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Misia svätých Cyrila a Metoda a Rímska liturgia 
v slovanskom jazyku
P. VLASTIMIL DUFKA SJ

V  roku  2019  si  pripomíname  1150.  výročie  od  smrti  sv.  Cyrila,  ktorý  zomrel 
14.  februára v  roku 869. V  tom  istom roku pápež Hadrián  II.  schválil  liturgiu 
v slovanskom jazyku. Urobil tak svojím listom Gloria in excelsis Deo, ktorý napí-
sal pred októbrom 869. Výročia smrti sv. Cyrila, ako aj prvého schválenia Rímskej 
liturgie v slovanskom jazyku sú vhodnou príležitosťou na pripomenutie si misijnej 
činnosti slovanských apoštolov svätých Cyrila a Metoda, ktorá bola neodmysliteľ-
ne spojená s liturgiou v reči ľudu.

Udalosť príchodu slovanských apoštolov na územie našich predkov a po-
užívanie slovanského jazyka v liturgii boli v dejinách mnohokrát pripomína-
né. Jedným z dôležitých textov, ktorý pripomína misiu sv. Cyrila a sv. Metoda, 
je aj dedikácia k prvému tlačenému slovenskému spevníku Cantus Catholici 
z roku 1655. Jeho editor, jezuita Benedikt Szölösy1 v tejto dedikácii spomína 
osobitné privilégium, ktoré vďaka žiadosti sv. Cyrila a sv. Metoda dostal pa-
nónsky ľud od pápeža, aby liturgia mohla byť slávená v reči ľudu.2 

Základnými prameňmi pre štúdium cyrilometodských dejín sú predo-
všetkým Život Konštantína (Žitije Konstantina – Vita Constantini) a Život Metoda 
(Žitije Mefodija – Vita Methodii).3 Život Konštantína (Vita Constantini) prináša ži-

 1 Ortografia mena editora spevníka Cantus Catholici je u rôznych autorov používaná 
rozdielnym spôsobom: Weiss-Nägel píše Szöllösy, Ruščin uvádza Szőllősi a Krapka 
zase Sölöši. V tejto štúdii budem používať ortografiu tohto mena podľa Pappa, teda 
Szölösy (porov. PaP P , G. «Szölösy Benedek és énekeskönyveinek nyomdahelye», 
Magyar Könyvszemle 83 (1967) 78 – 87.

 2 „… Quod divino responso approbatum esse fertur, ut: Omnis spiritus laudaret Do-
minum. Hinc credibile est, gentem etiam Pannonam hoc privilegio olim usam fu-
isse; ut ex consuetudine adhuc nostris temporibus, in quibusdam Ecclesiis usitata 
patet, ubi Canonis pars, lingua vernacula ad altare peragebatur…“ (Cantus Catho-

lici, pýsne katholjcke Latinské, y Slowenské: Nowé y Starodawné. Z·kterymi Krestiané w·-
Pannoňygi Na Wýročné Swatky, Slawnosti,  pry Službe Boži,  a w ginem obwzlasstnem 
času, z pobožnosti swé Krestianské vžýwagi, ed. B. Szölösy, Levoča, 1655.

 3 Kritické vydanie Vita Constantini a Vita Methodii : Constantinus et Methodius Thessa-

lonicenses, Fontes, Vol. 4, ed. F. Grivec – F. Tomšič, Zagreb : Staroslavenski institut 
u Zagrebu, Zagreb 1960. Pozri tiež: Žitije Konstantina. In: Magnae Moraviae  fonts 
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votopis sv. Cyrila, ktorý bol napísaný krátko po jeho smrti, avšak ešte počas 
života sv. Metoda. Životopis Metoda (Vita Methodii) napísal pravdepodobne 
žiak sv. Cyrila a Metoda. Tieto pramene sú všeobecne prijaté ako autentické, 
preto sa na ne budeme odvolávať. K ďalším dôležitým prameňom patrí Žitie 
italské a Žitie bulharské. Žitie italské (Vita Italica) je latinský dokument, ktorý vy-
chádza z prameňov z 9. storočia a zaoberá sa predovšetkým nájdením relikvií 
sv. Klementa Cyrilom. Žitie bulharské  (Vita Bulgarica) je dokument, ktorý bol 
napísaný v gréčtine okolo roku 1080 a jeho autorom je pravdepodobne Teofy-
lactus, arcibiskup z Ochridu. Opisuje udalosti týkajúce sa učeníkov sv. Metoda 
po jeho smrti.4 

