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Rodíc, panenství jsi zachovala,
při zesnutí svět jsi neopustila, Bohorodice. 

Přešla jsi k životu, ó matko Života, 
a přímluvami svými zbavuješ smrti duše naše.



Drazí čtenáři, je letní 
Pascha, slavíme Zesnutí 
Přesvaté Bohorodice! 

Před sestupem do podzemního chrámu, v němž se nachází hrob Přesvaté Bohorodice, vystoupila celá 
Církev spolu s Kristovými nejbližšími učedníky na horu Tábor. A právě „hora Tábor a spolu s ní i hora  
Hermon,“ jak hlásá prokimen svátku Proměnění Páně (Mat 17,1-9), „se zaradují z Tvého jména…“. Na 
hoře Tábor se Kristus oblékl do slávy, v níž přijde soudit živé i mrtvé, aby poučil své učedníky, že své 
utrpení a smrt podstoupí dobrovolně. Přál si, aby v něm Jakub, Jan i Petr rozpoznali Vykupitele izrael
ského národa, o němž zvěstovala ústa mnoha proroků. Kristus si přeje, aby na pomyslnou horu, před
stavující dočasný zármutek, neštěstí a utrpení našeho pozemského života, vystoupili všichni, které si 
spolu se svým Otcem i Duchem zamiloval. Proč? Neboť důstojnými účastníky budoucí, věčné slávy 
budou právě ti, kteří se v současném životě promění duchem podle obrazu Krista, který se proměnil 
na hoře Tábor.

Vztahuje-li se první část troparu svátku Proměnění na samotnou událost zázraku, při němž se 
Kristova tvář  „zaskvěla  jako slunce“  a jeho roucho  „zbělelo  jako světlo“,  připomíná  moudrý  tvůrce 
oslavného zpěvu v jeho druhé části osobnost Boží Matky. Ani bez ní, ani pouze díky ní, ale „na přímlu
vy Bohorodice ať zasvitne též nám hříšným světlo tvoje věčné“,  Kriste Bože náš… Ježíš Kristus je 
Cesta i Brána. Jako Bohočlověk je jediný. Svatá Panna je první, ona předchází lidstvo a všichni ji ná
sledují, ona je dobrá Průvodkyně, Pomocnice, „ohnivý sloup“, který vede všechny k novému Jeruzalé
mu - tak její osobnost shrnuje v duchu výkladu svatých Otců prof. Pružinský ve své knize „Život v Kris
tu“. Dále poukazuje na to, že ona, Boží Matka, jako první prošla smrtí, která díky jejímu Synovi ztratila 
svoji moc (Oz 13,14), ale tento svět Bohorodice neopustila („Při zesnutí svět jsi neopustila, Bohorodi
ce“).  Pravoslavný liturgický svátek Zesnutí (Uspenije) Přesvaté Bohorodice obsahuje smrt a pohřeb 
Boží Matky, po kterém následuje její vzkříšení a nanebevzetí. Liturgická píseň slovy Svatého Písma 
říká: „Povstaň, Hospodine, a jdi k místu svého odpočinku, Ty i truhla Tvé moci.“ (Žalm 132,8) „Násle
dujíc svého Syna, podřídila ses zákonům přírody, a po své smrti jsi vstala k věčnému životu se svým 
Synem.“ Smrt  Kristova byla dobrovolná, Marie se podrobila smrti  podle přirozeného zákonu a byla 
vzkříšena mocí svého Syna. Tuto skutečnost nazývá sv. Jan Damašský „darem Krista své Matce“. 

Hrob  Přesv.  Bohorodice,  ozářený  mihotavým  světlem  stovek  olejových  lampád,  zanechává 
v člověku zvláštní dojem světlosti, lehkosti, duchovní radosti, která ne náhodou bývá přirovnávána ke 
světlému veselí Kristova vzkříšení… Ne, nedejme se mýlit… Hrob, kde spočinuly ostatky přečisté Pan
ny Marie, jež si zachovala panenství a duchovní čistotu od svého narození až do svého zesnutí, je re
álným důkazem pomíjivosti všeho hmotného, tedy i těla, jež se navrací v prach, ze kterého povstalo 
(viz Gen 3,19). Tělo Přesv. Bohorodice, která musela podstoupit tělesnou smrt podobně jako každý 
člověk, však tlení nezakusilo: před ním ji ochránil Kristus, jenž ji vzal k sobě, aby ji oslavil... 

Mnohé překvapí, že liturgické a ikonografické uctívání Panny Marie chybí v apoštolském kázání 
a v Písmu Svatém. Odpověď, proč je tomu tak, nám dává sv. Juvenalios, patriarcha jeruzalémský, kte
rý řekl byzantské císařovně Pulcherii: „V Písmě Svatém nenacházíme nic o zesnutí svaté Boží Matky  
a vždycky Panny Marie, ale víme o tom z Tradice, velmi staré a spolehlivé Tradice…“ Modlitební úcta 
k Panně  Marii  zůstává  tedy  faktem  vnitřního  vědomí  Církve,  jejím  nejintimnějším  tajemstvím, 
dostupným pouze ve světle Tradice, ve světle vnitřního liturgického života Církve. Pravoslavná církev 
oslavuje svátek Zesnutí  jako tajemnou „druhou Paschu“, a vyzdvihuje tak před koncem času slávu 
zbožštění člověka…

S Boží pomocí a „na přímluvy Bohorodice“ ať zasvitne i nám, drazí čtenáři, věčné Kristovo světlo, 
Kristus sám, jenž „osvěcuje a posvěcuje každého člověka přicházejícího na svět“, abychom poznali 
nejen vlastní nedokonalost, ale též svoji hodnotu před tváří Boží.

V pravé Kristově lásce Váš Michal Dvořáček,
odpovědný redaktor

Slovo úvodem
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Přesvaté Bohorodici s láskou…
Při  svém  ukřižování  svěřil  Pán  Ježíš  svou  mi
lovanou Matku do ochrany sv. apoštola Jana Bo
hoslovce. Ten se jí  s láskou ujal a staral se o ni 
jako vlastní syn až do jejího blaženého zesnutí. 
Přesvatá  Bohorodice  byla  po  zmrtvýchvstání 
Pána  Ježíše  neustále  mezi  apoštoly,  spolu 
s nimi  byla  přítomna  všem  velikým 
událostem  oněch  dnů,  nane
bevstoupení  svého  Syna  i se
slání  Svatého Ducha.  Žila  na 
Siónu  v domě sv.  Jana,  kde 
se  v tichosti  oddávala mod
litbě,  konala  skutky  milosr
denství i četné zázraky. Žila 
skromně,  skrytá  před  zraky 
lidí;  kázání  a poučování 
přenechávala  apoštolům.  Vě
řící ji  však velice milovali  a ctili 
pro  jeji  svatost  i proto,  že  byla 
Matkou  Spasitele,  a s láskou  naslou
chali  jejímu  vyprávění  o zázračných  udá
lostech,  které  se  děly  za  života  Pána  Ježíše 
i před jeho narozením.

Sláva Matky Boží se brzy rozšířila i do vzdá
lených končin a mnoho nově pokřtěných křesťanů 
přicházelo  do  Jeruzaléma,  aby  ji  mohli  spatřit 
a promluvit  s ní.  Sv.  Ignác  Bohonosný  Psal  sv. 
Janu Bohoslovci: „Nejvíce ze všeho toužím uvidět 
Matku Ježíše, o níž říkají, že vzbuzuje ve všech 
údiv, úctu a lásku, takže všichni hoří touhou, aby ji 
mohli  spatřit.  A jak také  netoužit  po  tom, uvidět 
Přesvatou  Pannu  a mluvit  s tou,  jež  porodila 
pravého  Boha?“  A sv.  Dionýsios  Areopagita  líčí 
pouhý pohled na ni jako zážitek, kterému se ne
může vyrovnat žádná z pozemských radostí.

Přesvatá  Bohorodice  však  po  slávě  a úctě 
věřících  netoužila.  Jejím  vroucím  přáním  bylo, 
aby se víra v Pána Ježíše rozšířila po celém svě
tě a aby Boží církev vždy a ve všem prospívala. 
Jistě za dní a nocí, které často věnovala jen a jen 
modlitbě, prosila za obrácení všech lidí, o pomoc 
pro všechny křesťany i o spásu pro svůj židovský 
národ. Velice však také toužila po tom, aby směla 
opět spatřit svého milovaného Syna, a se slzami 
se  modlila  k Bohu,  aby  jí  dovolil  co  nejdříve 
opustit tento svět.

Tři dny před jejím zesnutím se jí při modlitbě 
na  Olivové  hoře  zjevil  archanděl  Gabriel  a ra
dostně jí zvěstoval: „Tvůj Syn a náš Bůh Tě oče

kává  se  svými  anděly  a archanděly,  cherubíny 
a serafíny,  se všemi nebeskými duchy a dušemi 
spravedlivých a chce tě, svou Matku, vzít do ne
beského království, kde s ním budeš žít a kralovat 
na věky.“ Na znamení vítězství blahodati nad tě

lesnou smrtí, z níž se Přesvatá probudí jako 
z tichého spánku, jí archanděl dal snít

ku  rajského  fíkovníku,  zářící  ne
beským světlem. Řekl  jí,  že 
tato  snítka  má  být  nesena 
před rakví v den pohřbu její
ho přečistého těla. 

Přesvatá  Bohorodice 
se  nevýslovně  zaradovala, 
z celého  srdce  děkovala 

svému  Stvořiteli  a Synu  za 
radostnou  zvěst  a modlila  se 

k němu:  „Nebyla  bych  hodna 
přijmout tebe, Pane, kdybys neu

dělil  své  služebnici  tuto  milost.  Ale 
poklad,  který  mně  byl  svěřen,  jsem  za

chovala a prosím tě, Králi  slávy, ochraň mne od 
pekelných  mocností,  aby  mi  neublížily.  Nebesa 
a andělé se před tebou chvějí, tím spíše pak člo
věk,  utvořený  z hlíny,  který  nemá  nic  dobrého 
krom toho, co dostává z tvé milosti.“ 

Po  návratu  domů  se  Přesvatá  Bohorodice 
začala připravovat k odchodu z tohoto světa. Vy
právěla sv. Janovi i ostatním v domě o tom, co jí 
řekl anděl, a ukázala jim větvičku fíkovníku, kte
rou od něho dostala. Přála si, aby její pokoj a lože 
byly vyzdobeny, aby byl zapálen tymián, zažeh
nuty  svíce  a připraveno  vše  potřebné  k pohřbu. 
Všichni, kdo se s ní po návratu z Olivové hory se
tkali,  byli  ohromeni,  jaká síla  a sláva ji  obklopo
valy. Už dříve její tvář zářila více než tvář Mojžíše, 
nyní však byla oslavena ještě více.

Jan rychle poslal k prvnímu jeruzalémskému 
biskupovi,  bratru  Páně  sv.  Jakubovi,  a ke všem 
příbuzným  a blízkým  Přesvaté  Bohorodice  se 
zprávou o jejím blížícím se zesnutí. Sv. Jakub to 
pak  oznámil  všem  věrným  nejen  v Jeruzalémě, 
ale i v okolních městech a vesnicích. 

Všichni příbuzní Matky Boží a mnoho křesťa
nů  se  ze  všech  stran  sešli  v domě  sv.  Jana. 
Přesvatá Bohorodice všem pověděla o tom, co jí 
zvěstoval anděl, a ukázala jim zářící rajskou snít
ku. Celý dům se naplnil  nářkem a všichni prosili 
svou společnou Matku, aby je zde nezanechávala 
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jako  sirotky.  Přesvatá  Bohorodice  je  utěšovala 
a prosila  je, aby neplakali,  ale aby se spíše ra
dovali z jejího odchodu na nebe. Ujišťovala je, že 
je nezanechá osiřelé,  ale bude před Božím trů
nem prosit svého Syna za všechny, kdo přebývají 
na zemi, a nikdy je neopustí. Bude je navštěvovat 
a ochraňovat a všem v nouzi bude pomáhat. 

Mezitím vyjádřila  i svou poslední  vůli  –  své 
dvoje šaty odkázala dvěma chudým vdovám, kte
ré živila a které se o ni s láskou a péčí staraly. Vy
slovila  také  přání,  aby  její  tělo  bylo  pohřbeno 
v Getsemanské jeskyni,  kde odpočívali  její  svatí 
rodiče a její spravedlivý snoubenec.

Zatímco Přesvatá Bohorodice utěšovala pří
tomné a pronášela svá poslední  přání,  ozval  se 
hluk a dům obklopila  oblaka.  Byla to oblaka,  na 
nichž  andělé  přenesli  apoštoly  z míst,  kde 
zvěstovali evangelium, aby mohli být přítomni při 
pohřbu Přesvaté Bohorodice. 

Apoštolé  se  zaradovali  z nečekaného  shle
dání a v údivu se ptali, proč je zde Pán shromáž
dil. V té chvíli k nim vyšel sv. Jan Bohoslovec, se 
slzami je pozdravil  a řekl jim, že nastal čas, aby 
Přesvatá Bohorodice odešla k Bohu. Apoštolé po
chopili, že je Bůh shromáždil, aby byli přítomni při 
zesnutí a pohřbu jeho svaté Matky, a zmocnil se 
jich hluboký zármutek. 

Když vešli  do domu, spatřili  Bohorodici,  jak 
sedí  na  loži,  naplněná  duchovní  radostí. 
Pozdravili ji: „Požehnaná jsi od Hospodina, který 
stvořil  nebe i zemi.“  Bohorodice jim odpověděla: 
„Pokoj vám, bratři, které si Pán vyvolil!“ a zeptala 
se jich, jak se zde ocitli. Vyprávěli jí, že Duch Boží 
odnesl každého z nich z místa, na kterém kázal, 
a přinesl až sem. 

Přesvatá Panna chválila Boha, že ji vyslyšel 
a vyplnil jí přání, aby se před svou smrtí setkala 
s apoštoly. Apoštolům řekla: „Bůh vás ke mně při
vedl, aby potěšil mou duši, pro kterou nastal čas, 
aby se odloučila od těla. Čas stanovený Stvořite
lem, podle zákona lidské přirozenosti podléhající 
smrti.“ 

Apoštolé  jí  odpověděli:  „Vládkyně!  Pohlíželi 
jsme na tebe jako na samotného našeho Vládce 
a Učitele. Byla jsi  pro nás pravou útěchou. Nyní 
nás opouštíš a nebudeš již s námi na této zemi. 
Jak máme snést takový žal? Pán Ježíš Kristus, 
kterého jsi zrodila, si přeje, abys přešla od země 
k nebi; radujeme se, že se na tobě naplňuje Boží 
vůle,  ale  zároveň  jsme  zarmouceni,  že  tu  zů
stáváme jako sirotci a již se zde nesetkáme s te

bou,  naší  Matkou  a Utěšitelkou.“  Přitom  svatí 
apoštolé hořce plakali...

Přesvatá Panna je utěšovala: „Neplačte, přá
telé a učedníci Kristovi! Nekalte svým zármutkem 
mou radost, ale raději se radujte se mnou, že od
cházím ke svému Synu a Bohu. Mé tělo odneste 
do  Getseman,  tam  je  pohřběte  podle  obyčeje 
a jděte  zase hlásat  evangelium.  A bude-li  to  tak 
Bůh chtít, uvidíte mne i po mé smrti.“ 

Během tohoto rozhovoru vstoupil  sv.  Pavel, 
který se sem dostal stejným způsobem jako ostat
ní apoštolé,  ale  o něco  později,  a padl  k nohám 
Přesvaté  Bohorodice.  Spolu  s ním  přišli  i jeho 
učedníci  Dionýsios  Areopagita,  Jerotej,  Timotej 
a někteří ze sedmdesáti. 

Matka Boží pak zvala všechny učedníky po 
jednom k sobě, žehnala jim a chválila jejich víru 
i jejich  zásluhy  v  hlásání  evangelia,  přála  jim 
věčnou  blaženost  a modlila  se  s nimi  za  mír 
a blaho celého světa.

Když  nadešel  15.  srpen  a přiblížila  se  třetí 
hodina,  kdy  měla  Přesvatá  Bohorodice  odejít 
z tohoto  světa,  stáli  apoštolé  kolem  jejího 
slavnostně  vyzdobeného  lůžka  a písněmi 
oslavovali  Boha.  Přesvatá Bohorodice se modli
la, očekávajíc  shledání  se  svým  milovaným 
Synem.

 Náhle se v místnosti rozlilo jasné světlo, v je
hož paprscích vrchní část místnosti zcela utonula. 
Sám Pán Ježíš Kristus, obklopený zástupy andě
lů, archandělů a jiných beztělesných sil, s dušemi 
spravedlivých praotců a proroků, kteří kdysi pro
rokovali  o Přesvaté  Panně,  sestoupil  s nebe  ke 
své  Matce.  Ta,  když  spatřila  svého  Syna,  v ra
dostném vytržení  pronesla  slova  svého  chvalo
zpěvu:  „Velebí  duše má Hospodina,  a duch můj 
zaplesal v Bohu Spasiteli mém. Že shlédl na po
nížení  služebnice  své…“  zvedla  se  na  lůžku 
a poklonila se Ježíšovi. 

Ježíš s pohledem plným lásky řekl: „Pojď, má 
nejbližší,  má  drahocenná  perlo,  a vejdi  do  pří
bytku  věčného  života.“  Přesvatá  Bohorodice  jej 
prosila,  aby  ji  ochránil  před  nástrahami  zlého 
a přijal její duši v míru. Pán Ježíš ji utěšoval, aby 
se nebála ďábelských sil, které byly potřeny její
ma nohama, a vybízel ji ke smělému přechodu od 
země  k nebi.  Přesvatá  Bohorodice  odpověděla: 
„Mé srdce je připraveno, staň se mi podle tvého 
slova,“ ulehla na lůžko a s pohledem upřeným na 
svého Syna odevzdala svou duši do jeho rukou. 
Nepocítila přitom žádné tělesné utrpení, ale jako 
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by jen sladce usnula. 
V odměnu za to, že nosila  na svých rukou 

Božího Syna,  když  byl  dítětem,  nesl  teď on na 
svých rukou její duši. Matka všech křesťanů od
cházela do nebe  a něžným, milujícím pohledem 
se dívala na ty, kteří zůstávali na zemi. Nad tím, 
co viděli, žasli  nejen apoštolé, ale i nebeské zá
stupy. 

Tvář  zesnulé Matky Boží zářila slávou bož
ského  panenství  a její  tělo  vydávalo  podivu
hodnou  vůni.  Apoštolé  je  s úctou  a bázní  líbali. 
Cítili  přitom,  jak  velikou silou  a blahodatí  je  ob
dařeno,  a byli  naplněni  duchovní  radostí.  Také 
mnozí nemocní, kteří se s vírou a láskou dotýkali 
lůžka, byli uzdraveni.

Při  pohřbu  nesli  v průvodu  lože  s tělem 
Přesvaté  Bohorodice  sv.  Petr,  Pavel,  Jakub 
a další apoštolé. Sv. Jan šel před ním s větvičkou 
rajského fíkovníku v ruce. Zástup lidí doprovázel 
lůžko se svíčkami a kadidlem a zpíval modlitební 
písně. Nad tělem Panny Marie i celým pohřebním 
průvodem se přitom vznášel  veliký  zářivý oblak 
podobný věnci a ozýval se radostný zpěv andělů, 
kteří se připojili ke zpěvu lidí. 

