 
znamení svatého kříže každému vítězství nad temnotou hříchu, aby 
nikdo nebyl odsouzen navěky, ale aby přišel do království Krista 
ukřižovaného a vzkříšeného!“

Lidé v dojetí padli na kolena a začali se hlasitě modlit: „Pane, 
smiluj se!“ Toho dne Bůh daroval svému lidu mnoho uzdravení, 
posílil ho na duši a utvrdil ve víře. Zjevil moc svatého kříže. To bylo 
první slavné povýšení Pánova kříže.

Císařovna Helena přikázala vystavět nad hrobem Ježíše Krista 
velký chrám Pánova vzkříšení. V něm byla kaple, kde nějaký čas 
uchovávali tuto nejvzácnější památku v drahocenné truhle. Císa-
řovna poslala příčné břevno svatého kříže synovi Konstantinovi. 
On poslal část do Říma, do chrámu svatého Kříže jeruzalémského, 
který sama císařovna přikázala vybudovat. Dlouhé břevno poslala 
ve stříbrné truhle jeruzalémskému patriarchovi Makariovi, aby ho 
uchoval pro následující pokolení. Juda při křtu přijal jméno Cyriak 
a později se stal jeruzalémským patriarchou. Za vlády Juliána Od-
padlíka zemřel jako mučedník za Krista.

V samotném Jeruzalémě velmi uctívali dlouhé břevno svatého 
kříže i cedulku s nápisem. Zbožná poutnice Eterie, která přijela 
do Jeruzaléma v roce 385, nám zanechala důkladný popis tohoto 
uctívání. Píše: „Před biskupa postaví stůl pokrytý ubrusem z pláten 
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a jáhni stojí kolem stolu. Pak přinášejí stříbrnou truhlu, v níž je ucho-
váváno dřevo svatého kříže. Pozvednou truhlu, vyjmou svaté dřevo a 
spolu s cedulkou ho kladou na stůl. Biskup pevně drží konec dřeva ve 
svých rukou a jáhni, kteří stojí kolem, ho ochraňují. Věřící přicházejí, 
klanějí se a dotýkají se kříže i nápisu jen svými čely. Pak kříž líbají, 
ale nikdo na něj neklade ruku.“

V 7. století za vlády byzantského císaře Foky (602–610) se živo-
todárné dřevo Pánova kříže dostalo do perského zajetí. Když perský 
král Husrav II. dobyl Egypt, část Afriky i Palestinu, dobyl Jeruza-
lém, zabil mnoho křesťanů a zajal i patriarchu Zachariáše. Vyplenil 
chrámové poklady i nádoby a spolu s dřevem životodárného Pánova 
kříže vše odnesl do Persie. Pak zemřel císař Fokas. Na jeho místo 
nastoupil Herakleios, který, přestože se snažil Husrava přemoci, 
sám byl mnohokrát přemožen. Žádal o mír, ale nedostal ho. Císař 
byl ve velkém smutku a začal hledat pomoc u Boha. Vyhlásil, aby 
se všichni věřící modlili, bděli a postili, aby je Pán vysvobodil od 
perského nepřítele, který chtěl vyhladit křesťany a rouhal se jménu 
Ježíše Krista. Herakleios řekl: „Ať neřeknou nepřátelé: naše ruka je 
silná a naši bohové mocní. Ať poznají pohané, že je jen jeden pravý 
Bůh! Kdo se může postavit jeho síle a moci?“

Sám císař se se slzami modlil a postil. Všechnu naději složil v Boží 
pomoc, shromáždil celou svou armádu a vytáhl na Peršany. Došlo 
ke střetu s Husravem a císař v bitvě zvítězil. Pronásledoval Peršany 
a začal vybojovávat zpět okupovaná města a vesnice. Herakleios 
bojoval s Peršany sedm let. Rodný syn Husrava, jménem Šéróé 
(Kavád II.), rozkázal zabít otce a sám dosedl na trůn. Začal žádat 
císaře Herakleia o mír a v roce 628 byl mír uzavřen. Šéróé propustil 
na svobodu všechny zajaté křesťany i patriarchu Zachariáše a také 
vrátil svatý kříž, který čtrnáct let přebýval v Persii. To bylo jednou 
z nejdůležitějších podmínek uzavření míru.

Svatý kříž zpočátku přepravili do Konstantinopole a pak ho císař 
vezl do Jeruzaléma. Když tam dorazili, císař si přál osobně vynést 
svatý kříž na horu do chrámu svatého Kristova vzkříšení. Na úpatí 
hory se zastavil a nemohl ani o krok postoupit vpřed. Zachariáš, 
patriarcha jeruzalémský, který šel spolu s císařem a veškerým lidem, 
spatřil Božího anděla, jak stojí v bráně. Zářil jako blesk a bránil jim 
vstoupit. Řekl: „Náš Stvořitel sem nenesl toto dřevo tak, jak je nesete 
vy.“ Když to patriarcha uslyšel, řekl císaři: „Slyš, císaři, není možné, 
abys oděn do královského purpuru a s odznaky císařské moci nesl 
toto svaté dřevo, které nesl Kristus, jenž se stal chudým pro naši 
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spásu. Jestli chceš nést kříž, následuj Pánovu chudobu.“ Císař He-
rakleios ihned sňal svůj drahocenný oděv i obuv a bosý, v prostém 
oděvu, vzal svatý kříž na ramena a pak už bez překážek vyšel na 
horu a zanesl ho do chrámu.

Patriarcha Zachariáš pak držel svatý kříž a žehnal jím lid. Mnoha 
slovy promlouval k věřícím a poukazoval na moc životodárného kříže. 
Vybízel je, aby podle příkladu našeho Pána a Spasitele nesli svůj 
kříž a šli za Kristem podle Jeho slov: „Jestli kdo chce jít za mnou, ať 
se odřekne sebe samého, vezme na sebe svůj kříž a jde za mnou.“ 
Věřící se radovali a oslavovali navrácení Pánova kříže. Velebili ukři-
žovaného Ježíše Krista, Krále slávy, a klaněli se Jeho svatému kříži. 
Jemu i od nás budiž čest, sláva a klanění nyní i vždycky a na věky 
věků. Amen.

Kristova církev dnes slaví památku druhého nalezení a povýšení 
svatého kříže, které se stalo 14. září 629.

SVATÝ MUČEDNÍK PUSICIUS

V Persii za krále Šápúra II. (309–379), horlivého vyznavače Zo-
roastrova učení, zuřilo kruté pronásledování křesťanů. Jedním ze 
slavných mučedníků byl i Pusicius.

Král zajal kněze Ananiáše. Když se při mučení zachvěl strachem, 
zpozoroval to vrchní dozorce nad královskými služebníky Pusicius a 
zvolal: „Neboj se, starče, zavři oči a za chvíli uvidíš božské svět-
lo!“ Pusicia ihned popadli a vedli ke králi, aby ospravedlnil svá slova. 
Král mu vyčítal nevděčnost. Pusicius řekl: „Rád bych dal svůj život 
za život těchto šlechetných křesťanů. Vzdávám se důstojnosti, která 
mi byla propůjčena, protože nenaplňuje mé srdce pokojem. Prokaž mi 
tu milost, abych se stal společníkem těch, jejichž smrt jsem viděl.“ Král 
se ohromeně zeptal: „Jejich smrt stavíš nad svůj úřad? Máš zdravý 
rozum?“ Pusicius odpověděl: „Právě proto, že mám zdravý rozum, 
dávám přednost smrti pro Boha před důstojností propůjčenou mi od 
tebe, králi. Jsem křesťan a mám proto důvěru v Boží smilování.“ Po 
těchto slovech byl popraven mečem. Stalo se tak v roce 344.

(Jeho památka se slaví 21. dubna.)
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SVATÝ MUČEDNÍK NIKITA GÓTSKÝ

Roku 313 vydal císař Konstantin edikt, 
kterým udělil svobodu křesťanství. Víra 
v Krista se začala šířit i na gótském území.1 
Prvním gótským biskupem byl Teofi l, který 
se v roce 325 účastnil prvního všeobecného 
koncilu v Niceji.

Nikita byl Gót, ale pocházel z významné-
ho rodu. Jeho rodiče, přestože byli pohany, 
žili podle svého svědomí a tak vychovávali i 
svého jediného syna. Často se ho večer ptali, 
jak prožil den, co udělal dobrého a co zlého. 
Za dobré ho chválili a za zlé napomínali a 
napravovali. Nikita dosáhl dospělého věku a 
vedl ctnostný život. V srdci však cítil prázd-
notu, kterou nemohl ničím naplnit. Trápilo 
ho mnoho otázek, na něž v pohanství nena-
cházel odpověď.

Jednou Nikita uslyšel, jak biskup Teo-
fi l promlouval k lidem: „Rozhlédneme-li se 
kolem sebe, vidíme krásnou přírodu, ptáky 
a zvířata. Ve dne na nebi vidíme slunce a 
v noci měsíc a hvězdy. To všechno nepovstalo 
jen tak. To vše stvořil Bůh. On stvořil i člověka a do jeho nitra vložil 
nesmrtelného ducha. První lidé žili v ráji, ale když dobrého Boha 
neposlechli, vyhnal je. Bůh však ve své velké lásce poslal na zem 
svého jednorozeného Syna, který se stal člověkem a zemřel na dřevě 
kříže nejpotupnější smrtí. Ježíš Kristus prolil svou krev na odpuštění 
našich hříchů. Tak draze Ježíš zaplatil za spásu každého z nás. Co 
prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši?“

1 Gótové sídlili v severním Černomoří na rozsáhlém území sahajícím od 
Dunaje až po Dněpr či dokonce Don.
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Ta slova se Nikity hluboce dotkla. Když se lidé rozešli, přistoupil 
k biskupovi a zeptal se: „Můžeš mi více povědět o tom Bohu, který 
vydal na smrt svého jediného Syna?“ Teofi l viděl upřímnost chlapce 
a řekl: „Jestli chceš poslouchat, povím ti.“ Nikita přijal slovo milosti. 
Rád přicházel za svatým mužem, až nakonec uvěřil celým srdcem 
v Ježíše Krista, Božího Syna, a přinesl radostnou zvěst evangelia i 
do svého domu.

Doma se Nikita zeptal svých rodičů: „Víte něco o křesťanech?“ 
Otec odpověděl: „Pobýval jsem mezi různými lidmi a s mnoha jsem 
mluvil. O křesťanech jsem slyšel různé věci. Jedni říkali, že jsou 
dobří, jiní tvrdili, že křesťané jsou strašní lidé. Také jsem slyšel, že 
věří v muže, který byl ukřižován v Judsku přibližně před třemi sty 
lety. Vím, že je donedávna římská vláda pronásledovala, dokud cí-
sař Konstantin nerozkázal dát křesťanům svobodu. Víc o nich nevím 
nic.“ Matka Nikity pokračovala: „Slyšela jsem od jedné služky, že 
v našem městě žije několik křesťanů. Rozmlouvala s nimi a zdálo se 
jí, že jsou to dobří lidé. A proč se na ně ptáš?“ Nikita odpověděl: „Už 
několikrát jsem mluvil se zbožným mužem, biskupem Teofi lem. On 
mi vyprávěl o Bohu a Jeho lásce k nám, lidem. Když se všichni lidé 
rozešli, prosil jsem ho, aby mi o Bohu, kterého hlásá, pověděl víc. 
Řekl mi, že existuje jeden Bůh a modly že jsou dílem lidských rukou 
a podvodem zlých duchů. A ten jediný Bůh tak miloval lidi, že vydal 
na smrt svého jednorozeného syna, který zemřel na potupném dřevě 
kříže za hříchy lidského rodu. Třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil 
na nebesa a pro všechny, kteří v něho věří, tam připravil místo. I já 
jsem v něj uvěřil a doufám, že po smrti dosáhnu věčného života.“

Otec se podivil: „Věčného života? To jsem ještě neslyšel. Jenom 
jestli je pravda, co říkáš?“ „Pravda,“ pokračoval s jistotou Nikita, 
„děkuji vám za vaši lásku a péči, vy víte, že jsem nebyl vždy posluš-
ným synem. Odpusťte mi. Přes všechnu dobrou výchovu, vzdělá-
ní, bohatství, jsem stále v srdci cítil jakousi prázdnotu, která 
mě hnětla a vedla k zoufalství. Když jsem ale uvěřil v Božího 
Syna, Ježíše Krista, a dal Mu všechno zlo, které jsem udělal, 
mé srdce naplnil pokoj, který jsem doposud nenacházel. Do 
mé duše přišlo místo temnoty světlo.“ Rodičům do očí vystoupily 
slzy a otec řekl: „I já bych chtěl promluvit s tím mužem Teofi lem.“ 
Nikitova matka dodala: „I já bych se s ním chtěla setkat, protože na 
tobě vidím změnu, můj synu.“

Následujícího dne Nikita přivedl za biskupem své rodiče. Vedli 
dlouhý rozhovor. Teofi l jim vyprávěl o Kristu a nakonec i oni uvěřili 
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v Božího Syna, Ježíše Krista, odřekli se pohanství a všichni tři se 
nechali pokřtít. Od té doby se s jinými křesťany scházeli na modlitbu 
a biskup Teofi l všechny utvrzoval ve víře v Krista.

Jakožto syn urozených rodičů zaujímal Nikita významné postave-
ní jak ve správě země, tak ve vojsku a mnoho lidí přivedl ke Kristu 
slovem a příkladem své zbožnosti. Stal se svědkem a bojovníkem 
Ježíše Krista a svůj život zasvětil službě Bohu. Po smrti rodičů po-
máhal ze svého majetku potřebným. Hlásal Ježíše Krista a posiloval 
věřící ve své zemi.

Ďábel viděl rozšíření křesťanské víry po gótské zemi a vložil do 
srdce nového vládce té země, Athanaricha, svou zlobu a on začal 
krutě pronásledovat křesťany. Nutil je, aby se zřekli Krista, pod-
roboval je mukám a zabíjel. Nikita vzplanul ještě větší horlivostí a 
vytáhl do války proti dvěma Božím nepřátelům: viditelnému i nevi-
ditelnému. Proti neviditelnému nepříteli bojoval modlitbou, půstem, 
pokáním a hlásáním evangelia. Proti viditelnému nepříteli vyšel s 
velkou odvahou a krutého mučitele Athanaricha napomenul: „Ty 
bezbožný surovče a modláři! Dokdy budeš mučit a zabíjet Boží slu-
žebníky? Boha se nebojíš? Jestli se nebudeš kát, čekají tě po smrti 
věčná muka. Toto je spasitelné napomenutí!“ Athanarich vzplál hně-
vem a vykřikl: „Jak se opovažuješ tak se mnou mluvit? Nebojíš se 
muk a smrti?“ Nikita odpověděl: „Já jsem křesťan! Za Krista jsem 
připraven vytrpět jakákoli muka! Smrti se nebojím, vždyť mě 
přivede k mému Bohu.“

Tehdy krutý mučitel rozkázal mučit Kristova bojovníka, dokud 
se neodřekne Ježíše Krista. Nikitu podrobili nejrůznějším mukám. 
Nejdříve ho bili železnými holemi, potom mu drásali a trhali tělo 
železnými háky a lámali mu kosti. On však byl nezlomný ve víře 
a v mukách slavil Boha. Mučitel viděl, že Nikitu nemůže mukami 
přemoci, protože je silný a neotřesitelný jako sloup. Rozkázal ho 
proto upálit na hranici. Čeho tím ale ten zločinec dosáhl? Sebe více 
spálil zlostí než mučedníka ohněm, neboť Kristův věrný služebník, 
přestože ho uvrhli do velkého ohně, tělem neshořel a duší se zrodil 
pro nesmrtelný život. Mučitel i bez ohně v bezbožnosti shořel, zabil 
svou duši a svým kostem připravil pekelný oheň. Svatý Nikita ale 
bojoval pod znamením kříže za Krista a vešel do nebeské slávy. Bylo 
to roku 372.
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SVATÝ VYZNAVAČ IZÁK DALMÁTSKÝ

Koncem 4. století vládl východní částí 
římské říše císař Valens (364–378). Zpočát-
ku se držel pravověrného učení, ale později 
upadl do hereze ariánství. Všemi silami za-
čal podporovat heretiky, kteří nevyznávali 
Ježíše Krista jako Boha, a pronásledovat 
pravověrné křesťany. Chrámy byly uzaví-
rány, anebo předávány do rukou ariánům. 
Pravověrné biskupy posílal do vyhnanství 
a na jejich místa dosazoval odpadlíky. Také 
mnoho obyčejných věřících trpělo za pra-
vou víru. Odvážní Boží muži z řad biskupů, 
kněží i mnichů se heretickému vládci a jeho 
úředníkům tvrdě postavili na odpor.

Jedním z nich byl i otec Izák. Když se 
dozvěděl o pronásledování pravověrných, 
opustil poušť a přišel do Konstantinopo-
le, aby utvrzoval pravověrné ve zbožnosti. 
Na vlastní oči viděl křivdy, kterých se na 
Kristově církvi dopouštěli heretici, a proto 
se naléhavě modlil k Bohu, aby milosrdně 

shlédl na své stádo a pokořil pýchu jeho nepřátel. Pán, který kdysi 
vyslyšel Mojžíše, když se přimlouval za národ úpící pod jařmem 
faraóna, vyslyšel i Izáka.

Gótové, kteří žili nad Dunajem, začali válčit proti Řekům. Valens 
shromáždil vojsko a vytáhl proti nim. Když vyjížděl z města, svatý se 
mu postavil do cesty a řekl: „Císaři, otevři chrámy pravověrným a Pán 
požehná tvou cestu.“ Císař na pokorného mnicha jen hrdě pohlédl a 
jel dál. Izák spěchal za ním, následujícího dne ho předběhl a znovu 
k němu promluvil: „Císaři, jestli otevřeš chrámy pravověrným, získáš 
vítězství nad nepřáteli a vrátíš se v pokoji ve zdraví domů.“ On se nad 
slovy starce zamyslel a již ho chtěl poslechnout. Začal se však radit 
se svými velmoži a jeden z vojevůdců, arián, mu s posměchem řekl, 
aby starým poustevníkem pohrdl. Tak se i stalo. Valens se vysmál 
Božímu služebníkovi, potupil ho a odehnal od sebe.

Izák, hořící horlivostí pro Pána jako kdysi prorok Eliáš, přistoupil 
k císaři potřetí. Chytil jeho koně za uzdu a naléhavě prosil a pře-
mlouval císaře, aby přikázal dát chrámy pravověrným. Zároveň mu 
pohrozil Božím trestem, když se nepodřídí vůli Nejvyššího. Rozlícený 
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císař přikázal hodit starce do hlubokého příkopu plného trní a bah-
na, odkud se nemohl sám dostat. Bůh však zázračným způsobem 
zachránil Izáka před smrtí. Pád mu nijak neublížil a z jámy ho vy-
táhli tři zářiví muži. Svatý padl na kolena a vzdával díky Spasiteli, 
že neopouští ty, kteří se Ho bojí a důvěřují mu. Dlouho se modlil, 
dokud nebyl posílen Duchem svatým.

Pak se vydal opět za císařem, šel oklikou, aby ho předehnal, 
směle před ním stanul a řekl: „Chtěl jsi mě zahubit, ale Pán poslal 
své anděly a zachránil mě. Ještě jednou ti říkám: otevři nám chrá-
my a přemůžeš nepřátele a vrátíš se zpět se slávou. Když mě však 
neposlechneš, ve válce zahyneš.“ Tvrdošíjný Valens se na moment 
podivil, ale vzápětí dal dvěma velmožům, Saturninovi a Viktorovi, 
rozkaz: „Držte toho starce, dokud se nevrátím! Pak ho podrobím tres-
tu hodnému jeho drzosti!“ Na to se ctihodný stařec ozval jako kdysi 
prorok Micheáš: „Jestli se vrátíš, nemluvil skrze mě Pán. Říkám ti, že 
nepřemůžeš moci oci nepřátele, ale utečeš před nimi. Oni tě doženou 
a zaživa upálí.“ Rozzuřený císař pokračoval v cestě a Izáka vedli do 
Konstantinopole. Tam ho uvrhli do vězení.

Proroctví starce se naplnilo. Gótské pluky zvítězily nad východo-
římským vojskem a došlo k strašnému masakru. Valens byl nucen 
utíkat. Přiblížil se k jedné vesnici, kde uviděl stodolu a schoval se 
v ní. Před Božím trestem se mu ale nepodařilo skrýt. Protivníci, kteří 
se za ním hnali, si domysleli, kam se schoval, a stodolu zapálili. Spo-
lu s císařem shořel i vojevůdce, který mu radil pohrdnout Izákem.

Vojáci, kteří zůstali, vyšli vstříc západnímu císaři Graciánovi, 
který přišel římské armádě na pomoc. Gracián ustanovil císařem 
zbožného vojevůdce Theodosia Velikého. Ten hned zvítězil nad Góty 
a slavně vjel do Konstantinopole. Ještě předtím někteří, co nevěděli 
o Valentově smrti, přišli za sv. Izákem a řekli mu: „Připrav se, pro-
tože brzy se císař vrátí z války a bude tě soudit a trestat.“ Na to Izák 
odpověděl: „Již uplynulo sedm dní, co vyšel dým z jeho spálených 
kostí. Podle mého proroctví zahynul.“ Zanedlouho přišla i do hlavního 
města zpráva o smrti heretika.

Císař Theodosius se dozvěděl o sv. Izákovi v žaláři a nařídil ho 
propustit. Pak se s ním setkal a prosil ho o požehnání pro sebe, 
pro svou rodinu i celou říši. Podle proroctví ctihodného otce císař 
vyhnal ariány z města, vzal jim chrámy a odevzdal je pravověrným. 
Svatý Izák byl milý Bohu a pro nebeskou odměnu odešel v roce 383.

(Jeho památka se slaví 30. května.)
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BOŽÍ MOC V TOBĚ — DUCH SVATÝ

„Dostanete sílu (dynamis) Ducha svatého a budete Mými svědky 
(martyrés).“ (Sk 1,8) Tuto sílu potřebuješ zvláště dnes, abys nebyl 
zrádcem. Tajemství přijetí Ducha svatého je spojeno s křtem svatým.

Písmo svaté nám představuje několik křtů:
1) křest pokání (Sk 19,4) — znamená rozhodnutí změnit své 

nepravdivé myšlení a přijmout pravdivé (metanoia), to, které nazývá 
zlo zlem a lež lží. Znamená to před sebou i před Bohem vyznat své 
hříchy a dát je pod moc krve Kristovy.

Cesta pokání znamená vcházet během dne do světla pravdy — 
především po výčitce svědomí. Například když zaviníme, i neuváženě, 
zlo či zanedbáme svou povinnost, opomeneme dobro, v nevhodný 
čas buď mlčíme, anebo mluvíme, či uděláme nevhodné gesto... 
v tu chvíli najednou vnímáme prohru. Začínáme se ospravedlňovat 
a s hněvem svalovat vinu na druhé či dokonce na Boha. My ale 
máme už v zárodku stopnout tuto prvotní reakci, postavit ji 
sebekriticky do světla, uvědomit si svou vinu a kajícně se obrátit 
na ukřižovaného Ježíše úkonem lítosti. Myšlenkou můžeme napří-
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klad povědět: „Pane, smiluj se!“ a přitom se pravou rukou mírně 
udeřit do hrudi. Zde platí: „Jestliže chodíme ve světle, krev Kristova 
nás očišťuje od každého hříchu.“ (1J 1,7) S vírou pak poděkuj, že ti 
Ježíš tento hřích odpustil.

Přes den se rovněž krátce zastav o 9:00, 12:00, 15:00, 18:00 ho-
dině (viz https://vkpatriarhat.org/cz/?p=15625).

Cesta pokání a těchto kratinkých zastavování bezpečně za-
jišťují šťastný okamžik smrti. Na něm záleží celá tvá věčnost. 
„Buď připraven!“ (Mt 26,41).

2) svátostný křest (Mt 28,19) — jde o křest ve jménu Nejsvětější 
Trojice (či ve jménu Ježíš — Jehošua) — je spolu s vírou podmínkou 
spásy. Zevnějším gestem je polití vodou či ponoření, podobně jako 
při křtu pokání. Duchovně však jde o ponoření do Kristovy smrti 
(Ř 6,3–5). V ní byl a je usmrcen hřích i starý člověk a přemožen 
ďábel. Zde zároveň nastává sjednocení s Ježíšem, a to tak, že je do 
nás naroubován Kristův život. Stručně řečeno: Křtem jsme pono-
řeni do Kristovy smrti, ale nejen to, zároveň jsme proniknuti Jeho 
vzkříšením. „Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také 
jste Krista oblékli.“ (Gal 3,27)

3) křest Duchem svatým (J 1,33) — jde o zkušenost, kterou 
prožili apoštolové i první církev. Jde o přijetí Ducha Božího — Ducha 
Pravdy — který uvádí křesťana do podstaty, jíž je spojení s Kristem. 
Ježíš byl počat z Ducha svatého. Duch svatý je autorem celého 
Písma. Duch svatý také uvádí do tajemství Bible a dává sílu, abychom byli 
Kristovými svědky, byli ochotni trpět za Něho, i třeba jako mučed-
níci zemřít. Navíc Duch svatý dává i duchovní dary a rozvíjí přirozené.

4) křest ohněm (Lk 3,16) — Na Ježíše se vztahují slova: „On vás 
bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ (Mt 3,11) V den Letnic byli 
apoštolové pokřtěni Duchem svatým a rovněž ohněm. Tato vnitřní 
realita se zevnějškově projevila tím, že se nad každým ukázal jako-
by plamen ohně a zároveň apoštolové začali mluvit novými jazyky 
a prorokovat. Podstatou tohoto Božího zásahu byla vnitřní změna: 
ze slabých apoštolů, kteří na Velký pátek Krista opustili, se stali 
hrdinové, kteří neúnavně hlásali spásu v Kristu i za cenu mučed-
nické smrti. Ježíš řekl: „Až na vás sestoupí Duch svatý, dostanete 
sílu (dynamis) a budete mými svědky (martyrés).“ (Sk 1,8) Ježíš rov-
něž řekl: „Oheň jsem přišel uvrhnout na zem, a co chci, aby hořel.“ 
(srov. Lk 12,49–50) Stojíme před otázkou, o jakou zkušenost zde jde.

Na začátku 3. tisíciletí dochází k masovému rozšíření různých 
závislostí, které člověka zotročují: alkohol, narkotika, dekadentní 
hudba, sexuální zvrácenosti, hazardní hry, počítačové hry, televize, 
internet, uklidňující léky... Pokud závislí lidé upřímně uvěří v Je-
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žíše a v plnosti přijmou Ducha svatého, mnozí zažijí bez vlastního 
přičinění úplné osvobození. Jistý muž svědčí, že od jeho obrácení 
a přijetí Ducha svatého v plnosti úplně zmizela silná závislost na 
alkoholu a kouření. Jiný byl televizním maniakem a potom, jako 
by pro něj televize přestala existovat. Někteří notoričtí alkoholici a 
narkomané byli osvobozeni, aniž by prodělali absenční příznaky. Jiní 
zase, když po křtu Duchem svatým z nerozumnosti požili narkoti-
ka, vůbec na ně nepůsobila. Ale toto není pravidlo. U mnohých po 
určité době vzplane oheň staré vášně a táhne je zpět do závislosti. 
Ve chvíli pokušení argumenty rozumu nefungují. Pokušení může 
trvat moment, může trvat delší dobu, může se v určitých intervalech 
opakovat. Zde formální modlitba nepomůže. Člověk se modlí, ale 
sugestivní myšlenka přehluší rozum, vůli a táhne zpět do otroctví. Za 
touto silou je v pozadí duch. Duch alkoholu, narkomanie, nenávisti, 
deprese, nečistoty... prostě to v něm hoří. Člověk je bezmocný. Zde 
může zasáhnout jedině Boží moc, ale je třeba s ní aktuálně spolu-
pracovat. Pokud přijde představa, pocit a pak sugestivní myšlenka 
na návrat do starého otroctví, v tu chvíli je třeba intenzivně prosit 
Ježíše o Boží oheň. Můžeš si představit širší ohnivý paprsek, 
který tě cele proniká a koncentruje se přímo na pálení této 
negativní myšlenky spojené s pocitem, představou a plánem. 
Zůstaň ve vědomí Kristovy přítomnosti a vnímej osvobozující bolest 
z Jeho ohně, dokud pokušení neztratí sílu.

Jak se disponovat k přijetí Ducha svatého?
Ježíš řekl: „Duch svatý zůstává u vás a bude ve vás.“ (J 14,17)
Jaký je v tom rozdíl, že Duch Boží je s námi a bude v nás?
Můžeme si představit velké jezero, na jehož hladině plave lá-

hev uzavřená korkem. Voda je kolem láhve, ale není v ní. Pokud 
vytáhneme korek, voda může proniknout dovnitř láhve. Pak už 
voda nebude jen kolem láhve, ale bude i v ní. Tak je to i s Duchem 
svatým. My jsme Ho už přijali, On je s námi, ale aby byl i v nás, 
je třeba nejprve odstranit korek — překážku v nás. Tím korkem 
může být naše nevěra, náš racionalismus anebo duchovní pouto 
po nějaké okultní praktice, které jsme se otevřeli, nebo to, že jsme 
někomu neodpustili anebo máme nenávist v srdci či strach anebo 
jsme prostě něčím svázaní, a proto nás Duch svatý nemůže naplnit, 
nemůže vejít do našeho nitra, neboť naše nitro je plné hněvu, nevěry 
a egoismu. Máme odstranit ten korek, a když ho odstraníme, Duch 
svatý bude přebývat v nás.

Odstranit korek znamená odstranit strach, nevěru, nevyznaný 
hřích před Bohem, závislosti na lidech, věcech, pouto po návštěvě 
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senzibila, zkušenost s magií získanou z knihy či magické praktiky, 
víru v horoskopy nebo ovlivnění heretickou katolickou či protes-
tantskou literaturou, živení ve své duši pomsty, neodpuštění. Toto 
vše může být korkem, který nedovoluje přijmout Ducha svatého.

„... čiňte pokání a dostanete dar Ducha svatého“ (Sk 2,37–
39). Toto slovo bylo řečeno v Jeruzalémě, a to v den, kdy apoštolé 
přijali Ducha svatého. Svatý Petr ho řekl těm, kteří poslouchali 
jeho kázání (šlo o první kázání po seslání Ducha svatého). Slyšeli 
ho židé, kteří přišli do Jeruzaléma: „Ať tedy všechen Izrael s jisto-
tou ví, že toho Ježíše, kterého vy jste ukřižovali, učinil Bůh Pánem a 
Mesiášem.“ (Sk. 2,36)

Vy jste ukřižovali Pána, vy jste bohovrazi! (srov. Sk 2,37) Když 
to uslyšeli, proniklo jim to srdce. Mohli říct: „Petře, vždyť my jsme 
na Golgotě ani nebyli. Jak nás můžeš nazývat bohovrahy?“ Oni ale 
tak nereagovali. Pronikla je bolestná lítost. Byli tak zasaženi v srdci, 
že se jen ptali Petra a ostatních apoštolů: „Muži, bratři, co máme 
dělat?“ Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme 
křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete 
dar Ducha svatého.“ (Sk 2,38) Toto zaslíbení a nutnost obrácení se 
nevztahuje jen na poutníky, kteří poslouchali apoštola Petra, ale 
vztahuje se i na další generace, tedy i na nás.

Můžeme se naučit nazpaměť i celé Písmo svaté, můžeme umět 
citovat všechny církevní otce, pokud nebudeme spojeni s Duchem 
svatým, nebude v nás Boží život ani Boží síla! Proto je nutné otevřít 
se Duchu svatému. Představme si lokomotivu a za ní vagóny. Do-
kud se lokomotiva nenapojí na elektrické vedení, strojvůdce může 
stiskat jakákoliv tlačítka, lokomotiva se nehne. Když ale nastane 
spojení s elektřinou, lokomotiva dostane sílu — dynamis. Bez tohoto 
spojení je nefunkční. Tak je to i s námi.

Přijetí Ducha svatého v Samaří Sk 8,14–19
Apoštol Filip kázal evangelium v Samaří. Když lidé uvěřili v Kris-

ta, přišli tam apoštolé Petr a Jan a modlili se za věřící, aby na ně 
sestoupil Duch svatý. Byli už pokřtěni, a když se za ně modlili a 
vložili na ně ruce, sestoupil na ně Duch svatý. Uvědomme si, že 
Duch svatý přichází vkládáním rukou těch, kteří Ho už přijali. To 
ale neznamená, že by to byl jediný způsob, protože Duch svatý vane, 
kam chce (srov. J 3,8).

Obrácení apoštola Pavla (Sk 9,1–30)
Pavlovi „se dostalo vidění, jak k němu vchází muž jménem Ana-

niáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl... Ananiáš šel, vstoupil do 
domu, vložil na Saula ruce a řekl: ‚Saule, můj bratře, posílá mě k tobě 
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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.“

Není zde řečeno, že by Pavel po přijetí Ducha svatého začal hovořit 
novými jazyky, ale on sám o tom mluví v 1. listu Korinťanům 14,18: 
„Děkuji Bohu, že mám dar mluvit jazyky více než vy všichni, ve shro-
máždění však — abych poučil i druhé — raději řeknu pět slov srozu-
mitelně než tisíce slov v jazycích.“

Když Ananiáš vložil na Pavla ruce, byl uzdraven ze slepoty — i 
duchovní. „... abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“ A když 
se Pavel nechal pokřtít, hned byl naplněn Duchem svatým.

Obrácení setníka Kornélia (Sk 10,1–48)
V Cézareji žil římský setník Kornélius. Měl dobré srdce a hledal 

upřímně Boha. Pozval do svého domu Petra. Sešel se tam celý jeho 
dům a všichni jeho přátelé. Petr přišel a svědčil o Ježíši, ale nic o 
Duchu svatém neříkal. Mluvil o tom, že Ježíš zemřel za naše hříchy 
a vstal z mrtvých. „Ještě když Petr mluvil, sestoupil Duch svatý na 
všechny, kteří tu řeč slyšeli. … žasli, že i pohanům byl dán dar Ducha 
svatého. Vždyť je slyšeli mluvit v jazycích a velebit Boha.“

Přijetí Ducha svatého v Efezu (Sk 19,1–7)
Svatý Jan Křtitel křtil křtem na pokání a ukazoval na Ježíše. 

Apoštol Pavel vysvětlil učedníkům v Efezu, kteří byli pokřtěni křtem 
Janovým, že je třeba uvěřit v Ježíše a přijmout křest ve jménu Pána 
Ježíše. Byli pokřtěni, apoštol Pavel na ně vložil ruce a sestoupil na 
ně Duch svatý. Začali mluvit novými jazyky a prorokovat. Bylo jich 
dohromady kolem dvanácti mužů.

K přijetí Ducha svatého je potřebný odvážný krok víry
Když probíhá trénink parašutistů, je třeba znát nejprve teorii — 

jak se padák otvírá, jak třeba skočit … а když proberou teorii, na-
sednou do letadla s padákem na zádech, naberou výšku, otevřou 
se dveře a každý musí vyskočit. Někdo se ale podívá dolů, vyděsí ho 
hloubka prostoru pod ním a přestane se mu chtít skákat. Učitel ho 
v té chvíli zezadu postrčí а člověku už nezbývá nic jiného než uvést 
do praxe to, co se naučil teoreticky. Podobně je to i s důležitým 
krokem víry, který je podmínkou přijetí Ducha svatého v plnosti. 
Pokud máme jen teoretické informace a nekonáme praktické kroky 
víry, nemůžeme přijmout Ducha svatého v plnosti, ani nemůžeme 
chodit v Duchu svatém, tedy žít z Božího slova a následovat Krista. 
Křest Duchem svatým je radikálním krokem od teorie k praktické-
mu životu s Bohem. Pak člověk získává nové a nové zkušenosti, ale 
musí dělat nové a nové kroky víry.
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K přijetí Ducha svatého je potřebná touha
Jeden kněz dával přednášku o Duchu svatém. Zavolal chlapce 

k jezeru, aby jim názorně ukázal, jak je třeba žíznit po Duchu sva-
tém. S jedním chlapcem sestoupil do vody, řekl mu, aby se pořádně 
nadechl a ponořil ho pod vodu. Držel ho pod vodou a nepouštěl. Když 
chlapec cítil, že už to déle nevydrží, ze všech sil se vzepřel, vymrštil 
se nad hladinu a z plných plic vdechnul vzduch. Kněz se podíval na 
chlapce, co stáli na břehu, a řekl: „Až budete žíznit po Duchu svatém 
tak, jako on žíznil po vzduchu, určitě Ho dostanete!“

Jeden chlapec svědčí: „Narodil jsem se v nevěřící rodině, dostal 
jsem se do věřícího společenství, kde se k Bohu všichni modlili v no-
vém jazyku. Prosil jsem, abych i já mohl obdržet tento dar. Celý rok 
jsem se za to modlil, a nic. Jednou jsem otevřel Písmo svaté a četl 
příběh o Jákobovi. Celou noc bojoval s Božím andělem (s Bohem), a 
když už svítalo a Boží anděl mu řekl: ‚Pusť mě,‘ Jákob neústupně 
odpověděl: ‚Nepustím, dokud mi nepožehnáš!‘ (Gen 32,25n) Bůh mu 
požehnal. Pak jsem si otevřel jiné místo v Písmu, kde bylo napsáno: 
‚Tím spíše dá Otec nebeský Ducha svatého těm, kteří Ho prosí.“ 
(Lk 11,13). Klekl jsem si, zvedl ruce a řekl: ‚Bože, Tys dal zaslíbení, 
že dáš Ducha svatého! Kdybych se měl modlit do rána jako Jákob, 
nepustím se tě, dokud mi nepožehnáš a nedáš mi Ducha Božího!‘ V tu 
chvíli, sotva jsem znovu otevřel ústa, začal jsem se modlit v jazycích.“

Duchovní dary
Apoštol Pavel píše listy prvním křesťanským obcím. Měly už 

osobní zkušenosti s Duchem svatým. Všechny byly založeny na apo-
štolském a charismatickém základě. Když píše do Korintu, celá 14. 
a rovněž 12. kapitola jsou věnovány otázce modlitby v jazyku a daru 
proroctví. V listě Římanům je to zvláště 12. kapitola, 4–8. verš. O 
životě v Duchu se píše téměř v celé 8. kapitole listu Římanům.

Bohorodička a duch prorocký
Maria počala z Ducha svatého — co se stalo a co udělala?
Slovo se stalo tělem a Maria se stala Matkou Boží. Hned udělala 

to, že šla ke své příbuzné Alžbětě. Když přišla do domu Zachariášova 
a pozdravila Alžbětu, stala se velká věc: na Alžbětu sestoupil Duch 
svatý. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a rovněž její dítě mělo 
velký užitek z této zvláštní návštěvy. Zachariáš byl rovněž naplněn 
Duchem svatým, což se projevilo obzvlášť v den narození jeho syna. 
Zachariáš o dítěti pronáší prorocké slovo (viz Lk 1,69–79).

Jan byl posvěcen za proroka už v lůně své matky při návštěvě 
Bohorodičky, která byla plná Ducha svatého. Ježíš řekl na Golgotě 
jinému Janovi: „Hle, tvá matka!“ Jan mohl odpovědět podobně jako 
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Alžběta: „Odkud mi to, že matka mého Pána přišla ke mně?“ (Lk 1,43) 
On ji přijal do svého vlastního (řec. eis ta idia = do sebe [J 19,27]).

Jan není jen apoštol, není jen učedník, není jen evangelista, ale 
je i prorok. Napsal jedinou prorockou knihu Nového zákona, která 
je zároveň v Novém zákoně poslední, a vztahuje se na budoucnost 
církve. Všimněme si, že oba tito velcí proroci, Jan Křtitel i apoštol 
Jan, měli úzký vztah k Matce Ježíšově.

Jan Křtitel je naplněn prorockým duchem, který byl v Eliášovi. 
Stojíme před druhým příchodem Kristovým. A právě dnešní doba 
potřebuje proroky, kteří budou jasně a konkrétně připravovat Boží 
lid na Kristův druhý příchod.

Období po založení prvních křesťanských obcí
Duch svatý neustále, nejrůznějším způsobem, působí ve své 

Církvi. Působí až do dneška a zvláště tyto dny. V období do 3. sto-
letí Duch svatý působil mimořádně, dával křesťanům mimořádnou 
statečnost. V Římské říši už za císaře Nerona začalo kruté pronásle-
dování křesťanů, které trvalo až do roku 313, kdy císař Konstantin 
vyhlásil náboženskou svobodu a sám přijal křesťanství. Nero nechal 
křesťany věšet na křížích, polévat smolou a zapalovat je. Křesťané 
byli v arénách předhazováni dravé zvěři. Byli hrozným způsobem 
mučeni, a to nejen dospělí muži, ale i děti, ženy, starci. Historické 
knihy nám líčí slavná mučednictví těchto křesťanů, kteří stateč-
ně podstupovali mučení a smrt. Mnozí dokonce s velkou radostí. 
Kolikrát by stačilo jen gesto: hodit zrnko kadidla jako znak úcty 
k pohanským náboženstvím a tak si zachránit život — ale oni to 
neučinili. Byli si dobře vědomi, že gesto úcty Bohu patří jen Bohu a 
ne modlám! Internáboženský dialog (synkretismus s pohanstvím) je 
cestou zrady. Tato teologická móda vede do záhuby. Je prosazována 
nejen pokoncilními papeži, ale i pravoslavnými patriarchy.