Kult svätých bratov sa rozšíril najmä po smrti svätého Metoda v roku 885. 
Svedectvo o ich kulte nám podáva druhý diel kritického vydania prameňov 
z Veľkej Moravy: Magnae Moraviae fontes historici.5 

Osobitne dôležité sú hymnické skladby určené pre liturgiu hodín. Najstar-
ším prameňom je fragment diela, ktoré je nazvané Služba Mefodiju,6 bolo vy-
tvorené okolo roku 885 – 893. Jeho autor je pravdepodobne učeník a spolupra-
covník sv. Metoda. Služba Kirillu7

 je liturgický hymnus určený pre deň 14. feb-
ruára a bol vytvorený v období 9. – 10. storočia. Aj Služba Kirillu i Mefodiju8 je 
pravdepodobne z 10. storočia a odvoláva sa na staršie slovanské biografické 
kompozície. Officium Adest Dies Gloriosa9 bolo uvedené do praxe biskupom 
Jánom z Olomouca v roku 1349. V olomouckej diecéze bol sviatok svätých Cy-
rila a Metoda, patrónov Moravy, slávený 9. marca a texty z Adest dies gloriosa 
boli používané počas tohto sviatku.

Kult svätých Cyrila a Metoda sa rozšíril na celú Cirkev vďaka pápežovi 
Levovi XIII., ktorý encyklikou Grande munus10 z 30. septembra 1880 ustano-
vil, aby sa liturgický sviatok sv. Cyrila a Metoda slávil 5. júla. Spolu s ob-
novou liturgického kalendára po Druhom vatikánskom koncile bol tento 
sviatok presunutý na deň 14. februára, ktorý je dňom Cyrilovho narode-
nia sa pre nebo. Napriek tomu slovanské krajiny aj naďalej slávia sviatok 
sv. Cyrila a Metoda 5. júla, ako je to aj na Slovensku.

Osobitne dôležitým pápežským dokumentom je list pápeža Jána Pav-

historici, vol. II, Brno : Universita J. E. Purkyně, 1967, s. 57–115. V tejto štúdii bu-
deme tiež uvádzať názov: Život  Konštantína.  Žitije  Mefodija. In: Magnae  Moraviae 
fontes historici, vol. II, Brno : Universita J. E. Purkyně, 1967, s. 134–163. V tejto štúdii 
budeme tiež uvádzať názov: Život Metoda.

 4 Lacko, M.: Svätí Cyril a Metod, Trnava : Dobrá kniha, 20117, s. 20.
 5 Magnae  Moraviae  fontes  historici, vol. II, Brno : Universita J. E. Purkyně, 1967, s. 

319–345. Skratka: MMFH II.
 6 MMFH II, 322–324.
 7 MMFH II, 325–328.
 8 MMFH II, 329–331.
 9 MMFH II, 337–345.
 10 Lev XIII.: Encyklika Grande munus. In: ASS, č. 13 (1894), s. 145–153.
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la II. Egregiae virtutis11 z 31. decembra 1980, ktorým boli svätí bratia vyhlásení 
za spolupatrónov Európy. Cieľom tohto dokumentu je upozorniť všetkých 
ľudí na vždy živú aktuálnosť sv. Benedikta a svätých Cyrila a Metoda. O aktu-
álnosti odkazu sv. Cyrila a sv. Metoda, ako aj o dôležitosti diela evanjelizácie 
slovanských apoštolov hovorí pápež Ján Pavol II. aj vo svojej encyklike Apoš-

toli Slovanov (Slavorum apostoli): „Apoštoli Slovanov, svätý Cyril a svätý Metod 
zostávajú v pamäti Cirkvi spolu s veľkým evanjelizačným dielom, ktoré usku-
točnili. Ba možno tvrdiť, že ich pamiatka sa stala osobitne živou a aktuálnou 
za našich dní.“12