Ne všichni obyvatelé Jeruzaléma však s lás
kou vyprovázeli  zesnulou Matku Boží. Nepřátelé 
křesťanů,  velekněží  a zákoníci,  kteří  zvěděli 
o tom,  s jak  velkou  sláva  věřící  doprovázejí 
Přesvatou  Bohorodici  k místu  jejího  posledního 
odpočinku, poslali své sluhy a vojáky, aby průvod 
rozehnali a Mariino tělo spálili. Ti ale nemohli roz
kaz splnit,  protože oblak, který  pohřební průvod 
provázel, se spustil k zemi a jako stěna jej zaštítil. 
Pronásledovatelé slyšeli kroky a zpěv, ale nikoho 
neviděli.  Byli  zasaženi  slepotou  a mnoho  z nich 

se poranilo o okolní zdi a domy.
Také jeden židovský kněz, jménem Athonius, 

který šel kolem, se pokusil vztáhnout ruku na tělo 
Přesvaté Bohorodice. Chtěl povalit lůžko, na kte
rém spočívalo; sotva se ho však dotkl, anděl mu 
neviditelným  mečem  usekl  obě  ruce.  Athonius 
vzápětí  svého  činu  litoval  a uvěřil  v Krista.  Sv. 
Petr mu nařídil, aby s vroucí modlitbou k Přesvaté 
Bohorodici  přiložil  pahýly  k rukám, které  zůstaly 
viset přilepené k lůžku. Když to udělal, ruce srost
ly a rány se zahojily. Athonius na kolenou pronesl 
chválu Přesvaté Bohorodici a připojil se k průvo
du...

 Rovněž ti, kdo byli raněni slepotou a litovali 
pak svého jednání, se dotýkali lůžka Přesvaté Bo
horodice, a byli uzdraveni. Matka Boží nepřála ani 
svým nepřátelům nic zlého.

Když  průvod  došel  do  Getseman,  začal  lid 
s pláčem a nářkem opět líbat tělo Přesvaté Pan
ny.  Až  večer  je  mohli  svatí  apoštolé  položit  do 
hrobu  a zakrýt  vchod  do  jeskyně  velkým  ka
menem. Tři dny strávili u hrobu v neustálé modlit
bě a za zpěvu žalmů. Po celou tu dobu bylo slyšet 
i andělský zpěv.

Božím řízením se stalo, že sv. apoštol Tomáš 
nebyl přítomen při zesnutí a pohřbu Přesvaté Bo
horodice.  Bůh,  který  určil,  aby  skrze  Tomášovy 
pochybnosti  byla  utvrzeno  víra  v Kristovo  vzkří
šení, se měl i nyní podílet na věhlasu veliké udá
losti.  Když  Tomáš  třetího  dne  přišel  k hrobu  do 
Getseman, začal bědovat nad tím, že se nemohl 
s Přesvatou  Bohorodicí  rozloučit  a nedostal  její 
poslední požehnání. Apoštolé se z lítosti nad ním 
rozhodli,  že jeskyni znovu otevřou, aby se mohl 
poklonit  svatým  ostatkům.  Jaký  však  byl  jejich 

údiv,  když  zjistili,  že  tělo 
Matky Boží už ve hrobě není! 
Ležela tam jen pohřební plát
na,  ze  kterých  vycházela 
nádherná vůně. 

Apoštolé  s úctou  políbili 
roucho Přesvaté Bohorodice 
a prosili  Boha,  aby  jim  dal 
poznat, co se stalo s jejím tě
lem. Odpovědi se jim dostalo 
od ní samotné. 

Večer  se  apoštolé 
s dalšími  věřícími  sešli 
k jídlu.  Po  zmrtvýchvstání 
Pána Ježíše nechávali apoš
tolé  při  jídle  jedno  místo Chrám Zesnutí Přesvaté Bohorodice v Jeruzalémě
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u stolu prázdné.  Na ně pokládali  kousek chleba 
na památku Pána Ježíše. Po jídle pak tento chléb 
pozvedli,  vzdali  chválu  Svaté  Trojici  a na závěr 
připojili: „Pomáhej nám, Pane Ježíši Kriste!“ Když 
tak učinili onoho večera, uslyšeli náhle andělský 
zpěv. Pohlédli vzhůru a spatřili Přesvatou Pannu 
s nebeskými  zástupy,  obklopenou  nevýslovnou 
slávou.  Řekla jim:  „Radujte  se.  Jsem s vámi  po 
všechny dny.“ 

Všichni  se  nesmírně  zaradovali  a zvolali: 
„Přesvatá  Bohorodice,  pomáhej  nám!“  Nyní  jim 
bylo jasné, že tělo Přesvaté Bohorodice bylo třetí
ho dne vzkříšeno a vzato na nebesa. Vzali svatou 
pláštěnici – roucho, jež našli v hrobě – a s blahou 
zvěstí se vrátili do Jeruzaléma. Potom se opět vy
dali do různých končin země hlásat evangelium. 

Smrt Matky Boží nazývá svatá Církev zesnu
tím, protože takovou smrt, při níž se hlína navrací 
do země a duše k Bohu, Přesvatá Bohorodice ne
poznala. Boží Matka po svém strastiplném životě 
usnula sladkým spánkem, z něhož se ihned pro
budila k věčně blaženému životu. Její neporušené 
tělo bylo po třech dnech vzkříšeno a vzato do ne
beské slávy. 

Nevíme přesně, kolik let bylo Přesvaté Boho
rodici,  když  se  završila  její  pozemská  pouť. 
Nejpravděpodobnější však je, že jí bylo kolem 72. 
Pokud je pravda, že jejímu zesnutí byl přítomen 
sv.  Dionýsios  Areopagita,  muselo  k němu  dojít 
nejdříve v r. 57, protože sv. Dionýsios byl pokřtěn 
sv. Pavlem až v roce 52. Tři  roky jej nerozlučně 
doprovázel, potom se vydal do Jeruzaléma, aby 

uviděl  Matku  Boží.  Po  návratu  byl  sv.  Pavlem 
ustanoven  za  athénského  biskupa.  K pohřbu 
mohl přibýt až v r. 57. Protože Přesvatá Bohorodi
ce porodila Pána Ježíše v 15 letech, muselo jí při 
jejím zesnutí být kolem 72 let. 

Pohřební  jeskyně  Přesvaté  Bohorodice  se 
zachovala  až  do  dnešních  dní.  Nachází  se  na 
samém  úpatí  Olivové  hory  v útrobách  starého 
chrámu – schází se k ní po osmačtyřiceti mramo
rových schodech. Když poutník sejde asi patnáct 
schodů, uvidí po pravé straně schodiště dva hro
by, v nichž odpočívají spravedliví Jáchym a Anna, 
rodiče Přesvaté Bohorodice. Na druhé straně je 
umístěn hrob jejího snoubence sv.  Josefa.  Dole 
v chrámu se pak nachází lůžko Přesvaté Bohoro
dice, skryté v malé jeskyňce, kolem níž svítí roz
žaté girlandy stříbrných a zlatých lampád. Samo 
lože  Přesvaté  Bohorodice,  obložené  bílým 
mramorem a osvětlené  více  než  dvaceti  draho
cennými  lampádami,  slouží  jako  prestol  při  sv. 
liturgii.

Ke hrobu Přesvaté Bohorodice se na svátek 
Zesnutí každoročně scházejí velké zástupy pout
níků, aby se poklonili Matce Boží, která věrně plní 
to, co slíbila před svým zesnutím zarmouceným 
věřícím –  neustále  s mateřskou  láskou  pomáhá 
všem, kdo se lopotí na této zemi, za všechny se 
přimlouvá,  všechny  miluje  a ochraňuje  jako  své 
děti.

podle ruského vydání knihy „Vyprávění 
o pozemském životě Přesv. Bohorodice“ 

připravila Marie Zavřelová

Vidouce Kristovo vzkříšení, pokloňme se svatému Pánu Ježíši, jedi
nému  bezhříšnému.  Kriste,  klaníce  se  Tvému  Kříži,  opěvujeme 
a oslavujeme Tvé  svaté  vzkříšení,  neboť  Ty jsi  Bůh náš.  Kromě 
Tebe jiného neznáme a Tvé jméno vyznáváme. Přistupte všichni 
věrní,  pokloňme se svatému Kristovu vzkříšení,  neboť hle,  skrze 
Kříž přišla radost celému světu. Vždy dobrořečíce Pánovi, opěvuje
me jeho vzkříšení, neboť ukřižování přetrpěv, smrt smrtí přemohl.

(píseň po čtení Evangelia na jitřní bohoslužbě)

Skvěj  se,  skvěj  se,  nový  Jeruzaléme,  neboť  se  nad tebou zjevila 
sláva Hospodinova. Nyní plesej a vesel se Sióne: a ty čistá Bohoro
dice, raduj se ze vzkříšení Syna svého.

(přípěv 9. písně velikonočního kánonu)



září 2005 ______________________________________________________________ 7

Čtvrt století od absolutoria 
na Moskevské duchovní akademii

Dne 21.  června  hostila  staroslavná  Trojicko-sergejevská  lávra  velezajímavou 
společnost.  Do Sergijeva Posadu u Moskvy,  sídla  jednoho z nejvýznamnějších 
ruských monastýrů, se toho dne sjeli absolventi zdejší Moskevské duchovní aka
demie (MDA), kteří svá studia zdárně zakončili v olympijském roce 1980. Mezi 
přibližně dvacítkou členů tohoto  „olympijského vypusku“ zářila i tvář našeho 
brněnského duchovního otce,  prot. Jozefa Fejsaka,  který na MDA studoval 
v letech 1975-80. 

Slavnostní den začal sv. Liturgií v chrámu Záštity (Pokrovu) Přesv. Bohoro
dice v budově akademie, po níž následovala ještě krátká litie u blízkého památ
níku, věnovaná všem zesnulým pedagogům a spolužákům. Jen stěží lze vyjádřit 
naše dojetí ve chvílích, kdy se akademickým chrámem rozléhal při kněžských 
ohlasech nezaměnitelný hlas našeho brněnského „báťušky“. Po skončení obřadů 
se  již  společnost  přesunula  ke  sváteční  tabuli  v prostorách  rektorátu  MDA 
a v družné debatě, přerušované slavnostními přípitky a neformálními proslovy, 
setrvala až do odpoledních hodin. Ještě k večeru bylo na lavičce před akademií 
možno spatřit živě diskutující hlouček někdejších studentů, dnes již zaslouži
lých duchovních otců. V jejich středu seděl a pozornost všech strhoval – kdo jiný 
než otec Josef…

Čtenáře bude jistě zajímat, že ke spolužákům o. Josefa patří i dnešní vysoký 
představitel Ruské pravoslavné církve, arcibiskup rjazaňský a kasimovský 
Pavel  (Ponomarev). Mnišský  postřih  přijal  vladyka  Pavel  již  jako  student 
akademie. Od r. 1981 pak působil v Jeruzalémě jako člen Ruské duchovní misie, 
jejímž představeným se stal v roce 1986. O šest let později přijal biskupské svě
cení a s titulem biskupa zarajského spravoval takřka osm let ruské pravoslavné 
farnosti v USA. Další vladykovy kroky vedly do střední Evropy: v letech 1999-
2003  zastával  post  biskupa  vídeňského  a budapešťského,  od  r.  2001  již 
s čestným titulem arcibiskupa. Současným vladykovým působištěm je rjazaňská 
eparchie, kterou spravuje od roku 2003. Arcibiskup Pavel je dvojnásobným drži
telem řádu ctih.  Sergeje  Radoněžského 2.  stupně,  amerického  řádu světitele 
Innokentije Moskevského a dalších ocenění.

Rozhovor s arcibiskupem rjazaňským 
a kasimovským Pavlem (Ponomarevem)

Redaktorům Dobrého pastýře se podařilo v časově „nabitém“ slavnostním odpoledni v Ser
gejově  lavře  položit  vladykovi  Pavlovi  několik  otázek,  směřujících  převážně  k jeho 
osobním vzpomínkám na dobu studia a jeho tehdejší spolužáky:
1) Vysokopřeosvícený vladyko, víme, že jste se dnes na tomto místě shromáždili  
se svými spolužáky u příležitosti 25. výročí svého absolutoria na Moskevské du
chovní akademii. Zajímalo by nás, jak tuto událost prožíváte a jak se cítíte?

Právě jsem se vrátil  z Berlína,  poslední dny jsem proto  strávil  na cestách.  Ale 
k Vaší otázce. Mnozí absolventi se během těchto dlouhých 25 let setkávali,  někteří 
ne...  Já jsem byl dlouhé roky mimo Rusko:  v Evropě a Americe,  s některými mými 
druhy se proto setkávám vůbec poprvé. O to dojemnější je dnešní setkání, které zapo
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čalo výrazem naší vděčnosti Hospodinu: při modlitbě v chrámu, při sv. Liturgii, sva
tém Přijímání Kristových Tajin a následně při poklonění ostatkům sv. Sergeje, ke kte
rému jsme se všichni v dobách našeho studia utíkali pro duchovní pomoc. Osobně po
važuji za velmi přínosné, že se zde dnes můžeme navzájem setkat, promluvit si o na
šich  životních  osudech,  problémech,  palčivých  otázkách  a předat  si  vzájemné  zku
šenosti. Opravdu dnes cítím velikou radost.
2) Hovoříme s Vámi jako redaktoři brněnského pravoslavného věstníku „Dobrý  
pastýř“, který vydáváme při farnosti sv. Václava ve městě Brně. V tomto městě 
již více než 20 let působí, jak jistě víte, též o. Jozef Fejsak, se kterým jste zde 
kdysi studoval. Můžete nám, prosím, drahý vladyko, říci pár slov o jeho osobě? 
Jistě jste se dobře během studií poznali.

Ano, ovšem. Chystal jsem se o otci Jozefovi říci pár slov i na slavnostním obědě. 
Vzpomínám na něj jako na studenta naší Akademie, kde s námi studoval. Dobře si vy
bavuji  mladého,  skromného člověka,  který přijel  z Prešova ze Slovenska.  Navzdory 
zcela novému prostředí Lávry, ve kterém se ocitl - mám na mysli předně jazyk, novou 
školu, nové sociální podmínky -,  sžil se s novým prostředím překvapivě velmi brzy. 
Doslova se,  jak bych to nejlépe vyjádřil,  „vlil“  -  začlenil  mezi  nás.  Ještě  v prvním 
ročníku se tak trochu rozkoukával, ale v následujícím studijním roce byl již jako jeden 
z nás. Musím říci, že byl velmi družný, aktivní, trávil čas v rozmluvě se starci, byl 
zkrátka svůj. Dokázal se - k jeho cti - velmi dobře přizpůsobit místním podmínkám.
3) Jaký je  Váš osobní  názor  na církevní  misii  v západní  Evropě  z pohledu 
Pravoslaví? Otec Josef nyní slouží již na teritoriu střední (západní) Evropy,  
tedy za hranicí Vaší vlasti. 

Jistě, u nás v Rusku máme svůj národ, své tradice, sociální i duchovní podmínky, 
které známe, ve kterých jsme vyrostli. V zahraničí je to něco zcela jiného, velmi silně 
zde působí vliv globalizace. Je to území, na kterém působí různá západní vyznání. 
Pravoslavný křesťan, a obzvlášť pravoslavný kněz, musí být ve své duchovní činnosti 
velmi vnímavý. Vedle základů pravoslavné víry by měl samozřejmě dobře znát i ostat
ní  vyznání,  a přitom  zůstávat  věrný  své  tradici:  poučovat,  vychovávat,  vzdělávat, 
duchovně pečovat o Bohem mu svěřené stádce věřících. Otce Josefa proto považuji - 
z našeho pohledu - za jakéhosi vyslance, který může ve své farnosti zúročit své du
chovní zkušenosti, které získal mimo jiné i zde v Rusku, v Sergejově lavře. Ze srdce 
mu v jeho poslání a oddané službě věřícím přeji hodně Boží pomoci.
4) Na závěr by nás ještě zajímal Váš názor na stav duchovního vzdělávání zde  
v Lávře dnes a před 25 lety, kdy jste je osobně zažil? Změnilo se něco podstatné
ho?

Rád bych řekl, že jako aktivní člen Komise pro duchovní vzdělávání Ruské pravo
slavné církve se těmito otázkami často zabývám a považuji je za velmi důležité. Jisté 

je, že se dnes mnohé změnilo: věřím, že 
k lepšímu.  Mám na  mysli  počet  a druh 
předmětů,  počet  vyučovacích  hodin, 
osobnosti  učitelů  atd.  Co  se  však  ne
změnilo,  je  duch,  duch  Moskevské  du
chovní  akademie,  který  zůstal  stejný 
i dnes. A to je důležité. Jsem přesvědčen, 
že  právě  tento  „genius  loci“  bude  moci 
být předán i dalším pokolením...

otázky kladli Michal Dvořáček
a Jaroslav Černocký
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Posvěť se jméno Tvé…
výklad třetího verše Modlitby Páně od sv. Nikolaje Velemiroviče

Tím, že Tě nazýváme „Svatý“, nestáváš se, Bože, svatějším, ale těmi, kteří 
se posvěcují, jsme my. Tvé jméno je zázračné. Lidé, jejichž víra je soustředěna 
na tento pozemský svět, Tvé jméno nenávidí. Čí jméno je však mocnější? Je 
tedy  dobré,  abychom  Tvé  jméno  připomínali  vždy,  když  nastanou  tyto 
okolnosti, tato nenávist, neboť tehdy všechny mnohomluvné jazyky utichnou 
a začnou koktat. I kdybychom mohli rozložit a opět spojit všechna lidská jmé
na, nové jméno, jež by takto vzniklo, by se stejně nemohlo vyrovnat Tvému 
svatému, přesvatému jménu.

Když lidé chtějí oslavit Tvé jméno, utíkají se pro pomoc k přírodě. Berou 
do svých rukou kameny a dřevo,  aby stavěli  chrámy. Krášlí  oltáře perlami 
a zdobí je květy, zapalují ohně ze stromů a jiní zase získávají kadidlo z cedrů. 
Svůj lidský hlas pak umocňují zvukem zvonů. Lidé svolávají zvířata, aby jim 
pomáhala  společně  opěvovat  Tvé  jméno.  Příroda  je  tak čistá  jako  hvězdy, 
Pane, a tak nevinná jako andělé. Smiluj se nad námi kvůli čisté a nevinné 
přírodě, jež spolu s námi opěvuje Tvé jméno, Svatý, Přesvatý!

Jak jen můžeme opěvovat Tvé jméno? Snad čistou a nevinnou radostí? 
Buď k nám, prosím, ó Bože, milosrdný též pro naše čisté a nevinné děti. Mů
žeme Tě snad opěvovat též našimi utrpeními? Jen pohleď na naše hřbitovy. 
Anebo tím, že sami sebe obětujeme pro druhého? Pak, prosím, vzpomeň na 
naše matky, ó Pane!

Tvé jméno je mnohem pevnější než ocel a mnohem průzračnější než světlo. 
Blažený je ten člověk, jehož život závisí na Tvém jménu, člověk, jenž bývá 
osvěcován Tvým jménem!

Nerozumní lidé říkají: Jsme ozbrojeni ocelí, kdo se nám postaví na odpor? 
A Ty, Pane, svými nestvořenými silami ničíš celá království.