Historikové tvrdí, že mučedníci se dají počítat až na miliony. 
Kdo dal těmto lidem nadšení, kdo jim dal sílu? Existuje jen jediná 
odpověď: Duch svatý. Za víru v Krista umírali pravověrní křesťané 
v každém století. I dnes jsou pravověrní pronásledováni, mučeni a 
zabíjeni. (V roce 2015 bylo 100. výročí genocidy křesťanů v Arménii. 
Na fotografi ích jsou zachyceny velké koše plné uřezaných lidských 
hlav. Šokujícími jsou dnes videozáznamy, na nichž islamisté odřezá-
vají hlavy křesťanům a přitom stříká krev... Stačilo by zapřít Krista 
a zachránili by si časný život, ale...). „Krev mučedníků je semenem 
nových křesťanů.“ (připomeň si životopisy mučedníků).
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Křesťanství šíří horliví misionáři. Opět je to Duch svatý, který 
skrze tyto muže podivuhodně působí. Jejich poslání je doprovázeno 
mocnými činy, zázraky a osvobozováním z moci duchů zla.

Už na počátku prvního tisíciletí se vynořili různí bludaři a sekty 
(arianismus, gnosticismus, manicheismus...) a stavěli se proti zá-
kladním pravdám evangelia. Duch svatý naplňuje darem moudrosti 
církevní učitele, kteří bojují mečem Ducha proti herezím a hereti-
kům (sv. Atanáš, sv. Basil, sv. Řehoř, Cyril Jeruzlémský atd.). Je to 
období, kdy se tvrdě bojuje o čistotu víry, období několika koncilů.

Závěrem lze říci, že Duch svatý působil v obou tisíciletích. A dnes, 
na začátku 3. tisíciletí, přichází zřejmě doba poslední, kdy nepřítel 
Boží už vystupuje v moci a bude dělat falešné divy, takže by svedl i 
vyvolené Boží (Mk 13,22). Proto zvláště dnes i ty potřebuješ sílu 
(dynamis), ale i světlo Ducha svatého, aby ses nestal zrádcem, 
ale byl Kristovým svědkem — martyrem. Kéž Duch svatý si 
najde poslušné duše, aby skrze ně mohl působit jako skrze 
sv. Serafi ma ze Sarova a jiné.
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SVATÁ KNĚŽNA A MUČEDNICE LUDMILA

Svatá Ludmila (Lidmila), dcera pšov-
ského1 knížete Slavibora, byla manžel-
ka českého knížete Bořivoje I. z rodu 
Přemyslovců. Bořivoj zavítal roku 874 
s četnou družinou na dvůr moravské-
ho knížete Svatopluka. Tam poznal 
sv. Metoděje, který naučil knížete křes-
ťanským pravdám a pokřtil jej i jeho 
družinu.

Při návratu do Čech si Bořivoj vzal s 
sebou kněze Pavla Kaicha, žáka sv. Me-
toděje. Ludmila se stala horlivou slu-
žebnicí Kristovou. Ráda poslouchala 
Boží slovo, zpívala Bohu chvály a pro-
kazovala četné skutky křesťanského 
milosrdenství trpícím lidem, takže ji na-
zývali „matkou chudých“. Oba manželé 
začali v Čechách stavět křesťanské sva-
tyně. Po smrti Bořivoje Čechy spadaly 
krátký čas pod přímou vládu velkomo-
ravského Svatopluka, jelikož Bořivojův 

syn Spytihněv ještě nebyl zletilý. Ujal se vlády po smrti Svatopluka 
roku 894. Když roku 915 zemřel, na trůn usedl Vratislav I.

Vratislav měl za manželku Drahomíru. Někteří ji líčí jako ženu 
dobrou, jiní jako ženu zlou, hrdou a svéhlavou. Asi mají pravdu 
obojí, neboť v každém člověku roste a vzmáhá se zlo i dobro, a to 
bylo právě umění světců, že dovedli potlačit zlo, dokud bylo ještě 
slabé. Neštěstím tak mnoha lidí je, že nechávají růst zlo do té míry, 
až je nakonec strhne do záhuby. Z jednoho hříchu pochází druhý, 
třetí a nekonečná řada dalších. Tak tomu bylo u Drahomíry. To, že 

1 hradiště Pšov se nacházelo na území, kde dnes stojí mělnický zámek
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nepřemohla závist, bylo počátkem mnoha dalších hříchů a tolike-
rého neštěstí.

Drahomíra měla tři syny: Václava, Boleslava a Spytihněva, a čtyři 
dcery, z nichž se výslovně připomíná zbožná Přibyslava. Ovdovělá 
Ludmila věnovala nejněžnější péči Václavovi.

Když roku 921 zemřel český kníže Vratislav I., měl vládnout jeho 
nejstarší syn Václav. Protože byl nezletilý, ujala se vlády Vratisla-
vova manželka Drahomíra. Ta ale žárlila na svoji tchyni Ludmilu, 
že byla mezi lidmi tak oblíbená. Ludmila brzy poznala zlou závist 
své snachy a vzkázala jí: „Po žádné části tvého území jsem hříšně 
nezatoužila, ani si nepřeji nad tebou panovat. Vezmi své syny zpět 
a vládni s nimi, jak je ti libo. Mně pak dovol sloužit všemohoucímu 
Kristu, na kterém místě chceš.“

Svatá kněžna se odstěhovala na hrad Tetín, předvídala, co se 
stane a připravovala se na smrt dobrými skutky a přijímáním sva-
tých svátostí. Závistivá Drahomíra se skutečně nespokojila s tím, že 
Ludmila ustoupila do ústraní. Najala dva vrahy Tunnu a Gomona a 
ti v noci před 16. zářím vnikli na Tetín. Světice se vetřelců zeptala: 
„Co chcete dělat? Ublížila jsem vám někdy? Nepamatujete si, kolik 
dobrého jsem vám prokázala?“ Ale vrahové zůstali zatvrzelí. Ludmila 
prosila: „Počkejte chvíli, až se pomodlím.“ A když se pomodlila, 
řekla: „Jestliže jste přišli, abyste mne usmrtili, setněte mi hlavu!“ 
Vrahové ale nedbali na její prosby, strhli jí závoj a zardousili ji. Bylo 
to 15. září roku 921.
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Drahomíra darovala vrahům skvosty a nádherné šaty, ale brzy 
je stihl trest Boží. Když se chovali pyšně a vyzývavě, Drahomíra 
přemýšlela, jak by se jich zbavila. Tunna se o tom dověděl, uprchl a 
toulal se v cizině, Gomon byl na útěku chycen a odsouzen na smrt.

Mučednická smrt zbožné a dobročinné kněžny Ludmily vyvolala 
mezi českým lidem hluboký žal a její hrob nabýval stále větší úcty. 
Drahomíra to zjistila a dala přestavět dům svaté kněžny na chrám 
zasvěcený svatému archandělu Michaelovi, aby zázraky, které by se 
na tom místě staly, lid nepřičítal sv. Ludmile, ale sv. Michaelovi. Lid 
však nepřestal zbožně putovat na Tetín a ctít kněžnu Ludmilu jako 
oslavenou mučednici Boží. Nazývali ji „matkou české země, matkou 
českého národa“. Svatý Václav dal ostatky sv. Ludmily přenést do 
Prahy a pochovat v chrámu sv. Jiří, kde jsou uloženy dodnes.

SVATÁ MUČEDNICE EUFEMIE

Za vlády císaře Diokleciána (284–305) vládl v Chalcedonu prefekt 
Priskus. Uspořádal svátek ke cti boha Arese — Marta — a nařídil, 
aby všichni lidé přinesli modle oběti. Hrozil, že kdo tak neučiní, ten 
bude krutě mučen. Křesťané toho města se nechtěli poklonit běsu, 
proto se schovávali na různých místech. Tajně se setkávali, modlili 
se spolu a tak sloužili Bohu. Mezitím prefekt nařídil pátrat po těch, 
kteří se nepodřizují jeho rozkazu, aby je potrestal.
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Na jednom tajném místě se ukrývalo čtyřicet devět křesťanů, 
kteří se ustavičně modlili k Bohu. Mezi nimi byla i dívka urozeného 
původu jménem Eufemie, dcera senátora Filofrona a jeho manželky 
Teodosie, kteří byli křesťané. Prefektovi sluhové vyslídili to místo a 
se zbrojí se vrhli na Kristovo stádo. Táhli věřící jako ovce na zabití. 
Pokorní Kristovi služebníci stanuli před hrdým mučitelem, připra-
veni trpět až do krve za čest svého Pána. Priskus se jich otázal: „To 
vy se protivíte císařskému a mému rozkazu a znevažujete velkého 
boha Área?“ Na to mu křesťané odpověděli: „Je třeba uposlechnout 
císařovo i tvé nařízení, pokud není v rozporu Božím přikázá-
ním. Jestliže se příčí našemu Pánu, pak je třeba nejen neupo-
slechnout, ale dokonce i vzdorovat. Kdybys nám přikazoval to, 
v čem jsme povinni se podřizovat vládě, dali bychom císaři, co 
je císařovo (Mt 22,21), protože nám však přikazuješ poklonit 
se nečistému běsu, a ne nejvyššímu Bohu, takový rozkaz nikdy 
neposlechneme. My se klaníme jen Pánu Ježíši Kristu.“

Mučitel začal křesťany všemožně přemlouvat k odpadlictví, ale 
Kristovi věrní mu řekli: „Dary a pocty, které nám slibuješ, máme už 
dávno v nenávisti. Odvrhli jsme je od sebe a pokládáme je za hnůj 
kvůli našemu Bohu. On nám dává nebeskou blaženost, která nikdy 
nepomine. Muk se nebojíme, ale toužíme je vytrpět, aby se na nás 
ukázala Pánova síla a moc. Začni nás mučit a uvidíš, že máme větší 
touhu trpět, než ty nás mučit.“

Prefekt je pak po devatenáct dní podroboval různým mukám. 
Aby vše vydrželi, posilovali se ve víře a věrnosti Kristu. Obzvlášť 
povzbuzovali mladou dívku Eufemii: „Bojuj dobrý boj kvůli nebeské-
mu Ženichovi! Jdi a staň se hrdinkou, aby ses Mu utrpením zalíbila. 
Jdi a staň se hrdinkou, aby ses s Ním setkala spolu s moudrými 
pannami, a On si tě jako svoji nevěstu zamiluje a přivede do svých 
jasných komnat.“

Devatenáctý den se prefekt znovu snažil výhružkami přiklonit 
mučedníky k modlářství, ale oni mu odpověděli: „Nedoufej, že nás 
odvrátíš od pravé cesty. Spíše převrátíš hory, než bys odtrhl naše 
srdce od Krista.“ Na ta slova se Priskus velmi rozhněval a rozkázal 
bít je po tváři. Poté, co pochopil, že tím ničeho nedosáhne, rozhodl 
se odeslat je k císaři.

Když je vedli do věznice, Priskus mezi nimi uviděl mladou Eu-
femii. Přikázal, aby ji k němu přivedli. Tehdy zvedla své ruce i oči 
k nebi a zvolala: „Neopouštěj mě, Ježíši Kriste, můj milovaný Ženichu! 
V Tebe doufám, nedopusť, aby se nade mnou radoval můj nepřítel. 
Posilni svou slabou služebnici, aby mě nepřemohla nepravost. Pomoz 
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mi, Ježíši!“ Prefekt ji přesvědčoval, aby se slitovala nad svým mlá-
dím a zřekla se víry v Krista. Snažil se ji lichotivými slovy přimět 
k modlářství. Sliboval jí mnoho darů a poct. Eufemie mu však muž-
ně odpověděla: „Nemysli si, že mě pro mou slabost snadno svedeš 
svými lstivými slovy. Ač jsem od přirozenosti slabá a ještě mladá, 
mé srdce je mužnější než tvé a má síla větší než tvá odvaha. Díky 
Kristově milosti mám víc rozumu než všichni vaši pohanští 
mudrci. A oni ani nejsou mudrci, jsou hloupější než všichni 
nevzdělanci, neboť nechtějí poznat pravého Boha a pokládají 
běsa za boha. Všechny vaše světské příjemnosti pokládám za 
pelyněk kvůli věčné odměně. Nepřemůžeš sílu, která se proje-
vuje v bezmocnosti! Doufám v Ježíše Krista, mého Pána, který mě 
neopustí. Neodtáhne ode mne svou pomocnou ruku.“

Zahanbený prefekt se velmi rozhněval a nařídil připravit mu-
čící kolo. Eufemie k němu přistoupila a udělala na sobě znamení 
svatého kříže. Mučitelé ji přivázali ke kolu, pod nímž byly na zemi 
připevněné nože ostřím vzhůru. Začali otáčet kolem a nože se za-
řezávaly do těla mučednice. V těch strašných mukách se modlila 
k Bohu: „Ježíši, Ty jsi Pramen života, který dává spásu všem, kteří 
v Tebe doufají. Pomoz mi, ať všichni vidí, že jen Ty jediný jsi Bůh.“ 
Zatímco se tak modlila, hned se kolo zastavilo a kati popadali na 
zem. Tu sestoupil anděl Boží, kolo polámal, sejmul z něj statečnou 
mučednici a zacelil její rány. Radostně zpívala, oslavovala Pána a 
děkovala Mu za Jeho pomoc.

Priskus nevěděl, co dělat. Divil se zázraku, který viděl na vlastní 
oči, ale zaslepený svou pýchou nechtěl uvěřit v jediného pravého 
Boha. Rozkázal silně rozpálit pec a Eufemii do ní hodit. Ona přistou-
pila k peci, začala se modlit a prosit Pána o pomoc. Pak se přežeh-
nala znamením svatého kříže a byla připravena na muka. Dvěma 
vojákům, Viktorovi a Sostenovi, přikázali, aby svatou uvrhli do pece. 
Oni však pohlédli do ohně a uviděli dva anděly, kteří rozptylovali pla-
meny, aby se dívky nedotkly. Když vojáci spatřili tento zázrak, uvěřili 
v Ježíše Krista a už nechtěli Eufemii házet do ohně. Řekli Priskovi: 
„Nemůžeme se svýma nečistýma rukama dotknout této dívky. Raději 
budeme trpět tvůj hněv než hněv těch, kteří nám hrozí z ohně.“ Prefekt 
myslel, že jsou křesťané, dal je uvěznit a nakonec jim sťat hlavy.

Pak rozkázal jiným vojákům hodit dívku do pece. Jakmile to 
učinili, vyšlehl z pece oheň a spálil je. Eufemie stála uprostřed pece, 
oheň jí nijak neublížil a ona zpívala píseň třech mládenců: „Požeh-
naný jsi, Pane, Bože našich otců, hodný chvály, slavný a vyvýšený 
navěky!“ Oheň se nedotkl dokonce ani jejího oděvu, neboť sám Kris-
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tus tajemně přišel do pece a mučednici chránil. Když oheň pohasl, 
vyšla živá a zdravá. Všichni, co to viděli, se velmi divili. Trýznitel už 
vůbec nevěděl co dělat, proto nařídil Eufemii uvrhnout do vězení.

Zrána znovu přivedli dívku před soud. Po cestě zpívala žalm: „Já 
však budu zpívat o Tvé síle, nad Tvým milosrdenstvím hned zrána 
budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den 
soužení mého. Moje sílo, o Tobě chci žalmy zpívat. Bůh je přece hrad 
můj nedobytný, Bůh můj milosrdný.“ (Ž 59,17–18)

Dlouho ji vyslýchali a pokoušeli, aby se zřekla víry. Ona však od 
Pána neodstoupila a zůstala Mu věrná. Priskus viděl, že dívka je 
nezdolná, a proto ji rozkázal přivázat na mučidla a drásat ostrým 
železem. Ale i po takových mukách zůstala bez újmy. Rozhodl proto, 
aby vykopali velikou a hlubokou jámu, naplnili ji vodou a pustili 
tam hady, ještěry i jedovatou mořskou havěť. Eufemie přistoupila 
k jámě, udělala na sobě znamení svatého kříže a řekla: „Světlo mé, 
Ježíši Kriste, Tys zachoval Jonáše bez újmy v břiše velryby. Tys 
chránil Daniela před lvy. Prosím Tě, chraň i mě svou rukou, aby se 
na mně oslavilo Tvé svaté jméno.“ Pak sama skočila do jámy. Zvířata 
mučednici neuškodila. Naopak, starala se o zachování jejího života, 
protože bylo vidět, že ji nosí na svých hřbetech, aby se neutopila. 
A tak dívka vyšla z jámy bez jakékoliv škody, neboť Pán ji svou 
milostí ochránil.

Mučitel pokrytecky připisoval všechny tyto zázraky čarování. 
Myslel, že čáry mohou překážet jen zjevným mukám, ale tajemným 
nemohou, proto rozkázal vykopat druhou jámu, tajnou. Do ní nechal 
umístit hroty vzhůru různé zbraně, ostré meče, kopí, nože, a shora 
je nařídil přikrýt větvemi a zeminou. Pak přikázal mučednici, aby 
prošla přes přikrytou jámu. Eufemie po ní lehce prošla a nespadla 
do ní. Někteří z pohanů o jámě nevěděli, padli do ní a zahynuli. 
Mučitel tím byl velmi zahanben, neboť se uskutečnilo slovo Písma: 
„Bez důvodů síť mi nastražili, bez důvodů na mne vykopali jámu. 
Ať na něj přikvačí znenadání zkáza, do sítě, již nastražil, ať sám se 
chytí, do zkázy ať padne.“ (Ž 35,7–8) A dívka chválila Boha: „Kdo 
může vypovědět Pánovy skutky? Má duše bude jásat Hospodinu, 
bude se veselit z jeho spásy.“ (Ž 35,9) „Pane Ježíši, Tys mě ochrá-
nil před ranami, ohněm, vodou i šelmami, zastavil jsi smrtící kolo a 
vytáhl mě z jámy. Prosím zachraň mou duši, aby se nestala kořistí 
Tvého nepřítele, ďábla. Nepamatuj na hříchy mého mládí a na mé 
nevěrnosti nevzpomínej, ale kapkami Tvé krve, za mne prolité, očisti 
poskvrnu mého těla i ducha, neboť Ty jsi ospravedlnění a posvěcení 
svých služebníků.“
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Prefekt se pokoušel svést pannu úlisnými slovy a řekl: „Nečiň 
hanbu svému rodu. Nezahub své mládí! Nezbavuj se života. Pokloň se 
našemu velkému Áreovi i dosáhneš velké slávy a bohatství.“ Eufemie 
se tomu zasmála a označila ho za blázna. Prefekt ji proto znovu začal 
mučit. Nařídil, aby ji bili holí a pak rozkázal přeřezat ji ostrou pilou. Ta 
se ale jejího těla ani nedotkla. Pekli ji proto na rozžhavené pánvi, ale 
i pánev se stala chladnou. V těch všech mukách byli s Kristovou ne-
věstou andělé Boží. Nakonec ji prefekt odsoudil k předhození šelmám.

Vedli mučednici do arény a ona se po cestě modlila. Když na ni 
vypustili lvy a medvědy, Eufemie padla na kolena a hlasitě volala 
k Bohu: „Ježíši, Tys mi ukázal svou nepřemožitelnou sílu! Tak jako 
jsi přijal duše mučedníků, kteří už dříve zemřeli, tak přijmi i mou 
oběť.“ Hladové šelmy přiskočily, ale padly jí k nohám. Nakonec jed-
na medvědice kousla dívku do nohy a z rány vyšla krev. V tu chvíli 
se ozval hlas z nebe, který volal Eufemii k sobě. Svatá mučednice 
s modlitbou na ústech odevzdala svou čistou, nevinnou duši Bohu. 
Najednou se zatřásla zem, celé město se zachvělo, zdi se bortily a 
chrámy padaly. Všichni lidé v hrůze utekli z arény a zůstalo tam jen 
tělo svaté mučednice. Tehdy přišli rodiče Eufemie, vzali tělo svaté a 
pochovali je. Děkovali Bohu a v srdci se radovali, že byli hodni stát 
se rodiči takové dcery, která se svou krví zasnoubila nebeskému 
Ženichovi, Kristu, Králi všech. Stalo se to roku 303.

Nad hrobem svaté mučednice Eufemie vybudovali velký chrám a 
její ostatky Bůh oslavil mnoha zázraky. V tomto chrámě v Chalcedo-
nu probíhal IV. všeobecný koncil (451). Když otcové koncilu uvrhli 
anathemu na heretiky Eutycha a Dioskura, kteří mezitím balamu-
tili lid a rozšiřovali lživé zprávy o zasedáních koncilu, sv. Anatolius 
otcům sněmu poradil, že nejlépe je nechat soud na Bohu. Napsali 
dvě verze vyznání víry: jednu zatvrzenou koncilem a druhou s he-
rezemi Eutycha. Byla to hereze monofyzitů, kteří popírají, že Ježíš 
je pravý Bůh a pravý člověk. Oba listy položili při mnoha svědcích 
na neporušené tělo sv. Eufemie. V přítomnosti všech otců koncilu 
rakev zakryli a zapečetili císařskými pečetěmi. Tři dny a tři noci se 
věřící spolu s otci koncilu, císařem a císařovnou modlili, aby Bůh 
vydal svědectví pravdě. Třetího dne při svědcích sňali pečetě, otevřeli 
rakev a uviděli, že vyznání víry vydané koncilem, drží sv. Eufemie 
v ruce, a heretické leží pod jejíma nohama. Tak všichni poznali, že 
Bůh zázračným způsobem potvrdil pravdivé učení církve.

My rovněž prosíme svatou mučednici Eufemii, aby nám vyprosila 
milost, kterou sama měla, a to v utrpení a těžkostech volat k Ježíši 
Kristu, Božímu Synu, o pomoc a čekat ji jen od Něj, amen.
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SVATÉ MUČEDNICE VĚRA, NADĚŽDA, LJUBA
A JEJICH MATKA SOFIE

Za vlády císaře Hadriána (117–
138) žila v Římě vdova jménem Sofi e, 
což znamená moudrost. V souladu 
se svým jménem žila v křesťanské 
víře s takovou moudrostí, kterou 
chválí apoštol Jakub slovy: „Moud-
rost shůry je především čistá, dále 
mírumilovná, ohleduplná, nesvéhla-
vá, plná slitování a dobrého ovoce, 
bez předsudků a bez přetvářky.“ 
(Jak 3,17) Moudré Sofi i se v počest-
ném manželství narodily tři dcery, 
jimž dala jména ke cti třech Božích 
ctností. První pojmenovala Věra, 
druhou Nadežda a třetí Ljuba.1

Brzy ovdověla, dál žila zbožně a 
sloužila Bohu modlitbou, půstem i 
almužnou. Svým dětem se snažila 
vštípit lásku k Pánu, našemu Bohu. 
Její dcery rostly a učily se z prorockých a apoštolských knih. Spo-
lečně vedly život modlitby a čtení Písma svatého. Dívky pomáhaly 
s domácími pracemi a ve všem svou matku poslouchaly. Dobrá 
pověst, kterou měly, se rozšířila po celém Římě. Dověděl se o nich 
i císařův náměstek Antiochus a chtěl je uvidět. Vyptával se na 
ně mnohých a dozvěděl se, že jak matka Sofi e, tak její dcery jsou 
křesťanky. Ony ani svou víru v Krista neskrývaly; přede všemi Ho 
vyznávaly, oslavovaly Ho a ohavné modly pohanů měly v nenávisti.

To vše Antiochus oznámil císaři Hadriánovi a ten poslal své sluhy, 
aby je přivedly k němu. Tehdy matka s dcerami poklekly a začaly se 

1 Věra: lat. Fides — Víra, Nadežda: lat. Spes — Naděje, Ljuba: lat. Caritas — Láska
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modlit: „Všemohoucí Bože, učiň s námi podle své vůle a neopouštěj 
nás, sešli nám svou svatou pomoc, aby se naše srdce nepolekala 
pyšného mučitele ani jeho strašných muk, ani hořké smrti, aby nás 
nic neodloučilo od Tebe, našeho Boha.“ Po modlitbě vstaly a šly se 
sluhy k císaři. Po cestě se modlily: „Ježíši, věříme v Tebe! Rozmnož 
naši víru! Ježíši, důvěřujeme Ti! Ty jsi věrný a naplňuješ svá zaslíbení. 
Posilni naši naději! Ježíši, milujeme Tě nade všechno! Chceme raději 
zemřít, než se Tě odřeknout. Bože, dej nám sílu vydržet do konce!“ 
Často pozvedaly oči k nebi a zcela se odevzdávaly pomoci Toho, který 
přikázal nebát se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou.

Matka s dcerami stanula před císařem a projevila mu náležitou 
úctu. Když Hadrián viděl, že před ním stojí beze strachu, začal se 
Sofi e vyptávat na jejich původ a víru. Ona odpovídala tak prozíravě, 
že všichni, kteří ji slyšeli, se divili její moudrosti. Sebe i své dcery 
nazývala služebnicemi Krista a nestyděla se za to, že jsou křesťanky. 
Matka řekla: „Své dcery jsem zasnoubila nebeskému Ženichovi, aby 
pro Něj zachovávaly své panenství.“ Hadrián s ní dále nechtěl mluvit 
a odložil soud na později. Všechny čtyři poslal k jedné významné 
ženě, pohance Paládii, aby je přemluvila poklonit se bůžkům.

Moudrá Sofi e využila tento čas k utvrzení svých dětí: „Mé milova-
né dcery. Přiblížil se den vaší svatby, abyste s věncem mučednictví 
uzavřely sňatek se svým milovaným Ženichem a s Ním vešly do Jeho 
světlých komnat. Teď nastal čas, abyste ukázaly našemu Spasiteli 
svou nepohnutelnou víru, nepochybující naději a nelicoměrnou lásku. 
Víte, jak?“ Nejstarší Věra odpověděla: „Tak, že Mu samy sebe přine-
seme v oběť.“ Naděžda dodala: „Život za život.“ A nejmladší sestřička 
Ljuba zvolala: „A lásku za lásku!“

Matka potvrdila jejich slova: „Ano, mé děti, dobře jste si zapama-
tovaly má poučení. Náš milovaný Ježíš Kristus je i zdraví i nevýslovná 
krása i náš věčný život. Nelitujte proto svého zdraví ani mládí, ani 
nebuďte smutné, že ztrácíte dočasný život kvůli věčnému. Pamatuj-
te, že když ztratíte svůj život pro Krista, On vás obdaruje nebeským 
štěstím a nekonečným životem. Navěky vás oslaví před svým Otcem 
i před anděly a svatými. Oni všichni se z vás budou radovat a vy se 
budete spolu s nimi veselit v nebeské slávě. Děti, císař vás bude svá-
dět laskavými slovy a velkými sliby. Pamatujte ale, že sláva, čest, 
bohatství i potěšení tohoto marného světa pominou jako dým 
a uvadnou jako tráva. Nedejte se proto svést jeho lichotivými 
slovy, ani se nelekejte krutých muk, neboť trpíte jen chvilku, 
ale radovat se budete navěky. Věřím mému Bohu, Ježíši Kristu, 
že vás neopustí, neboť Písmo říká: ‚I kdyby matka zapomněla na své 
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nemluvňátko, já na tebe nezapomenu.‘ (Iz 49,15) V mukách bude Boží 
Syn s vámi, bude se na vás dívat a posilovat vaši slabost.“

Naděžda řekla: „Ano, jsme slabé, ale Ježíš Kristus bude naší silou.“ 
Sofi e pokračovala: „Pamatujte, mé milované dcery, na mou bolest a 
námahu, kterou jsem snášela při vašem narození a výchově. Pro mě 
bude největší radostí, štěstím, ctí i slávou, když uvidím, že věrně trpíte 
za Krista a vyznáváte Jeho svaté jméno. Tehdy budete vpravdě mými 
dcerami, které poslouchají poučení své matky.“ Tato matčina slova roz-
pálila srdce děvčat a ony je uchovaly hluboko ve své duši. Jedna dru-
hou povzbuzovaly, aby všechno, co bylo řečeno, s pomocí Boží vtělily ve 
skutek. Tak v přípravě na mučednictví prožily v domě Paládie tři dny.

Třetího dne byly přivedeny na soud před císaře. Myslel, že dívky 
lehce přikloní k modlářství, proto k nim začal mluvit úskočnými 
slovy: „Děti, miluji vás jako váš otec a chci pro vás to nejlepší. Proto 
vám radím, pokloňte se bohům, kteří vládnou vesmírem. Když mě 
poslechnete, svolám panovníky, místodržitele a všechny významné 
muže a před nimi vás učiním svými dcerami. Všichni vás budou ctít 
a chválit. Jestliže mě však neposlechnete, zahynete strašnou smrtí 
a na svou matku uvedete ve stáří neštěstí. Nesmiluji se nad vámi, 
ale zahubím vás krutou smrtí. Nejprve rozdrtím údy vašeho těla a 
nakonec je hodím psům. Proto mě poslechněte, aby vám bylo dobře.“

Sestry mu odpověděly: „Náš otec nejsi ty, ale nebeský Otec, který 
nás stvořil a pečuje o náš život! On nás miluje! Chceme zůstat Jeho 
dětmi, proto zachováváme Jeho přikázání a Jemu se klaníme. Na 
tvé bohy pliváme a tvých hrozeb se nebojíme. Toužíme raději vytrpět 
hořká muka kvůli našemu Pánu Ježíši Kristu než se poklonit tvým 
bohům.“ Když Hadrián uslyšel takovou odpověď, s hněvem se zeptal 
matky Sofi e, jak se dcery jmenují a kolik je jim let. Odpověděla, že 
první se jmenuje Věra a je jí dvanáct let, druhá Naděžda, je jí deset 
let a třetí Ljuba, té je devět let.

Císař se divil jejich moudrosti v odpovědích na otázky, které jim 
kladl, a začal je po jedné nutit k svému modlářství. Nejprve vyzval 
nejstarší: „Přines oběť velké bohyni Artemidě.“ Dívka odmítla, a tak 
císař rozkázal strhnout z ní oděv a silně ji bít. Kati bili Věru a také 
ji naváděli, aby přinesla oběť Artemidě, ale ona ve všech těchto 
mukách mlčela, jako by trpěla v cizím těle. Mučitelé bitím ničeho 
nedosáhli, proto jí začali řezat tělo. Všichni, co se na to mučení dí-
vali, obdivovali její trpělivost, tajně odsuzovali císařovo šílenství a 
krutost, kroutili hlavami a hovořili: „Čím se toto děvče prohřešilo? Za 
co tak strašně trpí? Náš císař přišel o rozum! Ve své zvířecí krutosti 
hubí nejen staré lidi, ale už i děti.“ Pak kati přinesli železný rošt, 
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rozžhavili ho na velkém ohni a dívka na něm ležela dvě hodiny. Vo-
lala k svému Pánu a ani trochu ji rošt nespálil. Pak ji hodili do kotle 
plného vroucího oleje a smoly, ale i v něm zůstala bez újmy. Stála v 
kotli jako v chladné vodě a zpívala Bohu. Mučitel už nevěděl, co s ní 
dělat, jak ji odvrátit od víry v Krista, proto ji odsoudil k stětí mečem.

Když to Věra uslyšela, naplnila ji radost a obrátila se k své mat-
ce: „Modli se za mě, moje matinko, abych dobře ukončila svou cestu, 
přešla do vytoužené země a uviděla svého milovaného Pána a Spasi-
tele.“ Své sestry, které tam také stály, povzbuzovala: „Moje milované 
sestry, pamatujte, komu jsme se zasvětily k věčné službě. Dobrovolně 
jsme se staly Ježíšovými nevěstami a od křtu nosíme v sobě znamení 
svatého kříže. Trpme mužně do konce. Jedna matka nás zrodila, jedna 
vychovala a naučila, proto i smrt ať přijmeme společně. Budu vám pří-
kladem, abyste obě dvě hned po mně šly k Ježíši. On nás k sobě volá!“

Po těch slovech Věra objala svou matku a sestry, políbila je a šla 
odvážně na smrt. Matka Sofi e nebyla ani trochu smutná kvůli své 
dceři, protože láska k Bohu v ní přemohla mateřský cit. Věděla, že její 
milovanou dcerušku už čeká otevřená náruč jejich nejdražšího Pána. 
Ještě Věře pověděla: „Dceruško moje, zde na zemi není nic lepšího a 
cennějšího než dát sebe celou, celý svůj život Ježíši Kristu, Božímu 
Synu. Dobře děláš, že za Krista umíráš a za Něj proléváš svou krev. 
Jdi k Němu, dceruško, ozdobena svou krví. Tehdy staneš krásná před 
svým Ženichem. Popros Ho i za mě a za své sestry, aby je posílil v utr-
pení.“ Svatá Věra byla sťata a odešla ke Kristu, svému Bohu. Matka 
políbila její tělo a velebila Ježíše Krista, který přijal její dceru Věru do 
nebeských příbytků: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co na mysl člo-
věku ani nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří Ho milují.“ (1Kor 2,9).

Císař postavil před sebe druhou sestru, Naděždu, a vybídl ji: „Dítě, 
prosím tě, poslechni mou radu, radím ti jako otec. Pokloň se velké Arte-
midě, abys nezahynula jako tvá starší sestra. Viděla jsi její krutá muka, 
dívala ses na její hořkou smrt, nechtěj tedy i ty trpět stejně. Věř mi, že 
je mi líto tvého mládí, chtěl bych tě mít za dceru, kdyby ses podřídila 
mému příkazu.“ Svatá odpověděla: „Copak nejsem sestra té, kterou 
jsi zabil? Copak nás nezrodila a nevychovala táž matka? Copak jsem 
nepřijala tentýž křest jako má sestra? Spolu s ní jsem vyrůstala, z jed-
něch knih jsme se učily znát Boží přikázání i jediného Boha a našeho 
Pána Ježíše Krista, v Něho věřit a Jemu jedinému se klanět. Nedoufej, 
že já budu myslet a toužit jinak, než má sestra Věra. Jsem připravena 
jít za ní. Zbytečně se proto nenamáhej a dále mě nepřesvědčuj, pro-
tože i tak se ti to nepodaří.“ Za taková slova ji císař vydal na muka.

Sluhové bili děvče tak dlouho, až se sami unavili. Ona mlčela, 
jako by ani necítila bolest. Jen se dívala na svou matku, která tam 
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stála a vroucně se modlila k Bohu, aby dal její dceři sílu v utrpení. 
Potom Naděždu hodili do ohně, ale ten ji nespálil. Přivázali ji na 
mučidla a drásali železnými hřebeny, takže kousky těla odpadaly a 
krev jí z ran tekla jako voda. Při tom z jejích ran vycházela překrásná 
vůně, kterou všichni cítili. Mučitelově bezmocnosti se vysmívala: „Já 
se mukami s Kristovou pomocí netrápím, smrt za mého Pána je mi 
sladká, muka jsou mi kvůli Ježíši tak příjemná jako rajská sladkost. 
Tebe však čekají věčná muka v pekle. Tam budeš s běsy, které máš 
za bohy!“ Taková řeč Hadriána ještě více popudila a nařídil proto 
připravit kotel, naplnit ho smolou a olejem, zapálit pod ním oheň 
a do vřícího kotle děvče hodit. Když však již chtěli vykonat rozkaz, 
kotel se rozpadl a hořící smůla s olejem se rozlila a popálila všechny, 
kteří stáli kolem. Zázračná Boží síla byla s malou mučednicí.

I když mučitel viděl zjevné zázraky, nechtěl poznat pravého Boha. 
Jeho srdce bylo spoutáno démonickou temnotou a zhoubným blu-
dem a hněval se, když viděl, že je přemožen malým děvčátkem. 
Nechtěl dále trpět takovou hanbu, proto přikázal, aby jí sťali hla-
vu. Když Naděžda uslyšela rozsudek smrti, přistoupila k matce a 
s vnitřní radostí jí zvolala: „Pokoj tobě, maminko moje! Vzpomínej 
v modlitbách své dítě!“ Matka ji objala, líbala a řekla: „Dceruško moje, 
Naděždo, požehnaná jsi Pánem Nejvyšším Bohem, v Něho doufej a 
své krve kvůli Němu nelituj, jdi za svou sestrou Věrou, a s ní staň 
před svým Spasitelem.“ Dívka naposledy přivinula k svému srdci 
nejmladší sestřičku, která se dívala na její odvážné vyznání víry, 
a pravila: „Nezůstávej tu, sestřičko naše, ať společně staneme před 
Nejsvětější Trojicí, čekáme tě!“ Pak přistoupila k mrtvému tělu své 
sestry, mučednice Věry, a s láskou je objala. Pak sklonila svou 
hlavu pod meč a byla sťata. Matka přijala tělo své dcery Naděždy a 
chválila Boha. Radovala se z tak velké statečnosti obou svých dcer.

Přišla řada na třetí děvčátko, Ljubu. Mučitel k ní promlouval 
stejně úlisně jako k jejím sestrám, aby se zřekla Ukřižovaného a 
poklonila se Artemidě, ale marně. Kdo by se měl postavit za svého 
milovaného Pána, když ne Láska? Jak je psáno: „Láska je silnější než 
smrt… Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví.“ (Pís 8,6–7) 
Ani velké vody světských pokušení, ani řeky utrpení neuhasily oheň 
lásky k Bohu v tomto děvčátku. Její velká láska byla připravena 
položit život za svého milovaného Ježíše Krista. Císař pochopil, že 
lichotkami nemůže ničeho dosáhnout a začal ji mučit. Doufal, že 
krutým mučením odloučí Ljubu od lásky Kristovy. Ona však odpo-
věděla slovy Písma svatého: „Kdo mě odloučí od lásky Kristovy? Snad 
soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo 
meč? (Ř 8,35) Všechno toto trpím pro Toho, kdo za mě zemřel na kříži.“
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Mučitel rozkázal roztáhnout děvčátko na kole a bít je holí. Tak ji 
roztáhli, že kosti v jejím dětském těle vyskočily z kloubů. Malá mu-
čednice byla od bití zalita krví. Pak silně rozpálili pec. Mučitel doufal, 
že tím poleká srdce dítěte a poslechne ho, proto jí řekl: „Zopakuj jen 
krátkou větu: ‚Veliká je bohyně Artemida,‘ a propustím tě.“ Dívenka 
odpověděla: „Ať zhyne Artemida! Veliký je můj Bůh Ježíš Kristus!“ 
Císař se velmi rozhněval a hned nařídil hodit ji do pece. Ljuba ne-
čekala, ale sama rychle vešla do pece. Chodila uprostřed plamenů, 
které ji však nepálily, jako by se procházela na nějakém chladném 
místě. Radovala se, chválila a oslavovala Boha. Najednou z pece 
vyšlehl oheň na pohany, kteří stáli kolem. Jedny spálil na popel, 
jiné popálil. Dokonce se dotkl i samotného mučitele a popálil ho. 
Lidé utíkali od pece co nejdál. V peci bylo vidět mezi plameny i jiné 
světlé postavy, které společně s mučednicí velebily Kristovo jméno.

Když pec pohasla, vyšla z ní Kristova nevěsta s jasnou tváří a zdra-
vá. Z rozkazu císaře jí kati provrtali kosti, ale Boží milost posilovala 
děvčátko i v těchto mukách, takže nezemřela. Kdo by mohl vytrpět tak 
neslýchaná muka?! A kdo by z nich nezemřel? Její milovaný Ženich, 
Ježíš Kristus, ji však posiloval, aby byli ohavní modláři zahanbeni a 
její zásluhy ještě vzrostly a aby se ve slaboučké nádobě oslavila Boží 
moc. Nakonec mučitel rozkázal malou mučednici setnout mečem.

Jakmile Ljuba uslyšela tento rozkaz, zaradovala se a zvolala: 
„Opěvuji a velebím Tvé jméno, Pane Ježíši Kriste, protože mě, svou 
služebnici Ljubu, miluješ a dovolil jsi mi spolu s mými sestrami trpět 
pro Tvé jméno.“ Její matka Sofi e neustále prosila Boha za svou třetí 
dcerušku, aby jí daroval vytrvalost až do konce. Řekla jí: „Dceruško 
moje, vydrž statečně až do konce, jdeš dobrou cestou, už je ti spleten 
věnec a otvírá se před tebou komnata, v níž stojí náš Pán Ježíš Kristus 
a čeká tě. Shůry se dívá na tvé hrdinství. Když skloníš svou hlavu pod 
meč, On přijme tvou čistou duši, vezme ji do své náruče a spolu s tvý-
mi sestrami i tebe naplní pokojem. Vzpomeňte i na mne, vaši matku, 
v království našeho Pána, kéž je ke mně milostivý a nezbaví mě milosti 
být s vámi a přebývat v Jeho svaté slávě!“ Pak byla sv. Ljuba sťata.

Po stětí nejmladší dcery mučitel propustil jejich matku na svo-
bodu. Vzala těla svých třech dcer, Věry, Naděždy a Ljuby, položila je 
do truhly a odvezla za město, kde je s radostnými slzami důstojně 
pochovala na vysokém návrší. Sama setrvávala u jejich hrobu tři 
dny, modlila se vroucně k Bohu, a pak zesnula snem smrti v Pánu. 
Věřící ji pochovali na témže místě spolu s jejími dcerami, s nimiž 
se i v nebeském království raduje navěky, neboť, ač ne tělem, ale 
srdcem trpěla za svého Pána Ježíše Krista. Stalo se to v roce 137.
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SVATÝ BISKUP A DIVOTVŮRCE EUMENIUS

V 7. století žil ve městě Gortýna 
na Krétě ctihodný otec Eumenius. 
Vedl bohumilý, zbožný život a kráčel 
úzkou cestou podle Pánových slov: 
„Vejděte těsnou branou. Prostorná je 
brána a široká cesta, která vede do 
záhuby, a mnoho je těch, kdo tudy 
vcházejí. Těsná je brána a úzká ces-
ta, která vede k životu, a málokdo 
ji nalézá.“ (Mt 7,13–14) Eumenius 
od mládí toužil milovat Pána, svého 
Boha, a proto věnoval mnoho času 
modlitbě a čtení Písma svatého. Pro-
sil Ducha svatého, aby ho osvěcoval. 
Ze slov evangelia pochopil, že těsnou 
branou může projít jen ten, kdo nic 
nemá, kdo je chudý. Eumenius měl 
velký majetek, ale všeho se vzdal 
podle Kristových slov řečených bo-
hatému mladíkovi: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, 
rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj 
mne.“ (Mt 19,21) Zanechal všechno, aby mohl jít za Kristem, aby 
Ho našel a získal.