 

Okrem historických a liturgických prameňov, či pápežských dokumen-
tov sa problematikou cyrilometodských dejín zaoberali viacerí odborníci. 
Najvýznamnejší boli: František Dvorník,13 Franz Grivec,14 Michal Lacko,15 
Josef Vašica,16 Štefan Smržík,17 Vittorio Peri,18 a ďalší.

Jedinečným prvkom misie svätých bratov bolo používanie slovanskej 
reči v liturgii, a to v oboch rítoch: v byzantskom aj rímskom. V tejto ob-
lasti je potrebné spomenúť sedem listov, ktoré sa zachovali v Kyjeve pod 
názvom Kyjevské listy, vďaka ktorým je zjavné, že preklady liturgických 
textov sa týkali rímskeho obradu.

Neodmysliteľnou súčasťou misie sv. Cyrila a Metoda bolo teda slávenie 
liturgie v reči zrozumiteľnej bežnému ľudu, a to v období stredoveku, keď 
nastáva postupné vzďaľovanie sa bežného človeka od porozumenia litur-
gických slávení, ktoré mali výrazne klerikálny charakter. Ak si uvedomíme, 
že priblíženie slávenia Veľkonočného tajomstva v reči ľudu bolo dôležitou 
evanjelizačnou cestou pre apoštolov Slovanov, je celkom prirodzené položiť 
si otázku: aké miesto má porozumenie liturgie a aktívna účasť ľudu na litur-

 11 Ján PavoL II.: Apoštolský list Egregiae  virtutis, In: AAS, č. 73 (1981), s. 258–262. 
(https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/1980/documents/
hf_jp-ii_apl_31121980_egregiae-virtutis.html)

 12 Ján PavoL II.: Encyklika Slavorum  apostoli,  1. https://www.kbs.sk/obsah/sek-
cia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/slavorum-apostoli. 
Encyklika bola oficiálne publikovaná v AAS, č. 77 (1985), s. 779–813.

 13 Dvorník, F.: Les légendes de Constantin et Méthode vues de Byzance. Prague: Commis-
sionnaire „Orbis“, 1933. Dvorník, F.: Les Slaves, Byzance et Rome au IX siècle. Paris: 
Champion, 1926.

 14 GrIvec, F.: Santi Cirillo e Metodio. Apostoli degli slavi e compatroni d’Europa. Roma : 
Urbaniana University Press, 1984.

 15 Lacko, M.: Svätí Cyril a Metod, Trnava : Dobrá kniha, 20117. Lacko, M.: „The Cyrilo-
methodian Mission and Slovakia“, In: Slovak Studies, vol. I, Rome : Slovak Institute, 
1961, s. 23–47.

 16 vašIca, J.: Literární památky epochy Velkomoravské 863–885. Praha : Vyšehrad, 19962.
 17 SM ržík, S.: The Glagolitic or Roman-Slavonic Liturgy. Rome : Slovak Institute, 1959.
 18 PerI, v.: Il mandato missionario e canonico di Metodio e l’ingresso della lingua 

slava nella liturgia. In Archivum Historiae Pontificiae, č. 26 (1988), s. 9–69.
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gických sláveniach19 v procese evanjelizácie dnes? Spôsob evanjelizácie našich 
slovanských apoštolov tak môže byť jedným z podnetov, ktoré nás môžu viesť 
k hlbšej reflexii nad dnešnými cestami odovzdávania viery. Skôr však ako sa 
dotkneme otázky týkajúcej sa liturgie v slovanskom jazyku, uvedieme nie-
koľko aspektov, ktoré sú dôležité pre porozumenie kontextu misie sv. Cyrila 
a Metoda.

