
Pøed sto lety v Bìlehradì

Tento rok oslavujeme mimoøádné výro-
èí naší místní církve. Právì pøed stoletím byl
vysvìcen svatý vladyka Gorazd II. (v Bìle-
hradì 25. záøí 1921).

Kdy� na Velké Moravì kdysi umíral
sv. Metodìj (roku 885), urèil za svého ná-
stupce místního èlovìka, syna této zemì;
vybral z okruhu svých pìti nejbli�ších �ákù
sv. Gorazda I. Posléze však byli všichni �áci
sv. Cyrila a Metodìje vyhnáni krutým zpù-
sobem z Velké Moravy. Na druhého Go-
razda muselo se èekat nìco pøes tisíc let.
Není samozøejmì náhodou, �e Moravan
Matìj Pavlík, obdr�el pøi mnišském postøi-
�ení v Srbsku jméno Gorazd. Byla v tom
symbolika, kterou Srbové dobøe chápali.
Gorazd II., jeho� v Bìlehradì svìtili, mìl
navázat na povìøení, které dostal Gorazd I.
v Metodìjovì závìti.

To, co se skrývá za slovy „vysvìcení vla-
dyky Gorazda“, je ve skuteènosti událost
s ještì širším rozmìrem, ne� obvyklá bis-
kupská chirotonie: jde tu toti� pøedevším
o obnovení cyrilometodìjské církve v naší
zemi. Jenom tam, kde je biskup, je i církev,
hlásá nejstarší køes�anská tradice.

Kdy� èteme zápisky a svìdectví z té
doby, èasto tam nacházíme nadšení právì
z cyrilometodìjství, které bylo skrze vlady-
ku Gorazda našemu lidu vráceno. Èteme
tam, �e lidé mìli pocit, jako by nad èeskou
a moravskou zemí po tisíci letech opìt vze-
šlo slunce. Vnímali pravoslavné boho-
slu�by jako nìco svìtlého, slunného; mìli
pocit, �e to, co se dìje v èeských pravoslav-
ných chrámech, høeje na duši, zahøívá srd-
ce. Skuteènì – právì tak to místní lidé vní-

mali – jako opìtovný pøíchod sv. Cyrila
a Metodìje, kteøí skrze Èeskou pravoslav-
nou církev opìt navštívili lid této zemì.

To, co cítili pravoslavní Moravané ve
svých srdcích, jim dávalo sílu, aby i v ekono-
micky tak tì�kých dobách budovala tato
církev na Moravì jeden chrám za druhým.
Od r. 1928 do r. 1942 zde bylo postaveno
14 nových chrámù! A nejsou to ve své vìtši-
nì �ádné malièké kaplièky; jsou to pøede-
vším chrámy støední velikosti a nìkteré pat-
øí i k vìtším chrámùm. A navíc je vìtšina
stavìna podle byzantsko-ruského chrámo-
vého slohu, dosti komplikovaného a se
slo�itou vnitøní výzdobou. Nemù�eme pøe-
hlédnout ani nadšenou organizaèní èin-
nost, vznik pravoslavných pìveckých sborù
a rùzných dalších církevních spolkù, pøed-
náškovou èinnost, mláde�nické bratrstvo,
vzájemnou výpomoc církevních obcí pøi bu-
dování nových chrámù, vydavatelské dílo
atd. Pevnost a stálost vìøících v pravoslavné
víøe byly neustále zkoušeny útoky a nepøíz-
ní nepøátel pravoslaví.

Ka�dý národ má ve svých dìjinách
okam�iky, kdy jsou mu otevøeny velké
mo�nosti a dostává od Boha mimoøádný
dar. U nás je první takovou „hvìzdnou ho-
dinou“ bezesporu pøíchod sv. Cyrila a Me-
todìje na Velkou Moravu. A s významem
této velké události lze plnì srovnat i obno-
vení cyrilometodìjské církve v r. 1921 vy-
svìcením vladyky Gorazda. V tomto Bo�ím
po�ehnání, jeho� se chirotonií pravoslav-
ného Morava našemu národu dostalo, se
spojují dva mocné duchovní impulzy na-
šich dìjin: cyrilometodìjství a husitství. Tak
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to pravoslavní Èeši i mnozí Srbové chápali.
Ano, i Srbsko pøijalo za své ony dva „titá-
ny“, jak nazvaly Jana Husa a Jeronýma
Pra�ského tehdejší srbské noviny, kteøí „se
pokoušeli obnovit pravoslaví ve své zemi,
ale jejich pokus … byl jako semeno, je� te-
prve za našich dnù vzkvétá a pøináší plody“.
Kdy� delegace pravoslavných Èechù vstou-
pila s husitským praporem do zasedací
sínì, srbský biskup Nikolaj Velimiroviè
nenápadnì pøistoupil k onomu praporu
a políbil jej.