Tvé jméno, Pane, budí hrůzu! Vše osvěcuje a spaluje jako jeden velký oh
nivý oblak. Nic se nemůže stát svatým, nic se nemůže stát hrozným tak jako 
Ty, Bože, pokud se nespojí s Tvým jménem. Ó Svatý, dej, ať se stanou mými 
druhy ti, kteří mají vyryto ve svých srdcích Tvé jméno, a za nepřátele mi uděl 
ty, kteří se o Tobě nechtějí nic dozvědět. Tito přátelé zůstanou mými druhy až 
do smrti,  avšak Tvoji  nepřátelé  pokleknou přede mnou na kolena a budou 
mně poddáni, jakmile jejich ocel roztaje.

Svaté a hrozné je Tvé jméno! Svatý a Přesvatý Bože! Připomínejme si pro
to Tvé svaté jméno v každé chvíli, ať v radosti, či v zármutku, tak jak na něj 
vzpomínáme v hodině smrti. Ano, nebeský náš Otče, svatý náš Otče!

z řečtiny přeložil m.d.

Ó velká a nejsvětější Pascha, Kriste, ó Moudrosti, Slovo Boží a Mo
ci. Dej nám tebe vroucně přijímat v nepomíjejícím dni tvého Krá
lovství. (paschální píseň čtená po sv. Přijímání)
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„Mějte  v paměti  ty,  kteří  vás  vedli  
a kázali  vám  slovo  Boží.  Myslete  na 
to, jak dovršili svůj život a následujte 
je  ve  víře!“  (Žid 13,7)  „To je  mé při
kázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá 
větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.Vy jste moji přátelé, činíte-li,  
co vám přikazuji.“ (Jan 15,12-14)

Svatý nový mučedník Gorazd, 
biskup český a moravsko-slezský

(1879-1942)

Svatý nový mučedník Gorazd,  světským jménem 
Matěj Pavlík, se narodil  26. května roku 1879 ve 
vesnici  Hrubá Vrbka,  Janovi  a Anně Pavlíkovým. 
Jeho rodiče byli  zbožní lidé, vyznání římskokato
lického. Ihned po ukončení základní školy byl mla
dý Matěj přijat na německé gymnázium v Kroměří
ži,  kde složil  maturitní  zkoušku  s vyznamenáním 
a v roce 1898 nastoupil na římskokatolickou boho
sloveckou  fakultu  v Olomouci.  Již  jako  student 
navštívil v roce 1900 Kyjev, kde měl možnost 
poznat krásu Pravoslaví a jeho duchovní 
odkaz.  V roce  1901  se  stal  dirigentem 
pěveckého  sboru  olomouckých 
bohoslovců. Studium na boho
slovecké fakultě zakončil  Ma
těj  Pavlík  s výborným  prospě
chem r. 1902 a v témže roce byl v olo
mouckém katolickém chrámu sv. 
Václava  vysvěcen  na  kněze. 
Nejdříve byl určen pro farnost v Karlovi
cích,  poté  v Brumovicích.  Zde  získával 
své první praktické kněžské zkušenosti.

Rozhodující  změna v ná
boženském  pohledu  na  svět 
u o.  Matěje  proběhla  v době napadení 
Srbska Rakousko-Uherskem na počátku 
1. světové války. Na rozdíl od většiny ka
tolického  duchovenstva  odsuzoval  Matěj  Pavlík 
tuto  agresi  Rakouska-Uherska  a Německa  proti 
Srbsku a začal v souvislosti s tím vydávat časopis 
Právo národa,  ve kterém publikoval  články,  které 
vyzývaly k reformám v římskokatolické církvi.

Po skončení války, když se v národním a ná
boženském životě mladého Československa udály 
velké  změny,  o.  Matěj  těžce  onemocněl  a přišel 
tehdy  téměř  o zrak.  Dlouhou  dobu  musel  zůstat 
v nemocnici;  závažnost  jeho  zdravotního  stavu 

způsobila, že i přes svůj mladý věk odešel záhy do 
penze. Ve vzácné době založení Československa 
byla náboženská situace v naší vlasti natolik příz
nivá, že se věřící  mohli  opět navrátit  – po tolika 
staletích – do lůna všeobecné, pravoslavné církve, 
věrně zachovávající věroučné vyznání prvotní Círk
ve a věrnost apoštolské posloupnosti; do takovéto 
církve se tehdy mohli vracet ti, kteří toužili po sro
zumitelném bohoslužebném jazyce a vlastní, náro

du neodcizené církvi. Po rozpadu Ra
kouska-Uherska  byl  klasický 

konzervativní katolicismus mnohými 
Čechy  a Slováky  přijímán  jako  ná

boženství rakouských dobyva
telů.  Kolem  půl  milionu  řím

ských  katolíků  nyní  vystoupilo 
z římskokatolické církve a vytvořilo ná
rodní  církevní  uskupení.  K  tomuto 
hnutí,  rozvíjejícímu  se  zatím  bez 
společenství  se  všeobecnou Církví, 

se po jistém váhání připojil i o. Matěj. 11. 
října  1920 oficiálně  vystoupil  z římsko-

katolické  církve  (římskokato
lickou  církví  byl  exkomuni

kován) a připojil se k nově vzniklé Čes
koslovenské církvi se záměrem obhájit 

v ní  pravoslavný  směr  a skrze  ni  se 
sjednotit  s Pravoslavnou  církví.  Uskutečňovat 

tento záměr bylo pro o. Matěje nesmírně obtížné 
a byly mu kladeny značné překážky, neboť liberální 
křídlo nového náboženského hnutí bylo velmi silné. 

Díky  velkému  úsilí  o.  Matěje  přijal  I.  sněm 
Československé  církve  pravoslavnou  etiku  a vě
rouku. Na II. sněmu (29. 8. 1921) bylo s konečnou 
platností přijato rozhodnutí o tom, že věrouka Círk
ve  musí  být  pravoslavná  a byl  vysloven  souhlas 
s ustanoveními  sedmi  všeobecných  sněmů.  Na 

Životy svatých
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tomto sněmu byl přítomen i vladyka Dositej, biskup 
nišský,  ze  Srbské  pravoslavné  církve,  čímž  byl 
položen  základ  i kanonickému  obecenství  nové 
Církve. Druhý sněm mimo jiné vydal rozhodnutí, že 
oficiální název církve bude  ČESKOSLOVENSKÁ 
CÍRKEV PRAVOSLAVNÁ. 

O.  Matěj  odjel  krátce  po  rozhodujících  sně
movních  rozhodnutích  do  Srbska,  kde  21.  září 
1921 v den svátku Narození Panny Marie přijal na 
Frušské  hoře  v monastýru  Krušedol  mnišské  po
střižení  se  jménem  Gorazd,  podle  sv.  Gorazda, 
učedníka sv. Cyrila a Metoděje. 22. září 1921 byl 
jeromonach Gorazd povýšen v monastýru Grgetek 
do hodnosti igumena. Již večer téhož dne byl igu
men  Gorazd  povýšen  vladykou  Dositejem  v mo
nastýru Chopovo do hodnosti archimadrity. 25. září 
1921  se  v bělehradském  chrámu  sv.  archanděla 
Michaela konalo biskupské svěcení. Archijerejskou 
chirotonii  vykonal  srbský  patriarcha  Dimitrij; 
chirotonie  se  dále  účastnili  metropolita  Antonij 
(Chrapovický), metropolita Varnava, biskupové Do
sitej a Josif; v přítomnosti všech archijerejů Srbské 
církve  pronesl  krátce  po  chirotonii  krásnou  řeč 
novodobý  srbský  světec,  světitel  Nikolaj  Velimi
rovič.

Dosavadní vítězství  Pravoslaví  však netrvalo 
dlouho,  jelikož  radikálním  liberálům  v  Českoslo
venské  církvi  příliš  nezáleželo  na  upevnění 
pravoslaví. V době, kdy byl vladyka Gorazd na mi
sijní  cestě  v Americe,  takzvaní  radikalisté  v čele 
s Karlem Farským započali zcela otevřený boj proti 
základním dogmatům a učení Pravoslavné církve. 
Přívrženci  Karla  Farského  vydali  tzv.  Českoslo
venský  katechismus,  který  byl  plný  heretického 
učení.  V katechismu  se  kromě  jiného  psalo,  že 
„není  jediného Boha ve  třech osobách…“,  „Ježíš 
Kristus není  Synem Božím a Spasitelem, ale jen 
prorokem…“  Farský  a Kalous  ve  svém  učení 
stavěli Krista na jednu úroveň s Mojžíšem, Sokra
tem,  Mohamedem,  Budhou  a Konfuciem.  Podle 
učení  tehdejších  rozkolníků  byl  Duch  Svatý  „jen 
Božím nadšením v člověku“.

Když se o tom záhy dozvěděl vladyka Gorazd, 
pobývající stále ještě v Americe, napsal k obsahu 
„Katechismu“: „Celkový  tón  knihy  není  v souladu 
s Evangeliem, ani s názory prvních křesťanů, ani  
s ustanoveními  sedmi  všeobecných  sněmů,  ani  
s věroukou..., na Krista se tam hledí jednostranně  
a ne s plností, bez zřetele na Blahodať Boží… bez 
Blahodati  přestane  křesťanství  existovat,  zů
stane  jen  etikou…  a je-li  dostatečná… pouze 

a jen  etika a může-li  nás jen etika dostatečně  
osvítit a spasit? To zůstává otázkou, na kterou  
já  odpovídám  odmítavě.  Československý  ka
techismus poškodí naše dílo uvnitř a poškodí  
církev i vně…“

Vladyka Gorazd vedl vyčerpávající zápas s ra
dikální křídlem téměř dva roky, přičemž se snažil 
ochránit věřící Československé církve pravoslavné 
před herezí; síly na obou stranách však byly zjevně 
nerovné. 21. července 1924 biskup Gorazd vystou
pil  z Československé církve, která v ten den pře
stala  existovat  jako  církev  kanonická  a počala 
fungovat  již  jako  pouhá  náboženská  organizace, 
byť  se i nadále  nazývala Církví  československou 
a užívala  navzdory  všemu  biskupské  a patriarší 
hodnosti duchovní moci. Boží Blahodať ale postrá
dala, neboť rozhodnutím svého „sněmu“ z 31. srp
na 1924 definitivně přijala herezi „Československé
ho katechismu“ za své oficiální učení. 

S požehnáním Srbské církve a v její jurisdikci 
začal  vladyka  Gorazd  znovu  s organizací  České 
pravoslavné církve, nyní ovšem jako eparchie Srb
ské pravoslavné církve. Již na začátku si vytyčil cíl, 
aby každá církevní obec měla svůj vlastní chrám 
a církevní dům. V průběhu každého nadcházející
ho roku se vladykovi a věřícím podařilo postavit je
den chrám či jinou církevní stavbu. Velkou oporou 
a pomocníkem mu v jeho usilovné práci se stavbou 
a organizací církevního života byl protojerej Vsevo
lod Kolomacký (pozdější archimandrita Andrej), po 
němž zůstalo Pravoslavné církvi velké architekto
nické  dědictví.  Vladyka nejen  organizoval  stavby 
chrámů  pro  jednotlivé  církevní  obce,  ale  spolu 
s věřícími pracoval přímo na jejich stavbách, jinou 
formu pomoci (např. finanční) konal tajně. Pod ve
dením světitele Gorazda bylo od roku 1928 do roku 
1942 postaveno celkem 14 chrámů. Vladyku v jeho 

Pravoslavných vůdce 
a moravské církve obnoviteli,

v Bohu moudrý přední z pastýřů, 
otče Gorazde,

jenž jsi s radostí trpěl za Pravdu,
pros milostivého Boha,
aby spasil duše naše.

(tropar sv. mučedníku biskupu
Gorazdovi II., hlas 4.)
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neúnavné práci pro blaho věřících a slávu církve, 
jíž byl věrným zastáncem, provázeli neustálé pře
kážky.  Ve  své  zprávě  zaslané  srbskému patriar
chovi Varnavovi psal vladyka o nenávistné propa
gandě proti svatému Pravoslaví ze strany tehdejší
ho  prezidenta  T.  G.  Masaryka,  politických  stran, 
Církve československé, římských katolíků a jiných.

Vladyka  Gorazd,  jehož  všestrannost  na  poli 
církevním byla obdivuhodná, byl snad nejvíce ze 
všeho biskupem – misionářem: když přijel do ně
které církevní obce, velmi úzce se s ní sžil, pobyl 
s věřícími  i několik  měsíců  a snažil  se  navštívit 
každou  pravoslavnou  rodinu.  Současně  s ná
božensko – misijní  činností  pracoval vladyka usi
lovně také mnoho v oblasti literární. Sestavil mimo 
jiné Sborník  modliteb a liturgických zpěvů Pravo
slavné církve, své největší literární dílo, jež mělo 
sloužit ke konsolidaci společného církevního zpěvu 
v těch  farnostech,  které  nedisponovaly  profesio
nálními zpěváky. Světitel Gorazd si přál, aby si lid 
brzy osvojil zpěv podle sborníku, a sám jezdil  po 
církevních obcích a vyučoval národ jeho základům. 
Aktivně se také účastnil  zasedání Synodu srbské 
církve a roku 1930 byl jmenován členem misijního 
odboru. 

V roce  1938  se  Československo  stalo  obětí 
Mnichovské dohody západních mocností a značná 
část  naší  vlasti  byla  okupována  Německem.  Ve 
svých kázáních,  dopisech a článcích vyzýval  bis
kup  Gorazd  všechny  věřící  k plnění  svých 
křesťanských a vlasteneckých povinností.

15. března 1939 ztratilo Československo defi
nitivně svoji nezávislost. Pro Českou pravoslavnou 
církev a celý národ nastala doba těžkých zkoušek. 
Biskup Gorazd i ve dnech okupace nepřestal vyví
jet  svoji  misionářskou,  naučně  literární 
a vlasteneckou aktivitu. V těchto dnech začal psát 
Životy svatých a s jeho požehnáním mohla být za
počata stavba chrámu Svaté Trojice v Čelachovi
cích na Hané. Roku 1940 byl vydán Pravoslavný 
katechismus, který vladyka sám vytvořil.

27. května 1942 byl v Praze zabit říšský pro
tektor Reinhard Heidrich. Parašutisté, kteří atentát 
vykonali, se 30. května ukryli v kryptě pravoslavné
ho katedrálního chrámu svatých Cyrila a Metoděje 
v Praze na Resslově ulici. Tato událost byla velmi 
vážná,  neboť  gestapo  nedělalo  rozdílu  mezi 
skrývanými  a skrývajícími  a všechny  bez  rozdílu 
pronásledovalo. V červnu roku 1942 se pod tlakem 
tvrdé něměcké odplaty za smrt německého protek
tora ocitla i Česká pravoslavná církev a její pastýř, 

vladyka Gorazd, spolu se svými nejbližšími spolu
pracovníky a jejich rodinami, z nichž mnozí byli za
vražděni.

Poté,  co  se  německé  tajné  službě  a jejím 
tajným agentům v Praze podařilo získati  v červnu 
1942 důležitou informaci o tom, kde se parašutisté 
skrývají,  obklíčili  němečtí  vojáci  katedrální chrám 
sv.  Cyrila  a Metoděje  na  Resslově  ulici  a začali 
útočit na jeho kryptu. Vladyka se o ukrytí parašutis
tů  v kryptě  chrámu  dozvěděl  během  bohoslužby 
v Berlíně, kam byl spolu s vladykou Sergijem Praž
ským (Korolevem) pozván berlínským metropolitou 
Serafimem  k účasti  na  svěcení  biskupa  Filipa 
(Gardnera). Vladyka měl zcela jasné důkazy o tom, 
že o ukrytí  parašutistů nevěděl,  o svůj  život  však 
strach neměl, staral se spíše o životy svých věří
cích  a existenci  mladé  Pravoslavné  církve.  Bez 
meškání opustil Berlín a vrátil se domů, aby se po
drobně seznámil se stavem ve své eparchii. Veš
kerou odpovědnost za poskytnutí útočiště parašu
tistům i možné důsledky, jež z tohoto milosrdného 
křesťanského aktu vyplývaly, vzal vladyka na sebe. 
Z dopisů, které napsal 19. června předsedovi vlá
dy, ministru školství a osvěty a úřadu říšského pro
tektora,  můžeme  citovat  doslova:  „Dávám  pří
slušným  orgánům  svou  osobu  k dispozici  
a chci  se  podrobit  každému  trestu,  třebas  
i trestu smrti.“

Ve čtvrtek 25. června 1942, v pět hodin ráno, 
zatklo gestapo vladyku Gorazda; ve vězení, ve kte
rém  byl  vystaven  těžkému  mučení  a výslechům, 
zůstal až do 4. září 1942. Na pravidelné výslechy 
byl  odvážen  každý  večer  kolem  desáté  hodiny 
a vracel se kolem páté hodiny ranní a ani přes den 
mu nebylo dovoleno, aby si odpočinul. Skoro vů
bec nejedl, neboť si  pro svoji  slabost nestačil  po 
celách rozvážené jídlo většinou ani nabrat, anebo 
jej dozorci od něj přímo odkopli. Život světitele Go
razda byl plný strádání a završil se mučednictvím 
za Krista. Vojenský tribunál odsoudil biskupa Go
razda spolu s jeho nejbližšími druhy k trestu smrti, 
který byl vykonán 4. září 1942 zastřelením v praž
ských Kobylysích.  Ostatky  vladyky  Gorazda byly 
spáleny a vhozeny do Vltavy. 

Roku 1987 se v katedrálním chrámu sv. Go
razda I. v Olomouci konalo za velké účasti věřících 
a duchovních  –  metropolity  Doroteje  a členů  Po
svátného synodu Pravoslavné církve  v Českoslo
vensku  a archijerejů  Konstantinopolského  patriar
chátu, Ruské a Srbské pravoslavné církve – svato
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řečení svatého nového mučedníka Gorazda, bisku
pa českého a moravsko-slezského.