Misia sv. Cyrila a Metoda
Konštantín Cyril a Metod sa narodili v meste Thessalonike, ktoré bolo v 9. 

storočí dôležitým politickým a obchodným centrom Byzantského impéria. 
Jeho prostredie bolo predovšetkým slovanské a používala sa tam slovanská 
reč. Toto prostredie bolo osídlené Slovanmi už od 6. storočia.20. Rodičia Kon-
štantína-Cyrila a Metoda boli členmi Byzantskej šľachty. Z ich siedmich detí, 
Cyril bol najmladším a Metod najstarším.

Prví kresťanskí misionári na Veľkej Morave boli írski a škótski mnísi, ktorí 
obrátili Germánov, medzi ktorými pracovali už od 7. storočia. Títo misionári 
pracovali relatívne nezávisle a dosahovali veľké úspechy. Počas panovania 
Karola Veľkého bola uvedená do praxe reforma, podľa ktorej bola benediktín-
ska regula uvedená do všetkých franských kláštorov. Mnísi patrili pod bisku-
pov, ktorí boli zodpovední za misie.

Nie je ľahké určiť, do akej miery bolo na Veľkej Morave rozšírené kres-
ťanstvo pred príchodom svätých bratov, avšak muselo byť rozšírené natoľ-
ko, že Cyril a Metod museli zohľadniť prítomnosť latinského rítu na Veľkej 
Morave.21

V období veľkého vplyvu západných misionárov knieža Rastislav po-
žiadal byzantského imperátora Michala III., aby poslal biskupa a učiteľa, 
ktorí by boli schopní vyučovať evanjelium v slovanskej reči a tiež žiadal 
Byzantský občiansky zákonník. Rastislavova žiadosť bola vyplnená iba čias-
točne. Nebol hneď poslaný biskup, ale na Veľkú Moravu prišli Konštantín 
Cyril a Metod.

Najdôležitejšou Cyrilovou úlohou pred odchodom na Moravu bol preklad 
Svätého písma a liturgických kníh. Avšak skôr, ako by to mohol vykonať, musel 
vytvoriť písmo. Písmo, ktoré Cyril vytvoril sa nazýva hlaholika. Hlaholika bola 
obrovským pokladom, ktorý bratia priniesli na Veľkú Moravu. Toto písmo sa 
totiž stalo základom slovanskej kultúry. Slová písma a liturgických kníh sa 
stali živým a funkčným jazykom literatúry.

 19 Porov. Druhý  vatIkánSky  koncIL: Konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosancrum conci-
lium, čl. 30. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2008, s. 172

 20 Porov. hnILIca, J.: Sts. Cyril and Methodius and their Attitude toward the Holy 
Scripture and Rome. Slovak Studies, č. 22 (1982), 49.

 21 Porov. Lacko, M.: Svätí Cyril a Metod, s. 76.
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Keď solúnski bratia mali preložený Nový  zákon,22 najmä evanjeliá, Kon-
štantín Cyril uviedol toto dielo celkom osobne tzv. Proglasom. Ide o Predslov 
k svätému evanjeliu a literárny skvost na začiatku našej kultúry:

„… Ako nám dávno sľubovali proroci,
Kristus prichádza zhromaždiť národy,
lebo je svetlom tohto sveta…
Preto čujte, Slovieni, toto:
Dar tento je naozaj od Boha daný
… dar Boží dušiam, nikdy nehynúci,
tým dušiam, ktoré ho prijímajú.
… Matúš s Marekom, Lukášom a Jánom
učia všetok ľud a vravia:
… Čujte, všetok ľud sloviensky,
čujte Slovo, od Boha prišlé,
slovo živiace ľudské duše…” 23