Eumenius se vydal úzkou cestou chudoby, aby prošel i těsnou 
branou, vedoucí do nebeského života. Odložil při tom i jiné břeme-
no, a to tělo, když v námahách, zdrženlivosti, sebezapírání, půstu a 
modlitbách ve dne i v noci umrtvoval své údy a odhazoval od sebe 
všechny příjemnosti těla. Duch svatý očistil jeho duši i tělo od vášní 
a Eumenius se stal Jeho příbytkem. Ve službě Pánu Eumeniovo 
srdce stále více rozpalovala láska ke Kristu. V modlitbě mu Pán 
dával pochopit, že boj se sebou samým je nejtěžší, ale i vítězství 
nejslavnější.
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Zbožný a ctnostný život spravedlivého Eumenia zazářil jako světlo 
a byl všem k užitku. Byl proto zvolen za gortýnského biskupa. Říkali 
o něm: „Stál jako svíce na svícnu, své stádo sytil slovem Božím a 
jako slunce ozářil svými skutky Kristovu církev. Nejprve se sám stal 
světlem, pak jiné osvěcoval. Sám se poučil v Božím zákoně, pak učil 
druhé. Nejprve sám svatě žil, pak jiné posvětil.“

Jméno Eumenius znamená milostivý, laskavý, dobrý. Pro chudé 
a sirotky byl skutečným otcem. Chudým dával všechno, co potře-
bovali, zarmoucené těšil a v bídě jim pomáhal. Trpící uzdravoval 
Boží mocí.

Kdysi se na něj vrhl velký had a on ho usmrtil modlitbou. Ještě 
větší zázrak však byl, že přemohl pekelného hada, ďábla, když ho 
modlitbou odehnal od stáda, jež mu Kristus svěřil. V té době se totiž 
šířila hereze monotheletismu. Heretici tvrdili, že v Ježíši Kristu je jen 
jedna vůle, Boží. Tím popírali, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý 
člověk. Kdyby Ježíš nebyl člověkem, nemohl by nás spasit. Kdyby 
měl jen Boží vůli, pak by Jeho muka a smrt nebyly dobrovolné. 
V Getsemane se Ježíš modlil: „Otče, ne má, ale Tvá vůle se staň.“ 
Tato modlitba popírá tvrzení heretiků, že Spasitel neměl lidskou vůli.

Eumenius věděl, kolik škody přinesli Kristově církvi stoupenci 
této hereze. Zneužívali duchovní a světskou vládu a pronásledovali 
a trestali křesťany, kteří vyznávali pravou víru. Heretičtí vladaři 
mučili a odsuzovali do vyhnanství pastýře, kteří nelitovali své životy 
a odvážně bránili čistotu Kristovy víry. Tak přijali korunu mučed-
nictví i svatí Boží vyznavači, jako byl ctihodný otec Maxim Vyznavač 
i římský papež Martin I., který zemřel ve městě Chersones.1 Biskup 
Eumenius si uvědomoval svou zodpovědnost za Bohem svěřené stá-
do, a proto se vydal do Konstantinopole, aby tam bránil pravou víru.

Když přišel do hlavního města Byzantské říše, odvážně prohla-
šoval, že Ježíš Kristus je pravý Bůh a pravý člověk a má dvě vůle, 
Boží a lidskou. Císař, který byl stoupencem hereze monotheletismu, 
se o příchodu Eumenia dozvěděl a odsoudil ho do vyhnanství do 
Thebaidy v Egyptě.

Když Eumenius přišel do Egypta, bylo tam velké sucho. Lidé i 
dobytek trpěli hladem a žízní. Viděl jejich velkou nouzi, která zasáhla 
celou zemi, a jako druhý Eliáš začal volat k Bohu: „Pane Ježíši Kris-
te, Ty máš moc nad silami přírody. Ty jsi na modlitbu svého věrného 
služebníka Eliáše otevřel nebe a seslal na izraelskou zemi déšť. Proto 

1 dnešní Sevastopol
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Tě prosím, shlédni i na modlitbu mě nehodného a nepohrdni touto 
zemí. Rozpomeň se na svaté otce, kteří žili v pouštích tohoto kraje a 
sloužili Ti. Pro jejich modlitby odvrať sucho a napoj tuto zem.“ Pán 
vyslyšel modlitbu svého služebníka Eumenia a po dlouhém čase 
sucha poslal hustý déšť.

Bohumilý Eumenius oslavil ve vyhnanství Pána ještě mnoha zá-
zraky. Pán skrze něj uzdravoval nemocné, svatý Pánovým jménem 
vyháněl démony, přinášel usmíření tam, kde bylo nepřátelství, a 
osvěcoval celou zemi světlem pravé víry. Takovým způsobem se 
mnoho heretiků a pohanů obrátilo ke Kristu a stali se členy Kris-
tovy církve. Bůh to zlo, které nepřátelé Krista chtěli Eumeniovi vy-
hnanstvím způsobit, obrátil ve velké požehnání. Biskup Eumenius 
naplnil Boží vůli a zemřel ve vyhnanství. Jeho ostatky přenesli do 
města Gortýna, kde je s úctou pochovali.

SVATÁ MUČEDNICE ARIADNA

Svatá mučednice Ariadna ze-
mřela za Krista za vlády císaře 
Hadriána (117–138). Ve Frýgii 
v Malé Asii v městě Promyssii byl 
městským prefektem Tertulus. 
Ariadna byla jeho otrokyní, věrně 
sloužila svému pánu a snažila se 
plnit slova apoštola Pavla: „Otroci, 
poslouchejte ve všem své pozem-
ské pány, nejen naoko, abyste 
se jim po lidsku zalíbili, nýbrž ze 
srdce, v bázni Páně. Cokoli děláte, 
dělejte upřímně, jako by to neby-
lo lidem, ale Pánu, s vědomím, že 
jako odměnu dostanete podíl na 
jeho království. Váš Pán je Kris-
tus, jemu sloužíte.“ (Kol 3,22–24)

Tertulus uspořádal v modlář-
ském chrámu svátek u příležitos-
ti narození jeho dítěte. Přinášel 
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v něm ohavné oběti a klaněl se běsům spolu se svými domácími, 
přáteli a sousedy. Ariadna zůstala doma, protože nechtěla se svým 
pánem vejít do pohanského obětiště. Jiní otroci však Tertulovi ohlá-
sili její nepřítomnost. Rozhněval se a přikázal, aby ji ihned přivedli. 
Otázal se jí: „Proč jsi nepřišla do chrámu uctít naše velké bohy, kteří 
mi darovali dítě? Nevěděla jsi o tom, nebo jsi mě chtěla potupit?“ Ona 
odpověděla: „Nechtěla jsem tě potupit, můj pane, jsem křesťanka a 
ctím Ježíše Krista, Božího Syna. Vašim modlám nebudu přinášet 
oběť, protože to nejsou bohové, ale démoni. Ti, kteří jim slouží, se jim 
stanou podobní a zahynou s nimi v pekle.“

Když Tertulus uslyšel takovou odpověď, vykřikl: „Ty jsi otrokyně 
a náležíš mně! Ty musíš dělat to, co ti přikazuji já. Kterým bohům se 
klaním já, těm jsi povinna se klanět i ty!“ Ariadna mu odpověděla: 
„Při křtu svatém jsem se stala otrokyní jediného Boha, Ježíše Krista, 
který je Pánem všech. Jeho je třeba poslouchat více než lidi. Tobě jsem 
podle Jeho příkazu sloužila věrně a vždy jsem vykonával všechny tvé 
rozkazy. U Ježíše Krista jsem prosila požehnání pro tebe i tvůj dům a 
z Jeho milosti se ti narodilo dítě. On je Bůh živý a věčný a vaše modly 
nejsou nic jiného než dílo lidských rukou. Bohu, kterému sloužím, by 
ses měl poklonit i ty.“ Tertulus se rozzuřil a začal dívce vyhrožovat: 
„Už bylo dost tvých báchorek. Jak si dovoluješ mě poučovat? Buď se 
našim bohům pokloníš dobrovolně, nebo tě k tomu přinutím krutými 
mukami.“ Ariadna odpověděla: „Nebojím se muk ani smrti, protože 
Ježíš Kristus, můj Pán, mě posílí.“

Tehdy ji Tertulus začal krutě bít a stále vyžadoval, aby šla do 
chrámu a uctila modly. Na to vše měla dívka jen jednu odpověď: 
„Jsem křesťanka a tvým bohům se nepokloním!“ Tertulus při-
kázal, aby Ariadnu pověsili a drásali ji železnými hřebeny. Nakonec 
ji uvrhl do temnice a dlouho ji mořil hladem. Pán navštívil svou 
otrokyni, uzdravil ji a nasytil. S vděčností Pána velebila a modlila 
se: „Děkuji ti, můj Ježíši, že jsi stále se mnou!“ Tertulus se za nějaký 
čas přišel podívat, zda je Ariadna ještě živá a nalezl ji zdravou. To 
ho naplnilo údivem, padl na kolena a zvolal: „Veliký je váš Bůh, Je-
žíš Kristus!“ Pak propustil dívku na svobodu a ona odešla z města.

Tertulovi se však jako druhému faraónovi zatvrdilo srdce a ne-
chtěl se pravdivě obrátit. Běs ho znovu ovládl a on litoval, že jen 
tak osvobodil věrnou Kristovu otrokyni. Vzal s sebou své sluhy a 
hnal se za ní. Když Ariadna uslyšela z dálky dusot koňských kopyt, 
ohlédla se a uviděla, jak se za ní ženou. Co jí síly stačily, utíkala 
pryč. Když se k ní už nepřátelé blížili, dívka se dostala na místo, 
kde byly vysoké skály. Zastavila se a z celého srdce zvolala k Bohu: 
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„Pane Ježíši Kriste, zachraň mě před mými nepřáteli! Jsou silnější 
než já!“ V tu chvíli uviděla malý vchod do jeskyně, kterého si dříve 
nevšimla, vběhla do ní a úzkými průchody se skryla hluboko ve ská-
le. Pronásledovatelé se mezi skalami dostali do takového zmatku, že 
se jim zatemnil rozum a jedni druhé probodli vlastními kopími. Pán 
vysvobodil svou služebnici z jejich ruky jako ptáčka ze sítě lovce. 
Ariadna pak sloužila Bohu svými modlitbami, dokud Pán nevzal její 
spravedlivou duši k sobě.

Skrze modlitby sv. Ariadny, ať Pán vysvobodí i nás od nepřátel 
viditelných i neviditelných a s ní ať nás učiní hodnými oslavovat Ho 
v nebeské radosti navěky. Amen.

SVATÝ POUSTEVNÍK A MUČEDNÍK ZOSIMA

Ve 4. století vládl v kilikijském 
kraji zločinný místodržitel Domi-
cián. Jednoho dne usedl na koně 
a vydal se se svými sluhy na lov. 
Prošli pustinou, přes kopce a hory 
a lovili tam zvěř. Na jednom místě 
uviděli zdaleka mnoho dravé zvě-
ře a uprostřed ní starého muže. 
Chodil mezi zvířaty a rozmlouval 
s nimi jako s lidmi. Lovci se vrhli 
na zvířata a ta se rozutekla. Chy-
tili starého muže a přivedli ho k 
místodržiteli. Myslel, že je to čaro-
děj a čaruje v pustině, a proto se 
ho zeptal, kdo je a jak se jmenuje. 
On řekl: „Jsem křesťan a mé jmé-
no je Zosima.“ Svázali ho a přivedli 
do města.

Domicián zasedl k soudu a ze-
ptal se Zosimy, jakým způsobem začaroval zvěř, že mezi ní bez újmy 
žil a hovořil s ní jako s lidmi. Zosima odpověděl: „Žiji v pustině ne 
kvůli čarování. Jsem křesťan a nemohu žít s nevěřícími ve městě, 
proto jsem odešel do pustiny. Rozhodl jsem se raději žít se zvěří než 
se zlými lidmi a nepřáteli mého Pána Ježíše Krista. Vzorem tohoto 
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života jsou mi naši svatí otcové, křesťané, kteří opustili svět 
a žili na poušti. Snažím se je následovat, nakolik mohu. Bůh 
zná ty, kteří Mu slouží a myslí na ně. I o mě se laskavě stará. Poko-
řil mi k potěšení divokou zvěř a já jsem s ní žil. Pán mě utěšuje, v 
Něm jsem složil všechnu svou naději.“ Domicián vykřikl: „Tak 
ty, zlý starče, ctíš Nazaretského?! Půjdu tedy do Nazareta, vezmu tě 
s sebou a budu tě tam bez milosti mučit. Buď se odřekneš Nazaret-
ského, anebo zle zahyneš. I nazaretští, když uvidí tvé muky, budou 
navždy zastrašeni.“

Poslal pak Zosimu v okovech před sebou do Nazareta. Potom tam 
přijel i sám, určil čas soudu, nechal předvést Zosimu a řekl mu: 
„Vyznej své čarodějnictví, začaroval jsi zvěř.“ On však vyznal, že je 
křesťanem. Místodržitel ho rozkázal zavěsit hlavou dolů, přivázat 
mu na krk velký kámen a železnými hřebeny drásat jeho tělo. Pak 
se ho znovu ptal a chtěl, aby vyznal čarování. Zosima mu odvětil: 
„Kristus je můj Bůh, On mi v pustině poslal zvěř k útěše.“ Poté ho 
místodržitel vyzval: „Když zvěř poslouchá tvého Boha, rozkaž, aby 
sem přišla jedna šelma, a my všichni přijmeme tvou víru.“ Zosima 
pozvedl své svaté ruce k nebi a pomodlil se: „Pane Ježíši Kriste, Synu 
Boží, vyslyš svého služebníka, pošli sem lva, aby mi posloužil.“ Na-
jednou přiběhl strašný lev a všichni, když to uviděli, se rozutekli. Lev 
přišel k Zosimovi a začal podpírat kámen, který měl svatý přivázaný 
ke krku. Domicián zavolal z místa, kde byl: „Zosimo, zkroť šelmu, 
abychom tě odvázali!“ Zosima rozkázal šelmě, aby byla krotká.

Místodržitel hned přikázal svatého odvázat a osvobodit z pout 
a chtěl ho poslat k císaři. Zosima se však pomodlil k Bohu a vydal 
svého ducha. Lev se vrátil do pustiny. Křesťané vzali tělo svatého 
a důstojně ho pochovali. Nyní ve věčné blaženosti slaví Otce i Syna 
i Ducha svatého.

(Jeho památka se slaví 19. září.)
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SVATÍ MUČEDNÍCI
TROFIMUS, SABBATIUS A DORYMEDON

Za císaře Proba (276–
282) platil v Římské říši 
příkaz k uctívání pohan-
ských bohů. Odmítnutí 
se trestalo smrtí. V An-
tiochii Pisidské, kde byl 
městským prefektem 
Atticus Heliodorus, se 
konal pohanský svátek 
ke cti bůžka Apollóna. 
Pohané celý den přiná-
šeli běsům ohavné oběti 
v opilství a smilstvu.

Tehdy přišli do měs-
ta z cizího kraje dva ne-
známí muži, křesťané 
Trofi mus a Sabbatius. Když uviděli, že tolik duší nezná pravého 
Boha, je zaslepeno modlářstvím a jde po cestě do věčné záhuby, se 
slzami se začali modlit: „Bože, Ty jsi svým slovem z ničeho stvořil 
svět. Ty jsi stvořil člověka ke svému obrazu a vdechl jsi do prachu 
země nesmrtelného ducha. Shlédni z nebe a vyrvi tyto nešťastníky 
z rukou ďábla.“ Po modlitbě začali ukazovat lidem na jejich bludy a 
snažili se odvrátit je od pohanství k pravému Bohu. Modloslužebníci 
proto Trofi ma a Sabbatia zajali a vedli k prefektovi a soudci Helio-
dorovi, který ihned rozkázal rozdělit jednoho od druhého.

Nejdřív nechal předvést Trofi ma a ptal se ho na jméno, život a 
víru. On odpověděl: „Jmenuji se Trofi mus, narodil jsem se svobod-
ným rodičům ze vznešeného rodu. Přestože mí rodiče nebyli otroky 
lidí, byli otroky hříchu a modlářství. Když se obrátili k Ježíši Kristu, 
osvobodil je z tohoto otroctví a skrze křest svatý jim daroval skutečnou 
vznešenost.“ Prefekt se ho otázal: „Jaké jsi ty víry.“ Trofi mus odvětil: 
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„Už jsem ti to řekl, ale povím ti to ještě jasněji: jsem křesťan, Kristův 
otrok.“ Prefekt se ptal dál: „Jsi cizinec, nebo náš občan?“ Trofi mus, 
který se pokládal za cizince na této zemi, řekl: „Jsem cizinec, pout-
ník.“ Heliodorus se ho znovu tázal: „Četl jsi císařské nařízení?“ On 
odtušil: „Četl, ale co je mi do toho? Mezi zákonem Božím a zákonem 
císařským je takový rozdíl jako mezi dnem a nocí.“

Tato slova tyrana velmi rozhněvala a rozkázal roztáhnout Tro-
fi ma za ruce a nohy a bít ho bez milosti holemi. Tak silně ho bili, 
až země zrudla od jeho krve. Heliodorus doufal, že se mu podaří 
mučedníka přiklonit k modlářství, přikázal, aby ho přestali bít a 
hrozil mu: „Přines oběti bohům, Trofi me! Jestli odmítneš, pošlu tě do 
Frýgie k Dionýsiovi.“ Dionýsius byl velmi krutým mučitelem. Trofi -
mus odpověděl: „Mně na tom nezáleží, jestli budu zabit tebou nebo 
jím. Vy oba máte stejný úmysl: zabíjet ty, kteří se obrátili ke Kristu, 
pravému Bohu, a slouží Mu.“

Mučitel se ještě více rozlítil. Rozkázal přivázat Trofi ma na mučidla 
a drásat jeho tělo až na kosti. Když ho mučili, tiše a pokorně pro-
mlouval: „Ježíši Kriste, pomoz mi, svému služebníkovi!“ Heliodorus 
se mu vysmíval: „Kde je tvůj Kristus, Trofi me?“ On odpověděl: „Můj 
Kristus je se všemi, kteří v pravdě vzývají Jeho jméno. On je se 
mnou a je přítomen i ve mně, neboť lehce snáším tato muka, 
která by člověk bez Boží pomoci nemohl vytrpět.“ Po těch mu-
kách hodili zkrváceného Trofi ma do temnice.

Pak přivedli k soudu Sabbatia. Heliodorus nechtěl ani slyšet slovo 
křesťan, proto se ho zeptal: „Neptám se tě, zda jsi křesťan, nejprve 
mi řekni, jaké máš postavení.“ Sabbatius odpověděl: „Mé postavení, 
důstojnost i vlast, sláva a bohatství je Kristus, Syn Boží. On je živý 
Bůh. Jeho prozřetelnost udržuje a řídí celý vesmír.“ Heliodorus vzal 
jeho smělou odpověď jako urážku, rozhněval se a udeřil Sabbatia 
do tváře. Vykřikl: „Odpovídej na to, na co jsi tázán! A než tě začnu 
mučit, přines oběť bohům!“ Kristův vyznavač se ale bláznovství mod-
lářství vysmál. Potom na příkaz mučitele Sabbatia zavěsili a drásali 
železnými hřebeny jeho tělo, dokud nebyly odhaleny kosti. Protože 
z kostí již odpadly celé kusy masa, trýznitelé neměli co mučit. Mu-
čedníka proto odvázali a on v tu chvíli odevzdal svou svatou duši 
do Pánových rukou.

Prefekt nechal znovu předvést Trofi ma, ale nemohl ho žádným 
způsobem donutit přinést oběť bohům. Když viděl jeho odvahu, 
ztratil veškerou naději. Poslal ho do sousední Frýgie, do města Syn-
nada, které leží na západ od Antiochie. Tam sídlil krutý Dionýsius, 
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místodržitel toho kraje. Heliodorus mu napsal dopis, ve kterém mu 
oznámil vše o Trofi movi, kolik muk vytrpěl a že se ukázal silnější než 
ti, kteří ho mučili, a že uctívá pouze Ježíše Krista a všem bohům se 
vysmívá a má je za nic.

Po několika dnech vyvedli Trofi ma z žaláře. Obuli ho do železné 
obuvi, která měla v sobě mnoho ostrých hřebů, a vedli ho do Frýgie. 
Vojáci ho nutili, aby šel vedle nich. Oni jeli na koních a Trofi mus 
musel jít pěšky s probodenýma nohama. Kolik kroků udělal, tolik 
vytrpěl bolestí od hřebů, které mu jitřily rány a působily velká muka. 
Tak šel touto křížovou cestou a spojoval svou bolest s Ježíšo-
vou. Šli tři dny a celá cesta byla potřísněna mučedníkovou krví. Ale 
sám Pán doprovázel Trofi ma na cestě, posiloval ho a připravoval mu 
nebeskou odměnu za každý krok.

Když přišli do města Synnada, vojáci předali Trofi ma Dionýsiovi 
spolu s listem od Heliodora. On ho přečetl a zeptal se: „To ty jsi 
Trofi mus?“ Mučedník odpověděl: „Ano, já jsem Trofi mus, otrok Kris-
ta, pravého Boha. Ti, kteří v Něho věří, nikdy nebudou zahanbeni.“ 
Dionýsius řekl: „Ty jsi nadále vzpurný a vzýváš svého Krista? Při-
nes oběť bohům, abys unikl krutým mukám a smrti a žil v pokoji.“ 
Statečný Trofi mus zvolal: „Není možné uniknout smrti: jestli mě 
nezabiješ ty, mé tělo i tak zemře! Hrozíš mi mukami a smrtí? 
Vždyť já z celého srdce toužím zemřít za Krista a utrpení v 
tomto světě mi připravují ještě větší slávu v nebi.“

Když bezbožný místodržitel viděl Trofi movu odvahu, velmi se 
rozhněval a rozkázal podrobit ho krutým mukám. Nejprve ho bili 
býkovci. Potom mu vlévali do nosních dírek ocet smíchaný s hořči-
cí. Pověsili ho za ruce na dřevo a řezali mu boky. Z hlubokých ran 
mezi žebry se vylily potoky krve. V těch mukách ho tyran pokoušel: 
„Trofi me, řekni jen ústy: přinesu oběť bohům — a hned tě osvobodím.“ 
Mučedník v těch bolestech z plných plic vykřikl: „Mého Ježíše se 
neodřeknu nikdy!“ Dionýsius rozkázal mučit ho ještě krutěji a 
svatý se v mukách potichu modlil: „Shlédni z nebes, můj Bože, 
a pomoz mi!“ Po těch slovech mučitel přikázal posypat jeho rány 
solí a pochodněmi mu pálit žebra. Ani potom však nebyl Kristův 
bojovník přemožen. Místodržitel viděl, že s Trofi mem nehne a poručil 
ho uvrhnout do vězení.

To všechno viděl muž jménem Dorymedon. Byl jedním z prvních 
senátorů a tajný křesťan. Dorymedon pak často tajně přicházel za 
Trofi mem do žaláře, umýval mu krev z ran, čistým plátnem mu 
utíral strupy, ovazoval rány a všemožně se o něj staral. Společně 
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se modlili a hovořili. Jednou Dorymedon řekl: „Jsi šťastný, Tro-
fi me, že trpíš za Krista, i já bych chtěl směle vyznat víru, ale 
drží mě jakýsi strach.“ Svatý mučedník se ho zeptal na příčinu a 
Dorymedon odpověděl: „Nevím, co konkrétně ode mne Ježíš Kristus 
chce, zda jít před místodržitele a vyznat, že jsem křesťan, anebo 
mám dále sloužit Bohu tajně. Ale jestli mám jít a vyznat víru, bojím 
se, že nevydržím muka a Krista se odřeknu. Když sloužím Bohu taj-
ně, bojím se, že Ho tím zrazuji, a nevím, co mám dělat.“ Trofi mus ho 
povzbuzoval: „Jestli člověk upřímně hledá Boha a chce splnit 
Jeho vůli, Bůh mu ji dá poznat.“ Pak se společně modlili a po 
modlitbě Trofi mus posílil Dorymedona slovy: „Neboj se! Jestli Bůh 
chce, sám tě povolá k mučednictví. A když tě povolá, dá ti sílu i 
milost snést všechna muka. Pro tebe je teď lépe zůstat v tom stavu, 
v jakém jsi, a v něm dělat pro Boha, co můžeš. Tak jako náš Spasitel 
řekl, že máme být moudří jako hadi, ale prostí jako holubice. Ty se 
modli, buď statečný a doufej v Pána.“

Trofi mus a Dorymedon se dále modlili a děkovali Bohu, že On 
nikdy neopouští své vyvolené. Po modlitbě naplnil jejich srdce Boží 
pokoj. Na výrazu Dorymedonovi tváře bylo vidět, že teď už je při-
praven zemřít za Krista.

Za nějaký čas probíhal ve městě Synnada pohanský svátek na 
počest Castora a Polluxe, zvaných Dioskúrové. Dionýsius se všemi 
svými rádci a senátory přinášeli oběti bohům. Místodržitel zpozoro-
val, že s nimi není Dorymedon a poslal pro něj, aby přišel a poklonil 
se s nimi bohům. Když to sluhové Dorymedonovi oznámili, pochopil, 
že přišel čas vyznat svou víru v Ježíše Krista. Přistoupil k Dionýsiovi 
a přede všemi řekl, že je křesťan a bohům se klanět nebude. Když 
to tyran uslyšel, rozkázal zavřít ho do temnice, protože si nechtěl 
kazit svátek.

Následujícího dne Dionýsius nařídil předvést Dorymedona a řekl 
mu: „Oklamaný člověče, co se včera s tebou stalo, že ses odvrátil od 
bohů a odmítl splnit příkaz císaře? Copak tobě je lhostejná úcta, jíž se 
mezi námi těšíš?“ Svatý odpověděl: „Kdo miluje pravého Boha, má 
světskou čest a slávu za nic. Jaký je z toho užitek povyšovat se 
nad druhé, oblékat se do drahého oděvu a klanět se bezduchým 
modlám? To všechno je dočasné a marné, to vše odděluje od 
Boha a vrhá člověka do pekelného ohně.“ Místodržitel jako by 
neslyšel ta slova, snažil se i dále lichotkami i výhrůžkami odvrátit 
Dorymedona od Krista. Když ničeho nedosáhl, rozkázal pověsit ho 
za ruce a železnými rozžhavenými rožni mu pálit žebra. Řekl mu: 
„Uvidím, jestli ti Kristus přijde pomoci!“
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Mučedník Kristův v mukách vzýval Boží jméno Ježíš. Tím zraňo-
val mučitelovo srdce víc, než on zraňoval rožni jeho tělo. Dionýsius 
ve vzteku rozkázal mučit ho ještě silněji. Mučedníkovi drásali tvář 
železnými drápy a vytrhávali mu zuby. Avšak ani tehdy Dorymedon 
nezmlkl, hlasitě vyznával Krista a hanil modly. Tyran přikázal, aby 
rozdělali oheň a postavili mučedníka na rozžhavené uhlí. Boží slu-
žebník ale i tato muka Kristovou mocí přetrpěl. Pak mučitel nařídil 
odvést Dorymedona do věznice a vyvést na muka Trofi ma. Přivázali 
ho na mučidla a železnými hřebeny drásali jeho tělo. Tak obnovovali 
dřívější rány. Nakonec mu rozžhavenými pruty vypíchli oči a znovu 
ho uvrhli do vězení.

Dionýsius se radil se svými rádci, jak Trofi ma a Dorymedona 
popravit, protože na žádná jeho muka vůbec nebrali ohled. Nechal 
připravit arénu, kam přišlo mnoho lidí, a vyvedli mučedníky, aby 
je roztrhaly hladové šelmy. Jejich těla byla jak jedna rána. Nejprve 
na ně vypustili medvědici, pak leoparda a lva. Šelmy přiběhly k 
mučedníkům a změnily svou dravost v přítulnost. Dorymedon toužil 
rychleji vyjít z těla a žít s Kristem, vzal proto medvědici za ucho, aby 
ji rozdráždil a aby ho rychleji roztrhala. Ale ona, jako by se styděla, 
skláněla se a odvracela hlavu. Leopard Trofi movi i Dorymedonovi 
lízal nohy. Místodržitel Dionýsius se rozhněval na toho, kdo se sta-
ral o šelmy, a pohrozil mu smrtí. Rozkázal šelmy rozdráždit. Když 
dozorce vykonával příkaz, lev se na něj vrhl a roztrhal ho. Všichni 
lidé, udiveni takovými zázraky, poznávali moc velkého Boha a Spa-
sitele Ježíše Krista, jen zločinný mučitel Ho netoužil poznat. Ještě 
více se zahalil do temnoty svého šílenství, rouhal se Kristu a Jeho 
služebníky nazýval čaroději.

Nakonec Dionýsius rozkázal useknout mučedníkům hlavy me-
čem. Stalo se to roku 278.

„Drahocenná je v očích Hospodinových smrt Jeho vyvolených.“ 
(Ž 116,15)
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SVATÍ MUČEDNÍCI EUSTACH PLACIDUS,
JEHO MANŽELKA A DĚTI

Za vlády císaře Tra-
jána (98–117) žil v Římě 
slavný a chrabrý vojevůd-
ce Placidus se svou ženou, 
která byla stejně cnostná 
jako on. Bůh jim daroval 
dva syny. Přestože ještě 
byli pohané, žili v soula-
du se svým svědomím a 
byli dobrotivými a milos-
tivými ke všem. To však 
člověku ke spáse nesta-
čí. Bez pravdivé víry jsou 
naše dobré skutky mrtvé. 
Je nutné uvěřit v jediného 

pravého Boha, Ježíše Krista, a přijmout křest svatý. Proto se Bůh, kte-
rý nechce smrti hříšníka, rozhodl i tyto zbloudilé duše přivést k sobě.

Placidus jel jednou na lov. V lese se pustil za velkým, pěkným jele-
nem. Už se chystal na něj vystřelit šíp, když tu se najednou jelen zasta-
vil, vyskočil na velký kámen, obrátil hlavu k lovci a Placidovi se upro-
střed jeho parohů zjevil zářící kříž s ukřižovaným Ježíšem Kristem.

Vojevůdce zachvátil velký strach. Uslyšel silný hlas, který k němu 
promluvil: „Proč mě pronásleduješ, Placide?“ Jako druhý Saul spadl 
z koně a ležel na zemi jako mrtvý. Když přišel k sobě, řekl: „Kdo 
jsi, Pane, jenžto ke mně mluvíš?“ Pán mu odpověděl: „Já jsem Ježíš 
Kristus, Bůh, který pro lidskou spásu přijal tělo a dobrovolně pod-
stoupil utrpení a smrt na kříži. Tvé dobré skutky a almužny vystou-
pily před mou tvář. Proto jsem se ti zjevil, abych tě uvedl na cestu 
spásy a učinil tě svým věrným služebníkem. Vidím, že se snažíš žít 
v souladu se svým svědomím, proto ti chci dát milost poznat pravdu, 
abys nezahynul navěky.“
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Placidus vstal ze země, neviděl nikoho, ale vroucně vyznal: „Vě-
řím, Pane, že Ty jsi můj Bůh, který mě stvořil. Od této chvíle se nechci 
klanět žádnému jinému Bohu kromě Tebe. Prosím, pověz mi, co mám 
dělat.“ Uslyšel hlas, který mu říkal: „Jdi za křesťanským knězem 
a přijmi od něj křest svatý. On tě přivede na cestu spásy.“ Placidus 
poděkoval Bohu, že jemu nehodnému dal milost Ho poznat. Zároveň 
se kál za to, že ač z nevědomosti, ale sloužil pohanským bůžkům, 
démonům. Pak se s radostí vrátil domů.

Doma zavolal svou manželku a oznámil jí všechno, co viděl a 
slyšel. Ona mu řekla, že té noci uslyšela hlas, který ji řekl: „Ty, tvůj 
manžel i vaše děti zítra poznáte mě, Ježíše Krista, pravého Boha, 
protože dávám spásu těm, kdo mě milují.“ Pak pokračovala: „Neod-
kládejme, ale udělejme, co je nám přikázáno.“

Placidus hned přikázal hledat, kde žije kněz. Když se to dozvěděl, 
vzal svou rodinu a šel do jeho domu. Vyprávěl mu o vidění, které měl 
a prosil ho o křest svatý. Kněz se zaradoval a začal je učit pravdám 
víry a Božím přikázáním. Nakonec všechny pokřtil. Při křtu sv. Pla-
cidus dostal jméno Eustach a jeho manželka Teopista. Synové byli 
pojmenováni Agapius a Teopist. Následujícího dne jel Eustach znovu 
na místo, kde viděl kříž. Tam padl tváří k zemi, modlil se a děkoval 
Ježíši za milost obrácení. Odevzdal Mu sám sebe a celý svůj život 
vložil do Jeho rukou. Prosil, aby ho řídil Duch svatý tak, jak On 
sám bude chtít, jemu k užitku.

Pak uslyšel, jak mu Pán říká: „Eustachu, chci poznat pevnost 
tvé víry a naděje ve Mě i pravdivost tvé lásky ke mně. To vše 
se poznává jen v utrpení a neštěstí. Je třeba, abys prošel mnohý-
mi zkouškami, ukázal se mě hodným a přijal korunu vítězství z mé 
ruky.“ Eustach odpověděl: „Pane Ježíši, zde jsem, dělej se mou, co 
chceš, jsem připraven všechno přijmout s vděčností. Ty jsi dobrý a 
milostivý, trestáš se slitováním jako otec a vychováváš nás. Copak 
bych neměl z Tvých milosrdných rukou přijmout zkoušku? Jako Tvůj 
služebník chci trpělivě snášet vše, co na mě vložíš. Jen ať je se mnou 
Tvá pomoc.“ A znovu slyšel hlas: „Přeješ si snášet soužení nyní, 
nebo v posledních dnech svého života?“ On odvětil: „Pane, jestli 
je nemožné vyhnout se zkoušce, dej mi projít útrapami teď. Jen 
mi pomoz, aby mě nepřemohlo zlo a neoddělilo od Tebe.“ Pán 
mu řekl: „Buď statečný, Eustachu, má milost bude s tebou a bude 
tě chránit. Když dosáhneš hluboké pokory, oslavím tě na nebi před 
svými anděly a také před lidmi tě vyvýším, neboť po mnoha utrpeních 
tě znovu utěším a vrátím ti tvou dřívější důstojnost. Ty se raduj ne 
kvůli dočasné slávě, ale protože je tvé jméno zapsáno v knize života.“
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Eustach se vrátil domů a vyprávěl své manželce o pokušeních a 
utrpeních, která mají vytrpět pro Krista. Ona řekla: „Ať se s námi 
stane Boží vůle. My se jen modleme k našemu Spasiteli, aby nám dal 
sílu, trpělivost a vytrvalost, abychom nezvlažněli a naopak horlivě a 
věrně sloužili Ježíši až do konce.“

Za několik dní přišla první zkouška. Z Božího dopuštění na Eu-
stachův dům přišla nemoc. Za krátký čas poumírali téměř všichni 
jeho služebníci i dobytek, a ti sluhové, kteří ještě žili, leželi nemocní 
na loži. V noci zloději ukradli z jejich pokladnice vše, co měli nastřá-
dáno. Tak se slavný a bohatý vojevůdce stal žebrákem. Ve všem, co 
se stalo, se Eustach neprohřešil proti Bohu. Za všechno Mu děkoval 
jako druhý Job. Říkal: „Pán dal, Pán vzal. Stalo se tak, jak chtěl On. 
Ať je Jeho jméno velebeno navěky.“

Když tak náhle přišel o svůj majetek, Eustach se rozhodl ukrýt 
před svými známými v daleké cizí zemi, kde nikdo nebude znát jeho 
urozený původ a vysoké postavení. Chtěl bez všech překážek a hlu-
ku sloužit Pánu, pracovat vlastníma rukama a vydělávat na chléb. 
Poradil se o tom se svou manželkou a ta souhlasila.

V noci vzali své dvě děti, trochu z majetku, který jim ještě zůstal, 
a všechno opustili pro Boha. Vydali se do Egypta. Císař Traján se 
brzy dozvěděl, že Placidus někam zmizel a přikázal ho hledat, ale 
nenašel. V té době už Eustach se svou rodinou plul na lodi. Jejím 
vlastníkem byl divoký barbar. Když dorazili ke břehu a chtěli z lodi 
vystoupit, majitel místo platby za přepravu po moři vzal Eustachovu 
manželku. Svatý Eustach se proti němu postavil silou, ale krutý 
bandita vytáhl meč a chtěl jeho manželku zabít. Nebylo nikoho, kdo 
by Eustachovi pomohl. Ve zcela bezvýchodné situaci a v bezmocnosti 
padl před barbarem na kolena a s pláčem ho prosil, aby mu nebral 
Teopistu. Na to barbar výhrůžně odpověděl: „Jestli chceš žít, jdi! 
Jinak tě tu na místě zabiji a moře ti bude hrobem.“

Tehdy vzal vojevůdce obě děti a s probodeným srdcem opustil loď. 
Kdo může vyjádřit bolest, kterou mu způsobilo rozloučení s milo-
vanou manželkou a matkou jeho dětí! Dlouho stál s dvěma malými 
syny na břehu, všichni plakali a dívali se za odplouvající lodí, dokud 
jim nezmizela z očí. Eustach se utěšoval jen tím, že se to stalo 
z vůle Boží, bez níž se s ním nemůže stát nic, a že byl povolán 
k pravé víře proto, aby skrze utrpení přišel do nebeské vlasti. Ještě 
ani neskončila druhá zkouška a už se blížila třetí.

Po cestě došli k dravé, rozvodněné řece. Nebyl tam žádný most, 
proto byli nuceni přes vodu přejít. Otec nemohl bezpečně přenést 
oba syny naráz přes tak prudký proud, i když byli ještě malí. Ne-
chal proto staršího na břehu, mladšího vzal na ramena a přenesl 
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na druhý břeh. Když se vracel pro staršího a byl zrovna uprostřed 
řeky, najednou uslyšel výkřik. Rychle zvedl oči a hrůzou strnul, 
protože přiběhl lev, chlapce chytil a utekl s ním do pustiny. Najed-
nou Eustach uslyšel ještě jeden výkřik, druhého syna. Obrátil se 
a uviděl, jak přiběhl vlk, chytil chlapce a odvlekl ho. Tak ztratil ty 
nejdražší, kteří mu byli útěchou a potěšením v utrpení. To, že sám 
zůstal živý a neutopil se z bolesti, byl skutečně zázrak. Mocná Boží 
ruka ho v těchto utrpeních posilovala.

Vystoupil z říčky, sedl si na břehu a dlouho plakal. Byl pře-
svědčen, že divoká zvěř jeho syny roztrhala. Jen myšlenka na to, 
že nevinné děti jsou spaseny, mu dodávala sílu. Prožíval velký 
duchovní boj. Útočila na něj těžká pokušení. Přicházely myšlenky 
zoufalství a reptání: „Pane, copak jsem v Tebe uvěřil proto, abych 
ztratil své nejdražší a zemřel jak nejubožejší ze všech lidí? Cožpak 
tak mi prokazuješ svou lásku?“ Svatý se všemi silami snažil přemoci 
útoky myšlenek a v srdci se stále jen modlil: „Ať se stane Tvá vůle! 
Buď vůle Tvá!“ Po nějakém čase se vydal dále.

Pán zachránil život obou chlapců. Lev pustil dítě, neboť ho spat-
řili pastýři, začali hlasitě křičet a pustili na něj psy. Vlk narazil na 
rolníky a také dítě pustil. Pastýři a rolníci byli z jedné vesnice. Vzali 
děti a vychovali je. O tom ale Eustach nevěděl. Když pokračoval v 
cestě, znovu začal boj, v němž chvíli Bohu děkoval a chvíli naříkal: 
„Ježíši, zdá se mi, že trpím více jak Job. On ztratil svůj majetek i 
čest, ale žil ve své vlasti. I když jeho děti zemřely, měl ještě nějakou 
útěchu ve své ženě a přátelích, já jsem ale zůstal zcela sám. Běda 
mi! Kdysi jsem byl bohatý a teď jsem ubohý a nahý. Kdysi jsem byl 
slavný, teď jsem zůstal bez cti. Kdysi jsem měl mnoho přátel a sluhů 
a teď nemám nikoho. Ale nehněvej se na mě, Pane, mluvím jen jako 
člověk, protože mé srdce svírá velká bolest. Znovu se Ti odevzdávám, 
na Tebe spoléhám, Ježíši, vzpomeň si na mě! Neopouštěj mě!“

Se slzami v očích přišel Eustach do vesnice Dadissus. Tam zůstal 
a pracoval jako nádeník. Vykonával práci, kterou nikdy dříve 
nedělal a jíž nepřivykl. Musel se velmi pokořovat. Mnohokrát 
trpěl ponížení a pohrdání od lidí a služebníků hospodáře, u něhož 
pracoval. Tak uběhlo patnáct let. Během těchto let zkoušky se ve 
volném čase jen modlil, bděl a pozvedal své ruce i srdce k Bohu. 
Také se postil. Jeho děti žily nedaleko v jiné vesnici. Nevěděli ale, 
že jsou bratři. Teopistu Bůh zachránil před barbarem, neboť jen co 
ji zadržel, hned onemocněl, a když se vrátil do své země, zemřel. Po 
jeho smrti byla svobodná a na živobytí si vydělávala těžkou prací 
vlastních rukou. Snášela podobné utrpení jako Eustach.
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V té době nepřátelé vážně ohrožovali Římskou říši a Traján měl 
velkou starost. Vzpomenul si na svého chrabrého generála Placida a 
přikázal ho najít, protože nikdo neměl takové zkušenosti jak on, aby 
mohl vést císařská vojska do války. Dva poslové nakonec Eustacha 
našli a přinutili ho vrátit se do Říma. Když se hospodář, u něhož svatý 
žil, dozvěděl, že u něj pracoval velký vojevůdce, nemohl vyjít z údivu. 
Tehdy se seběhla celá vesnice a všichni s úctou Eustacha vyprovázeli.