Památka svatého vladyky Gorazda se v naší 
Pravoslavné církvi slaví 4. září. Připomínají si ho i 
srbští  pravoslavní,  a  to  na  takzvaný  Vidovdan 
(15./28.6.), tedy v den sv. Víta, kdy v bitvě na Ko

sovském poli zemřel sv. srbský kníže Lazar, s nímž 
Srbská  pravoslavná  církev  modlitebně  vzpomíná 
na všechny  své mučedníky,  včetně těch nejsou
časnějších.

podle knihy „Svatí českých zemí a Slovenska“  
redakčně upravil o. diákon Marek Malík

Příběh osudného kohouta
světitel Nikolaj Velimirović

Jedna stará žena měla u sebe doma vycpaného kohouta; byl vycpaný tak, 
jak to lidé dělávají s jiným ptactvem. Vystavovala si jej ve svém obydlí jako 
nějakou  okrasu  a každá  návštěva  se  tomuto  vycpanému  kohoutovi  ob
divovala. Jednoho dne se žena rozhodla svůj dům uklidit, vyčistit všechen 
nábytek a věci v domě. Postupně tedy na dvůr vynesla všechny věci a mezi 
nimi i svého oblíbeného vycpaného kohouta. V té době kroužili na nebi orli 
a dívali  se  na  zem,  hledajíce  něco  k snědku.  Když  spatřili  kohouta  na 
dvorku, hned k němu zamířili, aby ho mohli schvátit a sníst. Orlů však bylo 
několik, a proto nejdříve svedli boj mezi sebou navzájem; dva nebo tři padli 
mrtví a několik ostatních utržilo těžší nebo lehčí rány, a to vše jen kvůli fa
lešnému kohoutovi. Potom jeden z orlů, ten největší, sletěl až dolů ke ko
houtovi, uchvátil jej do svých ostrých pařátů a vítězně s ním vyletěl co nej
výše do oblak. Když byl již dostatečně vysoko a viděl, že kolem sebe nemá už 
žádné jiné orly, udeřil svým mohutným zobákem do kohoutova těla, aby se 
konečně mohl napít jeho teplé krve a najíst jeho sladkého masa. Když však 
orel  klovl  do  kohoutova  těla,  namísto  srdce  nebo  vnitřností  vytáhl  jen 

chuchvalec  bavlny.  Chvíli  se  tomu 
divil a pak se znovu zaklovl zobákem 
ještě  hlouběji  pod  kohoutova křídla, 
opět  ale  vytáhl  jen  suchou  bavlnu. 
Když znovu kloval do vycpaného ko
houta,  uslyšel,  jak  zavadil  zobákem 
o něco  tvrdého,  co  se  nijak  nedalo 
srovnat se zvukem kostí, do kterých 
dříve  kloval.  Orel  se  proto  rozčílil 
a na potřetí  se  co nejvíce zaklovl do 
těla  své  „oběti“.  V tom  však  prošel 
jeho  zobák  až  na  druhou  stranu 
a jeho  hlava  zůstala  zaklesnuta 
uvnitř kohouta. Když se chtěl z útrob 
kohouta vymanit, nedařilo se mu to, 
a čím více trhal a škubal hlavou, tím 
více  se  mu  zamotávala  do  drátu 
uvnitř  kohoutova  těla,  do  kterého 
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předtím klovl a jehož zvuk jej tak rozlítil. Orel nyní napnul všechny svoje 
síly, aby dostal hlavu z kohouta, trhnul jí poprvé, podruhé, potřetí, z kohou
tova sevření se mu však dostat nepodařilo. Čím více trhal hlavou, tím více 
se kolem ní utahoval drát. Škubal jí proto ještě křečovitěji a přitom už vůbec 
nemyslel na teplou krev a sladké kohoutovo maso, ale hlavně na to, jak by 
si  mohl zachránit svůj  vlastní život. Všechno marné!  Drát z kohoutových 
útrob jej začal dusit. Napadlo ho, že se pustí do kohouta svými mohutnými 
pařáty; kohout však i nadále vytrvale visel na orlově hlavě, kolem které byl 
omotán drát z jeho vycpaného těla. Nakonec tedy nebyl uloven kohout or
lem, ale  orel  kohoutem, a navíc mrtvým. Z pravého kohouta tu nezůstalo 
nic, snad kromě peří. Orel, zcela vyčerpán a zmožen svojí marnou snahou 
dostat se z kohoutova sevření, začal padat dolů k zemi. Jakmile dopadl na 
tvrdou zem, omdlel. Vtom k němu přiběhly děti a zvědavě pozorovaly, co to 
spadlo. Když poznaly, že je to orel, a pochopily, co se stalo, začaly se smát 
a posmívat orlovi. Rozlomily vycpaného kohouta a osvobodily orla z drátu, 
který měl kolem hlavy. Umírající orel se ještě jednou podíval na nebe, po
tom na děti, které se seběhly kolem něj, zavřel oči a umřel.

Tento  skutečný  příběh ze  života  zvířat  je  v jistém smyslu  symbolický 
i pro život nás lidí. Jaký výklad je v něm skryt? Stará žena symbolizuje ten
to svět, který nám předkládá svá klamná bohatství a prchavé radovánky. 
Lidé se o ona bohatství a radovánky tohoto světa perou s nenasytností orlů 
a v tomto boji mnozí z nich hynou anebo utrží rány na duši. Právě falešný 
kohout představuje klamná bohatství tohoto světa, o které se lidé tak za
rputile rvou. Vítězný orel, který své druhy zabil nebo zranil, je člověk, který 
dosáhl světského bohatství. Radost z kořisti, kterou ulovil, trvá jen chvíli. 
Po krátké radosti přichází rozčarování, které je vždy spojeno s každým svět
ským bohatstvím. Po rozčarování přicházejí  ovšem problémy, které svými 
neviditelnými drátky bohatství a radovánek dusí lidskou duši, dokud ji ne
zadusí docela. Takový člověk potom hyne ve strachu a hrůze. Jeho konec 
bývá doprovázen smíchem a posměchem ostatních lidí... 

ze srbštiny přeložil o. diákon Marek Malík

Duše, která ráda odsuzuje lidi, je neposlušná nebo nezdrženlivá či 
snad zanechala pokání – taková duše se nemůže osvobodit od zlých 
myšlenek; ale když pláče nad svými hříchy a miluje svého bližního, 
Bůh jí dává slzy za celý svět. „Hospodine, dej mi slzy, aby moje 
duše plakala kvůli lásce k bližnímu ve dne v noci.“ Potom Bůh vy
slyší naši modlitbu a dává nám veliké slzy. Náš Bůh má rád, když 
během modlitby za lidi proléváme slzy z lásky, a milostivě nás vy
slyší. (ctihodný Siluán Athonský)
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5.  (28.)  srpna slaví  Pravoslavná cír
kev  největší  svátek  na  počest  Boží  
Matky –  svátek Zesnutí  Přesvaté Bo
horodice.  Písmo  svaté  o  Bohorodici  
příliš nehovoří – nemluví tedy ani o jejím Narození, ani Zesnutí. Přesto nám 
v tyto dny Církev předkládá zvláště starozákonní texty,  které svatí  Otcové  
vždy vykládali jako předobraz Matky Boží.

Starozákonní předobrazy Přesvaté Bohorodice
Výklad paremií svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice

Jako u každého velkého svátku, čtou se na velké večerní – v předvečer toho
to svátku – tři čtení ze Starého zákona – tak zvané paremie. Církev nám 
identická čtení předkládá i na svátek Narození Přesvaté Bohorodice (8./21. 
září). Církevní rok je tak zarámován dvěma velkými bohorodičnými svátky.

První  paremie  (Gen  28,  10-17)  nám  připomíná  dávný  sen  patriarchy 
Jákoba, který se mu zdál při jeho putování na místě zvaném Lúz. Viděl teh
dy žebřík spojující nebesa a zemi a anděly, posly Boží, jak po něm vystupují 
a sestupují.  Potom se mu zjevil  sám Hospodin a přislíbil  požehnání  jemu 
i jeho potomkům. Když se Jákob ze sna probudil, ulekl se, že přenocoval na 
posvátném místě.  Zasvětil  tam proto  Bohu oltář  z kamene,  který měl  ve 
spánku pod hlavou a nazval toto místo Bét-él,  což v hebrejštině znamená 
„Dům Boží“, protože  to není nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská 
(Gen 28, 17).

První stichira, kterou zpíváme na „Hospodine, k Tobě volám“, vztahuje 
tuto pradávnou událost k osobě Bohorodice, jelikož se v ní zpívá:  Zvláštní 
zázrak! Pramen života se ukládá do hrobu a hrob se stává žebříkem vedou
cím do nebe.  Stejně je toto biblické poselství aplikováno na Pannu Marii 
v Akathistu: Raduj se, nebeský žebři, po němž sestoupil Bůh...

Ano,  tím,  že  porodila  Ježíše  Krista,  pravého  člověka  a pravého  Boha, 
spojila Bohorodice nebesa a zemi, stejně jako je spojoval žebřík Jákobův. 
Nosila Krista, Bohočlověka pod svým srdcem, právem se tedy může nazývat 
domem Božím. Na  její  přímluvu a skrze  ni  při
cházíme my, ubozí hříšníci ke svému Spasiteli,  je 
tedy skutečnou bránou nebeskou.

Druhý úryvek ze Starého zákona, část Ezechie
lova proroctví (Ez 43,27 -  44,4),  hovoří o dvou na 
první pohled spolu nesouvisejících věcech. Nejprve 
prorokuje, že až skončí tyto dny, osmého dne, a kně
ží  budou  nadále  přinášet  na  oltář  vaše  oběti  zá
palné a oběti pokojné (Ez 43,27), nalezne v nás Hos
podin  zalíbení.  Ezechiel  potom popisuje  svoji  vizi 
východní brány Chrámu, která byla zavřená. Podle 
slov samotného Hospodina  zůstane zavřená; nebu

Svět Starého zákona
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de otevírána a nikdo jí nebude vstupovat, neboť skrze ni vstoupil Hospodin,  
Bůh Izraele. Proto zůstane uzavřena (Ez 44,2).

Jako křesťané máme ve zvláštní úctě den Kristova Zmrtvýchvstání, ne
děli, kdy se shromažďujeme při sv. liturgii,  účastníme se přinášení velké 
nekrvavé oběti: svaté Eucharistie. Písmo svaté nás učí, že svět byl Bohem 
stvořen za sedm dní, jejichž obrazem je náš týden. Kristovo spásné půso
bení, jeho život,  oběť na kříži, smrt i slavné Zmrtvýchvstání, přineslo lid
stvu novou skutečnost, skutečnost spásy, naději na obnovu veškerého stvo
ření – osmý den.

Pravoslavná církev uctívá Přesvatou Bohorodici jako vždycky Pannu – 
jako panensky nedotčenou při početí, při porodu i po porodu. Ona je tedy tou 
branou  chrámu, stále  uzavřenou,  protože  skrze  ni  vstoupil  Hospodin 
a Přesvatá Panna porodila Bohočlověka. 

O  těchto  skutečnostech  nyní  slyšíme  z úst  proroka  Ezechiele,  který 
o nich ve své době prorokoval pouze v náznacích a matně. Pro nás, kteří po
znáváme Boží spásu, uskutečněnou příchodem Spasitele, slouží tato slova 
nepochybně jako potvrzení dávných Božích zaslíbení.

Třetí starozákonní čtení je z knihy Přísloví (Př 9,1-11). Svatopisec, podle 
tradice izraelský král Šalomoun, v něm opěvuje Moudrost; ne jako sbírku 
vědomostí,  ale  ryze  praktickou  schopnost  rozhodovat  a jednat  správně 
v souladu  s Božím  řádem,  Božím  zákonem.  Vždyť  začátek  moudrosti  je  
bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost (Př 9,10). 

Výběrem tohoto čtení vyzdvihuje církevní tradice moudrost Přesvaté Bo
horodice, která spočívala právě v pokoře a bázni Boží. Lukášovo evangelium 
dosvědčuje tento Mariin základní postoj v jejím chvalozpěvu, který zpíváme 
při každodenní jitřní bohoslužbě. Maria zde velebí Hospodina za to,  že se 
sklonil ke své služebnici v jejím ponížení (Luk 1, 48).

Starý Zákon bývá často nepochopen a podceňován, což je přinejmenším 
škoda.  Jsem přesvědčen,  že  nám přináší  svědectví  o veliké  víře  a naději 
dávných pokolení židovského národa v Hospodina a jeho spásu. Ať jsou nám 
tato svědectví posilou v našem duchovním životě – zvláště když si uvědomí
me,  že  věci,  o kterých  starozákonní  proroctví  mluvila  pouze  v náznacích, 
byla v plnosti zjevena.

Přesvatá Bohorodice – spasiž nás ! 
připravil Vladimír Štěpánek

Nechť naplní  se ústa naše chválením Tebe,  Pane,  abychom opě
vovali slávu Tvou, neboť jsi nás uznal za hodné přijmout svaté Tvé, 
božské, nesmrtelné a oživující Tajiny. Zachovej nás ve svatosti Tvé, 
abychom po všechny dny učili se Pravdě Tvé. Aleluja, aleluja, ale
luja.
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Výklad Božské liturgie 
(dokončení 3. části)

Sv.  Eucharistie,  v níž  přijímáme přečisté  Kristovo  Tělo  a jeho  drahocennou 
Krev a při níž se modlíme ke Spasiteli, aby nám sv. Přijímání bylo k „uzdra
vení duše a těla“, je chlebem života, sjednocujícím nás s Kristem, posvěcujícím 
nás, darujícím nám věčný život a zbožšťujícím nás – činícím nás podobnými  
Bohu. Chlebem „pravým“, „sestupujícím z nebes“ (Jan, 6. kap.), nazývá Kristus  
své Tělo, nejprve za nás obětované v hrozné oběti na Kříži, později však osla
vené  v zázraku  svého  vzkříšení  a nanebevstoupení.  Tento  chléb  představuje 
v učení sv. Otců náš „vezdejší chléb“ (Mat 6,11), jak nás o tom poučuje ve svých 
Mystagogických katechezích sv. Cyril Jeruzalémský, který „vezdejší chléb“ při
rovnává k pokrmu určenému pro bytí naší duše, ne k pouhému každodennímu 
chlebu, jímž zachováváme při životě naši tělesnou schránku. Sv. Jan Kron
štadtský,  jehož  prožívání  sv.  liturgie  je  vzorem pro  každého  pravoslavného 
křesťana, kněze i laika, píše o sv. Přijímání: „Není v nás pravého života bez 
Pramene života – Ježíše Krista… Liturgie je tudíž 
pramenem pravého  života,  neboť  v ní  předkládá 
sám  Pán,  Vládce  života,  sebe  samého  v pokrm 
a nápoj těm, kteří v něj věří, a s hojností dává ži
vot těm, již jej (Krista) přijímají, v souladu s tím, 
jak sám říká: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má 
život věčný…“ (Jan 6, 54) Přistupme tedy k „Večeři  
Boží  lásky  k celému  lidskému  pokolení,“  jak 
říkával  sv.  Jan  Kronštadtský,  „kde  se  okolo  Be
ránka shromažďují na diskosu živí i zesnulí, svatí  
i hříšní, Církev oslavující (na nebesích) i zápasící  
(na zemi).“

1) Příprava věřících ke sv. Přijímání
Příprava věřících ke sv. Přijímání začíná proseb
nou ektenií: Vzpomenuvše na všechny svaté, opět  
a opět v pokoji k Hospodinu modleme se. V násle
dující  modlitbě  diákon  vznáší  za  věřící  k Bohu 
prosby a vroucně se modlí za  přinesené a posvě
cené drahocenné Dary,  aby lidumilný Bůh náš při
jav  je  na  svatý  nebeský  a duchovní  obětní  oltář  
svůj jako líbeznou vůni duchovní, seslal nám Bož
skou milost a dar Svatého Ducha… Pak následují 
další prosby, zakončené v jejich závěru prosbou za 
sjednocenost ve víře, účastenství Svatého Ducha 
a odhodláním  sami  sebe i druh  druha i veškeren 
život náš Kristu Bohu poručit.

V tomto  okamžiku  kněz  vztahuje  své  ruce 
vzhůru  a hlasitě  volá:  A učiň  nás hodny,  Vládce,  
abychom  s důvěrou  neodsouzeně  směli  vzývati  
tebe, nebeského Boha a Otce, a říkati: Otče náš… 
Kněz po skončení modlitby „Otče náš“, kterou by 

měl  zpívat  společně všechen lid,  žehná všechny 
přítomné v chrámu:  Pokoj všem! a vyzývá je, aby 
sklonili své hlavy před Hospodinem, zatímco prosí 
Hospodina,  aby nás  učinil  hodně a neodsouzeně 
přistupovat ke sv. Přijímání.

Diákon, který v tu chvíli stojí před ikonostasem 
na ambonu, se přepásává orárem. Tímto gestem 
dává najevo svoji  připravenost pomáhat knězi při 
rozdělování  svaté  tajiny  Eucharistie,  ještě  více 
však zdůrazňuje svou bázeň před sv. Dary a na
podobuje  šestikřídlé  serafíny,  obklopující  svatý 
prestol a zakrývající si oči svými křídly (Iz 6,23). 

Při  výzvě diákona:  Pozor  mějme!  (Vónmem) 
se zakrývá opona Královských dveří  a kněz bere 
do rukou sv. Dary, které drží těsně nad diskosem, 
a silným hlasem pronáší slova:  Svaté svatým! To 
znamená,  že sv.  Dary  mohou být  udíleny  pouze 
svatým, tedy těm, kteří se posvětili modlitbou, po
stem a sv. tajinou Pokání (zpovědi). Zpěváci, kteří 

Liturgika
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nyní odpovídají knězi za všechny přítomné v chrá
mu, vědoucí o nehodnosti člověka přistoupit ke sv. 
Přijímání, vyjadřují společnou víru věřících: Jeden 
svatý, jeden Pán, Ježíš Kristus, ve slávě Boha 
Otce. Amen.

2) Sv. Přijímání
Nejdříve  probíhá  sv.  Přijímání  sloužících  v oltáři 
(kněze  a diákona,  samozřejmě  též  biskupa,  je-li 
přítomen).  Kněz  rozlamuje  svatého  Beránka  na 
čtyři části,  nejprve přijímá sám a poté podává sv. 
Tajiny diákonovi. Je-li více spolusloužících, přijíma
jí  podle své duchovní hodnosti  a stáří  ve službě. 
Částečky  určené po  věřící  se  po ukončení  přijí
mání kněží vloží do sv. kalichu.  Během přijímání 
sloužících zpívá sbor tzv. pričasten (píseň ke sva
tému  společenství  s Kristem,  tedy  sv.  Přijímání) 
a dále následují obvykle modlitby ke sv. Přijímání, 
které může číst žalmista či někdo z věřících. Je-li 
v oltáři vše připraveno, otevřou se Královské dveře 
a kněz se spolusloužícími vynáší sv. Dary věřícím 
(laikům).  Diákon  s kalichem v rukou  vzývá  v tuto 
očekávanou chvíli  všechny spolubratry a spoluse
stry  v  Kristu:  S  láskou  Boží  a  u  víře  přistupte! 
Otevření Královských dveří v této části sv. liturgie 
(věrných)  připomíná  odvalení  kamene  od  hrobu 
Spasitele a vynesení sv. Darů zjevení Ježíše Krista 
po vzkříšení. Věřící se při pohledu na diákona ne
soucího  sv.  Dary  vroucně  –  tělem  i  duchem  – 
pokloní, neboť před ně předstupuje sám Spasitel, 
jenž byl  vzkříšen,  a zpěváci  zpívají: Požehnaný,  
jenž se béře ve jménu Páně. Bůh jest Hospodin  
a zjevil se nám. Věřící, kteří se důstojně připravili 
ke sv. Eucharistii, se shromažďují pod ambonem, 
kolem kněze se sv. Tajinami, a modlí se jedněmi 
ústy poslední modlitbu před sv. Přijímáním: Věřím, 
Pane a vyznávám… Poté podává kněz z kalichu 
svaté, přečisté a strašné Kristovy Tajiny postupně 
všem věřícím, kteří přicházejí jednotlivě s rukama 
složenýma na prsou ve znamení kříže, a nad kaž
dým z nich pronáší: Přijímá služebník Boží (jméno)  
drahocenné  a svaté  Tělo  a Krev  Pána  a Boha 
i Spasitele  našeho  Ježíše  Krista  na  odpuštění  
hříchů a k životu věčnému. Ostatní věřící mezitím 
zpívají:  Tělo  Kristovo  přijměte,  z pramene  ne
smrtelnosti  okuste.  Věřící  tímto vyznáním vyja
dřují svou hlubokou víru v Pána Ježíše Krista a ve 
sv. Přijímání,  kde nyní ve způsobu chleba a vína 
přijímají  pravé  Tělo  a pravou  Krev  Kristovu  jako 
závdavek věčného života. 