Rímska liturgia v slovanskom jazyku a jej potvrdenie pápežmi
Jedným z najcharakteristickejších znakov cyrilometodskej misie bolo uve-

denie slovanskej reči do liturgie.24 Avšak aký rítus vlastne bratia používali? 
Konštantín-Cyril a Metod boli vychovávaný v gréckych školách, podľa by-
zantského životného štýlu, zvykov atď. Teda bezpochyby byzantský rítus bol 
ich vlastným rítom. V minulosti niektorí odborníci, odvolávajúc sa na byzant-
ských charakter bratov, tvrdili, že Cyril a Metod uviedli slovanskú reč iba 
do byzantského rítu. Avšak keď boli v roku 1874 v Jeruzaleme objavené tzv. 
Kyjevské listy,25 mnohí slavisti si museli poopraviť svoje názory. Kyjevské listy 
totiž obsahujú slovanský preklad menlivých častí rímskej liturgie.26 Spo-
mínané Kyjevské listy objavil Anitonino, rektor ruskej komunity v Jeruza-
leme. Verejnosti ich sprístupnil J. J. Sreznevskij na archeologickom kongrese, 
ktorý sa uskutočnil v roku 1874 v Kyjeve. J. J. Sreznevskij bol aj ich prvým edi-

 22 Čo sa týka literárnej aktivity sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov, pozri: hab ovštIa-
ková, k. – krošLáková, e.: Z tvorby solúnskych bratov a  ich žiakov. Trnava : Spolok 
svätého Vojtecha, 1993.

 23 konštantín FILozoF: Proglas. Bratislava : Herba, 1996, s. 7.
 24 Touto problematikou sa zaoberal vo svojom príspevku Christian Hannick: han-

nIck, ch.: Liturgia v reči ľudu. In: toM ko, J. – vaSIľ, c. (ed.): Svätí Cyril a Metod medzi 
slovanskými národmi: 1150 rokov od začiatku ich misie. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 
87–92.

 25 MohLb erG, c.: Il messale glagolitico di Kiew (sec. IX) ed il suo prototipo romano del sec. 
VI–VII. Atti della Pontificia Accademia di Archeologia (serie III). Memorie, vol. II. 
Roma: Tipografia Poliglotta Vaticana, 1928, s. 213.

 26 Lacko poznamenáva, že Kyjevské listy pravdepodobne vznikli počas prvého poby-
tu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. (Porov. Lacko, M.: Svätí Cyril a Metod, s. 126)
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torom. Kyjevské listy, ktoré renomovaný liturgista a benediktín Dom Cunibert 
Mohlberg tiež nazýva  Kyjevským  hlaholským  misálom,27

 sa stali vlastníctvom 
knižnice, ktorá mala názov Biblioteka  Kievskoj  Duchovnoj  Akademii.  Kyjevský 
hlaholský misál obsahuje sedem malých pergamenových strán. Jagić ich pova-
žuje za najstarší doklad zjednotenia slovanskej reči s požiadavkami rímskeho 
rítu a ich pôvod je z oblasti Veľkomoravskej ríše.28 

Mohlberg uskutočnil výskum a hľadal latinský prototyp, z ktorého sa pre-
kladal text Kyjevských listov.29

 Vo svojej štúdii poukazuje na podobnosť medzi 
Kyjevskými  listami a Paduánskym  sakramentárom, ktorý je Rímskym  sakramen-

tárom z 9. storočia. Rukopis tohto sakramentára sa nachádza v kapitulárnej 
knižnici v Padove pod označením D – 47. Ďalšie štúdie zistili, že tieto dva ru-
kopisy, Kyjevské listy a Paduánsky sakramentár majú rovnaký prameň, ktorým 
je Gregoriánsky sakramentár zo 7. storočia.30 Profesor Lacko tvrdí, že dnes je už 
všeobecne prijatá mienka, že svätí bratia uviedli slovanskú reč do obidvoch 
rítov: do byzantského aj rímskeho.31 