Když dorazil do Říma, císař ho přijal s velkou úctou a Eustach mu 
vyprávěl o všem, co se stalo. Byl uveden do svého dřívějšího postave-
ní a dostal velké bohatství. Celé město se radovalo z jeho příchodu. 
Císař mu nařídil, aby táhl do války proti nepříteli a ochránil Řím. 
Eustach shromáždil mnoho mladíků a mužů z celé říše a vytáhl, 
aby ochránil svou zem. Mezi vojáky byli i jeho synové, Agapius a 
Teopist, ale on o tom nevěděl. Ve válce Eustach s Boží pomocí zví-
tězil nad nepřáteli a osvobodil jimi obsazená města a kraje a zcela 
porazil jejich armádu.

Když se vracel s vojskem zpět, po cestě se zastavil v jedné vesnici 
na odpočinek. V té vesnici žila jeho manželka. Pracovala v sadu a 
uslyšela, jak si dva vojáci vyprávějí o svém životě. Starší říkal: „Pa-
matuji si, že můj otec byl velkým vojevůdcem v Římě. Nevím, proč se 
plavil s mou matkou a se mnou i s mým mladším bratrem do Egyp-
ta. Když jsme přistáli u břehu, otec vzal mě s bratrem a vyšli jsme 
z lodi. Matka, nevím proč, na lodi zůstala. Pamatuji si, že táta a my 
dva jsme pro ni velmi plakali. Pak jsme přišli k velké řece. Otec mě 
posadil na břehu a mladšího bratra přenesl na druhý břeh. Když už 
se pro mě vracel, přiběhl lev, uchopil mě a nesl do pustiny. Pastýři 
mě ale zachránili a vychovali ve vesnici.“

Tehdy druhý zvolal: „Ty jsi jistě můj bratr, protože si pamatuji to 
samé, co vyprávíš!“

Teopista v nich poznala své syny. Nic jim neřekla, ale rozhodla se 
vrátit do Říma, a až tam jim odhalit, že je jejich matkou. Proto šla 
za velitelem a prosila ho o dovolení vrátit se s vojskem do rodného 
kraje. V tu chvíli v něm poznala svého manžela. Bála se mu však 
něco říci, protože nevěděla, jak bude reagovat. Šla se proto nejprve 
modlit, aby jí Bůh dal světlo, jak má v této situaci postupovat.

Po modlitbě téhož dne znovu stanula před vojevůdcem. Uklonila 
se mu a začala se ho ptát: „Nejsi Placidus, při křtu svatém nazvaný 
Eustach? Nejsi to ty, který jsi viděl ukřižovaného Ježíše mezi paro-
hy jelena? Nejsi to ty, kdo jsi kvůli Bohu i se svou ženou a dvěma 
syny všechno opustil a šel do Egypta? Tehdy ti vzal vlastník lodi 
tvou manželku, ale byl pokárán Božím hněvem a zahynul.“ Eustach 
když slyšel takové otázky, jakoby zdřevěněl a nebyl schopen slova. 
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Teopista pokračovala: „Já jsem tvá manželka Teopista! Sám Pán 
Ježíš Kristus, který mě zachoval svou milostí od poskvrny, je mi 
svědkem, že jsem zůstala čistá.“

Když to uslyšel, hned ji poznal. Vstal a vřele ji objal. Z velké ra-
dosti delší čas plakali. Pak mu Teopista začala vyprávět, jak včera 
poznala mezi vojáky jejich syny. Eustach je zavolal a začal se jich 
ptát: „Z jakého jste rodu, kde jste se narodili?“ Starší začal vyprávět 
celou historii jejich života. Tak rodiče poznali své děti a všechny 
naplnila velká radost. Náš dobrý Bůh utěšil své věrné služebníky, 
protože On je ten, který usmrcuje a obživuje, ochuzuje i zbohacuje, 
ponižuje a též povyšuje (viz 1Sa 2,6–8).

Když se vojsko vrátilo do Říma, na císařském trůnu již seděl nový 
císař, Hadrián (117–138). Začal krutě pronásledovat křesťany a roz-
kázal, aby jako poděkování za vítězství nad nepřáteli byla přinesena 
oběť běsům. Shromáždil všechny senátory a magistráty a vešli do 
modlářského chrámu. Jen Eustach zůstal venku. Hadrián se ho 
zeptal: „Proč se nechceš s námi poklonit bohům? Ty jako první bys jim 
měl poděkovat, protože tě nejenže ve válce zachovali při zdraví, ale 
dali ti i vítězství a pomohli ti najít svou ženu a děti.“ Svatý odpověděl: 
„Já jsem křesťan a znám jen jednoho Boha, Ježíše Krista. Jemu 
se klaním a Jemu sloužím. On mi daroval zdraví, vítězství i 
mé nejdražší.“ Po těch slovech se Eustach vrátil do svého domu.

Císař se na něj rozhněval a přemýšlel, jak se mu pomstít za uráž-
ku svých bohů. Nejprve mu vzal hodnost a pak Eustacha i s rodinou 
nechal postavit před soud. Snažil se je přesvědčit k modlářství, ale 
oni od pravého Boha neodstoupili. Byli proto odsouzeni k předhození 
šelmám. Když vojevůdce s jeho rodinou vedli do arény, nestyděli se 
za Ježíše Krista, ale přede všemi zjevně vyznávali Jeho svaté jméno. 
Šelmy, které na ně vypustili, jim nijak neuškodily. Mučitel však, 
zlostnější než nerozumné šelmy, rozkázal rozžhavit měděného býka 
a hodit do něj svaté mučedníky. Tak oslavili svého Spasitele a přešli 
do nebeského království.

Třetího dne chtěl Hadrián vidět popel ze spálených mučedníků, 
a když otevřeli vola, uviděli jejich těla celá a nepoškozená. Ani vlas 
na hlavě jim neshořel. Z jejich tváří vyzařovala nadpřirozená krása 
a vypadali, jako by spali. Všechen lid, co tam byl, zvolal: „Velký je 
Bůh křesťanů!“ Vytýkali císaři, že tak zaslouženého a potřebného 
vojevůdce nadarmo popravil. Císař se zahanben vrátil do svého 
paláce. Křesťané vzali svaté ostatky a náležitě je pochovali.

Kéž život těchto svatých mučedníků bude pro nás příkladem k ná-
sledování Krista. Pamatujme na slova apoštola: „A vždycky za všecko 
vzdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.“ (Ef 5,20)
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SVATÝ MUČEDNÍK KODRÁT, UČEDNÍK APOŠTOLŮ

Svatý Kodrát se narodil v polovi-
ně 1. století. Byl učedníkem Kristo-
vých apoštolů. Když poznal pravdu 
evangelia, zcela zasvětil svůj život 
hlásání Ježíše Krista pohanům, a 
to hlavně v Athénách i v Magnesii1 
na břehu Egejského moře, kde byl 
biskupem. Svůj život zcela zasvě-
til hlásání Ježíše Krista pohanům. 
Nejvíc se mu protivili ti pohané, 
kteří měli přímý vztah k věštění, 
magii a vyvolávání duchů — démo-
nů. V každém městě nebo vesnici 
kde hlásal Krista, se vždy projevo-
vala tato síla temnoty, která se proti 
němu stavěla s velkou nenávistí. 
Často byl pronásledovaný, bitý 
kameny a holemi, ale to vše trpěl 
spolu s Ježíšem kvůli spáse nesmr-
telných duší, které vězely v otroctví 
hříchu a démonů.

Ve městě Magnesia, kde svatý žil a obracel mnoho pohanů ke 
Kristu, žil zarputilý věštec jménem Dimedor. Vydával se za boha 
a udivoval lid svými falešnými zázraky. Svatého Kodráta nazýval 
lhářem a podvodníkem, který svádí lid k víře v nějakého Ježíše Kris-
ta, který dávno zemřel. Tím se mu dařilo odvracet od Krista nově 
obrácené, kteří v Ježíše uvěřili. Svatý s bolestí v srdci prosil Boha, 
aby mu dal vítězství nad podvodníkem Dimedorem, který stahoval 
lidi zpět do otroctví satana.

Jedné noci, když prožíval bolest nad záhubou nesmrtelných duší 
a vydával svou bezmocnost Ježíši na kříži, uslyšel hlas: „Můj synu, 

1 město v Thesálii v Řecku
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Kodráte, proč jsi tak smutný?“ Kodrát odpověděl: „Pane, Ty sám 
dobře znáš bolest mého srdce, jak pláču nad těmi, kteří se k Tobě 
obrátili a v Tobě dostali život věčný a teď se kvůli Dimedorovi, který 
slouží satanovi, vracejí na cestu do záhuby.“ Ježíš mu řekl: „Kodrá-
te, už mnoho pohanů se ke mně obrátilo skrze tebe a zázraky, které 
děláš v mém jménu. Neboj se, za dva dny budeš postaven do boje 
s Dimedorem a přemůžeš ho v mém svatém jménu. Skrze to ve mne 
uvěří ještě více pohanů.“

Když nastalo ráno, Kodrát pověděl svým učedníkům, že se mu 
zjevil Pán a co mu řekl, a dodal: „Děti moje, budeme se teď společně 
postit a modlit k Pánu. On nám dá sílu přemoci věštce Dimedora a 
jeho čarodějnictví, kterým svádí bratry, a tím ukážeme, že je ďáblo-
vým andělem. Poklekněme teď před Ježíšem Kristem. On nás slyší a 
vidí, i když my Ho svýma očima nevidíme. Pán je mezi námi tajemně 
přítomen. Když zůstaneme ve víře, neopustí nás. Očisťme své 
duše od každého hříchu a Bůh od nás neodstoupí.“

Dva dny se apoštol Kodrát spolu se svými učedníky připravoval 
modlitbou a půstem. V pátek, v den, kdy Ježíš Kristus přemohl 
ďábla, Kodrát šel spolu se svými učedníky na hlavní náměstí toho 
města a začal hlasitě kázat. Když přiváděl lidi k pokání, najednou 
se objevil Dimedor. Začal se Kodrátovi vysmívat a rouhat Ježíši 
Kristu. Mezi lidmi nastalo hrobové ticho. Nikdo nevěděl, co bude 
dál. Kodrát se v duchu modlil a potom hlasitě řekl: „Lidé města 
Magnesie! Vy dnes buďte našimi soudci. Prohlašuji před vámi, že jsem 
uvěřil v živého a pravého Boha. Dnes mocí Ježíše Krista uvidíte, že 
Dimedor je služebníkem ďábla. On vás podvádí svými čárami, abyste 
byli navěky odsouzeni v pekle.“ Dimedor s pohrdáním odpověděl: 
„Ty máš, Kodráte, takovou drzost, že hovoříš o Ježíši Nazaretském, 
synu tesaře, který i sám byl tesařem a pocházel z Judska? Pamatuj, 
Kodráte, lid Magnesie má ještě rozum, nejsou hloupí.“

Pak se obrátil k lidem a zpupně zvolal: „Lide Magnesie, co myslíte, 
může se Bůh narodit? Může být ukřižován?“ Když tak mluvil, mnoho 
lidí říkalo: „Dobře to říkáš, Dimedore.“ Kodrát odpověděl: „Ať jsou 
prokleta tvá slova, vyslovená proti Kristu! Ty ses opovážil rouhat 
tomu, kdo svým slovem stvořil celý svět viditelný i neviditelný. Tomu, 
kdo z prachu země stvořil všechen lidský rod. Tomu, kdo kvůli naší 
spáse sestoupil z nebe, stal se člověkem a svou smrtí nás vykoupil 
z věčné záhuby. Pamatuj, synu ďábla, že jen Boží trpělivost tě ještě 
udržuje naživu.“ Potom se svatý obrátil k lidu a řekl: „Boha nikdo 
nesmí pokoušet. Bůh ale vyslýchá toho, kdo Ho z celého srdce 
miluje. Protože vy nyní zkoušíte Boha a mého Pána Ježíše Krista, 
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On vykoná skrze mě zázrak, aby obrátil ty, kteří proti Němu zhřešili. 
Jaký znak chcete?“

Mezi lidmi opět zavládlo velké ticho. Potom si začali mezi sebou 
šeptat a kdosi vykřiknul: „Zkouška ohněm! Kdo vejde do velkého 
ohně a vyjde z něho živ a zdráv, ten má pravdu.“ Když to slyšel věštec 
Dimedor, zděsil se, ale odpověděl: „Jestliže to tak lid chce, ať se tak 
stane, já se nebojím!“ Kodrát nechtěl, aby Dimedor zahynul v ohni, 
naopak, chtěl jeho pokání; viděl však, že lid od svého požadavku 
neodstoupí, a proto řekl: „Dimedore, já první vstoupím do ohně. Vím, 
že mi neuškodí, neboť se mnou je Ježíš Kristus, a tebe prosím, vzpa-
matuj se a čiň pokání, Bůh ti dává ještě poslední šanci.“ Dimedor se 
ale vzepřel a nechtěl ustoupit.

Lidé na náměstí snesli velkou hromadu dřeva, polili smolou a 
podpálili. Třeskot hořícího dřeva byl tak silný, že bylo až děsivé 
přistupovat k ohni. Kodrát pozvedl oči k nebi a řekl: „Pane Ježíši, 
oslav dnes své jméno, aby tito lidé uvěřili a poznali, že Ty jsi pravý 
Bůh a není jiného kromě Tebe! Zachovej mne, svého služebníka, jako 
jsi zachoval bez úhony tři mládence v ohnivé peci za krále Nabucho-
donozora.“ Pak se svatý přežehnal znamením kříže a odvážně vešel 
doprostřed ohně. Celému zástupu, který se na to díval, se až tajil 
dech, neboť viděl, jak svatý stojí v ohni a oslavuje svého Boha. Když 
svatý vyšel z ohně, všichni byli naplněni velkým údivem. Ještě více 
byl ale udiven a polekán Dimedor, protože doufal, že Kodrát shoří 
zaživa. Neshořel mu však ani vlásek na hlavě.

Všichni čekali, co bude dál. Dimedor se začal vysmívat Kodrátovi 
a říkat lidem, že jim bude třeba vymyslet ještě jinou zkoušku, protože 
i on vyjde z ohně celý. Ale jak jen se začal ten bezbožník přibližovat 
k ohni, najednou se jeho oděv vznítil, on začal křičet a kutálet se 
po zemi. Lid, který viděl, co se s ním stalo, vykřikoval: „Pryč s ním, 
vyžeňte z města toho lháře! Držel nás v klamu! Je jen jeden pravý 
Bůh, kterého hlásá Kodrát!“ Rozhněvaný dav hnal Dimedora až za 
město a jen stěží se mu podařilo jim utéci.

Po této události se celé město Magnesia obrátila ke Kristu. I ti, 
kteří odpadli, znovu učinili pokání a se slzami v očích přicházeli za 
apoštolem Kodrátem a prosili o odpuštění svého hříchu. Svatý je 
přijímal jako milující otec, odpouštěl jejich zradu a modlil se za ně, 
aby už nikdy neodpadli od Ježíše, ale vytrvali ve víře do konce. Lidé 
v Magnesii se skutečně káli a rozešli se s různými formami magie, 
věštění, astrologie i s okultními talismany. Pálili na náměstí okult-
ní knihy, rozbíjeli sošky model i své talismany. Veřejně se odříkali 
všech forem věštění, magie i vyvolávání duchů. Byl zlomen kořen 
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hříchu, a proto Duch svatý silně působil skrze pokání lidí. Ten, kdo 
se rozešel s pohanstvím, dostal sílu nenávidět všechnu nečistotu 
a smilstvo.

Mládež města, která dříve žila jen proto, aby si užívala hříšného 
života a zábav, se stala příkladem čistoty a věrnosti Ježíši. Chlapci 
radikálně bojovali za čisté srdce, děvčata zničila své drahocenné 
ozdoby a spálila nečistý oděv. Také se odřekli pohanské hudby, 
která otevírala jejich srdce duchu vzpoury, nečistoty a nenávisti. 
Zpráva o tom se roznesla po všech okolních městech a vesnicích. 
Mnoho děvčat a chlapců se rozhodlo zcela zasvětit svůj život Ježíši. 
Mnozí z nich odcházeli do jiných měst a tam hlásali Ježíše, obraceli 
pohany a stávali se dokonce i mučedníky. Když sv. Kodrát viděl 
takové probuzení, děkoval Ježíši, že obrátil jeho hluboký smutek a 
bolest ve velké štěstí a radost.

Kodrát založil ve městě mnoho křesťanských společenství, která 
se stala centry duchovního života. Uložil pro ně takový modlitební 
program, jaký mělo společenství prvních křesťanů v Jeruzalémě. 
Každou neděli se scházeli na modlitbu a lámání chleba (svatou li-
turgii). Poslouchali apoštolské učení, které jim vykládal sv. Kodrát 
a povzbuzovali se v bratrském společenství. Přes týden se setkávali 
po domech. Modlili se a svědčili jeden druhému, co Pán toho týdne 
v jejich životě učinil. Tak se obec věřících držela uprostřed pohan-
ského světa a nově obrácení se ještě více zakořeňovali v Ježíši Kristu. 
Byli jedním srdcem a jednou duší. Svatý často odcházel na misii do 
okolních měst a i tam obracel pohany ke Kristu.

Avšak někteří pohané, kteří nepřijímali radostnou zvěst evan-
gelia, Kodráta nenáviděli, podnítili jeho pronásledování a hledali 
příležitost, aby ho zabili. Jednou ho velmi silně pobili kamením 
a mysleli, že už zemřel. Boží moc však zachovala Kodráta naživu.

Znovu se proti němu smluvili, přepadli ho, svázali a uvrhli do 
žaláře za městem. Tam svatého mořili hladem. On s radostí trpěl 
hlad a modlil se k Bohu za spásu pohanů, kteří ještě neznali Ježíše 
Krista. V této věznici, podroben novým mukám, Kodrát odevzdal 
svého ducha Pánu, pro něhož žil a pracoval. Pohané se z jeho smrti 
radovali. Všem křesťanům však jeho smrt dodala odvahu k ještě 
větší horlivostí v hlásání spásy v Ježíši Kristu.

Svatý Kodrát přijal korunu mučednictví v roce 130. Křesťané s vel-
kou úctou, vděční za to, že skrze něj obdrželi milost věčného života, 
přenesli jeho tělo do Magnesie. Na jeho hrobě Pán činil mnohé zázraky.
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SVATÝ MAURICIUS A SPOLUMUČEDNÍCI

Roku 284 se stal císařem Dioklecián a zvolil si roku 286 za 
spoluvladaře Maximiana, jemuž dal druhé jméno Herculius. Ma-
ximian sídlil v Miláně a vládl nad západní částí říše. Dioklecián 
sídlil v Nikomedii1 a vládl nad východem říše. Později si zvolil ještě 
spoluvladaře pro východ — Maximiana Galeria, který se stal Diokle-
ciánovým nástupcem.

Roku 286 se Maximián Herculius vypravil v čele vojska do jižní 
Galie. Chtěl potlačit vzpouru bagaudů,2 kteří byli z ukrutnosti cí-
sařských úřadů zoufalí a vzbouřili se proti Římanům.

Císař Dioklecián poslal Maximianovi na pomoc legii, sebranou 
v horním Egyptě, zvanou Thébská legie. Skládala se většinou ze 
samých horlivých křesťanů. V jejím čele stáli vrchní velitel Mauri-
cius (Mořic) a velitelé Exsuperius a Kandidus, kteří dávali svému 

1 dnešní Izmit v Turecku
2 ozbrojené skupiny místních selských povstání, které se bouřili proti da-
ňové a sociální politice římského impéria
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mužstvu příklad nejen vojenské kázně a udatnosti, ale i živé víry a 
lásky k Ježíši Kristu.

Maximian překročil s ohromnými obtížemi Alpy a utábořil se na 
úpatí hor v rhónském údolí u Oktodura.1 Rozkázal, aby v určitý 
den byly přinášeny na počest bohů slavné oběti. Vojáci měli u mod-
lářských oltářů složit přísahu, že budou bojovat proti bagaudům 
a stíhat v jejich zemi zvláště křesťany jako nepřátele státu a bohů. 
Legie Thébská se už rychlým pochodem přibližovala k hlavnímu 
císařskému táboru, ale jakmile se dozvěděla, jaký rozkaz Maximian 
celému vojsku vydal, pozměnila směr své cesty, obešla tábor a táhla 
Agaunskou úžlabinou dále k Ženevskému jezeru.

Císař se rozhněval a nařídil této legii, aby se ihned obrátila a 
připojila se k ostatnímu vojsku a společně s ním obětovala bohům. 
Thébská legie ale odepřela uposlechnout rozkaz a její velitelé Mauri-
cius, Exsuperius a Kandidus vzkázali Maximianovi, že se jeho táboru 
vyhnuli proto, aby nebyli nuceni k pohanským obětem, protože jsou 
křesťané a křesťany zůstanou do svého posledního dechu. Císaři 
že hodlají sloužit proti nepřátelům věrně a statečně, ale modlám 
obětovat nemohou, ani se nestanou nástroji pronásledování svých 
křesťanských bratří.

Maximian se rozzuřil, nazval je neposlušnými a rozkázal, aby dle 
vojenských zákonů byl každý desátý muž Thébské legie usmrcen. 
Rozkaz byl vykonán, ale ostatní vojáci této legie nebyli smrtí svých 
druhů v křesťanské víře nijak zvikláni a umínili si, že raději všichni 
zemřou, než by císaře poslechli. Maximian znovu nařídil, aby každý 
desátý muž legie byl popraven.

Mauricius, Exsuperius a Kandidus povzbuzovali své podřízené k 
trpělivosti a vytrvalosti, slovy: „Stůjte pevně a posilněte se v Pánu! 
Hle, vaši bratři už zvítězili a stojí před Božím trůnem. Mají palmy v 
rukou a mučednické koruny na hlavách. Jsme skropeni jejich krví a 
ohrazeni jako náspy jejich mrtvými těly. Následujme je křesťanskou 
statečností a stálostí ve svaté víře! Přísahali jsme dát život na obranu 
říše, tím více jej neváhejme obětovat za Kristovo království!“

Posilněni těmito slovy, vojáci pohrdali smrtí, a když opět nastalo 
v jejich řadách kruté vraždění, velebili své druhy klesající pod meči 
jako svaté Boží mučedníky. Odeslali pak Maximianovi list tohoto 
znění: „Císaři, jsme tví poddaní, ale spoluslužebníci Boží. Zavázali 
jsme se ti tělem, krví i životem k službám, ale srdcem i duší náleží-
me Bohu. Budeme tě jako doposud svědomitě poslouchat, pokud se 

1 nynější město Martigny ve Švýcarsku
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tvé rozkazy nebudou příčit vůli Boží. Pošli nás do boje proti nepříteli 
a my ochotně půjdeme a buď zvítězíme, nebo čestně padneme. Nikdy 
ale nebudeme obětovat mrtvým modlám ani pronásledovat své 
nevinné bratry ve víře, které máme naopak bránit. Chceš-li, 
abychom ti zůstali věrni, nebraň nám být věrnými Bohu, neboť Jemu 
jsme přísahali věrnost dříve než tvému praporu. Když naši druhové 
nevinně krváceli pro víru, hleděli jsme na ně klidně. Neobracíme své 
zbraně proti tobě, ale nesmíme a nemůžeme jimi vraždit své souvěrce!“

Surový a prchlivý krvežíznivec Maximian se těmito slovy nedal 
nijak obměkčit a se vztekem nařídil obklíčit celou Thébskou legii 
a do posledního muže porubat. Tak byli Mauricius, Exsuperius a 
Kandidus i všichni jim podřízení křesťanští vojáci umučeni. Bylo 
jich přes 6 000 mužů.

Zuřivost císaře Maximiana si potom vyžádala i mnohé jiné křes-
ťanské oběti ve vojsku v rozličných krajinách.

Na místě, kde byla Thébská legie povražděna, ve švýcarském 
kantonu Valais, stál už v 5. století u řeky Rhony chrám zbudovaný 
ke cti sv. Mauricia a spolumučedníků. Počátkem 6. století u něj byl 
založen slavný klášter, kolem něhož časem vzniklo nynější město 
Saint-Maurice. Také jiné četné prastaré chrámy ve Švýcarsku, se-
verní Itálii, jižní Francii a v Porýní jsou zasvěceny sv. Mauriciovi a 
mnohé z nich uchovávají ostatky mučedníků ze slavné Thébské legie.

Roku 1158 přinesl král Vladislav I. z Milána do hlavního pražské-
ho chrámu rameno, část ruky a meč sv. Mauricia a později dostal 
týž chrám mnoho jiných ostatků svatých mučedníků Thébské legie.

Historikové se odvolávají na staré řecké záznamy, podle nichž byl 
na počátku 4. století za císaře Maximiana v městě Apamea na řece 
Orontes umučen pro víru křesťan Mauricius Syrský1 se sedmdesáti 
vojáky. Tento sv. Mauricius, ač rovněž voják, je rozdílný od tohoto 
sv. Mauricia, který byl spolu s celou svou legií zabit pro Krista v Galii 
(na území současného Švýcarska).

Událost vyvraždění křesťanské Thébské legie se stala roku 286.
(Jejich svátek se slaví 22. září.)

1 viz I. díl knihy „Mučedníci a jiní svatí“, 24. února, str. 325
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SVATÝ BISKUP A MUČEDNÍK FOKAS

Svatý Fokas pocházel z města Sinope1 
v Pontu na jižním břehu Černého moře. 
Jeho rodiče se jmenovali Pamfi l a Marie. 
Fokas už v dětství pochopil, že příči-
nou smrti Pána Ježíše na kříži je jeho 
hřích. Tato pravda pronikla jeho srdce a 
on si tak silně zamiloval svého Spasitele, 
že si hnusil i nejmenší hřích. Když zhře-
šil, hořce plakal a litoval, že zranil svého 
Pána. Častou modlitbou rozněcoval svou 
lásku k Pánu Ježíši a utíkal od hříchu, 
který by ji mohl lehce uhasit. Když si na 
modlitbě uvědomoval, kolik za něj Ježíš 
vytrpěl, opakoval: „Můj Bože, miluji Tě!“

Jednou po takové modlitbě v hloubi 
duše uslyšel Ježíšovu odpověď: „I já tě 
miluji.“ Fokas nic mimořádného nedělal, 
poslouchal rodiče a plnil své všední po-
vinnosti. Ve složitých situacích, nebo když 
ho nespravedlivě pokárali, nereptal. Mod-
lil se, činil pokání za své hříchy a za vše Bohu děkoval, a když ho 
někdo poprosil o pomoc, pomohl mu. V malých věcech se z lásky 
k Ježíši zříkal své vůle. Když cítil únavu a vyčerpanost, jak fyzickou 
tak duchovní, myšlenka na utrpení Ježíše Krista mu dodávala sílu 
a pomáhala v boji.

Tímto životem Fokas dosáhnul už v mládí svatosti, a když se stal 
zralým mužem, byl vysvěcen na biskupa svého města. Na břehu 
moře měl malý dům se zahrádkou, kde pěstoval zeleninu a z práce 
svých rukou živil potřebné a často i pocestné. Pán kvůli rozšíření Bo-
žího království dělal skrze svého služebníka mnohé zázraky. Uzdra-

1 dnešní Sinop v severním Turecku
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voval nemocné, vyháněl zlé duchy a obrátil ke Kristu mnoho pohanů 
nejen v Sinope, ale i v Amasyi a v Amisu.1 Svatý Fokas neúnavně 
pracoval pro svěřené duše. Dělal mnoho dobrých a milosrdných 
skutků. Byl příkladem svým věřícím slovem i životem a častým téma-
tem jeho kázání bylo následování Ježíše Krista v obyčejném životě.

Jednou se věřící sešli a on je učil: „Drazí v Kristu, žijeme v čase 
pronásledování, kdy se krev křesťanů lije jako řeka. Každý 
křesťan je povolán k mučednictví, když ne fyzickému, tak k du-
chovnímu. Zemřít za Krista je snazší než pro Něj žít, protože 
za Krista umíráme jednou, ale pravdivě pro Něj žít znamená 
umírat každého dne. Všechno je marnost, všechno pomine, je-
diné, co má cenu pro věčnost, je vztah k Ježíši Kristu. Svěřme 
se Mu ve všech situacích a problémech. A když jsme slabí, máme 
Mu důvěřovat ještě víc, protože je psáno: ‚Když jsem slabý, tehdy 
jsem silný.‘ Náš Bůh je s námi, On k nám stále promlouvá, ale my 
Ho často neslyšíme. Jsme povinni s Ním vážně počítat, otevřeme Mu 
svá srdce, slyšme Jeho hlas. On chce působit skrze nás a naši víru. 
Řekněme Mu dnes: ‚Ježíši, důvěřuji Ti!‘ Bratři a sestry, když jsme 
uvěřili, položili jsme počátek. V nebi nás čeká věčná sláva. Pojďme 
společně do boje, který je nám určen. Ježíš bude s námi, On nám bude 
pomáhat, On je náš Vůdce! On jde před námi a sám bude bojovat za 
nás. Statečně Ho následujeme. Nikdo ať se nebojí mučednictví. 
Musíme být připraveni i na to, že v boji padneme. Amen.“

Zanedlouho mu Bůh zjevil, že má za Něj zemřít a skutkem po-
tvrdit svá slova, a tak dát lidem příklad. Za vlády Trajána (98–117) 
byl Fokas zajat a odveden na muka. Po odmítnutí poklonit se mod-
lám a mužném vyznání Krista trhali svatému tělo železnými háky. 
V Ježíši, který ho posiloval, mučedník vydal svědectví za Krista, 
nelitoval své tělo a zvítězil nad mukami. Následoval Krista, který, 
když za nás umíral, neslitoval se nad sebou. V mukách Foka po-
siloval hlas z nebe. Kolem mučedníka se ve velkém světle ukázalo 
andělské vojsko. Zatvrzelý mučitel to však připisoval čárám. Pak 
Foka hodili na rozžhavenou pánev, která hned vychladla. Nakonec 
ho hodili do nehašeného vápna. On se pomodlil a odevzdal svého 
ducha do Božích rukou. Stalo se to roku 117.

Jeho tělo, které bylo ve vápně nalezeno celé a nepoškozené, věřící 
důstojně pochovali. U jeho hrobu se dělo mnoho zázraků.

1 dnešní Samsun v Turecku
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SVATÝ PETR, KTERÝ BYL DŘÍVE CELNÍKEM
Odpuštění a pokání celý život

V 6. století za vlády císaře Justiniána (527–565) žil v severní Af-
rice hlavní výběrčí daní jménem Petr. Byl velmi bohatý. I když byl 
pokřtěný a nazýval se křesťanem, pro Boha byl duchovně mrtvý, 
protože nemiloval ani Jeho, ani bližní. Byl líný, nezdrženlivý a vy-
hledával jen zábavy. Nepostil se, nemodlil se, zanedbával účast na 
bohoslužbách v chrámu. I když jeho již zesnulí rodiče ho odmalička 
učili modlitbě a vděčnosti Bohu za všechno, hřích ho postupně na-
tolik zatemnil, že už v tom neviděl žádnou potřebu. Byl nemilosrdný 
k druhým, chudé urážel a těm, kteří ho prosili o almužnu, nikdy 
nedal. Na smrt vůbec nepamatoval.

Žebráci a chudí, co seděli na ulici, chválili Boha i domy milosrd-
ných za jejich almužny, ale ty nemilosrdné mezi sebou odsuzovali. 
Přišlo slovo i na tohoto Petra, který byl zcela nemilostivý a ještě i 
hněvivý, a žebráci se jeden druhého ptali, zda od něj někdo někdy 
dostal nějakou almužnu. Všichni říkali, že z Petrova domu nikdo 
nikdy nic nedostal. Tehdy jeden z nuzáků vstal a řekl: „Co mi dáte, 
když půjdu a poprosím ho o almužnu?“ Vsadili se mezi sebou, že 
mu nic nedá. Žebrák šel a stanul vedle vrat Petrova domu. Když se 
výběrčí vrátil domů, otrok právě přinášel od pekaře chléb. Žebrák 
přistoupil k Petrovi, uklonil se mu a začal ho velmi naléhavě a hla-
sitě prosit o almužnu. Lakomec se rozhněval, že ho tak obtěžuje, 
popadl bochník, mrštil jej po žebrákovi a vešel do domu. Žebrák 
chytil chléb, ale byl si vědom, že jeho druhové, s nimiž se vsadil, 
mu to nemusí započítat jako almužnu. Přišel proto za nimi a řekl: 
„Z jeho rukou jsem přijal tento chléb.“

Za pár dní výběrčí daní onemocněl a byl už blízek smrti. Uviděl se 
ve vidění, jako by stál na nějakém soudu. Z jedné strany stály strašné, 
smradlavé, černé potvory, které ho obviňovaly, a z druhé strany stáli 
velmi krásní, zářiví andělé, kteří se ho snažili obhájit. Petr uslyšel 
přísný hlas soudce: „Slož účty za svůj život!“ Petr byl tak vylekaný, 
že nebyl schopen slova. Tehdy démoni začali skládat na jednu misku 
vah každý Petrův zlý skutek, slovo i myšlenku, jakých se od dětství 
dopustil. Uviděl všechny hříchy i ty, na které už dávno zapomněl.

Andělé nic nenacházeli, co by jim postavili na protiváhu, a obra-
celi se jeden k druhému se slovy: „Škoda, nic tady nemáme.“ Jeden 
z nich ale řekl: „Opravdu nic nemáme kromě toho, že někdy navštívil 
chrám, a ještě tu máme ten jeden chleba, který dal chudobnému před 
pár dny.“ Ohavné potvory se začaly smát: „Váha těchto skutků je 
rovná váze vzduchu. Do chrámu chodil kvůli své pýše, aby se před 
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lidmi ukázal, a ten chleba, hozený do tváře žebrákovi, byl následek 
hněvu.“ A jeden z nich dodal: „Těmito skutky jste dodali váhu naší 
straně.“ Zářivý anděl Petra bránil: „Když chodil do chrámu, přece 
jen plnil přikázání, a tento chléb dal, i když ne z vlastní vůle, a tím 
nasytil hladového žebráka, neboť je napsáno: ‚Všechno, co jste udělali 
jednomu z mých nejmenších bratří, mně jste udělali.‘“

Po těchto slovech černé příšery vybuchly hněvem a pobouřením a 
jedna z nich vykřikla: „Ale také je psáno: Jestli vydám i všechen svůj 
majetek i své tělo dám ke spálení, ale lásku nemám, nemám z toho 
žádný užitek!“ A další z nich dodala: „Jeho skutky nemají žádnou 
cenu, protože nejsou učiněny v Bohu.“ Tehdy zářiví andělé sklonili 
hlavy a neměli už co říct.

V tu chvíli Petr pochopil, že za chvíli bude odsouzen, a to spra-
vedlivě. Najednou však uslyšel krásný ženský hlas, před kterým si 
ohavné obludy zacpávaly uši: „Synu, pro své utrpení mu dej po-
slední šanci a nedovol, aby navěky zahynula duše, za kterou 
jsi tak draze zaplatil.“ Jako odpověď zazněl hlas: „Má přijmout za 
své skutky to, co je spravedlivé, ale na tvou prosbu, Matko, je mu dána 
poslední šance.“ Pak zářiví andělé řekli celníkovi: „Jdi, bídný Petře, 
mysli na to, co jsi viděl, a změň svůj život, abys navěky nezahynul.“

Když Petr přišel k sobě, byl polekán až k smrti. Hned začal opla-
kávat své hříchy. Slíbil Bohu, že napraví svůj život a děkoval své 
nebeské Orodovnici za poslední šanci, kterou mu vyprosila. Násle-
dujícího dne, i když se ještě necítil zdravý, šle za jedním knězem 
jménem Makarius. Vyzpovídal se z celého svého života a vyprávěl 
mu, co se s ním včera stalo.

Vedli dlouhý rozhovor a na konci Petr řekl: „Otče, co znamenají 
ta slova, která řekl jeden z andělů: ‚Všechno, co jste udělali jednomu 
z mých nejmenších bratří, mně jste udělali.‘“ Makarius se na chvíli od-
mlčel a pak mu odpověděl: „To jsou slova našeho Pána Ježíše Krista, 
která jsou zapsána v evangeliu sv. Matouše. Podle těchto slov je každý 
křesťan zavázán pomáhat potřebným, a především stejnověrcům. 
Také se máme za své bližní modlit, povzbuzovat je, obětovat za 
ně své utrpení a nést jim slovo pravdy.“ Petr s vděčností pravil: 
„Z tohoto rozhovoru a díky Boží milosti i tvým odpovědím, jsem mnoho 
pochopil. Na prvním místě jsem pochopil, že smyslem lidského života 
je milovat Boha a spasit svou duši.“ Nakonec dodal: „Ale ještě jedno 
mě znepokojuje. Po soudu, na kterém jsem uviděl všechny své hříchy 
od dětství až dosud, mi myšlenka na spravedlivé odsouzení nedává 
pokoje. Co s tím?“ Kněz Makarius odpověděl: „Lituješ spáchaných 
hříchů?“ „Lituji, otče.“ „Slibuješ se polepšit?“ „Ano, s Boží pomocí, 
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otče.“ Pak kněz pokračoval: „Upřímně jsi vyznal své hříchy a 
milostivý Bůh ti všechno odpustil. Pokání za svou minulost jsi 
ale povinen dělat až do smrti. Spáchané křivdy lidem můžeš 
vynahradit almužnou a dobrými skutky.“ „Děkuji ti, otče, pomodli 
se za mě k Pánu, abych Mu mohl důstojně sloužit po zbytek svého 
života.“ Pak se Makarius s Petrem společně pomodlili. Petra opustila 
všechna úzkost a jeho srdce naplnil hluboký pokoj.

Zanedlouho Petr rozdal svůj majetek a propustil všechny otroky. 
Nechal u sebe jen jednoho otroka, kterému přikázal: „Zachovej ta-
jemství, které ti řeknu. Jestli ho nezachováš, prodám tě pohanům.“ 
Otrok odpověděl: „Všechno, co mi přikážeš, můj pane, udělám.“ Petr 
mu řekl: „Pojďme do Jeruzaléma, abychom se poklonili svatému 
Pánovu hrobu. Potom mě tam někomu prodáš jako svého otroka.“ 
Otrok odvětil: „Jít s tebou do Jeruzaléma jsem povinen jako tvůj 
otrok, ale prodat tě, svého pána, to neudělám!“ Petr mu řekl: „Jestli 
ty mě neprodáš, prodám tě barbarům do těžkého otroctví.“ Otrok byl 
přinucen udělat, co Petr žádal.

Když přišli do Jeruzaléma, prodal svého hospodáře muži jménem 
Zoilus za třicet zlatých. Petr to udělal kvůli Kristu, který se kvůli 
lidem ponížil a stal se otrokem.

Petr začal u Zoila sloužit a dělal takovou práci, na jakou nebyl 
zvyklý: pracoval v kuchyni, vynášel hnůj ze Zoilova domu, někdy ko-
pal zeminu na vinici; těmito a jinými těžkými pracemi a utrpením ve 
své velké pokoře vyčerpával své tělo. Jiní otroci ho často bili a tupili, 
ale on to mlčky trpěl, odpouštěl jim a modlil se za ně. Všechno to dělal 
z lásky k Ježíši a potěšení ve svém utrpení nacházel v Jeho ranách. 
Přemýšlel nad Kristovými mukami a sjednocoval svou bolest s Ním.

Jednoho dne se u Zoila zastavili dva muži z Afriky, z kraje, kde 
kdysi žil Petr, kteří putovali do Jeruzaléma, aby tam navštívili svatá 
místa. Když Petra uviděli, poznali ho. Prozradili hospodáři, kdo je 
jeho otrok a chtěli ho vzít s sebou zpět do svého kraje. Avšak Petr 
si tak zamiloval trpět pro Ježíše, že netoužil po žádném uznání a 
poctách, proto spěchal k bráně, aby utekl. Vrátnému, který byl od 
narození hluchoněmý, přikázal: „Říkám ti ve jménu Ježíše Krista: 
ihned mi rychle otevři dveře!“ Hluchoněmý odpověděl: „Ano, pane, 
hned otevřu!“ S těmito slovy otevřel bránu a Petr spěšně odešel. Po-
tom bývalý němý přišel ke svému pánovi a začal mluvit před všemi. 
Když to viděli hospodář a jeho hosté, chválili Boha a pochopili, že 
Petr je velký Boží služebník, proto ho ani nedoháněli. A Petr utíkal 
před lidskou slávou, až se dostal do Cařihradu a tam i zemřel.

(Obrázek je na straně 539.)
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POČETÍ SVATÉHO JANA KŘTITELE
(V tento den východní církev slaví

svátek početí sv. Jana Křtitele (viz 5. září, str. 417)).

SVATÝ MUČEDNÍK EMMERAM,
BAVORSKÝ VĚROZVĚST

Po sv. Rupertovi Salzburském byl 
předním věrozvěstem v Bavorsku 
sv. Emmeram.1 Narodil se v Poitiers ve 
Francii urozeným a bohatým rodičům. 
Vstoupil do duchovního stavu, záhy byl 
vysvěcen na misijního biskupa (bez stá-
lého místa) a po mnohá léta obcházel 
svou vlast i okolní kraje. Hlásal lidu 
Boží slovo a prokazoval skutky křes-
ťanského milosrdenství všem, kdo po-
třebovali pomoc.