Klíè k obnovì cyrilometodìjství a k na-
plnìní duchovního zápasu Jana Husa a Je-
ronýma Pra�ského a jejich následovníkù,
kteøí �ádali Konstantinopol o pøijetí Èechù
do pravoslavné církve, spatøovali pravo-
slavní Èeši právì v tom, co se událo v Bìle-
hradì, kdy� pravoslavní biskupové kladli
ruce na hlavu vladyky Gorazda.

Svìcení v Bìlehradì

Velikost tohoto dne, kdy byl vysvìcen
vladyka Gorazd, je dosvìdèena i rùznými
znameními vèetnì zázraèné události – pro-
roctvím. Velikán 20. století, sv. Nikolaj Veli-
miroviè (který pozdìji trpìl v koncentraè-
ním táboøe v Dachau), prorokoval tenkrát
vladykovi Gorazdovi, jako prvnímu naše-
mu biskupu, muèednickou smrt. Pøedpovì-
dìl pøi tom novì vysvìcenému biskupu Go-
razdovi: kalich hoøkosti, jí� je víra pravo-
slavná, a Kristùv kalich utrpení, na jeho�
dnì nalézá se však slast nebeská.

A zde jsou øádky, v nich� jsou ve vzpo-
mínkách pamìtníkù vylíèeny další podrob-
nosti této události, kterou dìlí od této nedì-
le pøesnì devadesát let:

„Pøed osmou hodinou ranní v nedìli

25. záøí 1921 vstupovala do katedrálního
chrámu srbské pravoslavné církve v Bìle-
hradì delegace s velkým bílým praporem,
v jeho� støedu záøil kalich èervené barvy
a špice byla zakonèena pravoslavným
køí�em; dvaadvacet zástupcù Èechù a Mo-
ravanù tou�ících po Pravoslaví spolu se zá-
stupcem pravoslavných vìøících z Podkar-
patska a dvì �eny v moravském národním
kroji, provázeli svého zvoleného kandidáta
biskupské hodnosti, nyní ji� mnicha —
archimandritu Gorazda — k rukopolo�ení
na pravoslavného archijereje.

Delegaci z Moravy se dostalo v Srbsku
neobvykle vøelého pøijetí. Nikdo pøesnì
neví proè – bylo to zcela pøekvapivé, ale
mù�eme to tušit; tisíciletou velikost událos-
ti všichni vnímali a veselili se duchovní ra-
dostí. Na pøivítání vzpomínají úèastníci de-
legace jako na neèekanì dojemné. Po pøijetí
nového jména — Gorazd — si všichni se sl-
zami v oèích zaèali uvìdomovat, �e Goraz-
dovo jméno se po tisíci letech opìt vrací na
Moravu.“ Jugoslávský tisk píše: „…Památ-
ka tohoto Gorazda (prvého – z Moravy vy-
hnaného �áka sv. Metodìje) se uchovala
v tradici národa srbského. Aè nemohl (onen
Gorazd) dokonèit práci jemu ulo�enou,
pøece zachoval svoje jméno vìkùm budou-
cím. Osudy jeho nejsou známy a stopa jeho
konèí v Bìlehradì. Po dvanácti stoletích
pøichází do tého� Bìlehradu syn zemì mo-
ravské, aby pøijal a odnesl (zpìt) tu høivnu
víry cyrilometodìjské, kterou jeho pøed-
chùdce, svìtec, v srdce srbských bratrù
ulo�il. Duch prvého Gorazda spoèinul na
tomto jeho nástupci a v srdci jeho roznítil
oheò lásky k ideji prvních apoštolù slovan-
ských a v tém� Bìlehradì pøijímá Gorazd
druhý po dvanácti stoletích berlu
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biskupskou, aby do své
rodné zemì pøenesl novou
setbu toho semene, které
bylo Metodìjem zaseto…“