Před sv. Přijímáním mohou věřící učinit zemní 
poklonu. Bezprostředně před ani po sv. Přijímání 

by však neměli činit znamení kříže v blízkosti kali
chu, aby jej  knězi nepřevrhli  z rukou. Svaté Přijí
mání se udílí i dětem, jak je běžné od dob apoš
tolských až  dodnes,  neboť  Spasitel  řekl:  Nechte  
děti přijít ke mně a: Jezte z něho všichni. Děti přijí
mají do svých sedmi let bez nutnosti chodit ke zpo
vědi. Někde je též zvykem, že věřící obdrží po sv. 
Přijímání  tzv.  teplotu,  tj.  církevní  víno  smíšené 
s vodou,  a antidor,  aby  jim  na  rtech  nezůstala 
částečka sv. Darů. Zajímavostí je jistě způsob sv. 
Přijímání ve 4. stol.  ve Všeobecné církvi, o němž 
se  ve  svých  katechezích  zmiňuje  sv.  Cyril  Je
ruzalémský  a nad nímž  se  možná mnozí  dnešní 
věřící  podiví:  „Sv.  Chléb  přijímali  věřící  na  dlaň 
(podobně jako dnes diakoni) a před jeho přijetím se 
jím dotýkali svých očí; po přijetí ze sv. kalichu se 
svýma rukama dotýkali ještě vlhkých úst a ostatky 
sv. Krve pomazávali oči, čelo i jiné smysly.“ Tento 
starobylý  křesťanský  zvyk  nás  možná dnes  více 
než překvapí, ale ve své podstatě je v něm skryta 
velká úcta ke sv. Tajinám. Na víru křesťanů prvních 
století po Kristově vzkříšení je nutno nahlížet jako 
na  projev  hluboké  víry,  že  sv.  Dary  posvěcují 
všechno,  celého  člověka,  tedy  jeho  smysly,  síly 
a schopnosti.  Bylo však nutností  na jedné straně 
a současně  moudrým  rozhodnutím  Církve  na 
straně  druhé,  aby  v důsledku  oslabení  víry  byl 
ustanoven  nový  pořádek  přijímání  (viz  dnešní 
praxi).

Kněz se po sv. Přijímání modlí nad sv. Dary, 
které předtím smísil s drahocennou Kristovou Krví 
ve sv.  kalichu,  a prosí Hospodina, aby svou Krví 
a na přímluvy všech svatých omyl hříchy všech, za 
koho byly přineseny. Poté, žehnaje lid, praví: Spa
siž, Bože, lid svůj (ty, kteří v Tebe věří) a Požeh
nej dědictví svému (tzn. Tvoji Církev). V odpověď 
na  toto  požehnání  pronášejí  věřící  slova:  Viděli  
jsme světlo pravé, přijali jsme Ducha nebeského,  
nalezli jsme víru pravou, nerozdílné Trojici klaníme 
se, neboť ta spasila nás. Význam této písně spočí
vá  v tom,  že  jsme  spatřili  pravé  Světlo  (Krista) 
a tím, že jsme předtím obmyli  své hříchy v tajině 
Křtu, nazýváme se již Syny Božími z jeho milosti, 
Syny světla. V tajině Myropomazání jsme dále zís
kali (pro náš duchovní život nepostradatelné) dary 
Ducha Svatého, vyznáváme pravou (pravoslavnou) 
víru a klaníme se nerozdílné Trojici, „neboť ta spa
sila nás“.

Kněz  vzápětí  pokryje  sv.  kalich  pokrývkou 
a položí  na  sv.  diskos  hvězdu,  lžičku  i ostatní 
pokrývky.  Vezme  kadidelnici,  okouří  sv.  kalich 
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třikráte a tiše praví: Vyvýšiž se nad nebesa, Bože,  
a nade  všecku  zemi  sláva  Tvá.  Diákon,  který 
převzal sv. diskos od kněze, jej přenese na žert
veník. Kněz se pokloní směrem k oltáři, vezme sv. 
kalich,  činí  jím  nad  antiminsem  kříž,  říkaje  tiše: 
Blahoslaven Bůh náš,  a pak stane v Královských 
dveřích  a žehná  lid  kalichem:  Vždycky  i nyní  
i příště až na věky věkův. Ihned poté odnáší kněz 
i sv.  kalich  směrem  k žertveníku,  kde  jej  postaví 
vedle sv. diskosu. Nyní, při posledním pohledu vě
řících  na  proměněné  sv.  Dary,  si  připomínáme 
nanebevstoupení Pána Ježíše Krista a jeho příslib 
navždy přebývat ve své Církvi  až do skonání vě
kův (Mat 28,20).

3) Děkovné modlitby
Klaníce se naposledy sv. Darům jako samotnému 
Kristu, vyjadřují věřící svou vděčnost za to, že je 
Pán učinil hodnými zúčastnit se sv. Přijímání. Zpě
váci na kůru spolu s věřícími v chrámu nyní zpívají 
pochvalnou  píseň:  Ať  naplněna  jsou  ústa  naše  
chválením a slavením tebe,  ó Pane,  že  jsi  uznal  
nás  za  hodné  zúčastniti  se  svatých  tvých  bož
ských,  nesmrtelných a oživujících  Tajin;  zachovej  
nás ve svatosti své, abychom po celý den učili se  
pravdě tvé. Aleluja, aleluja, aleluja.

Diákon,  který  vyjde  severními  dveřmi  a po
staví se před Královskými dveřmi, pronáší krátkou 
ektenii:  Povznesme se! Přijavše božské, svaté  
… strašné Tajiny Kristovy, a tím nás vyzývá dů
stojně děkovat za vše Hospodinu. Kněz složí stále 
ještě rozvinutý antimins na prestole, položí na něj 
sv. Evangelium a zvolá: Neboť tys posvěcení naše 
a tobě  chválu  vzdáváme,  Otci  i Synu  i Svatému 
Duchu, nyní i vždycky až na věky věkův, a dodává: 
Odejděme v pokoji! Tím nám kněz dává na vě
domí, že se sv. liturgie chýlí ke svému závěru a že 
z chrámu je třeba odcházet s klidem, v pokoji sám 
se sebou i s ostatními. Zpěváci sborově odpovída

jí:  Ve jménu Páně, to znamená, abychom z chrá
mu vycházeli s požehnáním Hospodinovým. Kněz 
se přežehná, políbí sv. Evangelium a vychází Krá
lovskými  dveřmi  na  ambon  k modlitbě,  ve  které 
ještě  jednou  prosí  Hospodina,  aby  spasil  své  
věrné,  požehnal  dědictví  svému, zachoval  plnost  
Církve své, posvětil ty, kdo milují krásu domu jeho,  
proslavil je Božskou svou milostí a neopouštěl vě
řící, doufající v něho. 

Tato  modlitba  představuje  zkrácenou  verzi 
všech ektenií,  pronášených při  sv. liturgii.  Po za
ambonové  modlitbě  vkládají  věřící  své  životy  do 
Božích  rukou  slovy  spravedlivého  Jóba:  Budiž  
jméno Hospodinovo blahoslaveno až na věky 
(zpívá se třikrát). Kněz na samý závěr žehná lid: 
Požehnání Hospodinovo na vás dle milosti a lidu
milnosti jeho vždycky, nyní i příště až na věky vě
kův,  a vzdává  Bohu  náležitou  vděčnost:  Sláva 
tobě, Kriste Bože, naděje naše, sláva tobě!

Ještě  jednou  se  kněz  obrátí  k věřícím,  drže 
v rukou naprestolní kříž, činí znamení kříže a říká: 
(Vstavší z mrtvých) Kristus, pravý Bůh náš, na  
přímluvy  přečisté  Matky  své,  svatých  slavných  
a všechvalných apoštolů, sv. Jana Zlatoústého, ar
cibiskupa konstantinopolského, svatého…, (jméno 
světce,  jehož  je  chrám,  jehož  svátek  je  v  daný 
den),  svatých  spravedlivých  rodičů  Jáchyma 
a Anny (a dále v pořadí – apoštolé, biskupové, mu
čedníci, svatí…) i všech svatých, nechť smiluje se  
nad námi a spasí nás jako Blahý a Lidumil!

V propouštěcí  modlitbě  nám  kněz  klade  na 
srdce  a připomíná  modlitby  Přesv.  Bohorodice 
a všech  svatých,  jež  jsou  za  nás  k Pánu  Ježíši 
Kristu vznášeny, vyjadřuje pevnou naději, že Kris
tus, pravý Bůh náš, se nad námi smiluje a spasí 
nás jako jediný skutečný Lidumil. 

Amen a sláva Bohu za vše! 
připravil Michal Dvořáček

Milost  v čestných  Darech  (Těle  a Krvi  Kristově)  působí  dvěma  způsoby. 
Jednak tak, že se Dary posvěcují, a také tím, že milost skrze ně posvěcuje 
nás. Prvnímu působení milosti ve svatých Darech žádné lidské zlo překážet 
nemůže, protože jejich posvěcení není dílem lidské ctnosti. Druhému půso
bení milosti, jelikož je dílem naší horlivosti, může však činit překážky naše 
nedbalost.  Milost nás posvěcuje prostřednictvím svatých Darů, pokud nás 
ovšem zastihne ve stavu, kdy jsme důstojnými účastníky sv. Přijímání. Jestli
že nás však zastihne nepřipravené, nepřinese nám žádný užitek, ba co víc, 
způsobí  nám  velkou  škodu…                       

         (Nikolaos Kabasilas, věhlasný byzantský liturgista 14. stol.)
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Malý průvodce Svatou Zemí
Zastavení šesté: Snímání s Kříže, Svatý hrob

Snímání s Kříže
Dojetí zaplaví poutníka, jenž vstupuje do chrámu 
Vzkříšení  a vidí  místo,  kde  Josef  Arimatijský 
a Nikodém  vzali  tělo  našeho  Pána  a připravili  je 
k uložení do hrobu. „A když nastal večer, přišel je
den  člověk  bohatý  z Arimathie,  jménem  Josef...  
Přistoupil  k Pilátovi  a prosil  za  tělo  Ježíšovo...  
A vzav tělo, ovinul je plátnem čistým a vložil je do  
hrobu svého nového...“  (Mat  27,57-61).  Tito  dva 
muži  byli  tajnými učedníky Páně. Jakmile Kristus 
vydechl naposledy, odvážili se vyhledat Piláta a žá
dali jeho tělo, protože se obávali, že je Židé sami 
sejmou a ukryjí.

Místo  Snímání  s Kříže  se  nachází  právě 
u Svaté brány chrámu a je označeno červenobílou 
mramorovou deskou o rozměrech 2,7 x 1,3 metrů, 
která pochází  z roku 1810. Kolem je vyryt nápis: 
„Josef  z Arimatie  vzal  Tělo,  ovinul  je  prostěradly  
spolu s vonnými věcmi a uložil v novém hrobu.“ Po 
obou stranách stojí šest svícnů; dva náležejí pra
voslavným,  dva  Arménům  a dva  římským  kato
líkům. Nad nimi visí osm velikých lamp; dvě pravo
slavných,  dvě  Arménů,  dvě  římských  katolíků 
a dvě koptů. Na stěně na severní straně jsou staré 
ikony představující Snímání s Kříže a na východní 
stěně verše z Nového zákona vztahující se k udá
losti, jíž je toto místo zasvěceno. Toto místo je celé 
v rukou pravoslavných křesťanů.

Svatý hrob
Jdeme-li od Snímání s Kříže na západ směrem ke 
Svatému hrobu, najdeme uzavřené místo, náležejí
cí Arménům. Podle jejich tradice právě zde stály 
ženy,  když  byl  Pán ukřižován.  „Stáli  pak všichni  

známí jeho zdaleka, hledíce na to, i ženy, kteréž  
byly přišly za ním z Galilee.“ (Luk 23,49)

Naproti pravoslavnému chrámu Vzkříšení na
jdeme  Svatý  hrob.  Má  kruhový  tvar  a je  zakryt 
mohutnou  kopulí,  spočívající  na  osmnácti  zdo
bených sloupech. Roku 1867 byl s pomocí Francie, 
Ruska a Turecka rekonstruován.  Uvnitř  je uložen 
kousek z kamene, kterým Josef a Nikodém zakryli 
vstup do hrobky.

Svatý Jan Damašský pěje:  „Krásnější než ráj  
a jasnější nad všechny síně královské.“  Tato stav
ba hostila „Toho, kdo se stal cizincem a nahým pro  
nás a pro naši spásu,“ na tomto místě, kam  „byl  
vnesen  naznak  a spal  jako  lev,“ po  třech  dnech 
vstal z mrtvých Syn Boží. Odtud zazářila do celého 
světa radost, světlo věčného života. Zde v pravdě 
Kristus vstal z mrtvých.

Vnější stěny Svatého hrobu jsou vkusně ozdo
beny. Uprostřed se nám otevírají dveře do předsí
ně,  nad  kterými  je  zobrazeno  slavné  Vzkříšení 
s doprovodnými slovy:  „Vizme Vzkříšení Kristovo,  
padněme před  Kristem  Pánem  naším,  na  němž  
není hříchu.“ Výše je další nápis:  „Spatřivše Tvůj  
životodárný  Hrob,  velebíme  Tvé  nevýslovné  sli
tování,  Pane  náš  Bože.“ Text  na  kovové  desce 
říká, že Svatý hrob byl opraven z darů řeckých pra
voslavných věřících za působení patriarchy Poly
karpa v březnu 1810.

Na pravé straně Svatého hrobu vidíme vedle 
ikony Vzkříšení nápis:  „Nechť každý věřící padne  
na tvář zde před Svatým hrobem, neboť zde byl  
pohřben  a odtud  povstal  Kristus,  v pravdě  Bůh 
náš.“ Na levé straně je text:  „Vy, kteří jste odmítli  
vzkříšení těla a nyní jste vstoupili do Svatého hro
bu, vězte, že tělo toho, jenž dává Život,  zemřelo  
a navrátilo se k životu, aby dalo jistotu posledního 
Vzkříšení, které očekáváme.“

Za  Svatým  hrobem  najdeme  koptskou  kapli 
a dále hrobku Josefa Arimatijského. U vchodu do 
Svatého hrobu stojí  dvanáct svícnů, šest velkých 
a šest malých, které náležejí vždy po dvou pravo
slavným, římským katolíkům a Arménům.  Samot
ný Svatý hrob se dělí na dvě části:

a) předsíň, kde je uložen Andělův kámen
Uprostřed  leží  na  desce  úlomek  z kamene, 

který  po  Kristově vzkříšení  odvalil  anděl  z hrobu 
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a který byl podle svědectví značně velký (Mk 16,4). 
Kolem můžeme číst nápis:  „Sestoupil anděl Páně 
s nebes a odvalil kámen od vchodu do hrobky.“ Ze 
stropu visí patnáct lamp, z nichž pět je pravoslav
ných, pět římskokatolických, čtyři arménské a jed
na koptská. 

Napravo i nalevo jsou oválné otvory,  ze kte
rých vynáší patriarcha na Velkou sobotu v poledne 
Svatý oheň. Pravý náleží pravoslavným, levý Ar
ménům.

b) hlavní síň, kde se nachází Svatý hrob v nej
užším slova smyslu

Je to osmiúhelníková místnost o délce 2,7 m 
a šířce 1,93 m, cele vyhloubená ve skále. Vstoupí
me tam nízkým vchodem o výšce 1,33 m a šířce 
66 cm, nad kterým je reliéf zobrazující Vzkříšení. 
Napravo  rozeznáváme  ženy  myronosice,  nalevo 
anděla, který jim říká: „Co hledáte živého mezi mrt
vými? Není zde, ale vstalť jest.“ (Luk 24,5-6) Výše 
jsou andělé nesoucí na koncích svých trub nápis: 
„Pojďte a pohleďte na místo, kde Pán se uložil.“

Celý památník je zevnitř i zvenčí pokryt bílým 
mramorem.  Na  pravé  straně  místnosti  najdeme 
místo, kam uložil Josef Arimatijský tělo poté, co je 
sňal s Kříže. Z důvodu ochrany je pokryto dvěma 
mramorovými deskami, vodorovnou a svislou. Nad 

ním visí  překrásná ikona Vzkříšení.  Po stranách 
jsou dva andělé s nápisem: „Hledáte Ježíše Naza
retského, ukřižovaného.  Vstal  z mrtvých,  není tu;  
pohleďte  na  místo,  kde  byl  uložen“ a pod  tím: 
„Vzkříšení tvoje, Kriste Spasiteli, andělé opěvují na  
nebesích; dej, abychom i my na zemi s čistým srd
cem tebe oslavovali.“ Jiný nápis, pod vavřínovou 
korunou:  „Tvůj  životodárný  Hrob,  ó Pane,  je  
krásnější než ráj, zářivější než tři královské síně, je  
pramenem našeho Vzkříšení.“ Nad nízkými dveř
mi: „Vzpomeň, Pane, svého služebníka, královské
ho architekta Kalphase Ch.  Komenia Mytilenské
ho, 1810.“

Poslední nápis nás poučuje:  „Svatý hrob byl  
opraven z darů řeckých pravoslavných věřících za  
vlády  patriarchy  Polykarpa  v březnu  1810.“  
V místnosti  Svatého hrobu svítí  43 lamp,  z nichž 
po třinácti mají církve pravoslavná, římskokatolická 
a arménská a čtyři patří koptům. Každý den zde od 
jedenácti  hodin  večer  slaví  pravoslavní  tříhodi
novou liturgii. Svatý hrob slouží jako oltář výlučně 
pravoslavným, protože právě oni  jsou jeho jediní 
strážci. Svatý  hrob je  plně  ve  vlastnictví  pravo
slavných křesťanů.

(pokračování příště)

Při  svém  zesnutí  svět  jsi  neopustila,  
Přesvatá Bohorodice…

Kefalonští hadi
Ve  východní  části  ostrova  Kefalonie,  nacházejícího  se  v Jónském  moři,  stojí 
u vesnice  Markopulo  malý  kostelík  zasvěcený Zesnutí  Přesvaté  Bohorodice.  Na 
svátek Zesnutí se v něm každoročně již dlouhou řadu let děje něco velice zvláštní
ho. Už od svátku Proměnění se uvnitř chrámu a kolem něho začínají objevovat 
hadi, které místní obyvatelé nazývají „hadi Přesvaté Bohorodice“.
Každým dnem jich přibývá, až je jimi v předvečer Zesnutí okolí doslova zaplněné. 
V tyto  dny  chodí  obyvatelé  Markopula  do  rokle,  na  jejímž  svahu  kostel  stojí, 
a sbírají hady, které pak nosí Přesvaté Bohorodici. Kde se hadi berou a kam mizí 
po skončení svátku, zůstává dodnes pro všechny velkým tajemstvím.
V průběhu všenočního bdění se hadi volně plazí mezi lidmi a po analojích. Nikoho 
se  přitom nebojí.  „Když  vám had vleze  za  košili,“  upozorňují  místní  vesničané 
poutníky a turisty, „ničeho se nebojte! Milostí Přesvaté Bohorodice vám hadi neu
blíží. Když je vezmete do ruky, budou vám lízat prsty jako koťata.
A skutečně, během bohoslužby se dějí neuvěřitelné věci – hadi jako náramky obtá
čejí ruce věřících, lezou po ikoně Přesvaté Bohorodice a po kříži i po chlebech při
pravených na litii. Někdy had vyleze i na evangeliář, ze kterého se čte při liturgii. 
Hadi, představitelé říše zvířat, slaví svátek společně s křesťany, a tím jim připomí
nají, jaké to bylo v rajské zahradě, kde první lidé tvořili se zvířaty jednu rodinu. Po 
skončení svátku hadi mizí.