Jeho duše planula posvátnou hor-
livostí za spasení lidských duší a tou-
hou, aby mohl šířit světlo Kristovy víry i 
v zemích doposud přikrytých temnotou 
pohanských bludů. Umínil si, že půjde 
do Panonie, kde v Podunají a v Potisí 
žili divoké pohanské kmeny Avarů, aby 
je obrátil na víru, anebo tam dosáhl 
mučednické koruny. Opustil tedy vlast 
a vezdejší statky, příbuzné i své přátele 

1 jinak také Jimram
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a vydal se s několika společníky na cestu. V Porýní získal kněze, 
který uměl avarský jazyk, jako tlumočníka.

Putoval hlubokými lesy k Dunaji a pak navštívil i hlavní bavorské 
město Řezno, kde byl vévodou Theodem I. laskavě přijat a pohoš-
těn. Zbožný panovník si hned oblíbil příchozího biskupa a přál si, 
aby zůstal v jeho zemi. Odrazoval ho, aby se nevydával do Panonie 
a líčil mu nepřekonatelné překážky, které by ho na cestě potkaly. 
Ujišťoval ho, že za tehdejších poměrů přijde na zmar i nejhorlivěj-
ší snaha obrátit Avary na víru. Vypravoval, že jeho předchůdci, 
bavorští vévodové, Tassilo I. roku 596 a Garibald II. roku 612, byli 
Avary poraženi a donuceni si draze vykoupit mír. Hovořil, že po-
hraniční krajiny na řece Enži jsou zpustošené a liduprázdné a že 
tam narazí jen na dravou zvěř. Tvrdil, že kdyby se i křesťanskému 
věrozvěstovi podařilo proniknout na území krutých Avarů, nekynu-
la by mu tam žádná naděje na úspěch. Byl by od těchto surových 
pohanů ihned zavražděn.

Vévoda prosil Emmerama, aby se raději věnoval záslužné práci 
na vinici Páně v Bavorsku. Líčil mu, že žeň je tu hojná, ale dělníků 
málo. Víra bavorského lidu, že je doposud slabá a že jeho mravy 
nejsou podřízeny křesťanským zákonům, ba dokonce, že doposud 
není z lidu vykořeněno pohanství. Takovým důvodům a prosbám 
nemohl biskup Emmeram odpírat a zůstal tedy v Bavorsku.

Hned se pustil do práce. Začal po městech, hradech, vsích a sa-
motách s neúnavnou horlivostí učit lid Kristově víře a přivádět jej 
na cestu bohumilých ctností. Vymycoval v něm pověry a pohanské 
zlozvyky a jeho práce přinášela hojné ovoce. Výmluvný, nábožný a 
dobrotivý věrozvěst táhl neodolatelnou mocí lidská srdce ke Kristu 
a získal si neomezenou úctu i lásku všeho lidu ve všech krajích, 
kde působil. Vévoda Theodo se z toho upřímně těšil.

Biskup Emmeram takto v Bavorsku po tři roky s požehnaným 
úspěchem pracoval na vinici Páně. Když poznal, že se blíží konec 
jeho života, oznámil vévodovi, že půjde do Říma, aby uctil hroby 
apoštolských knížat. Vévoda Theodo se pokusil přemluvit svatého 
biskupa, aby z Bavor neodcházel, ale marně. Nakonec ho s velkou 
lítosti propustil. Řezenské obyvatelstvo jej s pláčem vyprovázelo 
ještě kus cesty.

Mezitím si vévodova dcera Uta potají oblíbila soudcova syna 
jménem Sigibald. Ten ji svedl, a když nemohla už déle zatajit ná-
sledky svého poklesku, vymyslila si ze strachu před otcem hroznou 
a osudnou lež. Domnívala se, že Emmeram je už daleko za horami 
a že už je nemožné ho dohnat, a proto jej udala otci jako spoluviní-
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ka. Vévoda uvěřil tomuto křivému nařknutí, zhrozil se a vzplanul 
hrozným hněvem. Utin bratr Lambert hned sedl na koně, soptil 
pomstou a hnal se v čele vojenské jízdy za biskupem.

Třetího dne ho dohonil ve dvorci Helfendorfu mezi Mnichovem a 
Aiblingem. Svatý biskup se právě se svými průvodci modlil kněžské 
hodinky. Lambert zuřivě vrazil do dvorce a začal mu pro domnělou 
vinu ohavně spílat a hrozit smrtí. Věrozvěst klidně vyslechnul toto 
křivé nařknutí a vyhrožování, vážně je odmítl a dovolával se Boha za 
svědka své nevinnosti. Pak řekl: „Putuji do Říma, a kdo má na mne 
nějakou stížnost, ať ji podá tam, kde se budu zodpovídat.“

Lambert ale bez ohledu na jeho slova, vztekle srazil biskupa pěstí 
k zemi a rozkázal svým vojákům, aby ho odvlekli do stodoly a při-
vázali na žebřík. Tu byl nevinný Emmeram ukrutně mučen. Vojáci 
mu vypíchli oči a usekali ruce i nohy. Po tomto krvavém zločinu 
Lambert s vojáky odjel. Rozprášení společníci svatého biskupa i jiní 
lidé ho našli, jak ještě dýchá. Obvázali jeho krvácející trup a nalo-
žili jej na vůz. Chtěli ho dopravit do kostelíka v blízkém vévodském 
dvorci Aschheimu. Cestou ale zpozorovali, že mučedník již umírá. 
Položili ho na zem a tu vypustil Emmeram ducha, dne 22. září 652. 
Jeho zohavené tělo bylo pohřbeno v Aschheimské svatyni. Zvěst o 
ukrutné smrti tohoto milovaného věrozvěsta naplnila celou zem 
hrůzou a lítostí.

Původkyni mučednické smrti sv. Emmerama, Utu, hrozně trá-
pilo svědomí. Zanedlouho se otci přiznala ze svého zločinu a také 
prozradila, kdo byl její svůdce. Hoře vévody Theoda bylo nesmírné. 
Vydědil Utu a vypověděl ji do Itálie, kde zakrátko zemřela. Také 
vrah svatého biskupa, Lambert, byl otcem vyhnán do Panonie do 
války proti Avarům, a Utin svůdce Sigibald se ještě včas zachránil 
útěkem ze země.

Na usmíření za hrozný zločin spáchaný na nevinném biskupu 
Emmeramovi, dal vévoda Theodo přenést jeho tělo do Řezna a slav-
ně pohřbít. Vyzdvihli je z hrobu v Aschheimu a dopravili na voru 
po řece Isar do Deggendorfu a odtud lodí po Dunaji do Řezna. Zde 
bylo mučedníkovo tělo za pláče lidu pochováno v kostelíku sv. Jiří 
za městskou branou. Věřící brzy vzývali Emmerama za přímluvu u 
Boha a zanedlouho byly na jeho počest vystavěny svatyně v Helfen-
dorfu na místě, kde byl umučen, a v Aschheimu, kde nějaký čas 
odpočívalo jeho tělo. U kostelíka sv. Jiří v Řezně založil roku 697 
vévoda Theodo II. benediktinský klášter a stará svatyně pak byla 
přestavěna v rozsáhlý chrám sv. Emmerama, do něhož byly přene-
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seny ostatky tohoto mučedníka. Klášter sv. Emmerama proslul v ba-
vorských církevních dějinách tím, že až do sv. Wolfganga (924–994) 
byli všichni jeho opati zároveň i řezenskými biskupy.

Bůh oslavoval sv. Emmerama množstvím zázraků a jeho po-
hřebiště se stalo slavným poutnickým místem. Vypravuje se, že 
tyto zázraky uznávali i řezenští Židé a tvrdili, že prý je Bůh činí na 
oslavu biskupa Emmerama proto, že míval při sobě Starý zákon. 
Jedna kost z ostatků tohoto mučedníka se odedávna uchovává v 
hlavním chrámu sv. Víta v Praze. Svatému Emmeramovi, spolupa-
tronu řezenského biskupství, je prokazována zbožná úcta i v jeho 
vlasti Francii a v Uhrách. Je mu zasvěcena i katedrála v Nitře na 
Slovensku. Bývá zobrazován jako biskup s žebříkem.

Staří Čechové přezvali sv. Emmerama Jimramem. Klášter 
sv. Emmerama v Řezně je spojen se vzpomínkou na mnicha Kris-
tiána, nejstaršího syna českého knížete Boleslava I. Narodil se ve 
Staré Boleslavi v čase hostiny, kdy byl jeho strýc, sv. Václav, za-
vražděn vlastním bratrem, a právě proto byl nazván Strachkvas. 
Bratrovrah Boleslav se bál těžkých trestů z nebe na svém potomstvu 
a chtěl usmířit Boží hněv, proto zaslíbil svého prvorozeného Pánu 
a ustanovil ho k duchovní službě. Strachkvas se pak stal mnichem 
v klášteře sv. Emmerama v Řezně a dostal řeholní jméno Kristián. 
Tento řeholník z knížecího rodu Přemyslovců žil v klášteře zbožně 
a zapíravě a za otcův hřích se kál až do smrti.

Buď zde v klášteře, nebo v Praze pak Kristián sepsal latinsky 
Vita et passio sancti Wenceslai et sancte Ludmile ave eius — Život 
a umučení sv. Václava a sv. Ludmily, báby jeho, a toto dílo se stalo 
jedním ze základních historických pramenů českých středověkých 
dějin a nejstarší českou kronikou.

SVATÝ MUČEDNÍK ONDŘEJ A SPOLUMUČEDNÍCI

Tito svatí mučedníci položili své životy za Pána Ježíše Krista 
v době, kdy v severní Africe vládl krutý emír Ibrahim II. Při dobytí 
a zničení sicilského města Syrakusy (868) Ibrahim odvedl do Afri-
ky křesťana Jana a jeho dvě děti Petra a Antonína. Přikázal, aby 
tyto dva malé chlapce učili arabskému jazyku i vědám. Když začali 
dorůstat, Ibrahim si je pro jejich rozumnost a ctnostný život tak 
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oblíbil, že Antonína nazval členem své rodiny a Petrovi dal hodnost 
pokladníka. Oba tajně vyznávali křesťanskou víru, ale nemohli to 
již před vladařem skrýt.

Když se dozvěděl, že věří v Krista, vzplanul hněvem, rozkázal 
sevřít je do železných klád a bít sukovitými holemi. Katané dlouho 
bili sv. Antonína, pak ho spoutali silnými řemeny, posadili na osla 
a vozili ho po městě. Přitom ho dále zasypávali údery a nadávkami 
všeho druhu. Svatý Antonín to všechno trpěl a děkoval Bohu. Ze 
sv. Petra strhli oděv a dlouho ho bili holemi po celém těle. Pak mu-
čedníky zavřeli do žaláře.

Po nějakém čase je vladař přikázal vyvést a nařídil je bít těžkými 
dřevěnými deskami, takže těla svatých mučedníků zrudla jejich 
vlastní krví a bedra a kolena se zcela rozdrtila. Tak dovršili svůj 
život mučednickou smrtí a odešli k Pánu. Pak přivedli jejich otce 
Jana. Emír ho uchopil levou rukou za krk a pravou mu vrazil nůž 
do hrdla. Tak svatý mučedník odevzdal ducha nad těly svých dětí. 
Nakonec Ibrahim přikázal rozdělat velký oheň a na něm spálil těla 
svatých mučedníků.

Svatý Ondřej, další zajatý křesťan, byl už vysokého věku. Krutý 
mučitel ho nejdříve velmi dlouho mučil hladem, žízní a nechával ho 
bez oděvu. Potom usedl na koně, vzal kopí, prudce se rozjel proti 
svatému mučedníkovi a prorazil mu kopím hruď. Svatý Ondřej začal 
hlasitě vzdávat Bohu chválu. Krutý vládce se opět v plném trysku 
vyřítil na svatého a probodl ho mezi lopatkami. Vytekla krev, sv. On-
dřej padl na zem a usekli mu mečem hlavu. Stalo se to v roku 886.

SVATÁ POLYXENA A XANTIPA,
UČEDNICE APOŠTOLŮ

Svatá Polyxena pocházela ze Španělska. Žila v 1. století za časů 
svatých apoštolů. Byla jejich učednicí. Narodila se jako pohanka a 
celé dětství prožila v pohanství. Spolu se svou starší sestrou Xanti-
pou, manželkou místodržitele Proba, Polyxena uslyšela o božském 
učení Krista Spasitele od svatého apoštola Pavla, když kázal ve 
Španělsku. Xantipa a Probus tehdy přijali křesťanství, ale Polyxena 
ještě zůstala pohankou.



533

Polyxenu pak postihlo neštěs-
tí. Jeden nečistý muž ji násilně 
uchvátil a unesl do Řecka. Avšak 
Bůh, milosrdný a všemohoucí 
ochránce bezbranných a nevin-
ných, dívku ochránil od poskvrny 
a nedopustil, aby se na ní usku-
tečnily zločinné úmysly nečistého 
uchvatitele. Zlý úmysl Bůh do-
konce obrátil Polyxeně k užitku. 
Během plavby byla osvobozena 
a dostala se do řeckého města 
Patras. Zde se setkala s misií 
svatého apoštola Ondřeje a při-
jala křesťanství od tohoto slou-
pu Kristovy církve. Utvrzovala se 
v Božském učení Spasitele pod 
jeho vedením. Byla svědkyní i 
jeho smrti na kříži.

Smrt svatého apoštola Ondřeje na sv. Polyxenu tak zapůsobila, 
že sama zatoužila hlásat božské učení Krista Spasitele. Když se 
krátce po smrti apoštola Ondřeje dozvěděla, že město Patras na-
vštívil sv. Onezim a že se vrací hlásat evangelium do Španělska, 
Polyxena se s ním s radostí vrátila do své vlasti, aby tam pracovala 
pro evangelium. Chtěla obrátit ke Kristu své příbuzné, kteří ještě 
nepřijali světlo evangelia. 

Do Španělska přišla se sv. Onezimem a se svou přítelkyní Re-
bekou, která byla pokřtěna spolu s ní. Svatá Polyxena se horlivě 
věnovala rozšiřování křesťanství mezi svými krajany. Její sestra 
Xantipa se také připojila k evangelizační práci. Velmi často působily 
v lidnatém městě Toledo.

Všechen zbytek svého života, téměř čtyřicet let, zasvětila sv. Po-
lyxena této horlivé službě a dávala těm, kteří uvěřili v Krista, pří-
klad zbožného života. Plodem její apoštolské služby bylo to, že se 
velmi mnoho pohanů ve Španělsku obrátilo a utvrdilo v křesťanství. 
Roku 109, na svátek Kristova narození, sv. Polyxena v pokoji dovr-
šila svůj pozemský život, uchovala si panenství a odešla do věčné 
radosti k svému Pánu.
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SVATÁ PRVOMUČEDNICE TEKLA

Svatí otci Řehoř Naziánský, 
Řehoř Nysský, Jan Zlatoústý, 
Ambrož, Jan Damašský a jiní 
nazývají sv. Teklu prvomučedni-
cí, protože ona byla mezi první-
mi, kteří trpěli za Krista, našeho 
Spasitele.

Když svatí apoštolové Pa-
vel a Barnabáš roku 48 hlásali 
evangelium, přišli do Ikonia1 v 
Lykaonii v Malé Asii. Zůstali u 
Onezifora (2Tim 1,16) a v jeho 
domě i v synagoze hlásali Kris-
ta. Tehdy se mnoho lidí obrá-
tilo k Bohu (Sk 14,1–3). Mezi 
nimi byla i osmnáctiletá dívka 
jménem Tekla, která jako jedna 
z prvních uvěřila jejich slovům. 

Byla dcerou bohatých rodičů z významného rodu. Její rodiče ji za-
snoubili bohatému mladíkovi jménem Tamir. Pocházel ze slavného 
rodu a byl jedním z nejvýznamnějších občanů města.

Tekla měla přirozenou moudrost a nevěřila pohanským báchor-
kám o tom, že svět řídí bůžkové. To, že lidský život řídí slepý osud, 
se jí zdálo ještě hloupějším. Myšlenka, že člověk žije jen proto, aby 
na konci svého života byl pochován do hrobu bez naplnění touhy po 
štěstí a spravedlnosti, se jí zdála nesnesitelnou. A najednou se zde 
objevil apoštol Pavel! Sám nejenže měl lidskou moudrost, ale Bůh 
mu zjevil pravou moudrost prýštící z evangelia. V slovech tohoto 
svatého muže Tekla nalezla to, po čem tak dlouho toužila. Objevila 
vyřešení všech záhad života, vyjasnily se jí všechny pochybnosti 

1 nyní město Konya v Turecku
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a utišily se všechny její duševní bouře. Nyní jí bylo jasné, že svět 
neřídí bezmocní a vášněmi opanovaní bůžci, ale věčný a nekonečný 
Bůh, který svět stvořil z ničeho. Lidský život neřídí slepý osud, ale 
Boží prozřetelnost, milující nebeský Otec, který se stará o každého 
z nás. Smrt není konec života, ale přechod do věčnosti, do nového 
života v Ježíši Kristu v Božím království, kde bude naplněna touha 
po štěstí a spravedlnosti.

A když Pavel nejen v síle svého přesvědčení, ale v Duchu svatém 
mluvil o Ježíši Kristu, Synu Božím, který se z lásky k nám stal 
člověkem a zemřel na kříži, tato slova pronikla do duše dívky a roz-
pálila v jejím srdci lásku k ukřižovanému Spasiteli. Radikálně se 
rozhodla stát se Ježíšovou učednicí. Apoštol Pavel hovořil o velikém 
štěstí těch, kteří z lásky zasvětili Ježíši svůj život. Vysvětloval, jak 
velkou zásluhu má ten, kdo to udělá, i jaký užitek toto rozhodnutí 
přináší pro spásu nesmrtelných duší. Tekla naslouchala jeho slo-
vům a rozhodla se zcela zasvětit svůj život nebeskému Ženichovi. 
Jemu odevzdala celé své srdce a od té chvíle nechtěla už o vdávání 
ani slyšet. Pán její rozhodnutí přijal a vzal ji podobně jako sv. Pavla 
do školy kříže a utrpení. Od té chvíle dívka opustila pozemského 
snoubence i všechna potěšení tohoto světa a začala sloužit Kristu 
v čistotě až do konce svého života.

Tekla přicházela do domu Onezifora poslouchat učení sv. Pav-
la. Když se její matka Teoklia dozvěděla, že dcera uvěřila v Ježíše 
Krista a poslouchá Pavlova slova, s hněvem tam vtrhla, ponižovala 
a urážela apoštoly a dceru násilně vlekla domů. Jakmile se Teoklia 
dozvěděla o dceřině úmyslu zasvětit svůj život Ježíši Kristu, zavolala 
jejího snoubence a spolu ji začali přemlouvat, aby se Krista vzdala. 
Tekla jim však odhodlaně svědčila o Ježíši Kristu a spáse v Něm, o 
věčném životě, k němuž jsme všichni povoláni, a který získá jen ten, 
kdo uvěří v Ježíše Krista, Božího Syna. Teoklia s Tamirem nechtěli 
její slova poslouchat. Snoubenec k ní začal laskavě promlouvat něž-
nými slovy, ale viděl, že to vše je nadarmo. Tekla se od něj odvrátila 
a už s ním nechtěla mluvit vůbec. Dokonce se na něj nechtěla ani 
podívat. Očima ducha se v tu chvíli dívala na svého nebeského Že-
nicha, kterého nosila v srdci a s Ním rozmlouvala.

Tamir viděl, že ho Tekla odmítá a už mu nevěnuje žádnou přízeň 
tak, jak tomu bylo kdysi, a velmi se rozplakal. Matka se rozzuřila, 
začala Teklu bít a tahat za vlasy, až ji nakonec zamknula v jedné 
místnosti a mořila hladem. Pak ji ale přemohla láska k dceři, plakala, 
znovu ji objala a políbila. Se slzami ji prosila, aby se neodvracela 
od bohatého, vznešeného a všemi váženého ženicha. Tamir k nim 
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domů často přicházel a tak ji stále oba přesvědčovali. Po celý čas, 
co ji matka držela zavřenou, Tekla odmítala jíst a velmi se modlila. 
Teoklia viděla, že ji už nepřemluví. Znovu ji proto začala bít.

Tamir šel k prefektovi města a žaloval na Pavla: „Jeden poutník, 
který přišel do našeho města, svádí svým čarováním lidi. Odvrací je 
od uctívání bohů a učí je věřit v jakéhosi židy ukřižovaného Krista. 
Tento čaroděj svedl i mou snoubenku, Teklu, která mě měla dříve 
velmi ráda a teď se na mě nechce ani podívat! Utíká ode mě jako od 
malomocného!“

Prefekt města předvolal Pavla a zeptal se ho, odkud je a co tady 
ve městě dělá. Apoštol tak jako vždy počal prefektovi hlásat evange-
lium a přesvědčoval ho, aby uvěřil ve jméno Ježíše Krista. Správce 
města proto odložil soud a Pavla uvěznil se slovy, že ho později 
důkladněji vyslechne.

Když se Tekla dozvěděla, že je Pavel ve věznici kvůli ní, tajně 
tam v noci přišla a dala strážnému náhrdelník a zlaté šperky, aby 
ji k vězni pustil. Vešla dovnitř a se slzami radosti padla před apo-
štolem na zem a políbila jeho železné okovy. Vyprávěla Pavlovi, jak 
ji matka týrala, jak na ni snoubenec naléhal a jak se v tom všem 
ještě silněji přimkla k Pánu. Svatého Pavla ze statečnosti dívky na-
plnila velká radost. Kristův vězeň ji požehnal a pochválil za její víru. 
Nazval ji svou první dcerou, kterou zrodil skrze hlásání evangelia, 
a poučoval ji jako otec dceru: „Možná si ještě plně neuvědomuješ, 
jaké privilegium jsi od Ježíše dostala a jak velmi tě odměnil. Ztratit 
tuto šanci, že Mu můžeš zcela patřit, by byla největší tragédie, jaká 
by tě mohla v životě potkat. Pán ti dal milost rozhodnout se pro 
nejvyšší a nejčistší ideál, který navíc tímto životem nekončí. 
Dostala jsi stejné povolání jako Kristovi apoštolové. Každému 
z nich Ježíš řekl: ‚Pojď za mnou!‘ Oni opustili všechno a šli za 
Ním. Díky jejich poslušnosti se víra v Ježíše Krista rozšířila a 
nesmrtelné duše nacházejí spásu. Buď vytrvalá na této cestě až 
do konce, třeba i za cenu mučednické smrti.“

Když Teoklia uviděla, že její dcera zmizela, poslala pro Tamira a 
spolu ji hledali, dokud ji nenašli ve věznici u Pavla. Vyvedli ji odtud 
a oznámili prefektovi města, co se stalo. Tamir vyžadoval, aby apo-
štola popravili. Prefekt proto předvolal Pavla, ale protože na něm 
nenašel žádnou vinu hodnou smrti, přikázal, aby ho zbili a vyhnali 
z města. Tehdy apoštol Pavel s Barnabášem, Oneziforem a někte-
rými jinými bratry byli nuceni Ikonium opustit. Neutíkali však jen 
kvůli prefektovi, Teoklii a Tamirovi, ale i kvůli jiným, kteří chtěli za 
kázání Božího slova Pavla zabít (Sk 14,2–6).
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Vyšli z Ikonia a zastavili se nedaleko města na jednom kopci, 
protože se chtěli dozvědět, co bude s Teklou. Několik dní se tam 
za ni modlili a postili, aby ji Pán posílil a dal jí milost vytrvalosti ve 
víře. Prefekt dlouho napomínal Teklu, aby byla poslušná své matce 
a vrátila se ke svému snoubenci, ale ona mu na to nic neodpovídala. 
Teoklia se proto své dcery zřekla a vymáhala po prefektovi, aby ji dal 
upálit jako výstražný příklad ostatním dívkám, které neposlouchají 
své matky a zřekly se víry v bůžky předků. Prefekt Teklu dlouho 
přesvědčoval, aby se podřídila matce, ale když zůstala neoblomná, 
odsoudil ji tak, jak si to Teoklia přála, k upálení.

Nanosili množství suchého dříví, sena, slámy a vše poskládali 
na velkou hromadu. Chtěli na ni Teklu vyvést, ale ona nečekala, 
přežehnala se svatým křížem a s radostí vystoupila na vrchol vstříc 
plamenům. Naplnila ji velká touha být spálena ne fyzickým ohněm, 
ale ohněm lásky k Ježíši Kristu. V tu chvíli se ale spustil tak prudký 
déšť a silné krupobití, že zcela uhasil oheň a prefekt i všichni lidé 
z této podívané co nejrychleji utekli. Tekla vyšla z ohně, který ji ani 
trochu neuškodil. Opustila matku a šla hledat svého duchovního 
otce, apoštola Pavla. Nedaleko města ji uviděl apoštolův učedník, 
který šel koupit chléb, a zavedl Teklu na kopec, kde přebývali. Když 
ji uviděli živou a zdravou, všichni se velmi zaradovali a děkovali 
Bohu, že zachoval svou otrokyni bez újmy.

Apoštol Pavel s Barnabášem pak kázali evangelium v Antiochii 
Syrské a šla tam za nimi i Tekla. Jednomu z předních mužů toho 
města, Alexandrovi, se ale velmi zalíbila a chtěl si ji vzít za ženu. 
Dlouho ji k tomu přemlouval, ale ona se mu vyhýbala, jak mohla, 
a utíkala před ním. Alexandr byl ještě mladý a bohatý a jeho život 
byl naplněn všemožnými nečistými pohanskými zvyky. Jednoho dne 
zase uviděl Teklu uprostřed města a vrhl se jí kolem krku. Začala ze 
všech sil křičet: „Nedotýkej se mne! Jsem otrokyně Boží! Zřekla jsem 
se svého snoubence, copak si myslíš, že se tvým svodům poddám?“ 
Roztrhla mu oděv, vyrvala se mu z rukou a zahanbila ho tak před 
všemi lidmi. Alexandra tím velmi rozhněvala, a když se dozvěděl, že 
je Tekla křesťanka, nechal ji předvést před prefekta města.

Prefekt zjistil, že je cizinka, a tím více ji přesvědčoval, aby si 
Alexandra vzala. Když viděl, jak je Tekla neoblomná a jak radikálně 
stojí na svém, začal ji nutit, aby se zřekla Krista. Nepodřídila se a 
prefekt ji odsoudil k předhození dravé zvěři. Udal dvě příčiny: věří 
v Krista a odmítá sňatek. Měla být takto usmrcena až na druhý den, 
a proto ji na noc dali na starost jedné ženě z královského rodu, jmé-
nem Tryfena. Měla se ještě pokusit Teklu přemluvit, aby se odřekla 
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Krista a vzala si Alexandra. Tekla strávila s Tryfenou v duchovním 
rozhovoru celou noc.

Na druhý den Teklu vyvedli, aby se stala potravou dravé zvěře. Na 
tu podívanou se sešlo velmi mnoho lidí. Vypustili zvěř, ale ta se svaté 
ani nedotkla. Z dravé zvěře se před mučednicí staly pokorné ovce. 
Jedna část lidu začala chválit Boha, kterého Tekla všude hlásala, ale 
jiní říkali, že je čarodějka. Prefekt rovněž nazval Teklu čarodějkou 
a rozkázal, aby ji na druhý den předhodili ještě hladovější zvěři. Na 
noc dal znovu Teklu na starost Tryfeně, která se velmi zaradovala, 
jak uviděla Teklu živou.

Nastalo ráno a Teklu opět vedli na popravu. Zvířata do té doby 
úmyslně nekrmili. Tryfena, která již uvěřila svědectví Tekly a obrá-
tila se k pravému Bohu, ji doprovázela a plakala, že tak dobrou a 
svatou dívku bez jakékoliv viny odsoudili k smrti. Na Teklu vypustili 
hladové a rozdrážděné šelmy, lvy, tygry a medvědy. Zvěř ale před ní 
sehnula své hlavy. Jedna lvice přišla až ke svaté, sklonila hlavu a 
lízala jí nohy. Vidělo to mnoho lidí a všichni začali silným hlasem 
volat: „Veliký je Bůh, kterého Tekla hlásá!“ Jen mučitele se tento 
zázrak nedotknul a rozkázal hodit děvče do jámy naplněné jedova-
tými hady a škorpióny. Když však i odtud vyšla bez jakékoliv újmy, 
všichni, kteří to viděli, byli ohromeni.

Tehdy trýznitel rozkázal přivést dva silné býky, Teklu k nim při-
vázat a pak zvířata pálit rozžhaveným železem, aby se zběsile roz-
běhli každý jiným směrem. Jen co ale začali býky pálit, rozběhli se 
a provazy, jimiž k nim byla mučednice přivázaná, se roztrhly jako 
pavučina a Tekla zůstala na svém místě, aniž by jí jakkoliv ublížili. 
Až tehdy začal udivený prefekt poznávat Boží moc, která byla za 
dívkou. Předvolal si Teklu a řekl jí: „Kdo jsi? Jaká je to s tebou síla, 
že ti nic nemůže uškodit?“ Odpověděla mu: „Jsem otrokyně živého 
Boha.“ Prefekt se polekal Boha, který Teklu chránil a vydal příkaz: 
„Teklu, otrokyni Boží, propouštím na svobodu.“

Tekla se vrátila do domu Tryfeny a všechny naplnila veliká radost z 
jejího propuštění. Děvče tam zůstalo nějaký čas, hlásalo evangelium a 
mnoho lidí přivedlo k víře v Krista. Znovu našla apoštola Pavla, přija-
la jeho požehnání a zůstala na opuštěném místě na jedné hoře blízko 
Seleukie na řece Kalykadnus.1 Tam žila v postu a na modlitbách. Po 
čase se o ní dozvěděli lidé a začali za ní chodit. Skrze její modlitby byli 
uzdravováni a ona je učila víře v našeho Pána Ježíše Krista. Tekla na 
tom místě žila mnoho let a přivedla na cestu spásy velké množství lidí.

1 dnes Silifke v Turecku na řece Göksu
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Místní léčitelé a čarodějové byli naplněni hněvem a záviděli Tekle, 
protože lidé se svými nemocemi a soužením už nechodili za nimi, 
ale za ní a ona jim nezištně pomáhala. Šarlatáni najali lotry, aby 
Teklu zabili. Když se k ní přiblížili, zeptala se jich: „Co chcete, děti?“ 
Lotři začali Boží otrokyni urážet zlými slovy. Tekla pochopila jejich 
úmysl a začala utíkat. Hnali se za ní, a když ji už téměř doháněli, 
spravedlivá zvolala k Pánu Ježíši, aby ji zachránil. Vběhla do hlu-
boké jeskyně s rozvětvenými chodbami a ta se jí stala ochranou a 
zároveň i hrobem jejímu tělu. Tam ve svých 90 letech odevzdala 
svou duši do Božích rukou.

Svatá Tekla během svého andělského života na hoře oslavila 
Boha mnoha zázraky a mnoho lidí obrátila ke Kristu, proto se jí říká 
„rovná apoštolům“. Hrob sv. Tekly se stal hned po její smrti místem, 
kam přicházeli poutníci ze všech stran a modlili se na něm. Na jejích 
svatých ostatcích se děly velké Boží zázraky uzdravení nemocných, 
a proto nad jejím hrobem zanedlouho vystavěli chrám, jehož základy 
se zachovaly dodnes.

Svatý Petr, který byl dříve celníkem
viz str. 525
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SVATÁ EUFROSINA ALEXANDRIJSKÁ

V 5. století žil v Alexandrii boha-
tý muž významného rodu jménem 
Pafnucius. Měl zbožnou, bohabojnou 
manželku, která však byla neplodná. 
Oba se tím velmi rmoutili. Stále se 
modlili k Bohu, aby jim požehnal a 
dal jim potomka. Postili se, modlili, 
rozdávali almužnu chudým, přináše-
li ji do chrámů a monastýrů a rovněž 
obcházeli poutní místa a prosili, aby 
Bůh naplnil jejich touhu.

Jednou Pafnucius přišel do mo-
nastýru, o kterém slyšel, že v něm 
žije svatý igumen. Rozmlouval s ním 
a přesvědčil se, že je to skutečně 
tak. Vyprávěl mu proto, jaký prožívá 
smutek z bezdětnosti. Velmi ho pro-

sil, aby se za něj a jeho manželku pomodlil. Pán modlitby vyslyšel 
a požehnal manžely dceruškou. Rodiče se velmi radovali z jejího 
narození a stále za ni Bohu děkovali. Při křtu svatém nazvali děťátko 
Eufrosina, to znamená radostná. Pafnucius pak často přicházel do 
monastýru, protože si igumena velmi vážil i jeho modliteb a také 
rozhovory s ním mu přinášely velký duchovní užitek.

Když bylo děvčátku 12 let, zemřela jí matka. Otec sám vychovával 
a učil svou dcerušku Písmu svatému. Brzy svým chápáním a zna-
lostmi udivovala všechny, kteří ji znali. Mnoho urozených a bohatých 
občanů usilovalo o to, aby ji získali jako manželku pro svého syna. 
Pafnucius jim ale odpovídal: „Jak bude chtít Pán, tak se i stane.“

Když Eufrosina dovršila 18 let, otec ji zasnoubil s jedním velmi 
ctnostným mladíkem. Dokonce už s jeho rodiči ustanovili den, kdy 
jejich děti uzavřou sňatek. Mezitím šel Pafnucius se svou dcerou 
s dary do monastýru k igumenovi, který se mu stal milujícím otcem, 
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a řekl mu: „Zde je plod tvých modliteb, má dcera. Přivedl jsem ji 
k tobě, ctihodný otče, aby ses za ni pomodlil. Chci ji vdát za jednoho 
mladíka.“ Igumen jí požehnal, usedli a vedli s Pafnuciem duchovní 
rozhovor. Igumen přitom zároveň vyučoval dívku o kráse cudnosti 
a mnoho jí pověděl o čistotě a pokoře, o bázni Boží a lásce k Bohu. 
Ona jako velmi učenlivá vše uchovala ve svém srdci.

Na radu igumena Pafnucius zůstal tři dny s dcerou v monastýr-
ském domě pro hosty. Celý ten čas Eufrosina poslouchala čtení a 
církevní zpěvy a obdivovala život zasvěcený Bohu. V duchu si říkala: 
„Blažení lidé! Žijí tu jako andělé a po tomto životě budou spolu s an-
děly přebývat.“ Její srdce začala naplňovat horlivost a láska k Bohu 
a zatoužila následovat svatý život mnichů. Když odcházeli domů, 
Eufrosina padla k nohám igumena a prosila: „Prosím tě, otče, pomodli 
se za mě, aby Bůh spasil mou duši.“ Igumen jí požehnal slovy: „Bože, 
ty znáš člověka ještě dřív, než se narodí. Ty sám se postarej o svou 
otrokyni. Kéž je hodna cti spolužití se všemi, v nichž máš zalíbení.“

Eufrosina, zapálená láskou k Bohu, se rozhodla opustit tento 
hříšný svět a žít kvůli Ježíši Kristu ve svaté čistotě. Bála se však, 
aby jí v tom její otec nebránil, protože byla jeho jedinou útěchou. 
Chtěl jí zanechat veškerý svůj majetek, který byl velmi velký. Blížil 
se den památky zakladatele monastýru. Igumen pozval dobrodince 
Pafnucia, aby oslavili toto výročí společně. Když otec na několik dní 
odjel, dcera se rozhodla tajně opustit dům. Přemýšlela: „Když půjdu 
do ženského monastýru, otec mě najde a vezme zpět domů.“ Eufro-
sina se proto připravila dlouhou modlitbou, oblékla si mužský oděv 
a vydala se do mužského monastýru, aby se o ní nikdo nedozvěděl.

Odešla z domu pozdě večer, skryla se na jednom místě a ráno, 
když její otec už monastýr opustil, přišla k monastýrské bráně, za-
klepala a řekla vrátnému, že je eunuch z místodržitelského paláce a 
chce mluvit s igumenem. Igumen vyšel, Eufrosina před ním padla na 
zem, on ji pozvedl, pomodlil se a zeptal: „Proč jsi k nám přišel, mla-
díku?“ Eufrosina mu odpověděla: „Byl jsem, otče, eunuchem v místo-
držitelově paláci a uslyšel jsem Boží hlas, a proto jsem přišel, abych 
s vámi žil.“ Igumen odpověděl: „Jestli jsi připraven zříkat se sebe, 
být pokorným a poslušným, pak s námi zůstaň.“ Zeptal se mladíka, 
jak se jmenuje a Eufrosina odpověděla, že její jméno je Smaragdus. 
Igumen ji přijal a dal pod ochranu stařičkému mnichovi Agapitovi.

Když se Pafnucius vrátil domů, svou dceru už tam nenašel. Za-
čal se vyptávat otroků a otrokyň, kde je Eufrosina, nikdo to však 
nevěděl. Sluhové ji hledali po cestách, v sousedních domech, na 
břehu moře i na lodích. Obešli mnoho ženských monastýrů, polí i 
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pouští, hor i jeskyní, všude Eufrosinu hledali, ale nenašli ji. Smutní 
se vrátili domů. Její otec prožíval velkou starost a bolest, že nemohl 
svou dceru najít a nevěděl, co se s ní stalo. Všichni pro ni plakali, 
jako by zemřela. V té době Smaragdus, a vlastně Eufrosina, začal 
žít životem zasvěceným Bohu. Bratři obdivovali přísnost jeho života 
a poznali, že tento mladík, který ctnostmi předběhl i věkem staré 
mnichy, je vyvolen Bohem. Po nějakém čase mu igumen dovolil žít 
v samotě, takže se s nikým kromě starce Agapita nevídal.

Pafnucius šel plný smutku do monastýru, který nejčastěji na-
vštěvoval. Padl igumenovi k nohám a s pláčem zvolal: „Nevím, kde je 
má dcera a co se s ní stalo, zda ji někdo unesl, či se s ní stalo nějaké 
jiné neštěstí!“ Když to igumen slyšel, znepokojil se, zavolal všechny 
bratry a řekl: „Pomodlete se, bratři, k Pánu, aby nám dal poznat, co 
se stalo, anebo kde přebývá dcera našeho přítele a dobrodince Paf-
nucia.“ Bratři se postili a modlili celý týden, ale nedostali od Pána 
žádné zjevení. Tehdy igumen začal Pafnucia utěšovat: „Věz, že bez 
Boží vůle nespadne ani jeden ptáček na zem, ne tak tvá dcera. Bez 
Jeho vůle se nic neděje. Možná si tvá dcera vybrala lepší úděl, a 
proto nám Bůh o ní nic nezjevil. Pokud by se jí stalo něco zlého, Pán 
by nám to ukázal.“ Tato slova Pafnucia utěšila v jeho zármutku a 
on začal děkovat Bohu. Pak se vrátil do svého domu, každý den se 
upřímně modlil a pomáhal chudým a potřebným.

Po nějakém čase Pafnucius znovu navštívil monastýr a prosil o 
modlitbu: „Modli se za mě, otče, neboť mě neopouští smutek ze ztráty 
mé dcery. Když na ni myslím, ještě více se jitří rána v mém srdci a 
obnovuje se bolest duše.“ Když igumen viděl velký stesk otce po své 
dceři, utěšoval ho a vzpomenul si na mnicha, který by mu mohl 
pomoci, aby přišel na jiné myšlenky. Řekl Pafnuciovi, že je v mo-
nastýru mladý, ale velmi ctnostný mnich Smaragdus. Šli do jeho 
cely, aby se společně pomodlili a aby otec našel útěchu ve slovech 
svatého mnicha.

Když Eufrosina uviděla svého otce, poznala ho a oči se jí zalily 
slzami. Aby ji otec nepoznal, zastínila si kapucí tvář. Po společné 
modlitbě Smaragdus utěšil Pafnucia a řekl, aby svou bolest dal 
přesvaté Bohorodičce, neboť ona je naší matkou a nikdy nás v sou-
žení neopustí. Ještě mu řekl, že je třeba vše přijímat v pokoře a za 
všechno Bohu děkovat. Pafnucius se rozhovorem se Smaragdem 
povzbudil, děkoval igumenovi za to, že ho seznámil s tak svatým 
mnichem a naplněn radostí se vrátil domů.

Smaragdus prožil v tom monastýru 38 let. Žil zbožně, zachovával 
mnišská pravidla a horlivě se modlil k Bohu. Stařičký Pafnucius 
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často monastýr navštěvoval, až mu jednou řekli, že mnich Sma-
ragdus umírá. Pafnucius spěchal do jeho cely. Když vešel, uviděl, 
že Smaragdus leží velmi nemocen a už blízek smrti. Stařičký otec 
velmi zesmutněl a začal plakat. Když to Smaragdus viděl, začal jej 
uklidňovat: „Smrt je jen přechodem do nového života, přecho-
dem do věčnosti. Všichni jednou zemřeme, hlavní je být na ten 
den připraven. Prosím tě, proto, zůstaň v monastýru tři dny a modli 
se se mnou.“ Pafnucius zůstal v monastýru a celý ten čas se snažil 
co nejhorlivěji modlit za spásu své duše i za spásu jiných duší, a 
obzvlášť se modlil za Smaragda.

Nastal třetí den a Bůh Eufrosině zjevil, že dnes ji povolá na věč-
nost. Zavolala k sobě otce a řekla mu: „Protože ses horlivě modlil 
k Bohu a prosil, abys uviděl svou dceru, Bůh vyslyšel tvé modlitby. 
Já jsem Eufrosina, tvá dcera. Jsem ta, kterou jsi tak dlouho hledal. 
Kvůli lásce Boží jsem zanechala tebe, můj otče, všechno své dědictví 
i snoubence a přišla jsem sem tak, že jsem utajila, kdo ve skutečnosti 
jsem. Prosím tě však, nedopusť, aby někdo jiný dával do pořádku mé 
tělo, a udělej to jen ty sám. Ještě tě prosím, vykonej můj slib, který 
jsem dala otci tohoto mnišského společenství. Když jsem prosila, aby 
mě sem přijal, řekla jsem mu, že mám velký majetek a přinesu ho 
sem. Udělej to, můj otče, a odevzdej to, co zůstalo, tomuto mnišskému 
společenství a modli se za mě.“ To byla poslední slova svaté panny.