Bìlehraïané vítali vzác-
nou návštìvu v obrovském
poètu – pøišlo veškeré du-
chovenstvo, monastýrská
škola, uèitelé, obecné školy,
bìlehradská èeskosloven-
ská kolonie, zástupce mìsta
a mnoho lidu, který provo-
lával slávu Èeskosloven-
sku; vítal je zpìv církevních
i slovanských písní, nechybìly kytice
a chléb se solí… Na pozdravy odpovìdìl
sám Gorazd, který prohlásil, �e øímská ori-
entace neodpovídá charakteru èeského ná-
roda a �e nyní za pomoci srbské pravoslav-
né církve stává se to, naè se pomýšlelo, ale
co se za Rakouska nedalo uskuteènit… Bì-
lehradské rodiny pøijaly èeskoslovenské
poutníky do svých pøíbytkù jako milé hosty.
Nazítøí se konal obøad „jmenování bisku-
pem“, katedrální chrám byl plný. „Bìlehrad
se nenadchne a nevzruší snadno,“ psaly
o dva dny pozdìji bìlehradské noviny. „Jak-
koliv není nábo�ensky fanatický, pøece s ne-
obvyklým nadšením pøivítal nového
biskupa a zástupce èeskoslovenských obcí,
nebo� si instinktivnì uvìdomil veškerou
velikou vá�nost události.“

Pøi liturgii po slavnostním svìcení se
stala zvláštní vìc – kdy� patriarcha vyvedl
právì vysvìceného biskupa pøed hlavní ol-
táøní dveøe k lidu, bìlehradští vìøící zdravili
novosvìcence neobyèejnì srdeènì a hlasitì.
„�ádného srbského biskupa a� do dnešní-
ho dne takto nepozdravili,“ napsaly jugo-
slávské noviny. Tyto srdeèné ovace a pozd-

ravy se opakovaly i na konci
bohoslu�by, kdy� patriar-
cha Dimitrij s pøípadnými
slovy dával biskupu Go-
razdovi pouèení a odevzdal
mu biskupské �ezlo. Pak
vladyka Gorazd s berlou
v ruce a mitrou na hlavì za-
ujal místo na ambonu a èes-
ky dìkoval srbské církvi
a národu… Výslovnì zdù-
raznil, �e Pravoslaví v Èes-
koslovensku není výsled-
kem nìjaké propagandy, ale

obnovením starého ducha, který Habsbur-
kové dokázali tak dlouho potlaèovat. Dává
slovo, �e zùstane on a jeho bratøí vìrnými
a oddanými nejen srbské církvi, ale
i srbskému národu.

Biskup Nikolaj Velimiroviè ve své pøed-
povìdi vladykovi Gorazdovi pøi jeho svìce-
ní vyøkl i tato slova, prorocká slova o Go-
razdovì �ivotní cestì, je� mìla od 25. záøí
1921 do dne jeho muèednické smrti (dne
4. záøí 1942 na kobyliské vojenské støelnici
v Praze) trvat pouhých jednadvacet let:
„Nespìchati za pozemským královstvím
a panstvím, ale v�dy se pøikloniti ku králov-
ství nebeskému, podle pøíkladu sv. Lazara
Kosovského. Tato naše stará víra našich
pøedkù nechlubí se rychlými úspìchy, ale
klidnì oèekává koneèného úspìchu. Neo-
èekává potlesk od souèasníkù na zemi, ale
od andìla v nebi. Nepoèítá se èas na léta, ale
na staletí. Snese všechen posmìch v ne-
zvratné nadìji, �e ona se bude radovat na-
posled. Takováto zkušenost o pravoslaví
mù�e dát vladykovi Gorazdovi odvahu k ná-
porùm, které ho èekají, i aureolu slávy, je�
musí být spojena se jménem prvého
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biskupa èeskoslovenské republiky.“
(„Aureolou slávy“ je mínìno muèednictví;
pozn. red.)

Vladykova køí�ová cesta

Slavnostní svìcení skonèilo. Vladyka
Gorazd se spolu s delegací pravoslavných
Moravanù vrátil domù. Co ho zde èeká? Jak
bude vypadat radostné obnovování našimi
pøedky dlouho vytou�ené cyrilometodìjské
církve v Èechách a na Moravì? Všimnìme
si, �e ta opravdu velká duchovní díla obvyk-
le probíhají zpùsobem, který málokdy vypa-
dá slavnì a radostnì. Staèí vzpomenout pøí-
klad Spasitele, který nejvìtší dílo lidských
dìjin — spásu èlovìka — konal v nejhlub-
ším poní�ení, popliván, bitím znetvoøen
tak, �e ztratil i lidskou podobu, a nakonec
byl pøibit na køí� a pøipoèten k zloèincùm.