Neznámý svět víry
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Němečtí vědci tyto plazy zkoumali, ale nedokázali je přiřadit k žádnému známému 
druhu. Jsou šediví a tencí, délkou nepřesahují jeden metr, mají sametovou kůži. 
Na jejich hlavě a na špičce jazyka je vidět kříž.
Když se některý rok stalo, že se hadi neobjevili,  bylo to vždy zlé  znamení. Tak 
tomu bylo v letech 1940 a 1953, kdy na ostrově došlo k silnému zemětřesení.

Zázrak pod mikroskopem
Ve  Francii  učinila  Přesvatá  Bohorodice  nebývalý  zázrak  skrze  Syřana  Bašama 
Ašafa, který pracoval v Paříži u syrského podnikatele jménem Michail Merez.
12. srpna 1988 nebyl Michail Merez doma. Zavolal proto Ašafovi a nařídil mu, aby 
připravil vše potřebné k blížícímu se svátku Zesnutí Přesvaté Bohorodice. V domě 
bohatého podnikatele byla malá domovní kaple. Věrný sluha v ní zapálil kadidlo, 
zažehl lampády a před ikonu Přesvaté Bohorodice postavil květiny. Potom se po
modlil za svou rodinu, žijící daleko v Sýrii, a za svého pána, kterého měl rád jako 
vlastního otce.
V tom okamžiku  se  zbožnému sluhovi  zjevila  Přesvatá  Bohorodice  a řekla  mu: 
„Ochraňuji tě a jsem s tebou. Přijmi tento dar.“ V té chvíli Ašaf pocítil, že jeho ruce 
se začaly naplňovat jakousi tekutinou, která se svým složením a vůní podobala 
čistému olivovému oleji.
Když se Merez vrátil do Paříže, sluha mu vyprávěl, co 
se  stalo.  Pán  si  přál,  aby  bylo  vše  zachováno 
v tajnosti. Když se ale zázrak opakoval a působením 
podivuhodného oleje  bylo uzdraveno mnoho Syřanů 
a Libanonců, pověděl Merez o tom, co se stalo, fran
couzskému metropolitovi  Jeremiášovi  a představiteli 
antiochijského patriarchátu biskupu Gabrielovi.
Zázračné znamení Ašafa neopustilo. Olej se objevoval 
už  nejen  v Merezově  kapli,  ale  i na  jiných místech, 
kde se Ašaf modlil nebo dokonce jen pronášel jméno 
Pána Ježíše nebo jeho Přesvaté Matky.
17. září 1988 při liturgii v řeckém chrámu sv. Štěpá
na v ulici Georgese Bizeta tekl olej z Ašafových rukou 
po celou hodinu. Svědkem této události byli všichni 
přítomní věřící.
Ašafovi je něco přes třicet let. Je to prostý člověk s čistým srdcem. Celý život prožil 
pokorně a prostě. Říká, že pokaždé, když se zázračné znamení objevuje, bývá na
plněn nevýslovnou radostí.
Vědci  se  rozhodli  zázrak prozkoumat.  Byla vytvořena komise,  jejíž  členové byli 
třikrát  svědky  tohoto  úkazu.  Olej  byl  podroben  biochemickému rozboru,  který 
provedl  profesor  Z. L.  de  Jenome v biochemické  laboratoři  při  nemocnici  Pitie-
Salpetrier v Paříži a s jehož výsledky byl seznámen metropolita Jeremiáš. Analýza 
ukázala, že složení tekutiny odpovídá složení olivového oleje. Obsahuje tuky (pře
devším fitosterol), které se nevyskytují v krvi a nemohou být produkovány lidským 
organismem.  Tekutina  rovněž  obsahuje  cholesterin,  látku  živočišného  původu, 
která není v olivovém oleji zastoupena. Na základě výsledků došla komise k závě
ru: „Daná tekutina nemá externí původ.“ Komise rovněž potvrdila uzdravení dvou 
osob, které byly pomazány olejem z rukou Bašama Ašafa.
Zpráva komise končí těmito slovy: „Daný jev není vědecky ani logicky vysvětlitelný. 
Nejpravděpodobnější vysvětlení je, že se jedná o jeden z mnoha zázraků Přesvaté 
Bohorodice, jaké jsou známy z církevní historie a tradice církevních otců.“

z ruského originálu „Zjevení a zázraky Matky Boží“ přeložila Marie Zavřelová
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Starec Porfýrios 
Kavsokalyvita (3. část)

Bůh vše odpouští prostřednictvím zpovědi
Nevracejme se již zpět k hříchu, ze kterého jsme se vyznali ve zpovědi. Při

pomínání si hříchu není dobré. Žádali jste o odpuštění? Dobrá, vše skončilo, 
vše je odpuštěno! Bůh vše odpouští prostřednictvím zpovědi. Nesmíme se vra
cet zpět do minulosti a uzavírat se v zoufalství. Buďme pokorní Boží služebníci. 
Pociťme radost a vděčnost za odpuštění našich hříchů.

Není zdravé, aby se někdo nadměrně rmoutil kvůli svým hříchům a vzpou
zel se proti zlu, jež je v něm usídleno, upadaje přitom do zoufalství. Beznaděj 
a zklamání jsou ty nejhorší věci. Vždy se jedná o past ďábla, který se snaží 
člověka přimět, aby ztratil zájem o věci duchovní a přivedl jej naopak k zoufal
ství,  nečinnosti  a netečnosti.  Tehdy  člověk  nemůže  nic  učinit,  ztrácí  svou 
hodnotu jako člověk. Velmi často je  od něj  slyšet  tato slova: „Jsem hříšný, 
bídný, jsem takový, jsem onaký, neučinil jsem toto, promarnil tamto… Co jsem 
měl tehdy učinit, jsem neučinil, teď už je to marné… Roky utekly, vše je ztra
ceno, nyní se již k ničemu nehodím!“ V člověku se utvoří pocit méněcennosti, 
pocit bezplodného sebeponižování, vše se pro něj stává ruinou. Víte, jak zá
važné je to, o čem zde mluvíme? Takový duševní stav se nazývá falešnou poko
rou.

Toto vše jsou znaky zoufalého člověka, kterého ovládl ďábel. Takový člověk 
se dostává do stavu, kdy již nechce ani přijímat Tělo a Krev Páně ve sv. Eucha
ristii,  myslí  si  totiž,  že  toho není  hoden.  Snaží  se  zá
měrně mařit své vlastní skutky, sám sebe ponížit, a tak 
se  stává  neužitečným.  Jde  vlastně  o lest,  kterou  na
stražuje  ďábel,  aby  člověk  ztratil  naději  v Boží  lásku. 
Vězte, že jde o hrozné věci, zcela odporující Božímu Du
chu.

I já  se  považuji  za  hříšníka.  Nechovám  se  vždy 
správně.  Když  mě  však  něco  trápí,  modlím  se,  neu
zamykám se ve svém nitru, jdu za duchovním otcem, vy
zpovídám se a pak… vše skončí! Nevracejme se zpět do 
minulosti a nevzpomínejme na to, co jsme nestihli uči
nit. Význam má naopak to, co učiníme nyní, v tuto chvíli 
a dále v našem životě. Jak o tom mluví sv. apoštol Pavel: „Na ty věci, které jsou 
vzadu, zapomínám, k tomu pak, co jest vpředu, usilovně chvátám…“ (Fil 3,13). 

Sv. apoštola Pavla se nejednou zmocňoval duch bázlivosti a snažil se jej 
odvést od Krista. On si však dodal odvahu a řekl: „Již nežiji já, ale žije ve mně 
Kristus.“ (Gal 2,20) A jinde zase dodává: „Co nás odloučí od lásky Boží? Zdali 
soužení? anebo úzkost? nebo pronásledování? nebo hlad? Zdali nahota či ne
bezpečenství? Nebo meč? – jakož je psáno, že pro tebe mrtveni býváme celý 
den, jsme jako ovce vedené na zabití.“ (Řím 8,35) A prorok David říká: „Neza
hynu,  ale  živ  budu  a vypravovati  budu  o skutcích  Hospodinových.“  (Žalm 
117,17)  Syťme  se  jako  pokrmem  svatým  Písmem  a vzpomeňme  na  jedno 
krásné Boží vyznání: „Já miluji ty, kdož mne milují, a kteří mne za úsvitu hle
dají, naleznou mne.“ (Př 8,17)

(pokračování příště)
z řeckého originálu „Život a Slova“ (kap. O Tajině pokání) 

přeložila Stefania Fasouli Dvořáčková

Z poučení starců
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Taneční večer
Dne 26. června se v divadle Barka uskutečnil pře
dem avizovaný taneční večer. S naší farností měl 
tento  pěkný  kulturní  pořad  mnoho  společného, 
a nejen to, že v hledišti divadla bylo několik farní
ků  z pravoslavného  chrámu  sv.  Václava.  Rádi 
bychom Vás nyní o této události  krátce informo
vali.

Celé taneční pásmo se skládalo z 23 samo
statných částí, kde účinkující tanečníci pohybově 
ztvárnili  muziku  různých 
žánrů.  Tancovalo  se  na
příklad na hudbu od skupin 
Javory, Kamelot, ale i Pink 
Floyd či hudbu Báry Basi
kové stejně jako na sklad
by J. Offenbacha.

Celý taneční večer vy
myslel  a připravil  jeden 
z našich  aktivních  farníků, 
sestra v Kristu Monika Ka
dlecová.  Její  mnohaměsíční  práce s tímto pořa
dem, počínaje výběrem hudby, přes choreografii, 
nácvik  s taneční  skupinou  a konče  mnoha  or
ganizačními povinnostmi, které takové akce vždy 
doprovázejí, vyvrcholila v závěru tím, že celý ve
čer  režírovala  a dokonce  v části  programu 
osobně účinkovala. Mohu prohlásit, že její výkon 
byl více než profesionální a výsledek úctyhodný. 
Sestra  Monika  je  však  jen  jedna  spojnice 
Tanečního večera s naší farností. Mezi tanečními 
vystoupeními byla i vystoupení čistě hudební. Ve
čer  obohatila  písněmi  slečna  Michaela  Talpová. 
Zajímavá autorská práce.

Velkou radost  všem udělalo  několik  vystou
pení malého flétnového souboru Svatováclavské 
hudební  školy  pod  vedením  pana  učitele  Petra 
Zapletala.  Opravdu  příjemná hudba  a pěkně  in
terpretovaná.  Vystoupení  tohoto  souboru  bylo 
skvělou ukázkou usilovné práce Svatováclavské 

školy a stalo se skutečným přínosem pro celý ve
čer. Moc flétnovému souboru a panu učiteli za je
jich práci děkujeme.

Velké poděkování patří na tomto místě i na
šim dalším dvěma farnicím, sestrám Fejsakovým, 
bez nich by se snad večer ani neuskutečnil, nebo 
by jistě dopadl jinak. Hned po příchodu do divadla 
všechny vřele vítal úsměv Táničky, jež se svým 
jemným  úsměvem  zvládala  vyřizovat  všechna 

přání a dotazy návštěvní
ků.  Táňa  velmi  pomohla 
s organizací  průběhu ce
lého večera.

Se  svojí  sestrou  se 
výborně  doplňovala  Sa
ša,  jejíž  neméně  zářivý 
úsměv  vyvolával  v divá
cích  pocit  dobré  nálady. 
Alexandra  celý  večer 
moderovala. Jako všichni 

na pódiu, i Saša zvládla svůj úkol bez chyby a tím 
významně  napomohla  k pěknému  zážitku  z ce
lého večera. Účast obou sester Fejsakových byla 
nenahraditelná. Moc si  ji  ceníme a děkujeme za 
ni.

Za  zmínku  stojí  i to,  že  návrhy  na  grafické 
práce spojené s tímto večerem jsou dílem pravo
slavného umělce, pana Vitalie Schneidera. 

Myslím, že  Taneční večer  byl velmi pěkným 
a příjemným  kulturním  zážitkem.  Celý  večer 
dokázal, že pravoslavní z naší farnosti se dokáží 
nejen bavit, ale i spolupracovat a obětavě pomoci 
jeden  druhému.  Jsou  mezi  nimi  mnozí  nadaní 
lidé, kteří dokáží vystoupit na veřejnosti, a tak se 
nenásilnou formou přiblížit ostatním. 

Poděkování  patří  všem  zúčastněným,  jimž 
jsme vděční za pomoc, radu s přípravou, ale i za 
potlesk a podporu. 

připravil David Sýkora

Viděli  jsme  světlo  pravé,  přijali  jsme  Ducha  nebeského,  nalezli 
jsme víru pravou, nerozdílné Trojici klaníme se, neboť ta spasila 
nás.

(stichira ke svaté Padesátnici)
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Slavnostní den v Počájevské lávře
V roce  1675  se  nad  Počájevskou  lávrou  zjevila  Přesvatá  Bohorodice  a za
chránila její obyvatele před nájezdem Turků, kteří se chystali na klášter za
útočit. Památka tohoto zázraku připadá na 23. července/5.  srpna. Bylo pro 
nás – tři věřící brněnské pravoslavné farnosti v čele s naším duchovním ot
cem Jozefem – opravdovým požehnáním, že jsme se mohli zúčastnit oslavy 
tohoto svátku přímo v lávře.

Svato-Uspenská Počájevská lávra se nachází na západní Ukrajině mezi 
městy  Ternopolem  a Kremencem  a spolu  s Kyjevsko-pečerskou  a Svatohor
skou lávrou patří k hlavním centrům monastýrského života na Ukrajině. Mi
moto se na Ukrajině nachází ještě dalších 169 činných monastýrů. Nejstarší 
zprávy o Lávře pocházejí ze 13. století, kdy po vyplenění Kyjeva Tatary něko
lik mnichů z kyjevských Pečer uprchlo a usadilo se právě na Počájevské hoře, 
mezi nimi i ctihodný Metoděj, zakladatel monastýru. 

Podle ústní tradice se zde v roce 1240 několika mnichům a jednomu pas
týři zjevila Přesvatá Bohorodice. Na místě, kde se zjevení událo, zanechala 
Přesvatá Bohorodice v kameni svou stopu. Odtud také začal vytékat pramen 
léčivé vody, kterou se věřící uzdravují z různých nemocí dodnes. Od té doby se 
Počájevo  stalo  centrem  mnišského  života,  nad  nímž  drží  neustále  blaho
datnou záštitu sama Přesvatá Bohorodice. 

Další velká svatyně, zázračný ob
raz  Přesvaté  Bohorodice,  byl  lavře 
darován v roce 1597 Annou Gojskou, 
jejíž  rod  ikonu  obdržel  od  řeckého 
metropility  Neofita.  Ikona,  která 
způsobila nespočet zázraků, je nyní 
umístěna v  chrámu Zesnutí Přesva
té Bohorodice nad královskými dveř
mi ikonostasu. Svátky ikony připa
dají  na  23.  července/5.  srpna  a 8./ 
21. září.

O několik let později do monastýru přišel ctihodný Jób (1551-1651), veden 
touhou  zdokonalit  se  v mnišském  životě.  Bratři  jej  brzy  zvolili  svým  igu
menem.  Ctihodný  Jób  byl  postřižen  v Ugornickém  klášteře  již  ve  svých 
dvanácti letech. Ve třiceti letech byl rukopoložen na kněze a brzy poté přijal 
velkou schimu se jménem Jan. Na velké naléhání knížete Konstantina Ost
rožského ctihodný starec odešel do Dubenského monastýru na Volyni, kde byl 
asi 20 let igumenem. Hospodin oslavil  svého svatého mnohými dary již za 
jeho  života.  V roce  1659  byly  ze  země  vyzdviženy  netlené  ostatky  starce 
a přeneseny do jeskynního chrámu lávry, kde se jim mohou věřící poklonit do
dnes. Ve sváteční dny bývají pro poutníky zcela odkryty. Památku ctihodného 
Joba Církev slaví 28. září/10. října, památku přenesení jeho ostatků 28. srp
na/10. září.

Historie monastýru a jeho svatyní je doprovázena mnohými zázraky. Dů
kazem toho je  další  velký světec  dnešních dnů,  ctihodný Amfilochij  (1894-
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1971). V r. 1925 vstupuje do lávry a je postřižen na jeromonacha se jménem 
Josef. Během nejtvrdšího pronásledování křesťanů v Sovětském svazu ve tři
cátých letech se stává otec Josef oporou monastýru i věřícího lidu. Nemilo
srdní pronásledovatelé Kristovy církve ale otce Josefa vězní a po propuštění 
mu nedovolují  se  do  monastýru vrátit.  Poté,  co  byl  na  příkaz  státní  moci 
téměř ubit, přijímá otec Josef velkou schimu se jménem Amfilochij. Díky Boží 
milosti ctihodný Amfilochij ještě řadu let sloužil Bohu i svým bližním. Za své
ho života uzdravil desítky tisíc lidí. Po smrti starce 1. ledna 1971 se na místě 
jeho pohřbení dály neustálé zázraky. Před svátkem svaté Paschy v roce 2002 
byly jeho netlené ostatky přeneseny do jeskynního chrámu po bok ctihodného 
Jóba. Zde jim také poutníci mohou vzdát úctu. Ctihodný Amfilochij byl kano
nizován 12.  května 2002.  Památka ctihodného  Amfilochije  se  slaví  18./31. 
května. 

V předvečer  svátku  Zjevení  Přesvaté  Bohorodice  byly  lávra  i městečko 
plné  věřícího  Božího  lidu.  Nádvoří  monastýru,  Uspenský chrám i rozsáhlá 
ubytovna,  která je  v současnosti  rozšiřována o další  křídlo,  byly zaplaveny 
poutníky. Oslavy však nedoprovázely žádné koncerty, doprovodný program či 
trh, neměly ani svého uvaděče ani pódium, ze kterého by bylo všechno řízeno 
a organizováno. Desetitisíce lidí se sem sešly jen a jen s přáním se pomodlit, 
zúčastnit  se  bohoslužeb  a poklonit  se  svatyním.  V 17  hodin  v přeplněném 
Uspenském chrámu začalo všenoční bdění. Po něm byla do pozdních nočních 
hodin z ikonostasu spuštěna zázračná ikona, aby se jí mohli věřící poklonit. 
Byl  také otevřen pramen se stopou Přesvaté Bohorodice,  který se  nachází 
uvnitř  chrámu.  K půlnoci  ruch  v klášteře  pomalu  utichal.  Trojický  chrám, 
boční  prostory  Uspenského  chrámu  i nádvoří  bylo  obsazeno  odpočívajícími 
poutníky, kteří se nevešli do monastýrské ubytovny. V samotný den svátku 
byla od 6 hodin sloužena liturgie na nádvoří monastýru. My jsme se zúčastni
li až liturgie v Uspenském chrámu, která začala v 10 hodin. Předtím jsme se 
mohli poklonit Počájevské ikoně, která byla opět spuštěna a uctít také ne
tlené ostatky ctihodného Jóba Počajevského, jež byly v tento sváteční den pro 
poutníky odkryty. Liturgii jsme mohli sledovat z pravého klirosu. Službu vedl 
metropolita kyjevský a celé Ukrajiny Vladimír, dále zde bylo přítomno více 
než patnáct dalších biskupů, přes sto kněží a několik diakonů. Zážitek to byl 
vpravdě duchovní. Po liturgii následoval průvod s ikonou kolem chrámu.