Stařec vykřikl a s pláčem padl dceři k nohám. Mniši uslyšeli vý-
křik a seběhli se tam z obav, co se stalo. Když se od stařičkého otce 
dozvěděli celou pravdu, začali vzdávat chválu Pánu, předivnému 
ve svých svatých. Teprve teď plným jasem zazářily všechny ctnosti 
sv. Eufrosiny.

Jeden mnich v tom monastýru byl slepý na jedno oko. Přišel 
k ostatkům svaté, dotkl se jich a hned prohlédl. Jak bratři uviděli 
takový zázrak, velebili našeho Pána Ježíše Krista a svatou Boží 
otrokyni Eufrosinu.

Otec svaté panny, který za svůj život už téměř všechen majetek 
rozdal chudým, chrámům a monastýrům, přinesl po pohřbu své 
dcery do monastýru, ve kterém Eufrosina žila, část, která mu ještě 
zůstala. Vykonal tak závěť dcery a sám přijal mnišské roucho. V té 
cele, kde zemřela ctihodná Eufrosina, prožil ještě deset let. Dosáhl 
velké svatosti a potom přešel do věčnosti. Byl pochován vedle hrobu 
své dcery. Církev jej zařadila mezi svaté a uctívá památku sv. Paf-
nucia 15. února.
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SVATÝ JAKUB Z NISIBIS

Město Nisibis1 leželo na hra-
nici Římské říše s Persií, která 
tehdy odváděla Římanům daň. 
V tomto městě se narodil sv. Ja-
kub. Rozhodl se pro osamocený 
život v pustině a usadil se proto 
vysoko v horách.

V té době se nerozumní lidé 
klaněli modlám a vzdávali bož-
skou úctu bezduchým kame-
nům, ale pravou úctu k Bohu 
znevažovali, a dokonce nená-
viděli ty, kteří opouštěli jejich 
bláznovství a obraceli se k pra-
vé víře. V Persii byl tehdy nově 
vysázený sad svaté víry. Svatý 

Jakub opustil pustinu a šel do Persie, neboť ho toužil vidět a chtěl 
se zasadit o šíření pravé víry, nakolik to bude možné.

Po cestě narazil na potok. Nějaká děvčata tam prala a posmívala 
se jemu i Bohu. Na jeho slovo vyschl pramen, z něhož vytékal potok, 
takže v potoce pak už nebyla ani kapka vody. Černé vlasy děvčat se 
hned proměnily v šediny. Když to děvčata uviděla, polekala se a hned 
to běžela všem oznámit. Obyvatelé viděli tento zázrak, šli za sv. Jaku-
bem a velmi ho prosili, aby se nad nimi slitoval a vrátil jim vodu. Sva-
tý se pomodlil k Pánu a pramen opět vydával vodu jako dříve a naplnil 
potok. Lidé svatého také prosili, aby i šediny jejich dcer změnil na čer-
no a předčasnou starobu na mladost. On se ptal na ty dívky, kde jsou, 
ale jelikož se nenašly a ani jedna nepřišla s pokáním, svatý poznal, že 
není vůle Boží, aby o to Boha prosil, a proto jim vlasy zůstaly šedivé.

Svatý Jakub se stal svědkem, jak perský nespravedlivý soudce 
vynesl nad nevinným člověkem nespravedlivý rozsudek. Zarmoutil 
se kvůli takové nespravedlnosti a odhalil bezbožnost soudce, při-
čemž velkému kameni, který ležel poblíž, přikázal, aby se rozbil a 
rozsypal na prach. Ti, kteří to viděli, se polekali. Naplnila je bázeň a 
nespravedlivý soudce poznal svůj hřích. Začal činit pokání, změnil 
svůj rozsudek a vydal druhý, spravedlivý.

Proto byl proti své vůli obyvateli svého rodného města Nisibie 
zvolen biskupem; sám o tak vysokou hodnost neusiloval, naopak 

1 dnes Nusaybin na hranicích Sýrie a Turecka
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vymlouval se a odmítal ji, ale nakonec ho věřící donutili ji přijmout. 
Musel sice změnit svou poustevnickou samotu na přebývání ve měs-
tě, ale svou stravu a oděv nezměnil. Místo bylo jiné, ale životní řád 
zůstal tentýž. Na novém místě setrvával v půstu a modlitbách a pra-
coval ještě usilovněji než dříve, neboť myslel na sirotky a vdovy, při-
mlouval se za utlačované, všem pomáhal a všechny vedl k ctnostem.

Svatý Jakub byl také obdarován dary Ducha svatého.
Jednoho dne šel do jedné vesnice, po cestě k němu přistoupili 

žebráci a začali prosit o almužnu na pohřeb zesnulého. Ukázali 
přitom na mrtvého muže, který ležel u cesty. Ve skutečnosti však 
mrtvý nebyl, jen to předstíral. Když totiž žebráci zdálky uviděli, že 
jde biskup, nařídili jednomu z nich, aby předstíral, že je mrtvý, aby 
si tímto podvodem vyprosili u biskupa větší almužnu. Biskup Ja-
kub jim dal náležitou almužnu a pomodlil se za zesnulého, aby mu 
Bůh odpustil jeho hříchy a jeho duše byla vzata tam, kde přebývají 
spravedliví, a šel dál. Když odešel, přátelé toho, který předstíral, že je 
mrtvý, mu řekli, ať už vstane, ale on dál nehybně spočíval na zemi, 
protože skutečně zemřel a ležel tam bez duše. Když žebráci uviděli, 
že jejich lež se stala pravdou, utíkali za svatým, padli mu k nohám 
a vyznali svůj hřích. Příčinu lži svedli na svou bídu a prosili, aby 
jim odpustil a aby se duše mrtvého vrátila do těla. Svatý biskup se 
modlil s vírou k Bohu a stal se druhý zázrak — mrtvý ožil.

Biskup Boží Jakub se v roce 325 zúčastnil Nicejského koncilu.
Po smrti císaře Konstantina I. Velikého († 337) zaútočil na město 

Nisibis perský král Šápúr II. a obléhal ho. Podařilo se mu pomocí 
říčního proudu narušit hradby města. Bůh však pro modlitby bis-
kupa Jakuba město zázračně zachránil. Objevily se mouchy, jejichž 
kousnutí bylo tak krutě bolestivé, že lidé, ale ani koně ho nemohli 
strpět, pokaždé se splašili, trhali otěže a utíkali. Pro Peršany byly 
mouchy a komáři velmi těžkým a nesnesitelným zlem, horším než 
tisíce ozbrojených válečníků. Zločinný král viděl, že se zbytečně na-
máhal, protože jeho armáda je poražena mouchami a komáry a byl 
zcela zmaten. Když navíc uviděl, jak po městských hradbách chodí 
Boží muž, biskup Jakub, myslel, že je to král, protože se mu zdálo, 
že je oděn v královském purpuru a že na hlavě se mu oslnivě leskne 
královská koruna. Rozhněval se na své vyzvědače, kteří mu tvrdili, 
že ve městě král není, a potrestal je smrtí. Odstoupil od města a 
uprchl do své země, hnán mouchami a komáry.

Svatý Jakub až do svého stáří v pokoře sloužil Bohu i Kristovu 
stádu a pak roku 350 spočinul v Pánu.

(Jeho památka se slaví v západní církvi 15. června.)
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SVATÝ APOŠTOL A EVANGELISTA JAN

Svatý Jan apoštol byl synem rybá-
ře Zebedea. Jeho matka se jmenovala 
Salome. Byl jedním z učedníků Jana 
Křtitele. Ve svém evangeliu napsal 
o svém prvním setkání s Ježíšem. 
Jan Křtitel svědčil o Ježíši, že On je 
Beránek Boží, Jan spolu s Petrovým 
bratrem Ondřejem šli za Ním a toho 
dne u Něj zůstali. Po tomto setkání 
s Ježíšem Jan toužil stát se učední-
kem Kristovým a tak se i brzy stalo. 
Na volání Spasitele opustil všechno, 
co měl (Mt 4,21–22). Ježíš Kristus 
nazval Jana a jeho bratra Jaku-
ba Boanerges, to znamená „synové 
hromu“ (Mk 3,17). Tak jako hrom je 
slyšet daleko, tak bylo mezi národy 
slyšet jejich kázání Božího slova.

Jan byl mezi apoštoly nejmladší. 
Byl milovaným učedníkem Pána. Svatý Řehoř Nysský vysvětluje: 
„Jan byl díky své velké čistotě, hoden vyšší a větší lásky.“ Ve vážných 
situacích Ježíš bral s sebou Jana, Petra a Jakuba. Byli s Ježíšem, 
když uzdravil tchyni sv. Petra, když vzkřísil Jairovu dceru, když se 
proměnil na hoře Tábor i tehdy, když se na Olivové hoře potil krví. 
Petra a Jana Pán poslal, aby připravili poslední večeři a během této 
večeře byl Jan Spasiteli nejblíže, naklonil se až k Němu (J 13,23). 
Svatý Jan Zlatoústý říká: „Od Krista Jan načerpal takovou moudrost, 
jakou se nepodařilo získat nikomu ze smrtelných lidí.“

Když Ježíš Kristus umíral pro naši spásu, tehdy Jan jako jediný 
z apoštolů stál spolu s Matkou Boží pod křížem. Tím dokázal svou 
velkou lásku k Ježíši i to, že je jeho pravým učedníkem. Tam, na 
Golgotě, prožil smrt spolu s Kristem, své nekrvavé mučednictví. 
Přijal tam od Spasitele Jeho závěť z kříže. Když Ježíš spatřil matku a 
vedle ní učedníka, kterého miloval, řekl matce: „Ženo, hle, tvůj syn!“ 
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Potom řekl tomu učedníkovi: „Hle, tvá matka!“ V tu hodinu ji onen 
učedník přijal k sobě (J 19,26–27). V řeckém originálu se používá 
termín eis ta idia (eis — do, ta idia — vlastní), tedy přijal ji v sebe, 
do svého vlastního. V tomto historickém momentu Jan přijal Marii 
nejen proto, aby se o ni staral, on ji duchovně přijal do hlubiny své 
bytosti, až tam, kde se duch odděluje od duše. Šlo o naplnění Božího 
zaslíbení: „Dám vám nové srdce.“ (Ez 36,26) Tím novým srdcem je 
nová Eva, nová žena, přesvatá Bohorodička.

Když Marie Magdaléna v neděli zrána zvěstovala apoštolům, že 
Ježíšovo tělo v hrobě není, Petr s Janem běželi k hrobu. Jan tam 
doběhl první, uviděl prázdný hrob a plátna, která ležela na svém 
místě. Hned uvěřil v Kristovo vzkříšení (J 20,8). Když apoštolé lovili 
ryby na Tiberiadském jezeře, Jan jako první poznal Ježíše stojícího 
na břehu. Tehdy řekl Petrovi: „To je Pán!“ (J 21,7)

Apoštol Jan byl svědkem nanebevstoupení Páně a po seslání 
Ducha svatého spolu s Petrem hlásal v Jeruzalémě Krista ukřižo-
vaného. Tehdy také vyvstala potřeba zachovat v písemné formě svě-
dectví o životě našeho Spasitele. Tento úkol apoštolé svěřili Janovi 
a Matoušovi. Během několika dní modliteb a práce byla napsána 
dvě evangelia. Evangelium Janovo je nazýváno pneumatickým ne-
boli duchovním. Obsahuje zářivé výšiny tajemství víry. Evangelis-
tu Jana proto zobrazují s orlem — orel létá vysoko nad zemí. Ve 
svém evangeliu podává důkazy Kristova božství a toho, že Ježíš je 
slíbený Mesiáš. Každý, kdo v Něj uvěří, dostává v Jeho jménu věčný 
život (J 20,31). Bez napsaného slova by světová misie, k níž je Pán 
poslal, byla nemožná. Velmi rychle by se začaly rozšiřovat různé 
nepřesnosti a překrucování a také obráceným židům z diaspory by 
chyběl živý pramen Kristovy nauky, podle něhož by mohli Ježíše ve 
svém životě následovat a svědčit o Něm jiným.

O dalším životě sv. Jana nám vypráví Skutky apoštolské a církev-
ní tradice. Petr s Janem byli po uzdravení chromého farizeji společně 
uvězněni. (Sk 3) Později šli společně do Samaří, aby kladli ruce na 
ty, kteří se obrátili a které diákon Filip pokřtil (Sk 8).

Apoštol Jan žil v Jeruzalémě, kde věřící byli jedno srdce a jedna 
duše a kde měli všechno společné (Sk 2,42–45; Sk 4,32–34). Du-
chovní matkou této církve byla matka Ježíšova. Jan ji od umírají-
cího Ježíše přijal za matku nejen pro sebe, ale i pro celou církev. 
Matka Ježíšova přešla do nebe v době, kdy se apoštolé shromáždili 
v Jeruzalémě na první církevní sněm (rok 49).

O sv. Janovi máme další zprávy z mimobiblické literatury. Po 
apoštolském sněmu (Sk 15) šel do Malé Asie. Janova misie začala 
z těžkých zkoušek. Loď, na níž se apoštol plavil spolu se svým učed-
níkem Prochorem, ztroskotala. Svatý Jan strávil několik dní a nocí 
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v moři. Zůstal naživu jen Božím zázrakem. Velká vlna ho vyhodila 
na souš. Zázračným způsobem se zachránil i Prochor.

Apoštol Jan konal misii v různých částech Malé Asie. Její počátek 
v jednom asijském městě byl spojen se zvláštní událostí. Majitelkou 
městských lázní tam byla zámožná žena jménem Romana. V těchto 
lázních byl démon, který každého roku zadusil jednoho člověka, 
který se tam myl. Démon dostal tuto moc, protože když se lázně 
budovaly, pohané pod základy na radu žreců zaživa zakopali chlapce 
a děvče. (Pozn.: Dodnes se v Jižní Americe, např. v Bolívii, prodávají 
na městském trhu malé vysušené lamy, které lidé zakopávají do zá-
kladů jako oběť démonu Pačamamě, když si chtějí postavit domek. 
Do základů vysokých paneláků už ale nestačí přinést Pačamamě 
v oběť zvíře. Místní šamani uvádějí pomocí opiátů do bezvědomí 
nějakého bezdomovce či nic netušícího cizince a pak ho zaživa za-
kopou do základů jako rituální oběť démonu Pačamamě. Neplatný 
papež Bergoglio intronizoval tohoto démona v roce 2019 v chrámu 
sv. Petra ve Vatikánu. Je to znak zrady Krista a hluboké apostaze. 
Šlo o ohavnost zpustošení na místě svatém [srov. Mt 24,15].)

Jednoho dne běs v lázních zabil chlapce jménem Domnus, syna 
městského prefekta Dioskorida. Když se o tom otec dozvěděl, ze žalu 
zemřel. Tato zpráva se okamžitě roznesla po celém městě. Apoštol 
však svou modlitbou vzkřísil mrtvého Domna. Romanu, které patřily 
lázně, naplnila hrůza. Apoštol jí svědčil o Ježíši a ona přijala pravou 
víru. Svatý Jan pak vzkřísil i Dioskorida a vyhnal z toho místa dé-
mona. Všichni tři, Dioskorides, Domnus i Romana, uvěřili v Ježíše 
Krista a nechali se pokřtít. Bázeň spočinula na všech lidech a velmi 
se divili tomu, co se stalo. Apoštol žil v Dioskoridově domě, utvrzoval 
ve víře nově obrácené a učil je křesťanskému životu.

Když jednou pohané slavili svátek nečisté bohyně Artemidy, apo-
štol je hlasitě napomínal a káral, že místo Boha uctívají běsa. Roz-
hněvaný dav po něm začal házet kamením. Kristův učedník pozvedl 
ruce k nebi a země se najednou tak silně rozehřála, že dvě stě mužů 
hned padlo mrtvých. Podobně Bůh kdysi potrestal Kóracha a Dáta-
na i jejich společníky. Jejich usmrcení rovněž provázel mimořádný 
úkaz, jak uvádí 4. kniha Mojžíšova (Num 16,31n). Ostatní ovládl 
strach a začali se kát. Jan se s vírou pomodlil a Bůh mrtvé vzkřísil. 
Tehdy všichni, kteří tam byli, uvěřili v Ježíše a nechali se pokřtít. 
Kristův příkaz apoštolům: „Démony vyhánějte, nemocné uzdravujte, 
mrtvé křiste,“ (Mt 10,8) plnil při své misii i svatý apoštol Jan.

Běs, který sídlil v chrámě Artemidy, viděl, že se lidé obracejí od 
tmy ke světlu a chtěl proto zničit Boží dílo. Vzal na sebe podobu vojá-
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ka, sedl si vedle cesty a hořce plakal. Ti, co kolem něj procházeli, se 
ho ptali, odkud je a proč tak pláče. Démon odpověděl: „Jsem strážce 
věznice v Caesareji Palestinské. Měl jsem hlídat dva čaroděje, Jana a 
Prochora. Byli totiž odsouzeni k smrti za množství zlých skutků, které 
spáchali. Oni se však svým čarodejnictvím osvobodili z pout a v noci 
utekli z vězení. Prefekt mě teď chce zahubit. Já jsem ho ale prosil, 
aby mi ještě dovolil je najít.“ Démon dokonce ukázal úřední listinu, 
která dosvědčovala jeho slova, a měšec zlata, který sliboval dát tomu, 
kdo Jana zabije. Jeho slova vyvolala mezi lidem pobouření. Lidé se 
vrhli na Jana a na jeho učedníka a vedli je do chrámu Artemidy. 
Apoštol se ale pomodlil k Pánu a ve jménu Ježíše Krista modle při-
kázal, aby spadla tak, že nikoho nezraní. Velké množství lidí pak 
uvěřilo v Ježíše Krista. Tak velké zázraky činil Bůh rukama apoštolů!

Potom sv. Jan konal misii v Efezu a okolí až do roku 94. Zde 
hlásal Krista nejprve apoštol Pavel, v letech 55–56. Když byl Pavel 
uvězněn, místo něho působil v Efezu jeho žák Timoteus. Pokud by už 
v té době byl v Efezu i svatý apoštol Jan, Pavel by se v listě Timoteovi 
odvolával i na jeho přítomnost. O apoštolu Janovi se však apoštol 
Pavel nezmiňuje ani slovem. Apoštol Jan přišel do Efezu teprve po 
roce 67. Z druhé a třetí kapitoly Apokalypsy se dozvídáme, že Jan 
řídil sedm církví: efezskou, smyrenskou, pergamskou, thyatirskou, 
sardskou, fi ladelfskou a laodicejskou.

Do okruhu jeho učedníků náležel i 
sv. Polykarp a sv. Ignác Antiochijský.

Do vyhnanství na ostrov Patmos 
poslal apoštola Jana z Říma císař Do-
mitian (81–96). Svatý Jan před něj byl 
předveden v roce 94. Za vyznání Krista 
zde byl bit a byl mu podán kalich plný 
smrtícího jedu. Jed mu však neuškodil 
podle Kristových slov: „... a vypijete-li 
něco smrtícího, nijak vám to neublíží.“ 
Hodili ho tedy do kotle s vroucím ole-
jem. Z Boží vůle ale i odtud vyšel bez 
nejmenšího zranění. Císař už více ne-
měl odvahu vztáhnout na Jana ruce, 
a odsoudil ho proto k vyhnanství na 
ostrov Patmos blízko břehů Malé Asie 
v Egejském moři. Sem Jana doprovázel 
jeho učedník Polykarp.

Během plavby Jan pokřtil všechny, 
kteří s ním pluli na lodi. Bůh prostřed-
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nictvím jeho modliteb činil veliká znamení a zázraky. Vyvedl z moře 
utopeného mládence a vzkřísil ho, svou modlitbou zastavil bouři, 
později uzdravil jednoho z vojáků, který byl zachvácen střevní cho-
robou, a mořskou vodu proměnil na sladkou.

Když dopluli k ostrovu Patmos, Myron, tchán prefekta ostrova, 
vzal Jana a Polykarpa do svého domu. Myron měl syna jménem 
Apolonides. Ten měl v sobě běsa, který předpovídal budoucnost, 
proto ho všichni měli za proroka. Když Jan vstoupil do Myronova 
domu, Apolonides utekl do jiného města. Odtamtud poslal otci dopis, 
v němž psal, že Jan je čaroděj a že ho svými čárami vyhnal z domu, 
takže se nemůže vrátit, dokud nebude Jan zahuben. Myron spěchal 
za prefektem, svým příbuzným, a oznámil mu, co se stalo. Prefekt dal 
Jana svázat a chtěl ho předhodit dravé zvěři. Jan ho však požádal, 
aby mu dovolil poslat k Apolonidovi svého učedníka. Poslal mu po 
něm dopis, v němž bylo napsáno: „Já, Jan, apoštol Ježíše Krista, 
Božího Syna, přikazuji nečistému duchu, který žije v Apolonidovi: Ve 
jménu Otce i Syna i Ducha svatého vyjdi z Božího stvoření a už do něj 
nikdy nevcházej, ale mimo ostrov sám přebývej v pustých místech.“

Když s tímto poselstvím Polykarp přišel za Apolonidem, běs 
z něho okamžitě vyšel. Apolonidovi se vrátil jeho vlastní rozum a 
vrátil se. Nešel však hned domů, běžel do vězení za Janem, padl mu 
k nohám a děkoval mu, že ho vysvobodil od nečistého ducha. Když 
přišel domů, všem vyprávěl, jak do něj v dětství vešel démon, a že 
to on mu řekl, aby utekl před apoštolem a lhal mu, že ho chce Jan 
zabít. Když to všichni slyšeli, Myron se svou rodinou uvěřili v Pána 
Ježíše a nechali se pokřtít. Pak se obrátil i prefekt Laurentius se 
svou manželkou Chrispis, synem a všemi služebníky. Laurentius 
se dokonce vzdal svého úřadu, aby mohl svobodněji sloužit Bohu.

Jan v Myronově domě prožil tři roky, hlásal Boží slovo a učinil mnoho 
znamení mocí Ježíše Krista. Uzdravoval nemocné, vyháněl běsy, mod-
litbou rozbořil Apollónův chrám a mnoho těch, kteří uvěřili, pokřtil.

Během svého života musel Kristův apoštol nejednou zápasit se 
služebníky ďábla, kteří se ho snažili morálně i fyzicky zničit. Jedním 
z nich byl čaroděj Cynops. Žil na pustém místě s nečistými duchy. 
Poslouchali ho, protože v něm byla velká satanská síla. Všichni, co 
žili na ostrově, ho měli za boha. Apollónovi žreci se na Jana velmi 
rozhněvali za to, že rozbořil Apollónův chrám a obracel lidi ke Kristu. 
Prosili proto čaroděje, aby pomstil zneuctění jejich bohů. Mág něko-
likrát posílal démony, aby Kristova apoštola zabili, ale Jan jménem 
Ježíše Krista svazoval běsy a vyháněl je z ostrova.

To Cynopse rozzuřilo, vstal a šel do města. Začal před lidmi před-
vádět své čáry a jakoby jimi vzkřísil tři mrtvé. Ve skutečnosti to jen 
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démoni vzali na sebe jejich podobu. Lidé volali: „Veliký jsi, Cynopsi, 
a nikdo není větší než ty!“ Jana málem ubili k smrti. Mág chtěl ve své 
pýše ještě více ponížit apoštola a ukázat svou moc. Stával se nevidi-
telným a pak vešel do moře. Jan se pomodlil, aby ho Pán potrestal. 
Tehdy Cynops ztratil ďábelskou moc a utopil se. Lidé tři dny čekali 
čaroděje na břehu moře, protože nevěděli, že se utopil. Z žízně a hla-
du až zemdleli. Tři děti dokonce zemřely. Kristův učedník jim znovu 
začal svědčit o Ježíši, vzkřísil mrtvé děti a uzdravil nemocné. Všichni 
přítomní uvěřili a nechali se pokřtít. Na Patmosu apoštol Jan napsal 
Zjevení — jedinou prorockou knihu Nového zákona. Ta je pro nás, 
křesťany posledních časů, mimořádně aktuální. Popisuje se v ní 
budoucí osud Kristovy církve i pronásledování, která na ni čekají. 
Apoštol píše o urputném boji věřících s antikristem a jeho stoupenci, 
který však po dílčích prohrách skončí vítězstvím církve a Kristovým 
druhým příchodem.

V roce 96, místo Domitiana, který byl zabit, usedl na císařský 
trůn dobrý císař Nerva (96–98). Hned udělil svobodu všem odsou-
zeným za víru v Krista.

Tehdy se apoštol Jan vrátil do Efezu, kde dále sloužil k dobru 
církve. Živý apoštolský duch nehasl ani v jeho stařeckém věku. 
Svatý stařec stále hořel plamennou láskou ke Kristu Spasiteli a také 
k nesmrtelným duším. Hlásal jim pravdu, chránil od nebezpečí a 
stále a odvážně jim sloužil v jejich duchovních potřebách. Už tehdy 
se objevily hereze ebionitů a gnostiků, kteří popírali božství Ježíše 
Krista a pokládali jej za obyčejného člověka. Svatý Jan plál nená-
vistí k falešným naukám, protože ničily podstatu spásy darovanou 
nám za cenu krve našeho Pána Ježíše Krista. Bojoval proti bludům 
slovem i perem. Na konci svého života napsal tři poselství, v nichž 
brání základní pravdu víry, a to: Ježíš je pravý Bůh a jediný Spasitel.

V Efezu varoval bludaře Cerintha a hrozil mu Božím trestem. 
Také je známá událost, kterou uvádí sv. Klement Alexandrijský, o 
obrácení mládence, který byl pokřtěn a svěřen biskupovi do péče, 
ale dostal se mezi lupiče a stal se jejich vůdcem. Svatý Jan ho opět 
přivedl skrze kajícnost k Bohu.

Milovaný učedník Kristův Jan přežil všechny apoštoly. Byl svěd-
kem zničení Jeruzaléma — vykonání Božího soudu nad nevěřícím 
židovským národem. Apoštol se dožil i těch časů, kdy se církev Boží 
začala šířit po celé Římské říši i daleko za jejími hranicemi. Za vlády 
imperátora Trajána (98–117) se rozloučil s učedníky a pokojně ukon-
čil svůj život. Mistr nakonec přišel k svému milovanému učedníkovi 
a vzal ho do svatého nebeského města, jehož slávu mu dal poznat 
už tady na zemi na ostrově Patmos.
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SVATÝ MUČEDNÍK KALISTRÁT A DRUHOVÉ

Svatý mučedník Kalistrát byl 
římským vojákem a sloužil koncem 
3. století v legii vojevůdce Persentina. 
Sám Kalistrát pocházel z Kartága.1 
V tomto pluku byl křesťanem jen on 
sám, všichni ostatní vězeli v temnotě 
pohanství. Svatou víru mu předal jeho 
otec a jeho otci děd, praděd a prap-
raděd jménem Neokor, který sloužil 
u vojska ještě za Pontia Piláta. Byl 
svědkem utrpení našeho Pána Ježíše 
Krista v Jeruzalémě a viděl všechny 
zázraky, které se staly při Jeho smr-
ti a vzkříšení. Tehdy se i on obrátil 
a uvěřil v Krista. Přijal křest svatý 
od samotných apoštolů, vrátil se do 
svého domu a všichni jeho příbuzní 
se rovněž obrátili. Vyprávěl jim o Je-
žíši Kristu všechno, co sám na vlastní 
oči viděl, i to co od apoštolů slyšel.

Tento poklad víry, který nelze ukrást, přijal i Kalistrát. Také on 
obracel, koho mohl a tajně hlásal Ježíše Krista. Vojáci ho bedlivě 
sledovali, aby se dozvěděli, je-li opravdu křesťanem nebo ne, proto-
že ho už začali podezřívat. Když byl Kalistrát se svým vojevůdcem 
v Římě, získali důkaz, že vyznává křesťanskou víru. Měl totiž zvyk 
vstávat každou noc na modlitbu a tajně se dlouho modlit.

Jedné noci se modlil a někteří z vojáků, kteří odpočívali blízko, 
slyšeli, že často vzývá Ježíšovo jméno. Tak se přesvědčili, že je sku-
tečně křesťan. Kristův voják pozvedal v modlitbě své ruce a pomalu, 
s úctou vyslovoval Boží jméno — Jehošua. Od svého otce a děda 

1 starodávný fénický přístav v Severní Africe, současný Tunis
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věděl, že právě tak Krista nazývala Přesvatá Bohorodička i apošto-
lové. Při této modlitbě zcela otvíral své nitro Bohu. Myšlenkou se 
držel Božího jména a vírou si uvědomoval Jeho moc, že před Ním 
„musí pokleknout každé koleno na nebi i na zemi“ (Fp 2,10). I kdyby 
prožil jakkoliv těžký den, po modlitbě vždy Kalistráta naplnila Boží 
moc. Tak připravoval své srdce k poslední nejdůležitější bitvě, a to 
otevřeně vyznat svou víru a zemřít za ni.

Následující den oznámili vojevůdci Persentinovi, že Kalistrát vy-
znává křesťanskou víru. Vojevůdce si hned Božího vyznavače zavolal 
a zeptal se: „Je pravda, co o tobě říkají ostatní vojáci?“ Kalistrát od-
pověděl: „Nevím, co o mně říkají, vím jen, že jsem nic zlého neudělal.“ 
Persentinus přikázal vojákům, aby před ním zopakovali svá slova a 
oni ještě dodali: „Jen mu přikaž, ať přinese oběť bohům, a hned se 
dozvíš, kdo je a jaká je jeho víra.“

Vojevůdce přikázal Kalistrátovi přinést oběť bohům a poklonit se 
jim. Svatý odpověděl: „Klaním se jen jedinému pravému Bohu, 
který z ničeho stvořil celý svět. Jak učí Písmo svaté: ‚Všichni 
bohové pohanů jsou démoni. Modly pohanů, stříbro a zlato, 
dílo rukou lidských.‘ Z Písma jsem se naučil věřit v Boha, 
který žije na nebi, a Jemu přináším oběť chvály. Žalují na mě 
proto, že uctívám pravého Boha, a ne mnoho falešných bohů? Měli by 
na mě žalovat, kdybych byl zbabělec a utíkal před tváří protivníka. 
Ničím takovým jsem se ale, Persentine, neprovinil. Proč posloucháš 
pomluvy a stavíš mě před soud proto, že moje víra je jiná než vaše?“

Na ta slova vojevůdce s hněvem odpověděl: „Teď není čas na 
krasořečnění, teď je čas těžkých muk a krutých trestů, které brzy 
podstoupíš, pokud se nepodřídíš a nepřineseš oběť bohům, kterým 
se klaní i sám císař. Copak nevíš, že jsem krutý a mohu druhého 
zastrašit už jen hlasem či pohledem?“ Kalistrát odvětil: „Pokud tvá 
zuřivost a skřípění zubů i vzbuzují strach, je to jen strach časný. 
Existuje však i věčný strach a věčné skřípění zubů, jehož se bojím, a 
už jen vzpomínka na ně mě naplňuje hrůzou.“

Tu už vojevůdce nemohl ovládnout svou zuřivost. Rozkázal roz-
táhnout Kalistráta za ruce a nohy a bez milosti ho bít. Mučedník 
statečně trpěl a modlil se: „Bezbožní osidlo mi nastražili, avšak já 
jsem se od Tvých přikázání neodchýlil. Nedej, abych se jim stal před-
mětem posměchu, ale posilni mě, Pane. Dej mi sílu vydržet ta muka a 
posilni mého ducha.“ Mučitel rozkázal zastavit mučení a vyhrožoval 
mu: „To je počátek tvé odměny za tvou neposlušnost, Kalistráte. 
Radím ti, abys udělal to, co ti přikazuji a tak uniknul větším mukám, 
jež tě čekají. Přísahám při bozích, že jestliže se nepokoříš císařskému 
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rozkazu, kati rozsekají tvé tělo na kousky, psi budou lízat tvou krev a 
staneš se pokrmem pro lvy.“ Kalistrát odpověděl: „Doufám v živého 
Boha, že mě osvobodí z tlamy lva a spasí mou duši, která jediná Ho 
v celé této legii zná. Doufám v Něho, že On nejen mě samotného, ale 
i jiné vezme z tohoto vojska k sobě a dá se jim poznat.“

Ta slova rozlítila vojevůdce ještě víc a nařídil, aby po zemi roz-
sypali ostré střepy, vláčeli po nich Kalistráta a působili tak jeho 
zraněnému tělu ještě větší bolest. Kristův bojovník statečně snášel 
i tato muka. Persentinus rozkázal, aby mu vložili do hrdla trychtýř 
a lili do něj vodu jako do koženého měchu. Když to udělali, trýznitel 
řekl: „Nepřineseš-li oběť bohům, Kalistráte, hned tě hodím do moře. 
Bojím se totiž, abys nesvedl i jiné vojáky.“ Mučedník odpověděl: „Ty 
bezbožníku, snažíš se, aby se nezmenšilo stádo tvého otce ďábla? 
Doufám v Boha, že toto stádo obrátím ke Kristu, utvrdím v pravé víře 
a uprostřed tohoto města vybuduji chrám.“ Vojevůdce soptil hněvem 
a vykřikl: „Zlořečený ničemo! Tvůj život visí na vlásku, a ty chceš 
stavět chrám a ještě druhé přivádět k svému Bohu?“

Přikázal, aby přinesli kožený vak, mučedníka do něj zavázali 
a uvrhli do moře. Sám vojevůdce stál na břehu spokojen, že vidí 
mučedníkův konec. Vak však v moři z Božího úradku narazil ostrý 
kámen a roztrhl se. Kalistráta vzali na záda dva delfíni a opatrně 
ho vynesli na břeh. Mučedník radostně zazpíval: „Sestoupil jsem i 
do mořských hlubin a neutopil se, neboť Pán slyší mou modlitbu a 
z hlubiny mě zázračně vytahuje! Vysvlékls mě z žíněného roucha, 
opásal jsi mě radostí.“ (Ž 68; 30,12)

Zatímco Kalistrát radostným hlasem zpíval, mnoho vojáků na-
plnil úžas. Padli mu k nohám a prosili, aby je osvobodil od běsov-
ského svodu a přivedl ke Kristu, svému Bohu. Bylo jich 49. Kalist-
rátovi řekli: „Ano, my jsme poznali, že tvůj Bůh je velký a pravdivý, 
protože tě zázračně vysvobodil z mořských hlubin!“ Svatý mučed-
ník odpověděl: „Můj Pán Ježíš Kristus neodmítá ty, kteří k Němu 
přicházejí, naopak, On říká: ‚Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte 
a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.‘“ Pozvedl ruce 
k nebi a začal se modlit: „Pane, Ty, který žiješ na nebesích a shlížíš 
na pokorné, pohleď na toto malé stádo a zachovej je od všeho zla. 
Ochraň je od ďábla i od mučitele Persentina, neboť Tobě jedinému 
patří sláva navěky!“

Jakmile vojevůdce spatřil, co se děje, byl ohromen a řekl: „Ten 
muž je plný čarodějné moci! Z moře vyšel bez jakékoliv újmy a teď, 
jak řekl, svedl i mé vojáky!“ Pak se obrátil k mučedníkovi a vykřikl: 
„Zničím tvé čáry, Kalistráte! Brzy uvidíš, kdo je Persentinus, služebník 
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velkých bohů, a kdo Ukřižovaný, kterého ty uctíváš a v něhož marně 
doufáš.“ Pak usedl na soudnou stolici a nařídil, aby všechny vojáky, 
kteří se obrátili ke Kristu, nemilosrdně bili, a to tak krutě, až jim 
roztříští klouby. Oni všichni jako jedněmi ústy volali: „Pane Ježíši 
Kriste, buď naším pomocníkem a dej nám sílu vytrvat až do konce, 
neboť trpíme pro Tvé jméno! Zachovej našeho učitele Kalistráta, aby-
chom Tě skrze něj ještě více poznali, Tebe, jediného Boha!“

Když se zloba Persentina trochu utišila, přikázal přestat s muče-
ním a odtáhnout vojáky — mučedníky — do vězení, dokud nevymys-
lí, co s nimi udělat. Propadl velkému smutku, že se jeho pluk zmenšil 
o padesát vojáků. Kalistrát v temnici mezitím vyprávěl vojákům o 
Bohu. Začal od stvoření světa a hříchu Adama, až po Kristovo vtělení 
a Jeho vykupitelskou smrt na kříži i slavné vzkříšení. Pověděl jim o 
posledním soudu, který čeká každého člověka, o budoucím životě, 
o odměně pro spravedlivé a trestu pro hříšné v pekle. Tím je posílil 
k mučednické smrti.

Dalšího dne vojevůdce zasedl k soudu, nechal vyvést z vězení 
všechny vojáky spolu s Kalistrátem a začal k nim výhrůžně pro-
mlouvat: „Pověz mi, Kalistráte, i vy ostatní, přinesete oběť bohům, 
abyste se zachránili od těžkých muk, anebo budete i dále vzpurní?“ 
Mučedník odpověděl: „Odpovídám za sebe: neodvrátím se od mého 
Pána až do posledního dechu, až do smrti! Oni ať mluví sami za sebe, 
zeptej se jich a uslyšíš, co ti poví.“

Vojevůdce se obrátil k nim: „Vy, oklamaní, co povíte?“ Odpověděli 
mu: „My jsme křesťané, vyznáváme jediného Boha, který stvořil nebe 
i zemi, věříme v Něho i v Jeho jednorozeného Syna, našeho Pána 
Ježíše Krista i v Ducha svatého.“ Jakmile vojáci vyznali svou víru, 
vojevůdce je rozkázal silně bít. Potom dal rozkaz, aby jim svázali 
ruce a nohy a hodili je do nedalekého jezera. Ve chvíli, kdy už je 
měli utopit, se Kalistrát modlil k Bohu: „Pane, ať se tato voda stane 
pro Tvé služebníky křestní koupelí, aby mohli přijmout život věčný 
jako dědictví!“

Hodili je svázané do vody, a tu se jim najednou rozvázala pou-
ta, stáli ve vodě a nesmírně se radovali ze svého křtu. Tehdy se 
ukázaly vítězné věnce, sestupovaly z nebe a bylo slyšet hlas: „Buď 
odvážný, Kalistráte! Pojď i se svými bratry do věčných příbytků.“ Po 
těchto slovech nastalo velké zemětřesení. Blízko jezera stála modla 
pohanského bůžka, ta při zemětřesení spadla a rozsypala se na 
prach. Když ještě jiní vojáci slyšeli hlas a viděli zemětřesení, obrátili 
se k Bohu. Bylo jich 135.
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Persentinus jim už nic neudělal, protože se bál vzpoury a ne-
pokojů v celé legii. Jen prvních 49 i s Kalistrátem rozkázal znovu 
uvrhnout do žaláře. V ní Kristův bojovník Kalistrát promlouval ke 
svým bratřím ve víře: „Vidíte, bratři, Ježíš vám ve své velké dobrotě 
daroval křest svatý. Za to náleží Bohu velký dík. Vstaňme a po-
modleme se k Němu.“ Všichni společně vstali a pozvedli ruce i oči 
k nebi a Kalistrát se modlil: „Pane Ježíši, Ty chceš, aby všichni lidé 
byli spaseni a přišli k poznání pravdy. Tys nás vytrhl z tlamy lva a 
povolal k věčnému životu. Učiň nás hodnými zemřít za Tebe, našeho 
Boha, a dej nám milost, abychom neposkvrnění a čistí stanuli před 
Tvou svatou tváří a poklonili se Tobě, který jsi požehnaný navěky.“

Když nastala noc, Persentinus poslal do temnice vojáky s meči 
a ti Kristovy vojáky sťali. Tak všichni společně přijali mučednickou 
smrt za Krista. Sto třicet pět vojáků, kteří uvěřili v Ježíše, vzali je-
jich svatá těla a důstojně je pochovali. Nad jejich hroby vybudovali 
chrám. Tak se naplnilo slovo sv. Kalistráta, které řekl Persentinovi: 
„Uprostřed tohoto města vybuduji chrám.“ V tomto chrámu bylo 
slaveno jméno našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista. Jemu 
budiž sláva na věky věků! Amen.

BLAHOSLAVENÁ ELEONORA PROVENSÁLSKÁ

Eleonora, dcera provensálského 
hraběte Ramona Berenguera V., se 
provdala za anglického krále Jind-
řicha III. Plantageneta. Manželství 
bylo šťastné. Eleonora byla zbožná, 
ctnostná a dobrotivá. Dovedla těšit 
manžela ve strastech, které musel 
zakoušet od odbojné šlechty. Když 
roku 1272 král zemřel, Eleonora 
opustila hluk světa a odebrala se 
do klášterní samoty. Tam žila jako 
pokorná řeholnice ještě devatenáct 
let. Zemřela roku 1291.

(Její svátek se slaví 21. února.)
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SVATÝ PAPEŽ HILARIUS

Papež Hilarius řídil církev v 
letech 461–468. Urovnal spo-
ry mezi galskými a španělskými 
biskupy, když někteří z nich se 
snažili rozšířit svou pravomoc 
na úkor jiných. Biskupům napsal: 
„Pán od nás nečeká, že budeme 
statečně rozšiřovat panství, ale že 
budeme statečně získávat duše.“

Císařský úředník Filoteus pod-
poroval různé sekty. Když se jed-
nou císař Anthemius se vší slávou 
ubíral do svatopetrského chrámu, 
papež ho očekával u dveří. Zástu-
py ztichly a napjatě čekaly na uví-
tací řeč. Papež promluvil: „Císaři, podporovat sektářství je hřích a 
toho hříchu se zde dopouštějí tvé úřady. Nevejdeš ke hrobu sv. Petra, 
dokud neodpřísáhneš, že tvoji lidé nikdy nebudou smět podporovat 
sektářské snahy.“ Císař, překvapen touto neohrožeností, přísahal.

