Cyril a Metoděj byli roku 1980
prohlášeni papežem Janem Pavlem II.
za spolupatrony Evropy.

Každoročně si je připomínáme
na Velehradě i na dalších místech
o státním svátku – 5. července.
V roce 2013 slavíme 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu.
Metoděj se vracel na Moravu jako arcibiskup. Závistiví biskupové z franské říše ho
však zajali, neprávem obvinili a dva a půl
roku věznili.
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Papež se dověděl, že bratři neslouží liturgii v latině, hebrejštině či řečtině, jak bylo
dosud dovoleno, ale slovanským jazykem.
Zavolal je do Říma, aby mu to vysvětlili.
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Na přání byzantského císaře odešli oba
bratři jako misionáři k Chazarům. Cestou
na ostrově Krymu našli ostatky svatého
papeže Klimenta.

Vydalo Biskupství brněnské
Diecézní katechetické centrum
jako součást
Katechetického věstníku č. 1-2/2012-13.
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Císař vybral pro misijní úkol Konstantina
s Metodějem. Než se oba bratři vydali
na Velkou Moravu s dary a poselstvem, na
misi se poctivě připravovali.
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CYRIL A METODĚJ
soluňští bratři
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Po Metodějově smrti roku 885 byli jeho
žáci pronásledováni a vyhnáni. Odešli
na území dnešního Bulharska a okolních
zemí, kde šířili slovanskou kulturu.
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Michal studoval práva. Pro svoji zdatnost
a vzdělanost a se stal správcem slovanské oblasti v Makedonii. Později odešel
do kláštera, kde přijal jméno Metoděj.
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Na počátku 9. století žila v Soluni jedna
rodina významného úředníka, která měla
sedm dětí. Mezi nimi byli chlapci Michal
a nejmladší z dětí Konstantin.
2

Konstantin byl velmi vzdělaný a nadaný na
jazyky. Studoval s budoucím císařem
Michalem III. Stal se knihovníkem a profesorem v hlavním městě Cařihradu.
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Odkaz Cyrila a Metoděje rozvíjeli během
staletí další osobnosti, např. sv. Prokop,
císař Karel IV. a další. Teď je řada na nás,
aby myšlenky Cyrila a Metoděje žily dál.
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Díky papeži byl biskup Metoděj osvobozen. Vrátil se na Moravu a se svými žáky
pokračoval v překladech Bible. Podle
legendy pokřtil i českého knížete Bořivoje.
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Velkomoravský kníže Rostislav se obrátil
na byzantského císaře Michala III.
s žádostí, aby mu poslal kněze a učitele
mluvící slovanským jazykem.

Konstantin v Římě onemocněl. Vstoupil
tam do kláštera, kde přijal jméno Cyril.
Zemřel roku 869 a je pohřben v římském
kostele sv. Klimenta.
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Konstantin vytvořil nové písmo – hlaholici.
Dal tak základy slovanskému písemnictví.
Spolu s Metodějem přeložil i část evangelií
a texty k liturgii.
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Na Velkou Moravu přišel Konstantin
s Metodějem roku 863. Svým přístupem
a díky srozumitelnosti jazyka získali brzy
místní obyvatele pro křesťanskou víru.
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