Vladyku Gorazda zde èekalo 21 let prá-
ce. Bùh mu vymìøil stejnou lhùtu jako kdysi
sv. Cyrilu a Metodìji (zajímavá podobnost).
To byl shùry daný èas k obnovení a budová-
ní církve vírou, obøadem i praxí toto�né
s tím, co zde bylo zbudováno pøed tisíci
roky. Tìch 21 let bylo pro svatého vladyku
nekrvavým muèednictvím.

Tuto éru ilustrují ní�e uvedená slova,
která o sv. Gorazdovi napsali naši pøed-
chùdci (jeho souèasníci): „Biskupské svì-
cení v Bìlehradì neznamenalo pro vladyku
Gorazda dosa�ení cíle, ale zaèátek tì�ké
a namáhavé práce… Mnozí z nás dobøe
vìdí, jakými prostøedky byl veden boj proti
našemu vladykovi; kdo to neví, nech� ani
netou�í to poznat… Náš vladyka hájil pra-
voslaví proti všem, ani na vteøinu se nezpro-
nevìøil … tøebas kolem nìho zùstala jen
èást nìkdejší pravoslavné Moravy, pøece ji

uvedl na cestu našich pravoslavných otcù
… Náš vladyka projevil pevnou vùli, odhod-
lanost a pocit odpovìdnosti s neobyèejným
zapøením a sebeobìtováním pro církev…“

Svatý vladyka ve svých dopisech napsal:
„Dennì èasto prosím Boha, aby mne sílil,
abych úplnì neklesl na mysli pøed tím, ne�
vykonám, co pova�uji za nutno vykonati,
ne� pøijde mùj nástupce; chtìl bych mu
odevzdati dílo hotovìjší ne� jest nyní.“

Ve chvílích zvláštì tì�kých, kdy jiný by
se i vzdal další práce, píše vladyka odevzda-
nì: „… tento dojem ohro�uje i mou chu�
k práci, aè jsem si vìdom, �e je tøeba praco-
vat a ostatní ponechat na Bo�í vùli a Prozøe-
telnosti, a je vlastnì povinností setrvat i a�
do úplného vyèerpání a klesnutí na cestì.“

Ohlédnutí biskupa Gorazda
po 15 letech práce

A nyní nechme o této dobì promluvit
svatého vladyku v dopise, který adresoval
èeským pravoslavným vìøícím spolu s po-
dìkováním za gratulace k patnáctiletému
výroèí jeho biskupské chirotonie:

„Bratøi a sestry! K 25. záøí (1936) dosta-
lo se mi mnoha projevù lásky, za nì� nezbý-
vá mi ne� všem srdeènì podìkovati. Já sám
nebyl bych si ani uvìdomil, �e od r. 1921
uplynulo u� 15 let, kdybych od pøátel z Pra-
hy nebyl na to býval upozornìn.

Je pravda, �e tato doba byla vyplnìna
mnohými pracemi, které se na mne èasto —
zvláštì v døívìjších letech — snesly jako
vichøice, tak�e jsem èasto ani nevìdìl,
èemu se vìnovat døíve… Všechny tyto práce
jsem však konal rád… byla to z vìtší èásti
práce tvoøivá, která bývá sice doprovázena
vnitøním utrpením a èasto i nepochopením
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ze strany okolí, ale nakonec
pøináší radost tím vìtší.
Kromì práce pøinesla mi
doba také mnoho starostí,
je� jsem pøijímal jako bøímì
vlo�ené na mne Bohem;
abych neklesl, bylo nutno
dennì Boha prosit o po-
moc. Nejvìtší zkoušky byly
mi pøipraveny zklamáním
se v (nìkterých) lidech…
Snáze lze èelit otevøeným
nepøátelùm… Bylo i mnoho
bojù, mám však vìdomí, �e
z mé strany byly to boje
obranné proti nebezpeèenstvím, je� hrozily
zapoèatému dílu hned z té, hned z oné stra-
ny; èasto se stávalo, �e bylo nutno souèasnì
jednou rukou pracovat a druhou bojovat,
jak to èinili Israelité, kdy� po návratu ze za-
jetí znova budovali Jerusalem … Jestli�e pøi
všech tìch ranách, zkouškách, nedorozu-
mìních a té� mých osobních nedokonalos-
tech, chybách, vadách, omylech a nedosta-
teènostech bylo dosa�eno urèitých úspì-
chù, je to dùkazem, �e Hospodin stál pøi
naší spoleèné práci. Bez Jeho patrné
pomoci nièeho bychom nebyli vybudovali.
Jemu buïte� vzdány díky a Jeho vùle se dìj
s námi.