Trnitou byla a stále je pouť Pravoslavné církve na západní Ukrajině, což 
se odráží i na historii monastýru. Útoky Tatarů a Turků, polské výboje, strá
dání během první i druhé světové války, období pronásledování za sovětské 
vlády i těžkosti dnešní doby, to vše bratrstvo překonalo jen díky neustávající 
pomoci  Přesvaté  Bohorodice  a modlitbám svého  ctihodného  igumena Jóba. 
V současnosti se zde kolem sta následovníků zaobírá nejrůznějšími úkoly za
jišťujícími chod lávry, ale především prvním a nejdůležitějším úkolem mnichů 
– modlitbou za spásu své duše i bližního. Jejich každodenní trpělivý duchovní 
zápas je zárukou toho, že pramen živé vody – víry, duchovní energie a potravy 
pro každého věřícího – stále vyvěrá na tomto vskutku svatém místě.

Jan Z. Zavřel
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Svěcení kříže 
v Olbramovicích 

22. 5. 2005
Do Olbramovic jsme jeli plni očekávání. Nedávno se totiž 
stal jejím duchovním správcem otec Karel Podracký, který 
několik  let  sloužil  po  boku  otce  Jozefa  Fejsaka  v naší 
brněnské farnosti. Mohli jsme s radostí konstatovat, že po 
celkovém  zvelebení  interiéru  domovního  chrámu,  fary 
i farního pozemku se v Olbramovicích rozhodli zviditelnit 
chrám i navenek a před jeho vchod umístit krásně zpra
covaný dřevěný kříž. Dojmy ze slavnosti svěcení kříže, kte
ré se zúčastnil mimo jiné také igumen monastýru Sv. Go
razda v Hrubé Vrbce o. Joakim, jenoznačně hovoří o cel
kové obrodě Pravoslavné církevní obce v Olbramovicích.

Všenoční bdění 
Sergeje Rachmaninova

V podvečer dne 9. 5. 2005 se naplnil chrám sv. Václava do posledního místa nejen 
pravoslavnými věřícími, ale i četnými milovníky sborového zpěvu z řad brněnské 
veřejnosti. Pěvecký sbor Vox Iuvenalis při VUT v Brně, který nastudoval skladbu 
Všenoční  bdění  Sergeje  Rachmaninova,  se  ji  rozhodl  provést  v autentickém 
prostředí i v autentickou denní dobu. Začátek koncertu byl proto stanovem na ne
zvykle pozdní jednadvacátou hodinu, přestože se jednalo o pracovní den. Sbor čí
tající bezmála šedesátku členů nám pod vedením vynikajícího dirigenta pana Jana 
Ocetka  dokonale  zprostředkoval  duchovní  atmosféru  ruských  pravoslavných 
zpěvů. K umocnění zážitku velkou měrou přispěl  i dlouholetý sólista Národního 
divadla v Brně a člen našeho pěveckého sboru pan Jurij Gorbunov. Všenoční bdě
ní bylo Sergejem Rachmaninovem zkomponováno v roce 1915. Skladba obsahuje 
všechny důležité části večerní a jitřní služby i první hodinky – od „Pojďte, pokloň
me se“ přes „Nyní propouštíš“ a „Velkého slavosloví“ až k „Vzbrannoj vojevodě“, 
celkem 15 skladeb. 

Farní shromáždění Pravoslavné církevní obce
29. 5. 2005 proběhlo farní shromáždění naší Pravoslavné církevní obce v Brně, na 
kterém se  řešily  aktuální  otázky převážně  praktického charakteru.  Na řádném 
farním  shromáždění  mimo  jiné  podal  správce  farnosti  prot.  Jozef  Fejsak  po
drobnou zprávu o činnosti a hospodaření PCO za uplynulé období a dále bylo dis
kutováno o tématech, která pociťují věřící PCO jako aktuální. V závěrečném usne
sení bylo konstatováno, že za kandidáty na Eparchiální shromáždění byli zvoleni 
br.  Vadim Kozlovský  a br.  Michal  Zavadil  a byla  vyjádřena všeobecná podpora 
prot. Jozefu Fejsakovi, ale i vděčnost za jeho obětovavou práci pro blaho farnosti.

aktuality z naší farnosti připravil Jan Zbyněk Zavřel

Blahořání – Paní Vorlová a jejích krásných 90 let!
Paní Marie Vorlová, roz. Zarybnická, se narodila na Volyni ve Sklyni v den svátku Zesnutí 
Přesvaté Bohorodice (15. 8. 1915, dle juliánského kalendáře). Jakožto dlouholetá členka 
sboru starších brněnské pravoslavné farnosti sv. Václava patřila v, tak těžkém pro Cír
kev,  před-  i poválečném  období  k nejobětavějším  jejím  členkám.  Přejeme  Vám,  naše 
drahá sestro v Kristu, k Vašemu krásnému životnímu jubileu hodně Božího požehnání, 
duchovní radosti, pevného zdraví na mnohá a blahá léta!   o. Josef s věřícími církevní obce

Ze života naší farnosti
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Ze svatební cesty na Svatou Rus
I  přes mnohá upozornění mého dobrého přítele  studujícího v Rusku, že  krátce 
před mým plánovaným příjezdem panuje v Moskvě zrádné podzimní počasí s letní
mi přeháňkami, doufal jsem, nedbaje příliš jeho rad, že bude lépe… A skutečně 
nebylo. 13.6. bylo na moskevském Šeremetěvu 9˚ Celsia! Hned na začátek příjem
né ruské pohlazení, které nám však, nutno říci, vůbec nevadilo. Pohled můj i po
hledy mé ženy, s níž jsem se před pár dny oženil, byly zahleděny zejména na du
chovní krásy Svaté Rusi, jejichž závdavek jsme měli zakusit již záhy po našem pří
jezdu: ve Svato-Trojické Sergejově lavře. Ač vzdálena asi „jen“ 70 km od centra 
Moskvy, v zácpě ruských aut - od tradiční Lady po 
nejmodernější BMW - se zdála být přímo nedosa
žitelná. 70 km za 3 hodiny není ovšem na ruské 
poměry nic zvláštního, to abychom si začali zvy
kat! Stále jsme oba dva zůstávali dobře naladěni, 
i když moje žena se přece jen cítila ve své lehké 
letní sukni a krátké košili s krátkými rukávy po
někud nesvá… A bylo ještě hůře. Duchovní radost 
a velké očekávání, s nimiž jsme naši svatební ces
tu (pouť) spojovali, nás však kdesi hluboko uvnitř 
ohřívaly,  takže ani trvající  déšť a chlad nemohly 
překazit  naše  další  plány:  poklonit  se  ostatkům 
sv.  Sergeje  Radoněžského (14.  stol.).  Sv.  Sergej, 
jemuž  je  věhlasná  lávra  zasvěcena,  patří  k nej
větším ruským svatým. Lávra na nás od počátku 
dýchla  zvláštní  atmosférou,  čilou  a přesto  tolik 
uklidňující. Všude bylo znát permanentní aktivi
tu, duchovní i fyzickou, jak je nejlépe dokázal na 
Rusi spojit snad právě moudrý Sergej. Ideál mniš
ství,  nacházející  svůj  vzor  v dokonalosti  jednot
livých osob Sv. Trojice, a současně mnišství vycházející z lůna Církve, s ní se dělící 
o své duchovní vzmachy a oběti a podávající svědectví o stále živém zájmu o křes
ťanství a jeho duchovní bohatství, byl nesmazatelně vryt do mocných obranných 
stěn Sergejovy lávry - duchovního centra ruského Pravoslaví.

Po  zevrubné  prohlídce  všech  svatyní,  chrámů i prostor  Duchovní  akademie 
a Regentské školy - kde studuje více než 600 studentů převážně z Ruska, Ukraji
ny a dálného Východu (a jeden též z Moravy) – jsme se s lávrou rozloučili a ještě 
naposledy si vyprosili požehnání na naši další cestu u sv. Sergeje, jehož ostatky dlí 
v krásné Svato-Trojické katedrále. Naše cesta zamířila zpět do velkoměsta, které
mu dominují  vysoké mrakodrapy starých moskevských hotelů,  hlučná nádraží, 
přehledné, avšak přece jen poněkud přeplněné moskevské metro a rozlehlý super
luxusní obchodní dům GUM, jenž lemuje celou jednu stranu Rudého náměstí. Zde 
jsme mimochodem také poprvé spatřili vysoké červené zdi Kremlu, sídla preziden
ta a nyní již i patriarchy Ruské pravoslavné církve, a konečně nepřehlédnutelný 
skvost tradičního ruského umění: chrám sv. Vasila Blaženého aj. 

Průvodci  na  naší  cestě  se  nám stali  ruští  svatí,  za  jejichž  duchovní  vůní, 
místem skrývajícím jejich svaté ostatky a jejich mocnou přímluvou jsme každý den 
dychtili jako lesní laně po pramenité studánce. Pod jejich nebeskou záštitou jsme 
procházeli místy nesmazatelně spjatými s ruskými dějinami, ale i nedávnou minu
lostí. Koho by neoblažil pohled na originál asi nejctěnější ruské ikony Přesv. Boho
rodice Vladimírské (Treťjakovská galerie), místo spočinutí ostatků sv. patriarchy 
Tichona  Vyznavače  (Donský  monastýr),  sv.  Ilariona  Trojického  (Sretěnský  mo
nastýr), významných ruských literátů a umělců (Novoděvičí monastýr – Gogol aj.) 
nebo např. sídlo patriarchy Alexije II. (Danilovský monastýr)... tak naší zvědavosti 
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neušel  ani  Kreml  se  vznešeným,  a přece  architektonicky  prostým  Uspenským 
chrámem,  kde  byli  korunováni  ruští  carové  a intronizováni  ruští  patriarchové. 
Kromě Moskvy jsme stihli navštívit též proslulou Optinskou poustevnu a poklonit 
se ostatkům velkých optinských starců: Amvrosije, Lva, Anatolije, ale též tří novo
mučedníků: Vasilije, Theraponta a Trofima (†1993), kteří jsou mezi lidem zbožně 
ctěni a nad jejichž hroby se buduje malá kaple.

Ať na ulici,  v davu běžných „Moskvičů“,  jak  se  obyvatelům hlavního města 
říká, tak v úzkém kruhu přátel či lidí, jež sbližuje společná (pravoslavná) víra, všu
de je znát, že se nacházíte v prostoru, který je vám něčím blízký. Jde však o něco 
významnějšího než o pouhou kulturní spřízněnost nebo úzké kontakty dvou náro
dů.  Cennější  se  zdá  být  např.  jazyková  a literární  blízkost,  společný  duchovní 
odkaz svatého Pravoslaví anebo vzájemné porozumění pro věci či názory, jež Če
cha a Rusa ve vzájemném dialogu sbližují. 

Poznat důkladně Rusko se může někdy stát celoživotním posláním, avšak je 
třeba více než jedné poutní cesty. Naše zaujetí  pro Rusko, jeho složitou spole
čenskou situaci,  nově  probuzenou aktivitu  Církve  a další  charakteristické  rysy 
hlavního města ruského státu, ale i jeho venkova nás vede k přesvědčení, že v brz
ké době objeví tuto krásnou a rozlehlou zemi i další lidé ze západní Evropy, kteří 
nebudou na Rusko pohlížet pouze jako na nějaký netradiční „skanzen“, ale sezná
mí se blíže s jeho bohatým duchovním dědictvím, které na nás tolik zapůsobilo...

Drahý otče Jene a milý pane starosto Vladimíre Ivanoviči z farnosti světitele Fi
lipa Moskevského, děkujeme Vám za Vaši štědrou pohostinnost...

m. d. a s. f. d.

Bratunac,  Srbsko:  Na  svátek  sv.  nej
přednějších apoštolů Petra a Pavla (Pet
rovdan)  byl  odsloužen  takzvaný  „pa
rastas“  (v  Srbsku  se  tak  nazývá  boho
služba  za  zesnulé)  na  vojenském  hřbi
tově  ve  vesnici  Bratunac.  Zde  byl  také 
položen věnec za oběti sousedních vesnic Zalazje, Sase, Zagonje, Kravice a Biljača. 
V blízké Srebrenici byla odsloužena sv. liturgie v chrámu Záštity Přesvaté Bohoro
dice a v chrámu Duchovní akademie. Sv. liturgie zakončila tradiční ,,Petrovdanské 
dny v Srebrenici“, které začaly v Bratunaci 7. června. Oběti, za které byly odslou
ženy smuteční bohoslužby, pocházejí z 12. června 1992 a jsou to oběti z řad srb
ských civilistů, kteří byli zabiti komandem vedeným Nasirem Oričem v počátcích 
občanské války na území bývalé Jugoslávie. Těchto obětí bylo přes 3 500, zcela 
byly tehdy zničeny vesnice Podryňja a Birča, ve vesnici Sase byl např. znesvěcen 
monastýr sv. Petra a Pavla a některé z jeho budov byly spáleny. V r. 1992 došlo na 
stejném místě k naprostému zničení místního srbského hřbitova. Parastas a sv. 
liturgii  odsloužil  vladyka  Vasilije,  biskup  zvornicko-tuzlanský,  spolu  s ducho
venstvem eparchie, smutečního aktu se zúčastnili zástupci vlády Republiky srb
ské a rovněž Srbska a Černé Hory. Z pozvaných hostí z Mezinárodního společen
ství nepřijel nikdo.
Mileševo,  Srbsko:  Slavnostní  liturgií  ze  dne 16.  července  vyvrcholilo  ukončení 
prací na rekonstrukci a obnově velkého konaku (budova určená pro mnišské kelie 
nebo pokoje pro hosty, jinak správní budova monastýru) a nové zvonice. Liturgii 
v Monastýru  Bílého  anděla  v Mileševu  sloužil  Jeho  svatost  patriarcha  srbský 
Pavel, dva metropolité a sedm biskupů s duchovenstvem. Po liturgii, které se zú
častnilo mnoho věřících mileševského kraje a okolí,  bylo uděleno osm řádů sv. 
Sávy a na 69 děkovných listin. Mileševský monastýr je  známé poutní místo, je 
„zadužbynou“ (chrám, kaple nebo monastýr, kde se slouží bohoslužby za toho, kdo 
je  dal  postavit)  krále  Vladislava.  V monastýru  byl  hrob  a nacházely  se  tam 

Aktuality 
z pravoslavného světa
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i ostatky  sv.  Sávy  Srbského  a je  znám 
i svou krásnou freskou Bílého anděla. Při 
krátké  besedě  v závěru  slavnosti  popřál 
patriarcha Pavel nynější generaci, aby žila 
v lepší  době,  než byla ta naše,  a ducho
venstvu  Srbské  pravoslavné  církve 
vzkázal, aby hlásali víru slovy a ještě více 
svými skutky.
Metochije,  Kosovo:  V den  sv.  Kosmy 
a Damiána (1./14.7.) se v monastýru Zo
čištu (Metochije), který je těmto světcům 
zasvěcený, po šesti letech opět sloužila první bohoslužba. Nynější představený mo
nastýru igumen Petr, jenž je jedním z mnichů, kteří z něj byli v r. 1999 vyhnáni, 
řekl, že do obnovujícího se monastýru již začali přicházet i albánské rodiny, aby se 
zde pomodlily za uzdravení. Monastýr v Zočištu byl slavný tím, že se v něm nějaký 
čas nacházely ostatky sv. Kosmy a Damiána a tisíce pravoslavných věřících i mus
limů do něj přicházeli s prosbami o uzdravení. Monastýrský svátek sv. lékařů-ne
zištníků byl jedním z největších v kraji. Nyní se v jeho okolí nachází jen albánské 
obyvatelstvo,  srbské  rodiny  byly  vyhnány.  Monastýrský  chrám,  podobně  jako 
mnoho dalších, byl zničen albánskými teroristy r. 1999; nyní je snaha jej obnovit. 
Podle slov vyhnaného bývalého igumena Jovana se v této svatyni nachází „veliká 
nebeská moc“, a proto stavba, která je stále ničena, se i stále obnovuje. 

Spojené arabské emiráty: Mnoho pracovníků a odborníků, kteří žijí a pracují ve 
Spojených  arabských  emirátech  a jsou  pravoslavného  vyznání,  potěšila  zpráva 
o tom, že šejk a dědic trůnu Muhamed bin Rašid Ali-Maktum svým rozhodnutím 
schválil, aby na území tohoto státu mohl být postaven první pravoslavný chrám. 
Šejk daroval pozemek o rozloze kolem 1800 m2 na pěkném místě v hlavním městě 
a zavázal se finančně podpořit i samotnou stavbu. Chrám by měl být dokončen 
v r. 2007 a má být zasvěcen Přesvaté Bohorodici. Bude se nacházet v juridisikci 
Cařihradského patriarchátu. Ve Spojených arabských emirátech pracuje přes tisíc 
pravoslavných věřících různých národností. 

o. diákon Marek Malík

U Mostaru znovuotevřen srbský pravoslavný klášter
V Bosně a Hercegovině byl znovu otevřen srbský pravoslavný klášter v Žitomislici 
nedaleko Mostaru. Stalo se tak třináct let poté, co byla památka na začátku války 
zničena. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnily tisíce lidí včetně nejvyšších před
stavitelů Bosny a Hercegoviny, Srbska a Republiky Srbské v Bosně. Nejvyšší před
stavitel  Srbské  pravoslavné  církve,  patriarcha  Pavel,  vyzval  k míru  mezi  lidmi 
a zdůraznil potřebu zajistit přežití Srbů. Bosenský prezident Borislav Paravac pro
hlásil, že rekonstrukce kláštera dokazuje, že Srbové vyhráli svůj boj o náboženská 
a kulturní práva. Během bosenské války, která trvala od roku 1992 do roku 1995, 
bylo zničeno mnoho mešit a kostelů.

podle „BBC“ (16. 05. 2005) připravil Jan Z. Zavřel

Jeruzalém, Izrael:  Izraelští archeologové nalezli v okolí „Davidova města“ pečeť, 
jež  podle  všeho  patřila  jednomu  z ministrů  krále  Sidkijáše  (Sedekia  podle 
křesťanské tradice), jenž panoval  kolem r. 580 před Kr. Na pečeti je vyryto jméno 
Jehúkala (Jer. 37,3), syna Šelemijáše (Jer. 37,3) Ben-Noviho, který je zmiňován 
v Tanace,  v kapitole  popisující  neklidné  období  vlády  Sidkijášovy  –  posledního 
panovníka z rodu krále Davida, jehož království spadá do doby zničení prvního je
ruzalémského  chrámu  babylonským králem  Nabuchodonozorem.  Spolu  s tímto 
objevem  byly  nalezeny  další  historicky  vzácné  podzemní  části  jeruzalémského 
chrámu, přístupné stále pouze archeologům, které dávají tušit jeho dávné bohat
ství.
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Priština, Kosovo: V Kosovu byly nalezeny ruiny paláce, jenž patřil svatému císaři 
Justiniánovi  I.  Velikému.  Císař  Justinián I.  vládl  v Byzanci  ve 4.  stol.  Náměstí 
a přilehlé pozemky císařské  usedlosti  sestávají  z více než 1000 m2.  Na stěnách 
paláce se zachovaly fragmenty původní mozaiky. Vědci doufají, že se jim podaří 
objevit  a zrekonstruovat  i osobní  věci  Justiniána,  což  napomůže  lépe  poznat 
člověka, jehož cílem bylo vzkřísit slávu římské říše v jejích původních hranicích.
Priština, Kosovo: Nehledě na nestabilní situaci v Kosovu a pokračující výboje ze 
strany islámských extremistů, namířených proti  křesťanským svatyním, Srbská 
pravoslavná církev  nadále  věnuje  velkou pozornost  podpoře  duchovního života 
v této oblasti. Šest pozlacených křížů, vysvěcených biskupem raško-prizrenským 
Artemijem, bylo v neděli 24. 7. 2005 zavěšeno na kupoli nedávno postaveného ka
tedrálního chrámu svatého Dimitrije ve městě Kosovská Mitrovice. Chrám byl po
staven s pomocí církevních příspěvků a dobrovolných darů věřících, jak uvedl tis
kový zdroj Srbské pravoslavné církve. Dílčí architektonické práce v chrámu ještě 
probíhají, vladyka Artemij v něm však již vykonal první bohoslužbu. Mezi velkým 
množstvím věřících farnosti sv. Dimitrije – jde převážně o Srby z místní farnosti 
a okolních  vesnic  –  se  v davu  věřících  vyčleňovaly  zdatné  postavy  mužů  v ka
muflovaných  uniformách  s francouzským  střapcem  a trikolorou  na  rukávech. 
Členové disciplinovaného útvaru 20. brigády Zahraničního legionu francouzských 
ozbrojených sil z Kosovské Mitrovice byli prvními přispěvateli na stavbu chrámu, 
a proto se také právem účastnili první bohoslužby. Mezi francouzskými legionáři je 
podle  slov  velitele  francouzského  kontingentu  KFOR  mnoho  pravoslavných 
Slovanů ze zemí bývalé SSSR a Balkánu, dále Rumunů, ale také např. pravoslav
ných Etiopanů, kteří rovněž potřebují duchovní podporu jako všichni ostatní věří
cí. Jak zdůraznil francouzský velitel, mezi přispěvateli na stavbu chrámu nebyli 
pouze pravoslavní legionáři, ale též představitelé jiných konfesí. „Vydělit část fi
nančních prostředků ze svého pravidelného vojenského platu na stavbu pravo
slavného chrámu, jejž jsme za tu dobu, co jsme zde, začali považovat doslova za 
vlastní, a účastnit se pravoslavné bohoslužby – to bylo pro nás něco jako doplňují
cí »morální injekce«,“ prohlásil kaprál makedonského původu a dodal: „Bandité se 
již neosmělí dotknout se tohoto chrámu, neboť vědí, že tehdy budou mít co do či
nění s »cizineckou legií«.“

přeložil m.d.