(Jeho svátek se slaví 28. února.)

Svatý Metoděj křtí knížete Bořivoje a Ludmilu
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SVATÝ MUČEDNÍK A KNÍŽE VÁCLAV,
ČESKÝ PATRON

Svatý Václav se narodil 
roku 903 na tvrzi Stochově jako 
nejstarší syn českého knížete 
Vratislava I. a jeho manželky 
Drahomíry. Byl velmi nadaný 
a bystrý. Zpočátku jej vychová-
vala jeho babička sv. Ludmila. 
Vedla ho k bázni Boží, cvičila v 
křesťanských ctnostech a dbala 
o to, aby si pod vedením kněze 
Kaicha osvojil znalost slovan-
ského jazyka slovem i písmem.

Václav věřil v Boha celým 
srdcem, a proto měl i pravou 
křesťanskou lásku k bližnímu. 

Činil dobře chudým, sytil lačné, ujímal se sirotků, podporoval služeb-
níky Boží. Rád přisluhoval knězi při svaté liturgii a sám připravoval 
obětní dary chleba (prosfory). Rovněž bylo třeba, aby dědic trůnu znal i 
latinský jazyk a obřad, který byl v západních zemích běžný, a proto byl 
poslán na hrad Budeč, kde ho kněz Vincenc učil znát latinské knihy.

Když roku 921 zemřel kníže Vratislav, shromáždil se všechen lid 
země a zvolil Václava vévodou. Byl ale ještě nezletilý, proto místo 
něj vládla nějaký čas jeho matka Drahomíra. Václav se ujal vlády 
roku 923. Tehdy mu bylo dvacet let. Čechy byly na pokraji záhuby. 
Václav zachránil svou statečností a moudrostí celistvost i nezávis-
lost české země. Osvědčoval hned na počátku své vlády mírnost a 
v upřímné zbožnosti se vyznačoval i křesťanskou pokorou. Z toho 
někteří lechové1 mylně soudili, že nemá tolik statečnosti, jako míval 
jeho otec Vratislav.

1 vyšší vrstva bohatých zemanů
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Svatý kníže, i když dosedl na trůn, zachovával zbožné zvyklosti, 
které si v mládí oblíbil. Obzvlášť rád připravoval vlastníma rukama 
prosfory — obětní chléb. V Čechách v té době nebylo ještě vykoře-
něno pohanství a mnozí páni a šlechtici obětovali modlám. Svatý 
Václav jako otcovský kníže křesťanského lidu pohrdal modloslužbou 
a naopak přisluhoval knězi při svaté liturgii.

Zvláště zlický vévoda Radislav začal osnovat intriky proti mladé-
mu knížeti a škodit jeho krajinám. Václavovi nezbývalo, než táhnout 
do pole proti hrdému nepříteli. U Žitoměře1 se schylovalo k bitvě. 
Zde se ukázala lidská statečnost i otcovská láska mladého knížete 
k poddanému lidu. Zželelo se mu nevinné krve, která se měla kvůli 
odbojnému Radislavovi prolévat na obou stranách. Jako pravý otec 
svého lidu a křesťanský hrdina neváhal vydat v sázku vlastní život, 
aby ušetřil nevinnou krev. Před tváří obojího vojska vyzval Radislava 
na rytířský souboj, aby ten z nich, kdo v zápase zvítězí, byl hlavním 
knížetem v Čechách. Pyšný Radislav přijal toto vyzvání jen proto, 
aby si odmítnutím neudělal hanbu.

Zahájený zápas hned ale skončil vítězstvím Václava. Radislav totiž 
uviděl na Václavově přilbici zářící kříž a po boku mladého knížete 
anděly, kteří odbojnému vévodovi hrozili. Ochromený strachem se-
skočil z koně, padl na kolena a prosil Václava za odpuštění. Svatý 
kníže mu odpustil a řekl: „Vrať se domů v pokoji, měj dost na svém, 
já od tebe nic nežádám.“

Panovačný německý císař Jindřich I. Ptáčník pořádal společné 
zasedání a pozval i knížete Václava. Václav se ale zdržel v chrámu 
Páně a všichni byli nuceni čekat na jeho příchod. Císař se nad tím 
rozmrzel a nařídil, aby až Václav vstoupí, mu nikdo ze shromáž-
děných nevzdal hold. Jakmile však císař spatřil Václava, hned se-
stoupil z trůnu, kráčel mu vstříc, sám mu vzdal hold a posadil ho 
na čestné místo vedle sebe. Ostatní shromáždění žasli nad touto 
uctivostí a po skončené poradě se císaře ptali, proč tak náhle změ-
nil svůj úmysl. Císař odpověděl: „Nemohl jsem jednat jinak, jakmile 
Václav vstoupil, uviděl jsem na jeho čele zářivý kříž a po jeho boku 
dva anděly.“ Tímto zjevením byl Jindřich natolik zasažen, že nabídl 
světci svou pokladnici, aby si z ní vybral několik klenotů, které se 
mu zalíbí. Václav si ale vzal jen rámě svatého mučedníka Víta.

Svatý Václav se skvěl nejkrásnějšími ctnostmi, živou vírou, nad-
přirozenou láskou k Bohu, vroucí zbožností, panickou čistotou, 
odříkavostí, pokorou, spravedlností, smířlivostí a neúnavnou horli-

1 nyní Štolmíř, u Českého Brodu
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vostí o věčné i časné blaho svého lidu. Zbožný život knížete Václava 
nebyl mnohým lechům a vladykům1 po chuti. Mnozí z nich byli 
buď pohané, nebo povrchní křesťané, toužili po nevázaném životě 
a chtěli se Václava zbavit.

Bratr Boleslav, údělný pšovský kníže, se z touhy po trůnu přidal 
ke spiklencům. Byl prudký a ctižádostivý. Spiklenci mu namlouvali, 
že je pro trůn způsobilejší než Václav a neostýchali se lživě tvrdit, že 
mu Václav ukládá o život. Boleslav se přiklonil k jejich zločinnému 
záměru a pozval bratra na 27. září do Boleslavi, kde se měla konat 
památka posvěcení kostela sv. Kosmy a Damiána. Kníže Václav, 
třebaže dobře věděl, jaké úklady se proti němu chystají, pozvání 
přijal a odebral se s družinou do Boleslavi. V noci se dlouho a zbožně 
modlil, zpíval žalmy, až nakonec unaven usnul.

Té noci se také sešli spiklen-
ci, pozvali k sobě Boleslava a ra-
dili se: „Půjde na jitřní, tehdy jej 
chytíme.“ Když pak ráno zvonili 
na jitřní, Václav uslyšel zvon a 
řekl: „Sláva tobě, Pane, že jsi mi 
dal dočkat se tohoto rána.“ Vzal 
obuv, umyl se a šel na jitřní. 
Boleslav přikázal kněžím chrá-
mu sv. Kosmy a Damiána, aby 
neumožnili Václavovi vejít do 
chrámu. Kněz chrámu proto, 
jakmile spatřil Božího muže při-
cházet, zavřel chrámové dveře. 
Boleslav spěchal za Václavem. 
Václav ho uviděl a pozdravil se 
s ním: „Buď zdráv, bratře!“ Bo-
leslav máchnul mečem, Václav 
meč zachytil a řekl: „Jak neob-
ratně si počínáš, abys mne ra-
nil,“ a srazil Boleslava na zem 

se slovy: „Ať je ode mne daleko, aby se má ruka poskvrnila 
bratrovou krví.“ Vrátil mu meč a pospíchal do kostela. Boleslav 
křičel: „Druhové, druhové! Kde jste kdo? Špatně pomáháte svému 
pánu v úzkosti!“ Tu se vyřítil celý zástup s meči a oštěpy! Spiklenci 
Česta a Tira Václava zranili. Hněvsa přiskočil a probodl ho mečem. 

1 nižší zemani
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Václav vypustil duši se slovy: „Bůh ti to odpusť, bratře!“ Stalo se 
to dne 28. září roku 929.

Mučednická krev, která potřísnila chrámovou stěnu, nemohla 
být ani za dlouhý čas žádným snažením úplně setřena.

Když se Boleslav dopustil bratrovraždy, spěchal do Prahy, aby se 
zmocnil knížecího stolce. Brzy potom se ale zhrozil svého úděsného 
zločinu a obrátil své zatvrzelé srdce k pokání. Jistě se sv. Václav 
u Boha za bratra přimlouval, protože jeho pokání bylo upřímné. 
Kníže Boleslav I. se stal jedním z nejlepších českých panovníků, i 
když pro jeho předešlé skutky, a zvláště pro vraždu svatého bratra, 
mu v dějinách zůstal přívlastek Ukrutný. Lítost nad spáchanou 
bratrovraždou Boleslav projevil už tím, že svého syna, který se mu 
narodil v čase osudného boleslavského posvícení a kterého lid na 
památku těchto nešťastných hodů nazval Strachkvasem, zaslíbil 
Bohu se slovy: „Jestliže tento můj syn zůstane naživu, chci ho z 
celého srdce obětovat Bohu, aby byl duchovním a po celý život slou-
žil Kristu za můj hřích i za lid této země.“ Strachkvas (Kristián) se 
potom stal mnichem v Řezenském klášteře sv. Jimrama. Podobně 
i Boleslavova nejmladší dcera Mlada přijala řeholní roucho a byla 
první abatyší panenského kláštera u sv. Jiří v Praze. Stejně jako 
její bratr Kristián, který se stal mnichem, i ona konala pokání za 
hřích svého otce Boleslava.

V prvních dnech měsíce března roku 938 poslal kající Boleslav 
své kněze a služebníky do Boleslavi, aby vyjmuli tělo sv. Václa-
va z hrobu a převezli do Prahy. Čekal na jejich příchod u potoka 
Rokytnice nedaleko Libně a s lítostivým pláčem přijímal tělesnou 
schránku svatého mučedníka, která byla odtamtud kněžími nesena 
na Pražský hrad a uložena dne 4. března v chrámě sv. Víta po pravé 
straně oltáře svatých apoštolů.

Český lid ctil knížete Václava hned po jeho smrti jako světce a 
Kristova mučedníka i svého mocného přímluvce a ochránce u Boha. 
Toto zbožné uctívání svatého knížete bylo podněcováno divy, jimiž 
Bůh oslavoval jeho hrob. Na hrob sv. Václava přicházeli poutníci z 
Čech i z dalekých zemí a hledali zde nadpřirozenou pomoc v rozlič-
ných potřebách.
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SVATÝ POUSTEVNÍK CYRIAK

Svatý Cyriak pocházel z Korintu. 
Jeho otec Jan byl knězem a sloužil 
v katedrálním chrámu. Jeho matka 
se nazývala Eudoxie. Biskup Korin-
tu Petr byl jejich příbuzným, a když 
uviděl zbožnost a víru mladíka, určil 
ho za lektora.

Cyriak pilně četl svaté knihy a 
mnoho přemýšlel nad Písmem sva-
tým i tajemstvími svaté víry. Rovněž 
když četl životy svatých, hořel du-
chem. Toužil je následovat a zcela za-
světit svůj život Bohu. Když na to my-
slel, vešel v neděli do chrámu a slyšel 
při čtení ze svatého evangelia Kristo-
va slova: „Kdo chce jít za mnou, zapři 
sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj 
mne.“ Ta slova udělala na Cyriaka 
silný dojem, jako by byla určena prá-

vě jemu. Nikomu nic neřekl, vyšel z chrámu, šel na břeh moře, tam 
nasedl na loď a odplul do Svaté země. Bylo mu tehdy osmnáct let.

V Jeruzalémě navštívil svatá místa a pak šel za sv. Eutymiem, 
který na poušti vybudoval mnišskou osadu. Eutymius ho přijal las-
kavě. Poznal, že má mnišské povolání, a za nějaký čas ho oblékl do 
mnišského hábitu. Pak ho poslal nad Jordán za sv. Gerasimem, aby 
se tam pod jeho vedením naučil mnišskému životu. Když sv. Gera-
sim uviděl mladého Cyriaka, přikázal mu nejprve žít ve společném 
monastýru, aby se naučil poslušnosti.

V tom čase Pán učil Cyriaka ctnosti pokory. Když na něj přišla 
řada, aby pracoval v kuchyni se starším bratrem, z neopatrnosti 
rozbil misku. Starší bratr to uviděl a napomenul ho. Za nějaký čas 
Cyriak znovu nechtě rozbil hrnek. Staršího bratra to silně podráždilo 
a s hněvem mu to vytkl. Cyriak byl ještě mladý a neuměl snést ani 
spravedlivou kritiku, protože věc viděl ze svého pohledu. Urazil se na 
bratra, a i když rozumem chápal, že dostal vyhubováno spravedlivě, 
nemohl se smířit s tím, že to starší bratr udělal tak přísně. Vytvořilo 
se mezi nimi tak velké napětí, že se nemohli jeden na druhého ani 
podívat. Ještě k tomu začal ďábel Cyriakovi vnukat sebelítostivé 
myšlenky: „Já jsem to udělal nechtě, jsem proto nevinen a on si na 
mně vylil zlost. Je povinen se mi za to omluvit.“
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Když se s ním pak setkal, hned se mu připomněly bratrovy i dávné 
chyby. Cyriak se snažil s těmito pokušeními bojovat a odhazovat je. 
Chvílemi viděl, že už se jim otevřel, proto hned v duchu činil pokání, 
ale vnímal, že je to jaksi formálně, bez síly, že se de facto nechce 
vzdát své pravdy a udělat krok pokory k svému bratrovi. Duch lži 
mu stále stupňoval pocit bezvýchodnosti, jako by vzájemné soužití 
bylo neúnosným břemenem. Padl s bolestí pod kříž, vyléval své 
srdce před Boží tváří a prosil Pána o pomoc. Modlil se i k přesvaté 
Bohorodičce: „Matko, prosím, přimluv se za mě u svého Syna. Dej 
východisko v této situaci, daruj mi milost k otevřenosti a pravdivému 
pokoření, abych se neuzavřel ve své vlastní pravdě. Ty vidíš, že mě 
ten duch už úplně oddělil od bratra a nemám sílu udělat krok k usmí-
ření. Dej, ať kvůli Ježíši udělám krok víry, krok k usmíření. Pak 
od nás uteče všechna hořkost a urážení se a budeme mít zase rádi 
jeden druhého. Ty jsi plná milosti a tvůj milovaný Syn tě vždy slyší.“

Když se Cyriak tak modlil, vzpomenul si na poučení, které mu 
říkal sv. Gerasim: „Zlý nepřítel hledá jakoukoliv příčinu, skrze niž 
by mohl rozbít vztahy mezi lidmi. Tak duch lži ničí jednotu ve spole-
čenství. Chce, aby bratři byli uzavření, každý sám v sobě a neotvírali 
se jedni před druhými. Pak napětí roste a nakonec dochází k tomu, 
že mniši opouštějí monastýr. Je proto nutné jednat tak, jak říká Pán 
Ježíš: Když tvůj bratr má něco proti tobě, ty jdi nejprve a usmiř 
se se svým bratrem (Mt 5,23–24). Tedy já mám jít první, tře-
baže se cítím nevinen. Může se to zdát nespravedlivé, ale když se 
pokořím, i bratr dostane světlo a naše vztahy se napraví.“

Svatý začal děkovat za světlo a prosil o sílu, aby udělal krok víry. 
Ještě téhož dne šel Cyriak za starším bratrem a odprosil ho. Boží 
milost se dotkla i bratra a on uviděl, že také postupoval nesprávně. 
Vyznali svá provinění před Bohem i před sebou navzájem. Od té 
doby měli oba v duši pokoj a hlavně Cyriak měl zkušenost, že ne-
může zůstávat izolován ve své domnělé pravdě, ale musí dát Ježíši 
vše do světla a udělat krok pravdivé pokory v přiznání své chyby a 
v usmíření se s bratrem.

Ctihodný Cyriak dozrával v pokorného a poslušného mnicha — 
Ježíšova učedníka. Ochotně vykonával všechny služby v monastýru, 
ve dne pracoval a v noci se modlil. Teprve když prošel nutnou očistou 
ve společenství, odešel s požehnáním na samotu a své zkušenosti 
z duchovního boje s hříchem v sobě, světem a ďáblem předával mla-
dým mnichům. Dožil se 109 let života a zesnul v Pánu v roku 557.

(Jeho svátek se slaví 29. září.)
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SVATÝ CHARITON VYZNAVAČ

Ctihodný Chariton pocházel 
z města Ikonium v Lykaonii. Vedl 
ctnostný křesťanský život a byl 
příkladem pro jiné. Císař Aurelia-
nus (270–275) vydal po všech ze-
mích bezbožné nařízení, jímž nutil 
křesťany k modlářství, a ty, kteří 
se nepodřizovali jeho příkazu, při-
kazoval zabíjet. V té době Chariton 
zazářil jako Kristův vyznavač. Jeho 
jako prvního z křesťanů v Ikoniu, 
který se vyznačoval křesťanskými 
ctnostmi, vzali před soud.

Prefekt města se ho otázal: „Proč 
neuctíváš velké bohy, před nimiž 
císař i všechen lid sklání hlavu?“ 
Chariton odpověděl: „Všichni bo-
hové pohanů jsou démoni, kteří 

se ve své pýše chtěli vyrovnat Bohu, a za to byli svrženi z nebe 
do hlubin pekla. Nyní je pošetilí a oklamaní lidé chtějí uctívat 
jako bohy. Oni však, i ti, kteří se jim klanějí, brzy zahynou a 
zmizí jako dým. Proto je neuctívám a věřím v pravého Boha. Jemu 
sloužím a jen Jemu se klaním. On je Stvořitel všeho a Spasitel světa, 
který žije navěky.“ Prefekt řekl: „Již touto svou první troufalou od-
povědí ses stal hodným smrti, neboť ses opovážil urážet nesmrtelné 
bohy, a nás, kteří je uctíváme, jsi nazval pošetilými a oklamanými 
lidmi. Už za to by bylo třeba setnout tvou ničemnou hlavu mečem. Ale 
protože naši bohové jsou velmi trpěliví a nespěchají pomstít potupu, 
která jim byla způsobena, proto i já je následuji a budu k tobě trpělivý 
a hned tě nepopravím. Možná přijdeš k rozumu, zmoudříš a přine-
seš s námi oběť těm, které dnes urážíš, a tak si vyprosíš odpuštění 
za hřích, který ses odvážil spáchat.“
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Chariton nebojácně odvětil: „Jsou-li vaše modly bohové, pak zle 
děláš, když trpíš to, že je znevažuji, neboť každý je povinen bránit 
čest svého Boha a projevovat pro něj horlivost. Věz však, že žádná 
muka mě neoddělí od živého Boha a nepřikloní mě k uctívání nečistých 
model. Já jsem učedníkem prvomučednice Tekly, která v našem městě 
zazářila hrdinstvím mučednictví. Ona byla vedena velkým učitelem, 
svatým apoštolem Pavlem, spolu s nímž dnes říkám: ‚Kdo nás odloučí 
od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo 
hlad, bída, nebezpečí nebo meč?‘“ (Ř 8,35)

Prefekt se svatého snažil přesvědčit: „Kdyby naši bohové nebyli 
bohy, jak ty říkáš, nedali by nám šťastný život ani bohatství, ani 
slávu, ani zdraví.“ Chariton směle vyznal: „Podvádíš sám sebe, 
prefekte, myslíš, že všechno, co máš, máš od tvých lživých bohů. 
Oni mají nohy a nechodí, rukama nehýbou, očima nevidí a jazykem 
nemluví, udeř je mečem, opal je ohněm, budou se ti protivit anebo ti 
snad řeknou, že je to bolí? Nic od nich neuslyšíš, protože v sobě nemají 
život. Jak mohou bídné modly někomu něco dát, když samy nic 
nemají kromě vlastní záhuby? A běsi, kteří se za nimi schová-
vají, nemají bez Božího dopuštění moc dokonce ani nad vepři. 
Všechno dobré, co máš, jsi obdržel od pravého Boha. Bude ti 
to však k odsouzení, protože to nepoužíváš k Boží slávě. A to, 
co ty nazýváš štěstím, je ve skutečnosti neštěstím. Pravdivé 
štěstí dává jen Ježíš Kristus, Syn Boží, kterého Ty znevažuješ. 
On je pravý Bůh a věčný život, proto se tě ptám: jak můžeš být 
šťastný, když Ho odmítáš?“

Po těchto slovech se prefekt rozhněval, vzteky zakřičel a ihned 
přikázal roztáhnout Charitona do čtyř stran a bez milosti ho bít 
býkovci. V mukách, která svatý mužně trpěl, se ho mučitel zeptal: 
„Přineseš oběť nesmrtelným bohům, Charitone, anebo chceš dostat 
více ran?“ Mučedník odpověděl: „Kdybych mohl i tisíckrát zemřít 
pro mého Pána, souhlasil bych s tím, než dočasně žít a klanět 
se démonům.“ Charitona bili tak, až mu tělo odpadávalo od kostí. 
Krev tekla jako řeka a celé jeho tělo bylo jedna rána. Kati ho přestali 
bít, protože viděli, že už je polomrtvý a mysleli, že už brzy zemře. 
Vzali ho a nesli ho do temnice, protože sám už nemohl ani jít, ani 
mluvit, sotva dýchal.

Ve vězení Bůh Charitonovi zázračně zacelil všechny rány. Potom 
byl podruhé předveden před soud a znovu projevil velkou odvahu, 
takže vzbudil v mučiteli ještě větší zuřivost. Přikázal, aby Charitona 
pálili pochodněmi, aby se celé jeho tělo proměnilo na uhel. V těchto 
mukách Chariton děkoval Bohu a pak byl znovu uvržen do temnice.
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V té době byl císař Aurelianus zabit svými blízkými. Po něm usedl 
dna trůn Tacitus (275–276), který pochopil, že smrt jeho předchůd-
ce byla Božím trestem za pronásledování křesťanů. Poslal proto do 
všech částí své říše nařízení, aby všichni křesťané měli svobodu. 
Tehdy nastala všem pravověrným velká radost. Vězni byli propuš-
těni, vyhnanci se vraceli z ciziny, biskupové, kněží i věřící vycházeli 
z pustin a jeskyní, kde se do té doby schovávali, a slavili bohoslužby 
v pokoji. Tehdy byl i vyznavač Chariton propuštěn na svobodu, i 
když nerad, protože více toužil zemřít za Krista, než zůstat naživu. 
Bůh však chtěl jeho život prodloužit k užitku mnohým, aby nejen 
on sám, ale s mnoha dobrovolnými mučedníky, jako otec s dětmi, 
přišel do nebeského království.

Svatý Chariton se tehdy zřekl světa a všeho, co je ve světě, vzal 
svůj kříž a začal žít mnišským životem. Vydal se do Jeruzaléma, aby 
měl vždy před očima Ježíšovo utrpení. Již se blížil k Jeruzalému, 
když tu se dostal se do rukou lupičů. Jelikož u něj nenašli nic cen-
ného, svázali ho, odvedli do své jeskyně a chtěli ho zabít. Předtím se 
ale ještě spěšně vrátili na cestu a vyhlíželi, zda tudy nepůjdou nějací 
lidé, aby je přepadli. Svatého nechali ležet svázaného v jeskyni. 
Jako kdysi v mukách a poutech, tak i teď Chariton děkoval svému 
Spasiteli a byl připraven z Božího dopuštění přijmout jakoukoliv 
smrt. Když se svatý modlil a zcela se odevzdal Boží vůli, do jeskyně 
se doplazil z Božího dopuštění had, našel nádobu s vínem, pil z ní 
a otrávil víno svým jedem. Když se lupiči vrátili, měli velkou žízeň a 
všichni po řadě pili z té nádoby. Potom popadali na zem a v bolestech 
poumírali. Tak je Pán potrestal za jejich hříšný život.

Svatý Chariton se s Boží pomocí uvolnil z pout a našel v jeskyni 
velké množství zlata, které lupiči za mnoho let svými loupežemi na-
shromáždili. Rozdal zlato chudým, chrámům a monastýrům. To, co 
zůstalo, využil k tomu, že vedle jeskyně vybudoval lávru.1 Nacházela 
se asi devět kilometrů od Jeruzaléma. V samé jeskyni zařídil chrám 
a shromáždil tam bratry. Dobrá pověst o svatém životě Charitona se 
roznesla po celém kraji. Mnoho mužů za ním přicházelo a přijímali 
od něj mnišský postřih.

Svatý Chariton často slovem povzbuzoval bratry k následování 
Krista. Jednou, když je shromáždil, začal mluvit o tom, čím i sám 

1 Jedná se o Faránskou lávru (Wadi Fara), první monastýr v Judské poušti.
   Lávra je termín označující velký monastýr (či mnišskou osadu); mniši zde 

žili na samotě v oddělených celách (jeskyních či chatrčích) a čas od času 
se shromažďovali ke společným bohoslužbám a modlitbám.
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žil. Řekl: „Především pamatujte, že podstatou mnišského živo-
ta jak v monastýru, tak i mimo něj, je modlitba. Ještě jednou 
opakuji, že centrem života člověka, který jde za Bohem, má 
být vnitřní modlitba, a to každého dne. Má být naším ohněm lásky 
k Bohu. Na ní je třeba dávat Pánu Ježíši svá utrpení, snahy, strachy i 
obavy. Všechno utrpení a pronásledování nám má posloužit k horlivé 
modlitbě. Během muk a velkých utrpení mi jen modlitba dávala sílu 
všechno vytrpět a za všechno Bohu děkovat. Když Mu děkujeme a 
jsme připraveni s odevzdaností přijmout jakoukoliv smrt, On sám 
bude naším pomocníkem. Proto teď, v čase klidu, využijte, bratři, 
na modlitbě každou chvilinku, odložte všechny starosti a problémy 
a oběma rukama se vírou držte Ježíše. Modlitba je silná zbraň proti 
pokušením a velká ochrana. Peklo dobře ví, jak silná je modlitba, 
proto se všemi možnými způsoby snaží nás od ní odvést. Bratři, 
neunikne hříchu a nepřemůže ho ten, kdo se dostatečně nemodlí. A 
řeknu ještě více: Kdo se nemodlí, nedosáhne věčné spásy. Buďte 
lidmi modlitby! Rádi se modlete, dávejte příklad modlitby a věřte, 
že vaše modlitby budou vyslyšeny. Tady je čas práce, úsilí a boje. 
V nebi bude čas odměny a odpočinku. Pamatujme, že život je krátký. 
Nepromarněme ho! Nepodlehněme podvodu ďábla a neztrácejme zby-
tečně čas zanedbáním podstaty našeho života, kterou je modlitba.“

Bratři měli velký užitek ze slov učitele, vůdce a duchovního otce 
Charitona a příklad jeho svatého života je táhl ke svatosti. Chariton 
byl dokonalý v ctnostech i mnišském hrdinství, rád se postil, byl 
zdrženlivý a práci měl za odpočinek. Chudobu chránil jako bohatství, 
byl pohostinný, milosrdný, plný bratrské lásky, laskavý, mlčenlivý 
a otevřený pro všechny. Pro bratry měl vždy moudré slovo, kterým 
je učil cestě spásy.

Po modlitbě jim říkal, aby se zabývali prací a bděl pozorně nad 
tím, aby žádná hodina neuběhla v nečinnosti, aby ďábel neuviděl 
mnicha bez práce a neulovil ho do svých pastí v lenosti a zahálce, 
která je počátkem hříchu. Učil nevynášet se a chránit se marné 
slávy. Pokoru, lásku, trpělivost, laskavost a všechny jiné mnišské 
ctnosti je učil získávat jako drahocenný poklad, kterým se oboha-
covali. Čistotu je učil chránit jako zornici oka a poslušnosti duchov-
nímu otci se držet až na smrt.

Když se přiblížil čas jeho smrti, svolal igumeny a bratry ze 
všech třech monastýrů, které založil, a řekl jim: „Nadešel čas mého 
odchodu, jak mi ukázal Pán. Vy se, děti, všichni starejte o svou spásu, 
abyste unikli osidlům ďábla a světa a po odchodu z těla byli hodni 
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obdržet od Boha korunu slávy za vaše nekrvavé mučednictví.“ Oni 
zaplakali a říkali: „Opouštíš nás, své děti, otče náš a učiteli?“ Cha-
riton jim odpověděl: „Náš Pán Ježíš Kristus slíbil, že bude s vámi 
nerozlučně až do konce věků a neopustí vás. On je váš otec a učitel. On 
zná každého z vás a nikdy vás neopustí. Jestliže u Něj získám milost, 
budu prosit, aby nikdo z vás nebyl zavržen a aby vás všechny shro-
máždil do jednoho ovčince ve svém království.“ Potom jim požehnal 
a odevzdal svou svatou duši do Pánových rukou. Bylo to v roce 350. 
Všichni otcové pouště za ním plakali a důstojně ho pochovali.

(Jeho památka se slaví 28. září.)

SVATÍ MUČEDNÍCI HYPACIUS A ONDŘEJ

Svatí Hypacius a Ondřej pochá-
zeli z Lýdie. V dětství oba společně 
učili z knih v jednom monastýru 
a ozdobeni ctnostmi se stále více 
upevňovali ve víře. Po dosažení do-
spělosti se Hypacius rozhodl pro 
mnišský život, přebýval v mlčení 
a sloužil Bohu. Ondřej se k užit-
ku lidských duší stal klerikem. Byl 
horlivým kazatelem a následovní-
kem slova Božího a vyučoval křes-
ťany v chrámu. Oba dva byli zdr-
ženliví, pokorní a v lásce k Bohu 
upřímní.

Efezský arcibiskup se dozvěděl 
o jejich ctnostném životě, zavolal 
je k sobě a měl z rozhovoru s nimi 
velký duchovní užitek. Velmi si je 
oblíbil a Hypacia učinil biskupem, 

řka: „Není správné, aby takové světlo bylo schované pod nádobou 
v poušti, ale ať svítí na svícnu biskupské služby a osvěcuje církev 
Božím učením.“ Ondřeje vysvětil na kněze. Oba byli velkými světly 
církvi Boží, osvěcovali lid moudrým učením a čistotou svého života.

Poté, co byzantský císař Lev III. Isaurský (717–741), přijal herezi 
obrazoborectví a vydal příkaz, aby v celé říši byly vyhazovány ikony 

Svatý Ondřej
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z Božích chrámů a aby je nikdo ne-
uctíval, tito svatí učitelé Hypacius 
a Ondřej vystoupili proti obrazo-
borectví a učili lid, aby neposlou-
chal bezbožná císařská nařízení. 
Císař se o nich dozvěděl a rozkázal 
přivést je k sobě. Dlouho je pře-
svědčoval a nutil, aby se odřekli 
uctívání svatých ikon, ale nemohl 
mocnými sloupy církve pohnout. 
Zavřel je proto do vězení, dlouho 
je tam držel a všemožně se snažil 
přivést je k jednotě s ním v here-
zi. Také je nařídil bez milosti bít, 
sedřít jim kůži z hlavy, vousy jim 
potřít smolou a zapálit a pak ještě 
spálit svaté ikony na jejich hla-
vách. Oni to vše statečně snášeli 
a zůstali naživu jen Boží mocí.

Pak je tento šelmě podobný císař, který měl zvířecí jak jméno, 
tak život, přikázal vláčet přes město všem na posměch. Nakonec 
byli zabiti jako ovce a odevzdali své duše do rukou Božích. Zemřeli 
mučednickou smrtí za pravou víru v Krista v roce 730. Jejich svatá 
těla hodili psům, ale věřící je tajně vzali a důstojně pochovali.

(Jejich památka se slaví 21. září.)

Svatý Hypacius
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SVATÝ BISKUP A MUČEDNÍK ŘEHOŘ OSVĚTITEL
A S NÍM 37 MUČEDNIC

Arménie je asijská krajina nad 
Černým mořem. Je prvním státem 
na světě, který prohlásil křesťan-
ství za ofi ciální náboženství. Stalo 
se tak za krále Tiridata III. Veli-
kého v roce 301. Arménie nazý-
vá sv. Řehoře svým věrozvěstem, 
patronem a také svým prvním 
svatým.

Svatý Řehoř pocházel z Persie. 
Narodil se pohanským rodičům. 
Jeho otec Anak, jeden z velkých 
knížat v perské zemi, byl příbuz-
ným arménských i perských krá-
lů. Perský král usiloval o smrt 
arménského krále Chosrova II. 
a Anak byl tím, kdo jeho úmysl 
uskutečnil. Umírající král Chosrov 
rozkázal zabít Anaka s celou rodi-
nou a vojevůdci jeho příkaz hned 

vykonali. Naživu zůstali pouze jeho dva ještě velmi malí synové, 
které ve chvíli největšího nebezpečí skryl jeho příbuzný. Jednoho 
z nich převezli do Persie a druhého, Řehoře, do Římské říše, kde 
také vyrostl. Žil pak v Caesareji Kappadocké.

Tam Řehoř uvěřil v Krista, nechal se pokřtít a stal se věrným Je-
žíšovým služebníkem. Oženil se a měl dva syny, Ortana a Arostana. 
Vychoval je v křesťanské víře. Když vyrostli, Ortan se stal knězem 
a Arostan poustevníkem. Řehořova manželka zemřela brzy po na-
rození dětí. Tehdy začal sv. Řehoř ještě více sloužit Bohu a věnovat 
čas modlitbě.
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Po zavraždění arménského krále Chosrova zůstal jeho syn Tiridat 
v cizině; sloužil v římském vojsku. Bojoval ve válce s Góty a přemohl 
jejich krále. Římský císař ho proto povýšil na trůn jeho otce a učinil 
z něj arménského krále. Řehoř o Tiridatovi uslyšel a vstoupil do jeho 
služeb. Věděl, že jeho otec zabil Tiridatova otce, ale držel to v tajnosti. 
Věrně králi sloužil a tak přinášel Bohu zadostiučinění za hřích svého 
otce. Tiridat si Řehoře oblíbil, protože viděl, že mu oddaně slouží. 
Když se však dozvěděl, že je křesťan, začal ho nenávidět.

Jednoho dne král Tiridat přinášel oběť modlám a požadoval od 
Řehoře, aby se poklonil bohům spolu s ním. Řehoř odmítl se slovy: 
„Věřím v Pána Ježíše Krista! Není jiný pravý Bůh ani na nebi, 
ani na zemi kromě Něho. Spása a věčný život je jen v Ježíši 
Kristu!“ Když Tiridat uslyšel tato slova, rozkázal Řehoře nemilo-
srdně mučit. Na počátku mu otevřeli ústa a vrazili mu mezi zuby 
dřevo, aby nemohl mluvit. Přivázali mu ke krku velký kámen a 
pověsili ho za nohy hlavou dolů. Tak mučedník visel a trpěl sedm 
dní. Osmého dne ho takto pověšeného krutě bili holemi. Pak zapá-
lili oheň a Řehoře, ještě stále visícího hlavou dolů, mořili dýmem 
dalších sedm dní. Mučedník tak visel, chválil jméno Ježíše Krista a 
stále Jej volal na pomoc.

Nakolik to bylo možné, učil lidi, kteří se na něj přišli podívat, 
aby uvěřili v jediného pravého Boha. Říkal jim: „Podívejte se na mě, 
jak trpím pro Ježíše. Kvůli Němu jsem ztratil všechno, protože 
On za mě zemřel a dává mi věčný život. Co pro vás udělali vaši 
bůžci? Jste připraveni za ně trpět? Zamyslete se nad tím a pochopíte, 
že jediným pravým Bohem je jedině Ježíš.“

Pak ho silně svázali provazy, do pat a chodidel mu nabili železné 
hřebíky a přikázali mu chodit. Chodil a zpíval žalmy. „Slovu tvých 
rtů věren vyvaroval jsem se stezek rozvratníka.“ (Ž 17,4) „S pláčem 
nyní chodí, kdo rozsévá, s plesáním však přijde, až ponese snopy.“ 
(Ž 126,6) Mučitel potom nařídil zahnout mučedníkovi hlavu, do 
nosních dírek mu nalévat síru a sůl s octem a potom mu zavázat 
hlavu do pytle naplněného sazemi a popelem. Tak mučedník zůstá-
val šest dní. V těchto mukách se Řehoř obracel k Bohu a prosil Ho 
o pomoc, aby nezradil, ale vytrpěl vše až do konce. Pak ho znovu 
pověsili hlavou dolů a násilím mu nalévali mnoho vody do úst.

Kati mučili spravedlivého muže Božího a vysmívali se mu. Vůbec 
se nestyděli za své zlé skutky, protože byli modláři plní nečistoty. 
Když se jim nepodařilo Řehoře přinutit k odpadu, začali trhat jeho 
žebra železnými háky a vláčet ho po železných hřebech. Po všech 
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těch mukách ho uvrhli do vězení. Tam však byl Boží mocí zcela 
uzdraven!

Následujícího dne, když Tiridat uviděl Řehoře zdravého bez jaké-
koliv újmy, ohromilo ho to. Stále však choval naději, že když s Ře-
hořem bude mluvit mírně, přece jen ho nakonec přesvědčí k přijetí 
modlářství. Nicméně brzy viděl, že mučedník nijak nepodléhá jeho 
přemlouvání, a proto ho rozkázal obout do železné obuvi, zabít mu 
nohy do klády, a tak jej ponechat tři dny. Po třech dnech král před-
volal Řehoře a řekl mu: „Nadarmo doufáš ve svého Boha, nedostáváš 
od Něj žádnou pomoc.“ Mučedník mu odpověděl: „Nerozumný králi, 
svými skutky si připravuješ muka v pekle. Já doufám ve svého Boha 
a On mi dává sílu, abych vydržel všechno utrpení. Kvůli Němu nelituji 
svého těla. Třebaže vnější člověk chátrá, ale vnitřní se obnovuje den 
ze dne.“ Když to král uslyšel, rozkázal roztopit olovo v kotli a polít 
jím celé mučedníkovo tělo. Řehoř trpěl tato muka a neustále vzýval 
jméno Pána Ježíše Krista.

Tiridat usilovně přemýšlel, jak jen by mohl přiklonit Řehořovo 
srdce k modlářství. Rozkázal svázat mučedníkovi ruce a nohy a hodit 
ho do hluboké jámy naplněné blátem, hady, škorpióny a červy. Ře-
hoř zůstával v jámě, ale nic se mu nestalo. Bůh poslal vdovu, která 
mu každý den hodila do jámy krajíc chleba. Takovým způsobem 
mučedník prožil v jámě třináct let.

V těch dnech se císař Dioklecián chtěl oženit a zalíbila se mu 
křesťanka urozeného rodu jménem Ripsima. Žila v ženském mona-
stýru a byla zasnoubena Ježíši Kristu. Císař k ní poslal své posly 
a laskavě ji žádal, aby se stala jeho manželkou. Ona však, protože 
se zasvětila Bohu, nechtěla o manželství s císařem ani slyšet. Ve 
svém srdci rozhodně řekla: „Ježíši, Ženichu můj, neopustím Tě! Tobě 
patří mé panenství, neurazím Tě.“ Představenou — igumenií — toho 
monastýra byla Gajána. Sestry, jichž bylo 37 i s představenou, se 
rozhodly, že utečou do Arménie. Po cestě strádaly hladem, ale byly 
plné odhodlání následovat svého Pána.

Když přišly do Arménie, usadily se u města Vagharšapat1 a vy-
dělávaly si na chléb těžkou prací. Všechny naplňovala touha takto 
trpět a snášet strádání, aby zachovaly své panenství a věrnost Kris-
tu. Císař Dioklecián se dozvěděl o jejich útěku a poslal Tiridatovi 
dopis: „Někteří z křesťanů svedli Ripsimu, kterou jsem si chtěl vzít za 
manželku, a ona nyní raději bloudí cizími zeměmi, než aby byla mou 
ženou. Najdi ji, a buď ji pošli k nám, anebo si ji vezmi za manželku 

1 Ečmiadzin
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ty.“ Král Tiridat nechal najít svaté panny a rozkázal, aby k němu 
přivedli Ripsimu, neboť sám zatoužil se s ní oženit.

Vojáci přišli do kláštera a igumenie jim řekla: „Všechny tyto 
panny jsou zasnoubeny nebeskému Králi a je nemožné, aby někte-
rá z nich uzavřela pozemský sňatek.“ Najednou silně zahřmělo a 
z nebe se ozval hlas: „Bojujte a nebojte se, já jsem s vámi!“ Vojáci se 
tak polekali hromu a hlasu, že utekli a všechno oznámili králi. Ten 
rozkázal všechny panny zabít a Ripsimu násilně přivést k němu. 
Když se vojáci vrátili do monastýru a chtěli panny zabít, Ripsima 
řekla: „Nezabíjejte je, ale vezměte mě a veďte ke králi.“ Vzali ji tedy 
s sebou a nad všemi ostatními pannami se smilovali a nezabili je. 
Po cestě Kristova nevěsta vzývala jméno Ježíšovo a volala k Němu: 
„Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Vysvoboď mou duši od 
meče, chraň jediné, co mám, před psí tlapou!“ (Ž 22,20–21)

Když dívku přivedli do královských komnat, znovu pozvedla své 
oči k Bohu a modlila se k Němu. Připomínala si Jeho pomoc, kte-
rou odpradávna prokazoval lidem: jak zachránil Izraelity z farao-
novy ruky, zachoval Jonáše bez úhony v břiše velryby a chránil 
tři mládence v ohnivé peci. Král pak přišel a chtěl ji zneuctít, ale 
nepodařilo se mu to. Ježíš dal Ripsimě tak velkou fyzickou sílu, že 
bojovala s králem a přemohla ho. Rozkázal proto zavolat Gajánu, 
aby přesvědčila dívku, aby se podřídila jeho vůli.