Pøi všech radostných i bolestných udá-
lostech bylo mi posilou vìdomí, �e jsem se
do svatynì Bo�í a ani do nynìjšího úøadu
(biskupského) nevetøel. Netou�il jsem ni-
kdy po významném místì ani po vynikající
úloze. Domáhal-li jsem se kdy v �ivotì èe-
hokoliv, èinil jsem to ne pro svou osobu,
nýbr� kvùli vìci. Vìdomí odpovìdnosti, tak
tì�ké, bì�í-li o odpovìdnost nejen za sebe,
ale i za jiné, mne po celý �ivot táhlo do ústra-

ní, nebo� jsem pøesvìdèen,
�e se stì�í budu moci odpo-
vídat sám za sebe. Tì�ká
choroba oèní, konèící oby-
èejnì úplnou slepotou, byla
sice nevítanou událostí, ale
kdy� se oslepnutí zdálo být
nevyhnutelné, smíøil jsem
se s ním vnitønì úplnì,
nebo� se mi jevilo jako pro-
støedek k osvobození se od
odpovìdnosti za jiné a k vni-
tønímu soustøedìní.

Mám dùvod vìøit, �e
Bùh nesouhlasil s mým stá-

lým tíhnutím za samotou a ústraním, kdy�
se chorobný proces v oèích zastavil do té
míry, �e s urèitými pøestávkami mohu pra-
covat. On je mi svìdkem, �e jsem svou úèast
na hnutí, je� u nás povstalo v �ivotì církev-
ním po (prvé) svìtové válce, nechtìl v �ád-
ném pøípadì vázat s jakýmkoliv i sebe bez-
významnìjším úøadem církevním. Pøijal-li
jsem na jaøe a v srpnu r. 1921 zvolení (za
biskupa), byv k tomu donucen, pova�oval
jsem to jen za doèasné východisko z tehdej-
ší situace, doufaje pevnì, �e má funkce
bude trvati jen krátkou dobu. Ke svìcení do
Jugoslavie jsem v prvních dnech záøí 1921
kategoricky odmítl jeti, tak�e posel otec
protodiakon Niketiæ, který mne mìl dopro-
vodit, musel odjet beze mne. Jenom na vše-
obecné naléhání všech jsem se odhodlal vy-
dat se na cestu do Jugoslavie, kdy� tý� posel
pøijel znova do Olomouce. Co jsem podnikl
ve Sremských Karlovcích, aby nedošlo
k mému vysvìcení, o tom zatím pova�uji za
svou povinnost mlèeti. Jestli�e pøes to ruce
svìtitelù spoèinuly na mé nehodné a ubohé
hlavì, stalo se to jen proto, �e jsem se
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pokoøil a sklonil se pøed nìèím, z èeho
nebylo jiného východiska.

Avšak po celých tìch patnáct let jsem se
pova�oval … pouze za pøedchùdce toho,
kdo po mnì má pøijíti. Nejsem nic ne� misi-
onáø, který pøipravuje cestu a který po ni-
èem jiném netou�í, ne� aby tomu, kdo pøi-
jde, mohl odevzdati èeskou pravoslavnou

eparchii … Obnova Pra-
voslaví v èeskosloven-
ském národì jest dílo
Bo�í.

Patnáct let je však
krátká doba a nezaslou�í
si, aby byla oslavována.
Proto jsem �ádného jubi-
lea neslavil.“ (Z knihy
Pastýø a Martyr)

* * *

V dobì, kdy byly psá-
ny výše uvádìné øádky,
zbývalo jejich autorovi
do svìdectví o Kristu
muèednickým prolitím
vlastní krve ještì pøi-
bli�nì pìt let. Nakonec
bylo dílo obnovy cyrilo-
metodìjské církve a �i-
vot prvního nástupce sv.
Metodìje po tisíci letech
zpeèetìny vladykovou
muèednickou krví proli-
tou za tuto církev.

Toto výroèí (a snad
i tyto øádky) by nás mìlo

pøivést k hlubšímu promyšlení, �e se skrze
naší místní pravoslavnou církev úèastníme
na historicky — do minulosti i do budouc-
nosti — dalekosáhlém díle. Takovému po-
svátnému dílu bychom mìli, jako naši pøed-
chùdci, pøinášet osobní obìti, vìnovat mu
svou lásku a pro jeho další budování
vynákládat své úsilí.

Sv. Gorazd II. ve sboru obráncù pravoslaví  (nahoøe vlevo)
(se svatými –zleva: Maximem Øekem, Øehoøem Palamou, Markem Efezským,

Ignatijem Brjanèaninovem, Justinem Popovièem
a Janem Kronštadtským)