Dětská  rubrika  Dobrého  pastýře,  již  
jsme  v evangelním  duchu  nazvali  
„Nechte dítek přijít ke mně“ a která je  
v našem věstníku od samého počátku,  
by neměla byt pouze a jen pro děti. To 
proto,  že  když  děti  navštěvují  chrám,  
nepřicházejí  do  něj  většinou  samy,  ale  v doprovodu  rodičů,  příbuzných 
a předně svých kmotříčků. Ti jim pomáhají zapálit jejich první svíčku u svaté 
ikony  v chrámu,  ukazují  jim,  jak  se  mají  správně  žehnat  znamením kříže 
a jiné důležité věci. Snahou našich dětských vyprávění, která tu pro naše nej
menší pravidelně píšeme, je to, aby byla především pravoslavným rodinným  
čtením, něčím společným pro rodiče a děti. Nejvíce se v dětské duši víra zako
ření a upevní tehdy, když ji uvidí u nás dospělých, když jim vše trpělivě vysvět
líme a ukážeme. K tomu se snaží přispět i tato rubrika, jež v každém Dobrém 
pastýři přichází s malým pravoslavným rodinným čtením, které je buď převy
právěným příběhem z Evangelia, svátku pravoslavné církve, životů našich sva
tých či malým poučením, přivádějícím malého věřícího na cestu zbožného živo
ta  v duchu  svatého  Pravoslaví.  Dej  Bůh,  aby  to,  co  se  snažíme naším nej
menším vyprávět, bylo k užitku i nám „dospělým“. 

„Nechte dítek přijít 
ke mně“
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Zesnutí Přesvaté Bohorodice
Po ukřižování, smrti a Vzkříšení Pána Ježíše Krista žila Bohorodice v domě 
sv. apoštola Jana Bohoslovce, který se o ni staral. Všichni křesťané ji milovali 
a velmi si jí vážili. Matka Boží byla pokorného srdce, ve svých skutcích byla 
stále dobrosrdečná, mluvila s každým jako s Bohem a ne s člověkem, vždy jen 
o potřebném a dobrém. Její slova byla vždy plná milosti a beseda s ní zahříva
la lidské srdce něhou. Všem přála mnoho dobrého, nikomu nikdy neukřivdila, 
nikoho nepřehlížela, nikomu se nevysmívala.

Matka Boží chodívala často do Betléma, kde se narodil Kristus, a na místa 
jeho dobrovolného strádání a smrti. Často vystupovala na Olivovou horu, ze 
které se Kristus povznesl na nebe a se slzami prosila svého Syna, aby ji vzal 
k sobě. Jednou, když se takto modlila, se jí zjevil archanděl Gabriel, který jí 
sloužil  už od jejího útlého dětství.  Když malá Panna Marie žila ještě v je
ruzalémském chrámu, Gabriel jí přinášel pokrm s Nebes a tím ji vždy krmil. 
Byl to právě on, kdo jí přinesl blahou zvěst o brzkém Kristově vtělení a nepře
tržitě ji ochraňoval. Tehdy se jí opět zjevil a řekl jí o jejím brzkém zesnutí. 
Matka Boží se nevýslovně zaradovala, poklonila se mu až k zemi a z duše dě
kovala Spasiteli.

Když přišel čas jejího zesnutí, připravila ve svém domě vše potřebné. Za 
chvíli  bylo slyšet neobyčejný šum a dům se naplnil  množstvím oblaků. Na 
těchto oblacích přiletěli na Boží povel z různých konců země svatí apoštolé. 
Velmi se zaradovali, když spatřili druh druha a podivovali se tomu, proč je 
zde  Hospodin  shromáždil.  Z domu  jim  vyšel  v ústrety  sv.  Jan  Bohoslovec 
a v radostném pláči jim pověděl novinu o brzkém zesnutí Přesvaté Bohorodi
ce. Najednou se otevřelo Nebe a sám Král slávy Kristus se všemi nebeskými 
mocnostmi a dušemi praotců a proroků přistoupil ke své Přečisté Matce, kte
rá ležela na smrtelném loži. Když Přesvatá Bohorodice spatřila svého Syna, 
řekla: „Velebí duše má Hospodina a duch 
můj zaplesal v Bohu Spasiteli mém,“ pak 
naposledy vstala ze svého lože a poklonila 
se mu, radostně oddala svoji duši do jeho 
rukou  a usnula  jakoby  sladkým  snem. 
V tom okamžiku začali andělé zpívat: „Ra
duj  se,  milostiplná,  Pán  s tebou,  požeh
naná jsi mezi ženami…“

Když  apoštolé  nesli  tělo  Boží  Matky 
k místu  jejího  pohřbení,  sv.  Jan  Boho
slovec  přitom  nesl  vpředu  rajskou  vě
tévku, kterou Přesv. Bohorodici přinesl arch. Gabriel. Nevěřící, kteří neměli 
v lásce už jejího Syna, se zlostně dívali i na apoštoly a snažili se nějakým způ
sobem znesvětit pohřeb Boží Matky. Jeden z nevěřících se rozhodl strčit do 
přečistého těla Bohorodice tak, aby upadlo, ale sotva se dotkl jejího lože, an
děl  Boží  mu  usekl  ruce.  V tom  okamžiku  tento  zlý  člověk  pochopil,  čeho 
strašného se dopustil,  uvěřil v Krista, učinil pokání a s prosbou o odpuštění 
zvolal k Přesvaté Bohorodici, která mu ruce uzdravila. Při pohřbení těla Boží 
Matky se pak stalo ještě mnoho dalších podivuhodných zázraků.

Za tři dny po pohřbu dorazil do Jeruzaléma i sv. apoštol Tomáš, aby se 
mohl rozloučit s Boží Matkou. Apoštolé se s ním pozdravili, a vidouce jeho zá
rmutek, odkryli mu hrob Přesv. Bohorodice, aby se jí mohl poklonit. Náhle 
však všichni spatřili, že tělo Přesvaté Bohorodice tam není. Toho dne večer se 



září 2005 ____________________________________________________________ 33

jim Boží Matka zjevila obklopena anděly a zářící v nevýslovné slávě a řekla 
jim: „Radujte se! Já budu s vámi po všechny dny.“ Apoštolé na to radostně 
zvolali: „Přesvatá Bohorodice, pomáhej nám!“ Nejdříve tedy uvěřili apoštolé 
a potom zvěstovali  celé Církvi,  že Hospodin vzkřísil  Bohorodici  třetího dne 
a s tělem ji povznesl do nebe jako Královnu Nebeskou.

I když Bohorodice opustila zemi tělesně, neopustila ji svojí milostí. Ze své 
výsosti shlíží na nás jako starostlivá a laskavá matka, plní naše dobrá přání, 
odvrací nás od všeho hříchu, zastává se nás před spravedlivým Božím hněvem 
a svými  modlitbami  zbavuje  naši  duši  smrti.  Když  se  budeme  modlit 
k Přesvaté Bohorodici s čistým srdcem a upřímnou duší, poznáme, že její po
moc nás bude vždy provázet… 

zamyšlení pro rodiče s dětmi připravil o. diákon Marek Malík

Na otázky odpovídá archimandrita 
Kyril (Pavlov)

Na Rusi bychom dnes asi nenalezli mnoho věřících lidí, kteří  
by neznali archimandritu Kyrila (Pavlova), duchovníka Svaté 
Trojicko-Sergejevské lávry, a jimž by jeho jméno nic neříkalo 
a jeho osoba nebyla drahá. Těžko bychom dnes hledali jiného  
člověka, jenž by byl ruskými pravoslavnými křesťany tak ctěn  
a milován. Stejně jako v minulosti přicházely nesčetné zástupy 
lidí pro radu a útěchu ke ctihodnému Sergeji Radoněžskému,  
tak i dnes přicházejí lidé ze všech koutů Ruska do Lávry k otci  
Kyrilovi  a přinášejí  mu  svá  trápení,  bolesti  a pokání,  prosí 
o jeho rady, ve kterých je cítit dech věčného života, ptají se, jak  
dále žít podle Boží vůle, prosí o jeho modlitby. Slova otce Kyrila jsou prostá,  
avšak víra a láska,  které  je  naplňují,  jeho měkký  a laskavý hlas,  pronikají  
s neobyčejnou silou do lidských srdcí. Vždyť v nich stále zní odpověď na tu 
nejdůležitější životní otázku: „Jak máme žít, abychom dosáhli spásy?“

Jak si má člověk najít duchovního otce?
Při výběru zpovědníka je třeba se řídit vnitřní náklonností. Pokud svému 

zpovědníkovi  ve všem důvěřujete,  jste schopni mu odkrýt svá nejvnitřnější 
tajemství a cítíte, že to vaší duši prospívá, že vás váš otec vede, pomáhá vám, 
poskytuje vám útěchu a poučení směřující k nápravě duchovního života, pak 
je všechno v pořádku. Jestliže váš zpovědník v nějakém ohledu těmto poža
davkům neodpovídá, můžete ho opustit a najít si jiného, který pro vás bude 
znamenat větší duchovní přínos. Žádné pravidlo, které by člověka natrvalo 
připoutávalo k jednomu zpovědníkovi, neexistuje. Můžete si proto vybrat pod
le svého duševního rozpoložení. Držte se takového otce, ze kterého bude mít 
vaše duše co největší prospěch, a obracejte se k němu.
Co má člověk dělat, když nepociťuje bázeň před Bohem, z jeho duše se 
vytratil cit, rozumem vše chápe, ale duše není schopna odezvy?

To znamená, že jeho duši ovládla pýcha a má se cvičit v pokoře a sebepo
nížení a sám sebe obviňovat.
Když jsem upřímně miloval svou dívku, ale z určitých důvodů jsme se 
rozešli, co mám dělat, abych na ni zapomněl?
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Pokud je příčina rozchodu vážná, člověk by měl k této otázce přistoupit 
střízlivě a rozumně, uvědomit si, že si Bůh zřejmě takový svazek nepřeje a to, 
že ho odvádí od dané dívky, dělá pro jeho dobro. Je třeba se spolehnout na 
svatou Boží vůli a netrápit se.
Jestliže se chtěl člověk zpočátku stát mnichem, ale potom zatoužil po 
rodinném  životě,  je  možné  nazvat  takovou  změnu  duševního  roz
položení řízením prozřetelnosti?

Jsou dvě  možnosti  –  buď se  jedná o Boží  vůli,  nebo  o pokušení.  Pokud 
dostal  člověk  od  Boha  povolání  k mnišskému  životu,  ale  potom  se  setkal 
s hezkou ženou a vášeň zvítězila nad povoláním, v takovém případě se již ne
jedná o prozřetelnost, ale o pokušení.
Je možné poslouchat ve volném čase současnou hudbu pro mládež?

Záleží na tom. Pokud je klasická a zušlechťuje city, je možné ji poslouchat. 
Ale takovou hudbu, která člověka kazí a je pro jeho duši škodlivá, samozřejmě 
nikomu nedoporučuji.
Může člověk vstoupit do kláštera a přijmout mnišství v případě, že si 
pro něj rodiče přejí výhradně manželství?

Do kláštera musí člověk vstoupit na základě povolání,  stejně jako když 
přijímá pastýřskou službu.  Povolání  od Boha je  nezbytné.  Pokud je člověk 
neuposlechne, končí to zpravidla nezdarem. Tomu, koho Bůh volá k rodinné
mu životu,  dává obvykle i odpovídající  myšlenky – takový člověk myslí  jen 
a jen na rodinu, na děti, na manželku, na svůj budoucí rodinný život. To už 
samo o sobě svědčí o tom, že je volán k manželství. Jestliže naopak někdo po
ciťuje určitou bázeň, jistý odpor k rodinnému životu, strach z toho mít děti, je 
to zase jasný příznak povolání k mnišskému životu. Podle toho se musí každý 
sám rozhodnout. Pokud rodiče do rozhodování zasahují, nerozumným způso
bem se pletou do Božího záměru, a to končívá tragédií. Vždy je třeba se řídit 
tím, co člověk pociťuje jako své povolání, jít tam, kam Bůh člověka volá.
Jaký je váš názor na tajné mnišství?

Pokud  někomu  podmínky  nedovolují  vstoupit  do  kláštera,  ale  zároveň 
nemá povolání k rodinnému životu, ať tedy zůstane tak, jak je, ať žije ve svě
tě. Ale přece jen se domnívám, že pokud má někdo povolání k mnišství, nako
nec tak jako tak dospěje k přání vstoupit do kláštera a stát se mnichem.

Co se týče mnišství ve světě, tedy tajného mnišství, církevní kánony se 
o tajném postřihu nezmiňují. Ten se objevil myslím až po revoluci. Mnišství 
má  totiž  ve  skutečnosti  smysl  a dostihuje  svého  záměru  a cíle  pouze  při 
společném životě v monastýru. Ve světě člověk žije podle své vlastní vůle. Cí
lem mnišství je ale se své vůle zřeknout a dosáhnout pokory. V klášteře se to 
do jisté míry uskutečňuje – člověk se zbavuje vlastní vůle a učí se poslušnosti 
Když je ale svým vlastním pánem, žije si sám podle sebe a o překonání vlast
ní vůle nemůže být řeči. V takovém případě není možné dosáhnout duchovní 
dokonalosti. V monastýru je cílem vzdát se své vůle,  a tím dojít mnišských 
ctností poslušnosti a pokory. Ve světě to ale není možné. V klášteře se člověk 
podrobuje urážkám, ponižování, přísnému zacházení, a díky tomu se očišťuje. 
Když je sám, nic takového se neděje.

úvod napsal igumen Joakim,
představený Monastýru sv. muč. Gorazda v Hrubé Vrbce,

otázky a odpovědi přeložila z ruštiny Marie Zavřelová



Pozvánky a krátká farní oznámení
Pouť do Svaté Země
Oznamujeme všem čtenářům, že ve dnech 27. 9. – 4. 10. 2005 se pod 
vedením otce Jozefa Fejsaka, duchovního správce brněnské farnosti, 
opět uskuteční vzácná pouť do Svaté Země, v rámci které navštívíme 
více  než padesát  významných pravoslavných poutních chrámů,  mo
nastýrů  a dalších  svatyní.  Všichni  zájemci  o tuto  pouť  nechť  se  co 
nejdříve přihlásí přímo u otce Jozefa.

Podzimní pouť do Kyjeva a ke dvěma věhlasným lávrám
V říjnových dnech, které budou včas upřesněny v chrámu sv. Václava 
při pravidelných bohoslužbách, podnikne naše farnost krátkou (4 - 5 
dní) poutní  cestu  na  Ukrajinu,  kde  je  plánována  návštěva  jejího 
hlavního  města  a dvou  nejvýznamnějších  pravoslavných  duchovních 
center  na  Ukrajině:  věhlasné  Kyjevsko-pečerské  lávry  a lávry  Počá
jevské.

Videotéka pravoslavných filmů 
Pro věřící naší farnosti je v prostorách hudební školy k dispozici roz
sáhlá videotéka  filmů s pravoslavnou tématikou. Zájemci si mohou 
filmy zapůjčit vždy v neděli po svaté Liturgii.

Sledujte internetové stránky farnosti sv. Václava: další novinky!
Na  internetových  stránkách  brněnské  pravoslavné  farnosti  (www. 
pravoslavbrno.cz) byl v rubrice „Fotogalerie“ vystaven další souborný 
fotografický příspěvek. Jedná se o autentické fotografie našeho chrá
mu,  významných osobností  a událostí  spojených  s 80.  výročím  naší 
farnosti, jež jsme oslavili v roce 2004. 

Farnost sv. Václava vydala novou hudební nahrávku! 
„Ať povstane Bůh“, tak zní název nové
ho  hudebního  CD nosiče,  nahraného 
v červnu a srpnu 2004, které nyní vy
dává Pravoslavná církevní obec v Brně. 
Celkem 24 kratších i delších nahrávek 
provázejí  posluchače  výběrem ze sou
časného  repertoáru  místního  chrá
mového sboru. S požehnáním duchov
ního správce farnosti prot. Jozefa Fej
saka a za velkého přispění obou míst
ních  sbormistrů  –  Jany  Ardaševové 

a Jaroslava Černockého – a taktéž členů smíšeného a mužského 
sboru brněnské pravoslavné farnosti ožívá v autentické nahrávce 
tradice pravoslavného sborového zpěvu na Moravě. CD s celkovou 
dobou nahrávky 45:40, doplněné krátkou historií  pravoslavného 
zpěvu v Brně v českém i anglickém jazyce, je k dostání v chrámu 
sv. Václava na Gorazdově ul. Přejeme příjemný poslech! 
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