
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje - 5.7.2020 – Sloužit Bohu i člověku - Iz 61, 
1-3a - 2 Kor 4, 1-2.5-7 - Lk 10, 1-9 

 
Dnešní slavnost svatých Cyrila a Metoděje, slovanských věrozvěstů, k nám 

může promluvit zvlášť v následujícím ohledu: 
 
V jejich životopisu čteme, že tito bratři přeložili bohoslužebné knihy a Písmo 

svaté do slovanského jazyka, Cyril dokonce pro slovanský jazyk vytvořil 
staroslověnské písmo. Oni zpřístupnili našim předkům bohoslužbu i Boží slovo v jim 
srozumitelném jazyce. 

 
To, co vykonali, bylo skutečnou službou Bohu i lidem, oni si nebudovali svou 

vlastní pozici a kariéru hlasatelů, ale svou vynalézavostí napomáhali k tomu, aby Bůh 
sám komunikoval přímo k srdci každého z jejich adresátů. 

 
Slovy druhého čtení oni nehlásali sebe, ale byli služebníky lidí kvůli Ježíši. 
 
Tyto bratry můžeme připočíst k těm učedníkům v evangeliu, kteří připravují 

cestu Kristu, aby On sám mohl vstoupit do životů lidí, do všech měst a míst, kam 
chtěl sám přijít. 

 
Zdálo by se, že učedník, apoštol, hlasatel zde jaksi stojí stranou při hlásání 

radostné zvěsti, jakoby sám byl ošizen, jakoby sám z toho kromě tvrdé práce moc 
neměl. 

 
Ale on přitom má všechno, protože sám přijal evangelium, setkal se s Kristem, 

od něj dostal všechno i své pověření, poslání, a právě v tomto ponoření se do 
evangelia, do služby Kristu, ve svém poslání, v tom, že se dělí o Kristovo bohatství s 
druhými, dostává i svou odměnu. 

 
V Kristu je plnost života a radosti a ten, kdo napomáhá tomu, aby se lidé s 

Kristem setkali, tak už teď může mít podíl na této plnosti, i když se mise nemusí 
setkat s úspěchem podle lidských měřítek. 

 
Při všech snahách o hlásání evangelia, o zprostředkování Božího slova lidem i 

v současné době, při využití všech prostředků při takové misii je potřeba mít na 
paměti to nejdůležitější:  

 
Abychom nezastiňovali Krista, abychom nebyli překážkou mezi Pánem a 

adresátem evangelia, naopak abychom nechali zářit Krista, promlouvat jej skrze nás.  
 
Můžeme být dobrými hlasateli evangelia, jestliže neklademe přílišnou důvěru v 

sebe sama nebo v prostředky, které jsou k dispozici, ale jestliže se sami upínáme ke 
Kristu,  důvěřujeme v něj, spoléháme se na to, že on si svou mocí najde cestu i tam, 
kde se to pro nás zdá být nemožné.  

 
V tom, že se hlasatel vzdává sám sebe ve službě Kristu a jeho evangeliu, se 

připodobňuje svému Pánu, který vydal sám sebe, abychom my z jeho sebedarování 
mohli žít. 


