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Život a putování Cyrila a Metoděje
VELKOMORAVSKÁ ØÍŠE
ZA SVATOPLUKA
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BENÁTKY

ØEZNO

Metodějova úspěšná misijní činnost vyvolávala odpor u franckých
kněží, kteří ho podvodem odsoudili a drželi ve vězení, odkud byl
po více jak dvou letech strádání na
papežův příkaz vysvobozen.
Ještě mnoho let poté šířil Metoděj
Kristovu zvěst, než ho 6. dubna
885 dostihla smrt. Krátce poté byli
slovanští kněží z Moravy vyhnáni.
Část z nich našla útočiště i v Čechách, které se tak staly dědicem
odkazu slovanských věrozvěstů,
patronů Moravy a Evropy, svatých
Cyrila a Metoděje.
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VELIGRAD
Opevněné město Veligrad, centrum Velkomoravské říše, sídlo knížete
a arcibiskupa Metoděje
leželo nejspíš na území
dnešního Starého Města
a Uherského Hradiště.
Odtud požádal kníže
Rastislav nejprve papeže a posléze byzantského císaře o vyslání
misionářů. Oba bratři
sem dorazili roku 863.

Život vìrozvìstù v datech
813 Soluò – narození Metodìje
827 Soluò – narození Konstantina
835 – Metodìj jmenován správcem byzantské provincie
845 – Metodìj se zøekl úøadu a uchýlil se na
Horu mnichù
843 – 847 – Konstantinova studia filozofie
a teologie
851 – Konstantin jede obhajovat køesťanské
uèení k Saracenùm
855 – Konstantin se stahuje do kláštera na
Hoøe mnichù, kde se setkává s bratrem
860 – Bratøi podnikají úspìšnou misii k Chazarùm
862 – Velkomoravský kníže Rastislav žádá
císaøe Michala o vyslání uèitelù
863 – Oba bratøi po peèlivé pøípravì pøicházejí na Velkou Moravu. Nesou s sebou
slovanské písmo hlaholici, pøeložené Písmo
svaté a liturgické knihy

866 – Bratøi na papežovo pozvání jedou do
Øíma. Cestou se v Benátkách utkají s „trojjazyèníky“
14. 2. 869 – Konstantin, nyní již Cyril, umírá
na tuberkulózu; podzim 869 – Metodìj arcibiskupem moravským a panonským
870 – Metodìj nespravedlivì odsouzen
a uvìznìn
6. 4. 885 – Smrt svatého Metodìje. Ještì
pøed svou smrtí svìtec jmenoval svého
nástupce Slovana Gorazda. Hrob velkého
uèitele, i pøes snahu archeologù, stále nebyl
nalezen
905 – Velká Morava je vyvrácena nájezdy
Avarù. Slovanští knìží nalézají útoèištì
v Èechách, Polsku a v Bulharsku

CHERSON
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V roce 860 byli vyzváni k misijní
cestě do země Chazarů v oblasti dnešního Krymu. Oba bratři
měli hájit křesťanskou víru proti
šířícímu se židovství a islámu. Ve
městě Cherson se jim podařilo
objevit hrob čtvrtého papeže
sv. Klimenta, který zde roku 101
zemřel mučednickou smrtí.

Roku 866 pozval papež oba
misionáře k sobě do Říma. Cestou
se zastavili v Benátkách, kde ve
sporu s tzv. „trojjazyčníky“, kteří
zastávali názor, že sloužit mši lze
pouze hebrejsky, řecky nebo
latinsky, slavně zvítězili a obhájili
slovanskou liturgii.

ÈERNÉ MOØE

ØÍM
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KONSTANTINOPOL

STØEDOZEMNÍ MOØE

Moravští věrozvěsti byli v Římě
přivítáni s veškerou slávou a úctou.
Papež Hadrián II. jim vyšel vstříc až
před městské brány. Přijal od bratrů slovanské překlady liturgických
knih, položil je na oltář kostela,
posvětil je a odsloužil nad nimi
slavnostní mši.
Konstantin v Římě onemocněl,
vstoupil do kláštera, přijal jméno
Cyril a 14. února 869 zemřel. Byl
pohřben v bazilice sv. Klimenta
a již záhy byl uctíván jako světec.
Na podzim téhož roku byl Metoděj
vysvěcen na biskupa a ustanoven
arcibiskupem Moravy a Panonie
(území dnešního Maďarska).

SOLUÒ
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Bratři Konstantin (827)
a Metoděj (815) se narodili v Soluni, ve druhém
největším městě Byzantské říše, proslaveném
dvěma listy svatého
Pavla. Chlapci pocházeli
ze vznešených poměrů
a již od mládí se učili
řecky i slovansky.

JADERSKÉ MOØE

Konstantinopol (dnes
Istanbul) byl centrem
Byzantské říše a v tehdejší
době byl největším městem na světě. Konstantin
již od dětství projevoval
mimořádné nadání a od
roku 843 zde studoval ﬁlozoﬁi a teologii. Jeho bratr
Metoděj se stal schopným
právníkem a brzy po studiích byl pověřen řízením
provincie.
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HORA MNICHÙ
Bratři byli pro své schopnosti a znalosti často
přemlouváni ke službě pro
Byzantskou říši. Tehdejší
politika byla ale plná vražd
a násilí a oba toužili spíše po
klidu studia a duchovního
života. Stáhli se z veřejného
života a v roce 855 se setkali
v klášteře na Hoře mnichů.