Představená k ní mluvila latinsky, aby nikdo jiný nerozuměl jejím 
slovům. Naléhavě dívku utvrzovala: „Je pro tebe lepší, když ztratíš 
časný život, než abys přišla o život věčný! Nikdy nedej souhlas k 
hříchu. Víš, co říká náš nebeský Ženich v evangeliu: ‚Nebojte se těch, 
kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i 
duši i tělo zahubit v pekle.‘ (Mt 10,28) Jestli tě zlý král i zabije, bude 
ti to k největší chvále před Ježíšem Kristem, tvým Ženichem.“

Někteří z přítomných však rozuměli jazyku Římanů a přeložili 
Tiridatovi, co Gajána Ripsimě řekla. Sluhové proto začali Gajánu 
bít kamením po ústech. Vybili jí zuby a vyhnali z paláce. Král se 
snažil pannu přesvědčit, ale nemohl. Když viděl, že nic nezmůže, 
začal zuřit, tlouci sám sebe a házel sebou po zemi. V noci Ripsima 
utekla ke svým sestrám. Když ji uviděly, velmi se zaradovaly! Spolu 
pak děkovaly a zpívaly Bohu celou noc za to, že nevydal svou ne-
věstu k zostuzení.

Tiridat ráno uviděl, že utekla, a rozkázal ji zabít. Znovu proto 
chytili Ripsimu a nejdříve jí vyřezali jazyk, potom jí oholili vlasy a 
přivázali ji za ruce a nohy ke čtyřem sloupům. Pálili ji pochodněmi 
a ostrým kamenem jí rozpárali břicho, až z ní všechny vnitřnosti 
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vypadly. Vypíchli jí oči a celou ji rozsekali na kusy. V těchto mukách 
odešla ke Kristu, svému sladkému Ženichovi. Královi vojáci chytili i 
ostatní panny, její sestry, bylo jich 33. Zabili je mečem a jejich těla 
nechali napospas divé zvěři.

Igumenii Gajánu zabili krutou smrtí spolu s jinými dvěmi panna-
mi, které byly s ní. Nejprve jim proděravěli nohy, pověsili je hlavou 
dolů a zaživa z nich stáhli kůži. Pak jim zezadu prořízli krk, vytáhli 
jim jazyky a odřezali je. Jejich břicha rozpárali ostrými kameny a 
vytáhli jim vnitřnosti. Nakonec jim usekli hlavy. Tak přešly k svému 
Ženichovi, Kristu.

Tiridat byl jak bez rozumu, šestého dne sotva přišel k sobě. Vydal 
se na lov, ale po cestě ho Bůh potrestal za zabití panen. Král zcela 
zešílel a začal se chovat jako vepř. Stal se však posedlým nejen on 
sám, ale také všichni, kteří souhlasili se smrtí nevinných panen 
a podíleli se na ní — vojevůdci, vojáci a celý jeho dům. Běhali po 
polích, strhávali ze sebe oděv a sami jedli své vlastní tělo. Nikdo 
jim nemohl pomoci.

Bůh často trestá proto, aby se člověk vzpamatoval a vymanil se ze 
zlých vášní. Pán jim na přímluvu mučednic poslal pomoc a smiloval 
se nad nimi takto: králově sestře Chosroviduchtě se ve snu zjevil 
muž a řekl: „Nebude-li Řehoř vytažen z jámy, Tiridat se neuzdraví.“ 
Když se probudila, řekla lidem o svém vidění. Nikdo však nedoufal, 
že je Řehoř ještě živý, vždyť už uběhlo 13 let! Šla tedy k jámě a ze-
ptala se: „Řehoři, jsi živý?“ Mučedník odpověděl: „Jsem živý milostí 
mého Boha.“ Vytáhli jej z bláta bledého a seschlého. Umyli jej, oblékli 
do nového šatu a prosili, aby uzdravil jejich krále.

Řehoř se jich nejprve zeptal na těla zabitých panen, neboť ležela 
už devět dní nepochována. Sebral rozptýlená těla svatých panen, 
plakal nad nimi a důstojně je pohřbil. Pak začal učit lid i královský 
dvůr, aby se odvrátili od model a uvěřili v jediného pravého Boha: 
„Proto mě Pán zachoval v jámě naživu, abyste se odvrátili od modlář-
ské temnoty a obrátili se k jedinému Bohu a Jeho Synu, Ježíši Kristu. 
On je Cesta, Pravda a Život. V Něm naleznete spásu, útěchu a milost. 
Vaše modly vás nespasí. Jsou jen výtvorem lidských rukou. Copak 
někomu z vás pomohly? Ježíš, Boží Syn, kvůli nám sestoupil z nebe 
a stal se člověkem. Pro naši spásu přijal potupný trest — smrt na 
kříži, aby nám byly odpuštěny hříchy.“

Když viděl pokoru a kajícnost všech, kteří ho poslouchali, uložil 
jim, aby mučednicím vybudovali velký chrám. Zanedlouho jej po-
stavili a Řehoř do něj vnesl těla mučednic, postavil nad nimi kříž a 
lidem řekl, aby se tam scházeli a modlili. Pak přivedl Tiridata k ostat-
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kům svatých panen a řekl mu, aby na jejich přímluvu prosil Boha 
o slitování. Jakmile to král udělal, byl od démona osvobozen. Zlí 
duchové vyšli i z vojáků a jejich velitelů.

Brzy se celá Arménie obrátila ke Kristu. Lidé bořili modlářské 
chrámy a stavěli Boží chrámy. Král se přede všemi zpovídal ze své 
zloby a svých hříchů. Mluvil o trestu i o Boží milosti, která se na 
něm projevila. Na jeho příkaz jel Řehoř do Caesareje, kde jej vy-
světili na kněze a pak na biskupa. Když se vracel do Arménie, vzal 
s sebou mnoho kněží, pokřtil krále, vojevůdce a téměř všechen lid. 
Založil bohoslovecké školy, světil nové kněze a horlivě pracoval na 
slávu Boží. Obrátil ke Kristu nejen Armény, ale i Peršany, Syřany 
a Mediánce.

Na místě, kde byly pochovány ostatky sv. Ripsimy a 36 panen, 
vybudoval zbožný Řehoř Vagharšapatský monastýr. V Arménii pak 
místo sebe určil za biskupa svého syna, který se později účastnil 
koncilu v Niceji (325). Sám Řehoř odešel na poušť, kde roku 332 
zemřel. Tak se Arménie díky utrpení sv. Řehoře a svatých panen 
odvrátila od model a uvěřila v Ježíše Krista.

O Řehoři je napsáno: „Náš věrozvěst nezadržitelně nesl životo-
dárné jméno Ježíše Krista z jednoho konce země na druhý v každém 
čase a za každého počasí. Byl neúnavný a horlivý ve svých povin-
nostech evangelisty. Zaháněl protivníky a hlásal Krista před velmoži 
a šlechtici. Osvěcoval každou duši, která se novým zrozením ve křtu 
svatém stávala Božím dítětem. Aby ukázal Kristovu slávu, zachraňo-
val vězně, zajaté i zotročené, rušil nespravedlivé smlouvy i závazky. 
Svými slovy těšil zarmoucené a vystrašené, dával jim naději na Boží 
slávu a přiváděl do jejich duší Pána Ježíše Krista.“
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21 mučedníků 21. století, I, s. 439
Abakuk, mučedník, II, s. 245
Abakuk, prorok, IV, s. 319
Abercius, biskup, IV, s. 117
Abibus, mučedník, IV, s. 237
Abraham Smolenský, III, s. 213
Abrahám, poustevník, IV, s. 149
Adéla, císařovna, IV, s. 458
Adrian, mučedník, III, s. 358
Afi anus, mučedník, II, s. 76
Agabus, mučedník, II, s. 51
Agape, mučednice, II, s. 101
Agapius, mučedník, I, s. 434
Agáta, mučednice, I, s. 221
Agatangel, mučedník, I, s. 143
Agatonik, mučedník, III, s. 335
Agatopod, mučedník, II, s. 36
Ageus, prorok, IV, s. 387
Agripina, mučednice, II, s. 503
Akácius, biskup, II, s. 108
Akácius, mučedník, II, s. 225
Akakios Sinajský, mnich, IV, s. 302
Akepsimas, mučedník, IV, s. 180
Akindin, mučedník, IV, s. 175
Akvila, učedník apoštola Pavla, III, s. 87
Akvilina, mučednice, II, s. 446
Albert Jeruzalémský, II, s. 52
Alexandr Komanský, III, s. 273
Alexandr Římský, mučedník, II, s. 287
Alexandr z Gomanu, III, s. 175
Alexandr, mučedník, I, s. 473
Alexandr, mučedník, II, s. 433
Alexandr, patriarcha, III, s. 380
Alexius z Edessy, muž Boží, I, s. 452
Alipius Stylita, poustevník, IV, s. 288
Alžběta Durynská, II, s. 530
Ambrož, biskup, IV, s. 343
Amfi lochius, biskup, IV, s. 274
Ámos, prorok, II, s. 456
Amplias, učedník ap. Pavla, IV, s. 160
Anastáz Antiochijský, patriarcha, II, s. 124
Anastáz Sinajský, mnich, II, s. 122
Anastáz z Persie, mučedník, I, s. 139
Anastázie Římská (starší), muč., IV, s. 161
Anastázie Římská, mučednice, IV, s. 418

Anatolius, mučedník, IV, s. 263
Anděla z Foligna, řeholnice, I, s. 459
Andronik, mnich, IV, s. 54
Andronik, mučedník, II, s. 287
Andronik, mučedník, IV, s. 69
Anempodist, mučedník, IV, s. 175
Anežka Česká, abatyše I, s. 237
Anežka Římská, mučednice, I, s. 182
Anicet, mučedník, III, s. 271
Anicet, papež a mučedník, II, s. 525
Anna, prorokyně, I, s. 210
Ansgar, arcibiskup, I, s. 270
Antim, biskup, mučedník, III, s. 407
Antipas, biskup a mučedník, II, s. 67
Antonie, mučednice, II, s. 433
Antonín Pečerský, III, s. 65
Antonín Římský, III, s. 219
Antonín Veliký, poustevník, I, s. 108
Anubius, poustevník, II, s. 400
Anýsie, mučednice, IV, s. 454
Apelles, učedník ap. Pavla, IV, s. 160
Apfi a, mučednice, I, s. 298
Apolinář, biskup, mučedník, III, s. 144
Apuleius, mučedník, II, s. 533
Aretas, mučedník, IV, s. 128
Archelaia, mučednice, II, s. 407
Archippus, mučedník, I, s. 298
Ariadna, mučednice, III, s. 501
Aristarchos, mučedník, II, s. 89
Aristobul, učedník ap. Pavla, IV, s. 160
Aristokleos, mučedník, II, s. 408
Arkadius, mučedník, I, s. 394
Arsenius Veliký, mnich, II, s. 230
Artemius, mučedník, IV, s. 108
Artemon, mučedník, II, s. 78
Asklas, mučedník, II, s. 311
Asterius, mučedník, III, s. 249
Astion, mnich, mučedník, III, s. 49
Atanasia, řeholnice, IV, s. 54
Atanáš, arcibiskup, I, s. 114
Atanázie, řeholnice, II, s. 72
Atanázius Pečerský, mnich, IV, s. 322
Athanasios Athoský, mnich, II, s. 362
Audifax, mučedník, II, s. 245
Autonom, biskup, mučedník, III, s. 458
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Auxentius, poustevník, I, s. 272
Babylas, mučedník, III, s. 412
Bakchus, mučedník, IV, s. 44
Balbína, mučednice, I, s. 297
Barbarus, bývalý lupič, II, s. 223
Barbarus, mučedník, II, s. 222
Barbora, mučednice, IV, s. 327
Barlám, mučedník, IV, s. 257
Barlám, poustevník, IV, s. 258
Barnabáš, apoštol, II, s. 434
Barulus, mučedník, IV, s. 239
Basil Nový, mnich, I, s. 499
Basil Veliký, arcibiskup, I, s. 18
Basil, biskup a mučedník, II, s. 158
Basil, biskup, II, s. 72
Basil, biskup, mučedník, I, s. 390
Basil, mnich, I, s. 344
Basil, mučedník, I, s. 477
Basil, otec sv. Basila, II, s. 362
Basilisa, panna, I, s. 62
Basilisk, mučedník, I, s. 368
Basilisk, mučedník, II, s. 320
Bassa, mučednice, III, s. 332
Bassianus, biskup, II, s. 428
Benedikt z Nursie, opat, I, s. 429
Benno, biskup, II, s. 165
Bernard z Clairvaux, opat, II, s. 527
Besarion, mnich, II, s. 404
Blandina, mučednice, II, s. 504
Blažej, biskup, mučedník, I, s. 255
Bohumír, biskup, IV, s. 136
Bonifác, biskup a mučedník, II, s. 521
Bonifác, mučedník, IV, s. 401
Boris, mučedník, II, s. 196
Bucolus, biskup, I, s. 227
Caesarius Naziánský, I, s. 348
Cecílie, mučednice, IV, s. 270
Celestin I., papež, II, s. 66
Celsus, mučedník, IV, s. 78
Cyprián Kartaginský, III, s. 385
Cyprián, mučedník, IV, s. 17
Cyriak, poustevník, III, s. 562
Cyril Jeruzalémský, patriarcha, I, s. 456
Cyril z Gortýny, III, s. 62
Cyril, mučedník, I, s. 511
Cyril, věrozvěst slovanský, III, s. 35
Dadas, mučedník, II, s. 171
Dalmác, mnich, III, s. 218

Damián Pečerský, mnich, IV, s. 37
Damián, mučedník, IV, s. 170
Daniel Stylita, mnich, IV, s. 365
Daniel, prorok, IV, s. 391
Daria, mučednice, I, s. 461
David, bývalý lupič, III, s. 415
Demetrius, mučedník, IV, s. 137
Diomedes z Tarsu, III, s. 306
Dionýsios Areopagita, mučedník, IV, s. 24
Dominika, panna, I, s. 61
Domitilla, mučednice, II, s. 284
Domna, mučednice, IV, s. 445
Donát, biskup, II, s. 182
Dorota, mučednice, I, s. 227
Doroteus, biskup a mučedník, II, s. 402
Dorymedon, mučedník, III, s. 505
Dositeus, mnich, I, s. 299
Dulas, mnich a mučedník, II, s. 467
Dulas, mučedník, II, s. 493
Eberhard z Biburgu, II, s. 505
Edesius, mučedník, II, s. 76
Eduard, král Anglie, IV, s. 250
Edwin, král, IV, s. 226
Efezští mučedníci, III, s. 225
Efrém Syrský, poustevník, I, s. 171
Efrém, biskup, mučedník, I, s. 390
Efrém, patriarcha, II, s. 414
Eleazar, mučedník, III, s. 208
Eleonora Provensálská, III, s. 556
Eleusippus, mučedník, I, s. 103
Eleuterius, mučedník, IV, s. 383
Eliáš, prorok, III, s. 126
Elizeus, prorok, II, s. 451
Ellius Egyptský, mnich, III, s. 89
Ema, řeholnice, II, s. 496
Emilián, biskup, mučedník, III, s. 315
Emilián, biskup, vyznavač, III, s. 249
Emilián, mnich, I, s. 362
Emmelie, matka sv. Basila, II, s. 362
Emmeram, biskup, mučedník, III, s. 528
Epifanius ze Salaminy, arcibiskup, II, s. 252
Epiktet, biskup, mučedník, III, s. 49
Epimachus, mučedník, IV, s. 157
Epistima, mučednice, IV, s. 189
Erast, učedník ap. Pavla, IV, s. 212
Eudokie, mučednice, I, s. 359
Eudoxius, mučedník, III, s. 425
Eufemie, mučednice, III, s. 488
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Eufrasie, mučednice, I, s. 27
Eufrázie, panna, I, s. 425
Eufrosina Alexandrijská, III, s. 540
Eufrosina Polocká, řeholnice, II, s. 325
Eufrosyn, mnich, III, s. 461
Eugenie, mučednice, IV, s. 426
Eugraf, mučedník, IV, s. 358
Eulálie, mučednice, III, s. 337
Eulampie, mučednice, IV, s. 59
Eulampius, mučedník, IV, s. 59
Eumenius, biskup, III, s. 499
Euplus, mučedník, III, s. 240
Eupsychius, mučedník, II, s. 56
Eupsychius, mučedník, III, s. 411
Eusebius, biskup, II, s. 498
Eusebius, mučedník, III, s. 433
Eusignius, mučedník, III, s. 231
Eustach Placidus, mučedník, III, s. 510
Eustachius, mučedník, IV, s. 263
Eustatius, arcibiskup, I, s. 308
Eustáz, opat, I, s. 518
Eustracius, mnich, I, s. 69
Eustracius, mučedník, IV, s. 374
Eutropius, mučedník, I, s. 368
Eutychius, mnich, III, s. 342
Eutychius, mučedník, III, s. 347
Eutychius, patriarcha, II, s. 41
Eutymius Nový, mnich, IV, s. 84
Eutymius Veliký, poustevník, I, s. 127
Evaristus, papež, mučedník, IV, s. 265
Evžen, biskup, I, s. 89
Ezechiel, prorok, III, s. 133
Faust, mnich, III, s. 218
Fausta, mučednice, I, s. 280
Faustin, mučedník, III, s. 106
Febronie, mučednice, II, s. 514
Felicita, mučednice, I, s. 218
Felix, papež, II, s. 54
Ferbuta, mučednice, II, s. 38
Filaret Milosrdný, IV, s. 315
Filemon, mučedník, I, s. 298
Filip Neri, kněz, II, s. 339
Filip, jáhen, IV, s. 64
Filip, аpoštol, IV, s. 233
Filumen, mučedník, IV, s. 301
Florencius, mnich, III, s. 342
Florus, mučedník, III, s. 313
Focius, mučedník, III, s. 271

Fokas, biskup, mučedník, III, s. 523
František Saleský, biskup, I, s. 176
František Solano, III, s. 153
František Xaverský Can, mučedník, II, s. 532
František Xaverský, misionář, II, s. 296
František z Assisi, mnich, IV, s. 28
František z Pauly, mnich, II, s. 19
Františka Římská, I, s. 474
Frontasius, mučedník, II, s. 402
Frumencius, biskup, IV, s. 141
Gabriel García Moreno, mučedník, III, s. 257
Gabriel Possenti, řeholník, II, s. 265
Gabriel, archanděl, I, s. 498
Gabriel, archanděl, III, s. 82
Galaktion, mučedník, IV, s. 189
Gemma, panna, II, s. 68
Genesius, mučedník, II, s. 119
Gerard Sagredo, III, s. 306
Gerard, mnich, IV, s. 100
Gerasim, poustevník, I, s. 373
Germogen, mučedník, IV, s. 358
Gertruda z Nivelles, abatyše, I, s. 302
Gervasius, mučedník, IV, s. 78
Gleb, mučedník, II, s. 196
Glykerie, mučednice, II, s. 258
Gordius, mučedník, I, s. 32
Gregentius Homeritský, IV, s. 404
Gurius, mučedník, IV, s. 237
Haštal, mučedník, I, s. 341
Hedvika Slezská, III, s. 195
Helena, císařovna, II, s. 314
Helikonis, mučednice, II, s. 345
Hermenegild, mučedník, IV, s. 125
Hermias Komanský, mučedník, II, s. 369
Hermylus, mučedník, I, s. 86
Herodion, mučedník, II, s. 51
Hesichius, poustevník, I, s. 383
Hieron, mučedník, IV, s. 198
Hilarion Nový, mnich, II, s. 405
Hilarion Nový, vyznavač, I, s. 510
Hilarion Veliký, mnich, IV, s. 113
Hilarion, mučedník, III, s. 77
Hilarius, papež, III, s. 557
Hippolyt, mučedník, III, s. 276
Honorát, mnich, I, s. 428
Hyacint, mučedník, III, s. 22
Hypacius, biskup, mučedník, I, s. 525
Hypacius, mučedník, III, s. 568
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Hypatius, mučedník, II, s. 476
Charalampos, biskup, mučedník, I, s. 250
Charitina, mučednice, IV, s. 35
Chariton Vyznavač, III, s. 564
Chionia, mučednice, II, s. 101
Chrysant, mučedník, I, s. 461
Ignác z Antiochie, mučedník, IV, s. 408
Igor Černigovský, II, s. 506
Indis, mučedník, IV, s. 445
Iraida, mučednice, III, s. 429
Irena, mučednice, II, s. 101
Irena, mučednice, II, s. 213
Irena, panna, I, s. 312
Irenej z Lyonu, III, s. 336
Isidor ze Sevilly, biskup, II, s. 120
Isidor, mučedník, II, s. 263
Izaiáš, prorok, II, s. 235
Izák Dalmátský, III, s. 476
Izidor Pilusijský, poustevník, I, s. 215
Izmael, mučedník, II, s. 472
Jakub z Nisibis, III, s. 544
Jakub z Persie, mučedník, IV, s. 293
Jakub Zebedeus, apoštol, II, s. 180
Jakub, apoštol, IV, s. 122
Jakub, biskup, I, s. 471
Jakub, bratr ap. Matouše, IV, s. 54
Jakub, poustevník, I, s. 375
Jan Almužník, patriarcha, IV, s. 222
Jan Barsanufi us, mnich, I, s. 351
Jan Bosco, kněz, I, s. 188
Jan Columbini, III, s. 191
Jan Damašský, mnich, IV, s. 329
Jan Egyptský, poustevník, I, s. 504
Jan Hus, mučedník, III, s. 41
Jan Kalybita, poustevník, I, s. 50
Jan Kassián, mnich, I, s. 349
Jan Klimak, mnich, I, s. 520
Jan Křtitel, I, s. 56
Jan Milíč z Kroměříže, prorok, II, s. 247
Jan Mlčenlivý, mnich, IV, s. 324
Jan Nový, mučedník, II, s. 113
Jan Postník, III, s. 410
Jan Rilský, poustevník, IV, s. 96
Jan z Perugie, III, s. 384 
Jan ze Staré lávry, mnich, II, s. 118
Jan Zlatoústý, učitel církve, IV, s. 227
Jan, apoštol, III, s. 546
Jan, mnich, II, s. 112

Jan, mnich, mučedník, I, s. 466
Jan, nezištník, mučedník, I, s. 186
Jan, patriarcha, III, s. 380
Januárius, biskup a mučedník, II, s. 127
Jáson, biskup a mučedník, II, s. 169
Jenovéfa, panna, I, s. 25
Jeremiáš, prorok, II, s. 190
Jiljí, řeholník, II, s. 174
Jiří Mlčenlivý, poustevník, II, s. 35
Jiří Nový, mučedník, II, s. 348
Jiří Vyznavač, biskup, II, s. 46
Jiří, mučedník, II, s. 140
Joannikos Veliký, mnich, IV, s. 184
Job, trpitel, II, s. 219
Josafat, biskup a mučedník, IV, s. 223
Josafat, král indický, IV, s. 258
Josef Egyptský, I, s. 526
Josef Hymnograf, mnich, II, s. 30
Josef, pěstoun Páně, IV, s. 438
Jovita, mučedník, III, s. 106
Julián z Le Mans, III, s. 83
Julián z Tarsu, mučedník, II, s. 492
Julián ze Sory, III, s. 172
Julián, mučedník, I, s. 62
Juliána, mučednice, I, s. 487
Juliána, mučednice, IV, s. 412
Julie, mučednice, III, s. 102
Junius, mučedník, II, s. 287
Justin, mučedník, II, s. 378
Justina, mučednice, IV, s. 17
Juvenál Jeruzalémský, III, s. 19
Kalinik, patriarcha, III, s. 344
Kaliopius, mučedník, II, s. 47
Kalistrát, mučedník, III, s. 552
Kalixt I., papež, mučedník, IV, s. 291
Kallinik, mučedník, III, s. 179
Karel Lwanga, mučedník, II, s. 512
Karpus, apoštol, II, s. 339
Karpus, mučedník, IV, s. 73
Kašpar, Melichar, Baltazar, tři králové, I, s. 49
Kateřina, mučednice, IV, s. 279
Kazimír, polský princ, II, s. 167
Kerkyra, panna, II, s. 169
Kirill Bělozerský, mnich, II, s. 421
Klement Moravský, řeholník, I, s. 435
Klement z Ancyry, biskup, muč., I, s. 143
Klement, papež, mučedník, IV, s. 284
Kleonik, mučedník, I, s. 368
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Klodylda, královna, II, s. 391
Knut, král, mučedník, I, s. 232
Kodrát, učedník apoštolů, III, s. 516
Kodrátos z Korintu, mučedník, I, s. 406
Kodrátos z Nikomedie, mučedník, I, s. 408
Konkordius, mučedník, II, s. 394
Konon, mučedník, I, s. 380
Konrád, poustevník, I, s. 306
Konstancie, panna, I, s. 291
Konstantin, císař, II, s. 314
Kornélius, setník, III, s. 463
Korona, mučednice, IV, s. 244 
Kosma, mučedník, IV, s. 170
Krescencie Hössová, III, s. 26
Krescencie, mučednice, II, s. 457
Krispin, mučedník, IV, s. 134
Krispinian, mučedník, IV, s. 134
Kristýna, mučednice, III, s. 149
Kunhuta, císařovna, I, s. 388
Kvartus, učedník ap. Pavla, IV, s. 212
Kvido, mnich, I, s. 332
Kvintilián, mučedník, II, s. 171
Kvirín, mučedník, II, s. 382
Kýros, mučedník, I, s. 186
Laurus, mučedník, III, s. 313
Leo Dupont, II, s. 523
Leontius, mučedník, II, s. 476
Leucius z Brindisi, mnich, II, s. 487
Leucius, mučedník, IV, s. 379
Lev I. Veliký, papež, I, s. 293
Lev, biskup, I, s. 303
Liberatus, mučedník, II, s. 29
Lidvína, panna, II, s. 110
Ljuba, mučednice, III, s. 493
Longin, setník, mučedník, IV, s. 88
Lucián z Antiochie, mučedník, IV, s. 85
Lucian, mučedník, III, s. 445
Lucianus, biskup a mučedník, II, s. 389
Lucie, mučednice, I, s. 207
Lucilián, mučedník, II, s. 387
Ludger, biskup, I, s. 286
Ludmila, mučednice, III, s. 486
Ludvík Maria Grignion, biskup, II, s. 350
Ludvík Toulouský, III, s. 334
Lukáš, evangelista, IV, s. 98
Lupus, mučedník, III, s. 341
Lutgarda, řeholnice, II, s. 511
Makabejští mučednícI, s. III, s. 208

Makarius Egyptský, poustevník, I, s. 120
Makrina, řeholnice, III, s. 18
Malachiáš, prorok, I, s. 30
Mamans, mučedník, III, s. 400
Manuel, mučedník, II, s. 472
Marcel I., papež a mučedník, II, s. 409
Marcel, mnich, IV, s. 451
Marcel, mučedník, II, s. 533
Marcelin, papež a mučedník, II, s. 470
Marcian, kněz, I, s. 73
Marcian, mučedník, III, s. 445
Marcian, mučedník, IV, s. 133
Marek Pečerský, mnich, I, s. 211
Marek, biskup, mučedník, I, s. 515
Marek, evangelista, II, s. 153
Marie Egyptská, kajícnice, II, s. 14
Marie Golinducha, III, s. 283
Marie Magdaléna, III, s. 138 
Marie, poustevnice, IV, s. 149
Marinus, mučedník, I, s. 372
Marius, mučedník, II, s. 245
Markéta Antiochijská, III, s. 107
Markéta Skotská, III, s. 142
Markéta Uherská, řeholnice, I, s. 225
Markéta z Cortony, I, s. 313
Marta, matka Simeona Stylity, II, s. 336
Marta, mučednice, II, s. 245
Martin Vyznavač, papež, II, s. 83
Martin z Tours, biskup, IV, s. 255
Martinian, poustevník, I, s. 266
Martyrius, mučedník, IV, s. 133
Matěj, apoštol, III, s. 254
Matouš, apoštol, IV, s. 242
Matrona Soluňská, mučednice, I, s. 503
Matylda, královna, III, s. 405
Maura, mučednice, II, s. 240
Mauricius Syrský, mučedník, I, s. 325
Mauricius, mučedník, III, s. 520
Maxim Vyznavač, I, s. 132
Maxim, mučedník, II, s. 171
Medimnas,mučedník, III, s. 428
Mechtilda, řeholnice, II, s. 44
Melánie mladší, řeholnice, IV, s. 463
Meletius, arcibiskup, I, s. 261
Meleusippus, mučedník, I, s. 103
Melchiades, papež, IV, s. 352
Menas, mučedník, IV, s. 215
Merkurius, mučedník, IV, s. 267
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Metoděj, věrozvěst slovanský, III, s. 35
Metrofanés, patriarcha, II, s. 397
Michael Archanděl, IV, s. 202
Michael Černigovský, III, s. 419
Micheáš, prorok, I, s. 46
Micheáš, prorok, III, s. 282
Mikuláš, biskup, IV, s. 338
Mina, mučedník, IV, s. 358
Minodora, mučednice, III, s. 446
Mitrodora, mučednice, III, s. 446
Mocius, mučedník, II, s. 304
Modest, mučedník, II, s. 457
Mojžíš Etiopský, III, s. 368
Mojžíš Uherský, III, s. 161
Monika, matka sv. Augustina, II, s. 177
Montan, mučedník, I, s. 316
Myron, mučedník, III, s. 308
Myrope, mučednice, IV, s. 321
Naděžda, mučednice, III, s. 493
Nahum, prorok, IV, s. 314
Nanebevzetí Panny Marie, III, s. 288
Narcis, učedník ap. Pavla, IV, s. 160
Narození sv. Jana Křtitele, II, s. 509
Natálie, mučednice, III, s. 358
Nazarius, mučedník, IV, s. 78
Neofyt, mučedník, I, s. 166
Neonila, mučednice, IV, s. 145
Nestor Letopisec, mnich, IV, s. 142
Nestor, mučedník, IV, s. 141 a 137
Neviňátka betlémská, IV, s. 450
Nifont, biskup Kypru, IV, s. 423
Nikandr, mučedník, I, s. 480
Nikanor, jáhen, III, s. 171
Nikefor, mučedník, I, s. 245
Nikefor, patriarcha, II, s. 383
Nikita Gótský, III, s. 473
Nikita Chalcedonský, biskup, II, s. 350
Nikita Vyznavač, mnich, II, s. 25
Nikodém Pečerský, mnich, IV, s. 91
Nikola Svjatoša, mnich, IV, s. 80
Nikon Suchý, mnich, IV, s. 368
Nikon, mučedník, I, s. 482
Nimfodora, mučednice, III, s. 446
Nina, apoštolka Gruzie, I, s. 91
Oda, panna, IV, s. 206
Olga, kněžna, III, s. 72
Olymp, učedník ap. Pavla, IV, s. 212
Olympiada, III, s. 155

Ondřej Corsini, biskup, mnich, I, s. 217
Ondřej Krétský, II, s. 334
Ondřej Krétský, mučedník, IV, s. 93
Ondřej Stratilát, III, s. 319
Ondřej, apoštol, IV, s. 306
Ondřej, mučedník, III, s. 531
Ondřej, mučedník, III, s. 568
Onesifor, mučedník, IV, s. 207
Onezim, mučedník, I, s. 278
Onufrius Veliký, poustevník, II, s. 440
Or, mnich, III, s. 243
Orest, mučedník, IV, s. 212
Ozeáš, prorok, IV, s. 93
Pachomius Veliký, mnich, II, s. 269
Paisij Veliký, mnich, II, s. 481
Pambo, mnich, III, s. 113
Pamfi lius, kněz, mučedník, I, s. 283
Pankrác, mučedník, III, s. 60
Panteleimon, mučedník, III, s. 166
Papylus, mučedník, IV, s. 73
Paramon, mučedník, IV, s. 301
Paraskeva, mučednice, IV, s. 145
Parmén, jáhen, III, s. 171
Parténius, biskup, I, s. 234
Pasikrates, mučedník, II, s. 104
Patapius, mnich, IV, s. 349
Patrik, apoštol Irska, I, s. 446
Patrik, mučedník, II, s. 302
Patrokl z Troyes, III, s. 309
Paulín z Noly, biskup, I, s. 168
Pavel Prostý, mnich, IV, s. 30
Pavel Thébský, poustevník, I, s. 98
Pavel Vyznavač, mučedník, IV, s. 193 
Pavel, apoštol, II, s. 540
Pavel, mučedník, I, s. 487
Pavel, patriarcha, III, s. 380
Pelagia, poustevnice, IV, s. 49
Pelagie z Tarsu, mučednice, II, s. 208
Perpetua, mučednice, I, s. 218
Petr Alexandrijský, mučedník, IV, s. 303
Petr Apselamus, mučedník, I, s. 28
Petr Athoský, mnich, II, s. 443
Petr Damiani, biskup, I, s. 321
Petr Donders, řeholník, I, s. 470
Petr ze Sassoferrata, III, s. 384
Petr ze Sebaste, mnich, I, s. 68
Petr, apoštol, II, s. 534
Petr, bývalý celník, III, s. 525
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Petr, mučedník, II, s. 293
Pigasius, mučedník, IV, s. 175
Pimen Pečerský, III, s. 245
Pimen Veliký, III, s. 363
Pionius, mučedník, I, s. 415
Placidus, mnich, IV, s. 241
Platon, mučedník, IV, s. 252
Polyeukt, mučedník, I, s. 66
Polychronius, mučedník, III, s. 186
Polykarp, biskup, mučedník, I, s. 318
Polyxena, učednice apoštolů, III, s. 532
Poncius Římský, III, s. 232
Porfyr, mučedník, IV, s. 207
Porfyrius, biskup, I, s. 334
Potitus, mučedník, III, s. 9
Povýšení svatého kříže, III, s. 468
Priskus, mučedník, III, s. 433
Probus, mučedník, IV, s. 69
Prochor, jáhen, III, s. 171
Proklus, mučedník, III, s. 77
Proklus, patriarcha, IV, s. 262
Prokop Dekapolita, mučedník, I, s. 338
Prokop Palestinský, III, s. 55
Prokop Sázavský, III, s. 28
Proměnění Páně, III, s. 237
Protasius, mučedník, IV, s. 78
Proterius, patriarcha, mučedník, I, s. 345
Pudens, mučedník, II, s. 89
Pulcherie, císařovna, III, s. 438
Pusicius, mučedník, III, s. 472
Remigius, biskup, IV, s. 277
Richard, biskup, II, s. 17
Rita, řeholnice, II, s. 357
Rodion, učedník ap. Pavla, IV, s. 212
Roman Sladkopěvec, IV, s. 15
Roman, mučedník, IV, s. 239
Romuald, opat, I, s. 513
Rufus, mučedník, II, s. 51
Řehoř Dekapolita, IV, s. 261
Řehoř Divotvůrce, biskup, IV, s. 247
Řehoř Chozevita, mnich, I, s. 61
Řehoř Naziánský, patriarcha, I, s. 153
Řehoř Nysský, biskup, I, s. 71
Řehoř Osvětitel, III, s. 570
Řehoř Pečerský, mnich, I, s. 57
Řehoř I. Veliký, papež, I, s. 418
Řehoř, biskup Agrigentský, IV, s. 275
Sabbatius, mučedník, III, s. 505

Sabel, mučedník, II, s. 472
Sabinus, mučedník, I, s. 445
Sadot, biskup, mučedník, I, s. 305
Samon, mučedník, IV, s. 237
Samuel, prorok, III, s. 324
Saturnin, mučedník, I, s. 276
Sáva Gótský, mučedník, II, s. 90
Sáva Posvěcený, mnich, IV, s. 333
Sáva Stratilát, mučedník, II, s. 148
Serafi m Sarovský, III, s. 123
Serapie, mučednice, III, s. 182
Sergius, mučedník, IV, s. 44
Severián, mučedník, III, s. 441
Scholastika, řeholnice, I, s. 432
Silverius, papež a mučedník, II, s. 491
Silvestr, papež, IV, s. 459
Simeon Stylita mladší, mnich, II, s. 330
Simeon Stylita starší, III, s. 395
Simeon, biskup a mučedník, II, s. 106
Simeon, prorok, I, s. 210
Sisoj Veliký, poustevník, II, s. 371
Sixtus, papež, mučedník, III, s. 260
Sofi e, mučednice, III, s. 493
Sofoniáš, prorok, IV, s. 323
Sofronius, patriarcha, I, s. 413
Sosipatr, učedník ap. Pavla, IV, s. 212
Sosipatros, biskup a mučedník, II, s. 169
Soter, papež a mučedník, II, s. 93
Sozont, mučedník, III, s. 430
Speusippus, mučedník, I, s. 103
Spyridon Pečerský, mnich, IV, s. 91
Spyridon, biskup, IV, s. 370
Stachyus, učedník ap. Pavla, IV, s. 160
Stanislav, biskup a mučedník, II, s. 179
Stratonik, mučedník, I, s. 86
Symforosa, mučednice, III, s. 111
Synklitikie, řeholnice, I, s. 44
Syra, mučednice, III, s. 348
Šebestián, mučedník, IV, s. 396
Šimon Jeruzalémský, II, s. 164
Šimon Zélóta, apoštol, II, s. 240
Štěpán Nový, mučedník, IV, s. 297
Štěpán, prvomučedník, IV, s. 441
Tadeáš, jeden ze sedmdesátI, s. III, s. 330
Taisia, řeholnice, IV, s. 52
Talaleus, mnich, I, s. 338
Tarak, mučedník, IV, s. 69
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Tarasius, patriarcha, I, s. 329
Taťána, mučednice, I, s. 81
Taxiot, voják, který vstal z mrtvých, I, s. 511
Tekla, mučednice, II, s. 407
Tekla, prvomučednice, III, s. 534
Teodor Stratilát, mučedník, I, s. 239
Teodor Studita, mnich, IV, s. 217
Teodor Tiro, mučedník, I, s. 288
Teodor Trichinas, mnich, II, s. 122
Teodor Varjag, mučedník, III, s. 80
Teodor z Perge, mučedník, II, s. 130
Teodor ze Sykeonu, biskup, II, s. 133
Teodor, mnich, II, s. 280
Teodor, mučedník, III, s. 419
Teodor, mučedník, III, s. 428
Teodor, mučedník, IV, s. 443
Teodor, poustevník, II, s. 399
Teodora Alexandrijská, III, s. 452
Teodoret, mučedník, I, s. 396
Teodosie, mučednice, II, s. 356
Teodosius Cenobiarcha, mnich, I, s. 76
Teodosius Pečerský, mnich, II, s. 201
Teodot z Ancyry, mučedník, III, s. 139
Teodot, biskup, mučedník, I, s. 364
Teodul, mučedník, II, s. 36
Teodul, mučedník, II, s. 476
Teodulie, mučednice, I, s. 247
Teofan, mučedník, IV, s. 443
Teofanie, císařovna, IV, s. 388
Teofi l Pečerský, mnich, I, s. 211
Teofylaktos, vyznavač, I, s. 399
Teonáš, mučedník, I, s. 42
Teopempt, mučedník, I, s. 42
Teoteknus, mučedník, IV, s. 58
Terapont, mučedník, II, s. 345
Tercius, učedník ap. Pavla, IV, s. 212
Terencius, mučedník, II, s. 62
Terencius, mučedník, IV, s. 145
Tespesius, mučedník, IV, s. 263
Thalaleus, mučedník, II, s. 308
Thalus, mučedník, I, s. 495
Tichon, divotvůrce, II, s. 466
Timón, jáhen, III, s. 171
Timotej, mučedník, II, s. 240
Timoteus, učedník ap. Pavla, I, s. 137
Titus, divotvůrce, II, s. 19
Titus Pečerský, kněz, I, s. 340
Titus, učedník apoštolů, III, s. 355

Tomaida, mučednice, II, s. 80
Tomáš Becket, mučedník, III, s. 159
Tomáš, apoštol, IV, s. 39
Tomáš, patriarcha, I, s. 471
Trifon, mučedník, I, s. 200
Trofi mos, mučedník, II, s. 89
Trofi mus, mučedník, I, s. 495
Trofi mus, mučedník, III, s. 505
Tři poustevnice, III, s. 450
Tyrsus, mučedník, IV, s. 379
Urban, mučedník, III, s. 428
Urban, učedník ap. Pavla, IV, s. 160
Václav, kníže, mučedník, III, s. 558
Vadim, mučedník, II, s. 57
Valentin, biskup, mučedník, III, s. 191
Valentin, mučedník, I, s. 274
Valentin, mučedník, II, s. 104
Valerian, mučedník, I, s. 41
Varus, mučedník, IV, s. 103
Vavřinec, mučedník, III, s. 260
Věra, mučednice, III, s. 493
Viktor, mučedník, II, s. 82
Viktor, mučedník, IV, s. 244
Vilfrik, kněz, I, s. 353
Vincenc Ferrerský, mnich, II, s. 59
Vincent, mučedník, IV, s. 207
Vintíř (Gunther), mnich, IV, s. 196
Vít, mučedník, II, s. 457
Vladimír, kníže, III, s. 92
Vojtěch, biskup a mučedník, II, s. 149
Vyznavači v Edesse, III, s. 278
Wolfgang, biskup, IV, s. 126
Xantipa, učednice apoštolů, III, s. 532
Xenie Římská, panna, I, s. 148
Xenofon a jeho rodina, I, s. 159 
Zachariáš, mnich, I, s. 487
Zachariáš, otec Jana Křtitele , III, s. 417
Zefyrin, papež, II, s. 116
Zenobie, mučednice, IV, s. 154
Zenobius, mučedník, IV, s. 154
Zita, panna, II, s. 24
Zosima Fénický, poustevník, II, s. 419
Zosima, biskup, II, s. 395
Zosima, mučedník, II, s. 417
Zosima, mučedník, III, s. 503
Zotik, mučedník, III, s. 335
Zuzana, mučednice, II, s. 407
Zuzana, mučednice, III, s. 265
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