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Cyril a Metod, mnísi,
slovanskí vierozvestci, spolupatróni
Európy
Sviatok: 14. február, na Slovensku slávnosť 5. júla
9. storočie, Patróni Slovenska, Európy
Franským biskupom sa to nepáčilo, a tak sa stala neslýchaná
vec: Metoda roku 870 uväznili vo Švábsku v kláštore, ktorý
bol mimo ciest, a tak tam bol Metod akoby skrytý. Metod
protestoval so slovami: „Keby to územie bolo vaše, hneď by
som vám ho zanechal, ale je sv. Petra.“ Napriek všetkým
prekážkam sa istému mníchovi podarilo poslať do Ríma
posolstvo, ako sa veci majú. Pápež Hadrián II. dvakrát rázne
zakročil, no nič nepomáhalo. Až jeho nástupca Ján VIII.
Roku 873 zakázal dvom biskupom vykonávať biskupský
úrad a jedného si povolal do Ríma, aby sa zodpovedal.
Všetci to oľutovali, Metod bol prepustený a v sprievode
pápežského legáta prišiel na Veľkú Moravu. Legát ho uviedol
do úradu arcibiskupa. Kde však presne sídlil, nevieme,
pravdepodobné sa zdá miesto Hradište pri Mikulčiciach na
Morave. Na Morave vtedy už vládol Svätopluk, ktorý bol
dosť ovplyvnený nemeckým kňazom Vichingom. Toho
navrhol za biskupa do Nitry. Metoda v Ríme obvinili, že
neoprávnene používa slovanský jazyk pri bohoslužbách a v

niektorej náuke nie je pravoverný. Metod musel do Ríma.
Pápež sa presvedčil, že má pred sebou veľkého a svätého
apoštola. Svätoplukovi napísal list – bulu Industriae Tuae
(jún 880). V nej píše veľmi priaznivo voči Slovanom a
Metodovi. Uznáva a potvrdzuje ho za nielen panónskeho, ale
aj moravského arcibiskupa. No zároveň aj vysvätil Vichinga
za biskupa do Nitry. Aj keď mu prikázal poslušnosť
Metodovi, Viching stále kul intrigy, dokonca falšoval
pápežské listy. Metod komunikoval s Rímom, pápež mu
stále dôveroval a priaznivo sa vyjadroval voči nemu. Metod
Vichinga nakoniec poslal k Vislanom na misie (krakovské
kniežatstvo). Potom sa naďalej snažil a vyvíjal veľké úsilie,
aby prehĺbil kresťanskú vieru medzi Slovanmi. Mal vplyv aj
na Čechov, Maďarov a Vislanov. Zachovala sa tradícia, ktorá
hovorí o tom, že pokrstil české knieža Bořivoja a jeho
manželku sv. Ľudmilu. Mohlo sa to stať v rokoch 874-878.
Žitie Metodovo spomína, že Metod pokrstil aj knieža
Vislanov v Poľsku.
V roku 882 sa vybral do svojej vlasti na pozvanie
byzantského cisára Bazila I. Ten ho prijal s veľkou radosťou
a poctou. Metod však cítil, že mu ubúda síl. Chcel ešte
dokončiť preklad Sv. písma do staroslovienčiny. Vybral si k
tomu dvoch zo svojich žiakov a v priebehu ôsmich mesiacov
toto veľké dielo dokončil. Zomrel vo veku sedemdesiat rokov
6. apríla 885. Tesne pred smrťou určil za svojho
nástupcu Gorazda, jedného zo svojich učeníkov slovanského
pôvodu. Miesto jeho smrti a hrobu bolo pravdepodobne
hlavné mesto Veľkej Moravy, avšak nevieme určiť jeho
polohu.

Sviatok sv. Cyrila pripadol na 14. februára a sv. Metoda na 6.
apríla. Chorvátsko, Čechy, Morava a Slovensko však dostali
povolenie sláviť pamiatku obidvoch naraz, a to 5. júla. 31.
decembra 1980 vyhlásil pápež Ján Pavol II. solúnskych
bratov sv. Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy. Ich
sviatok u nás sa stal slávnosťou. Uctievame si ich ako tých,
ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho
národa. Ich vplyv – dedičstvo otcov, ako zvykneme
hovorievať – cítiť dodnes.