V misijnej činnosti vierozvestov si teda môžeme všimnúť ich zmysel pre 
liturgickú inkulturáciu.32 Ako sme už vyššie spomenuli, skôr ako Bratia pri-
šli na Veľkú Moravu, kresťanstvo tam už malo za sebou určitý vývoj vďaka 
misionárom, ktorí uviedli latinský rítus. Keď sv. Cyril a Metod zistili, že ľud 
na Veľkej Morave už prijal rímsky rítus, aj oni ho akceptovali, aby sa tak 
vyhli určitým napätiam či nedorozumeniam, a preložili liturgické knihy 
aj rímskeho obradu do slovanskej reči.33 Sv. Cyrilovi a Metodovi evidentne 
nešlo o presadzovanie národných či rituálnych záujmov, ale predovšetkým 
o rozšírenie kresťanstva. Zaujímavú rekonštrukciu tejto skutočnosti podáva 
Michal Lacko SJ, bývalý profesor na Pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme:

„Keď bol sv. Cyril určený pre veľkomoravskú misiu a keď vytvoril hla-
holské písmo, začal ešte v Carihrade prekladať najpotrebnejšie bohoslužobné 

 27 Il Messale glagolitico di Kiew (MohLb erG, c.: Il messale glagolitico di Kiew (sec. IX) ed il 
suo prototipo romano del sec. VI.–VII., s. 215.)

 28 MohLb erG, c.: Il messale glagolitico di Kiew (sec. IX) ed il suo prototipo romano del sec. 
VI.–VII., s. 216.

 29 MohLb erG, c.: Il messale glagolitico di Kiew (sec. IX) ed il suo prototipo romano del sec. 
VI.–VII., s. 207–320.

 30 Lacko, M.: The Cyrilo-Methodian origin of the Byzantine-Slavonic and the Roman-
-Slavonic liturgy. In: Slovak Studies III. Cyrillo-Methodiana. Rome : Slovak institute, 
1963, s. 84.

 31 Porov. Lacko, M.: The Cyrilo-Methodian origin of the Byzantine-Slavonic and the 
Roman-Slavonic liturgy, s. 80.

 32 Inkulturáciou v diele svätých Cyrila a Metoda sa vo svojej štúdii zaoberá aj Gian-
franco Colzani: coLzanI, G.: Inkulturácia v diele svätých Cyrila a Metoda a dnešné metó-

dy misijnej práce. In: toM ko, J. – vaSIľ, c. (ed.): Svätí Cyril a Metod medzi slovanskými 
národmi: 1150 rokov od začiatku ich misie. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 203–226.

 33 Porov. Lacko, M.: Sv. Cyril a Metod, s. 100.
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knihy byzantského obradu do staroslovanského jazyka, a to do macedón-
skeho nárečia, ktoré poznal z domu. Konštantín začal s prekladom Evanjelia 
sv. Jána: „Na počiatku bolo Slovo…“ Vieme však, že týmito slovami sa začínajú 
čítania evanjelia v byzantskom obrade, a to Veľkonočnou nedeľou. No keď-
že sa od Rastislavových poslov dozvedel, že na Veľkej Morave je zaužívaný 
západný, čiže rímsky obrad, prinesený nemeckými misionármi, sv. Cyril sa 
chcel pripraviť aj na slúženie liturgie v tomto obrade, a preto pravdepodobne 
ešte v Carihrade začal prekladať nemenné časti západnej liturgie (Ordo Mis-

sae), z textu, ktorý mal naporúdzi. Bola to takzvaná Liturgia sv. Petra používa-
ná v Solúne a inde v gréckom jazyku.”34

Zo Života Metoda (Žitije Mefodija) sa dozvedáme, čo sa udialo v Ríme v roku 
867, po tom, čo pápež Hadrián II. prijal svätých bratov: že pápež posvätil ich 
učenie, položiac slovanské evanjelium na oltár svätého apoštola Petra. Potom 
vysvätil za kňaza blaženého Metoda.35 V Živote Konštantína (Žitije Kon-
stantina) je napísané nasledujúce: „Keď pápež prijal slovienske knihy, po-
svätil ich a položil v chráme Svätej Márie, ktorá sa volá Fatné, i spievali nad 
nimi svätú liturgiu.“36 V tomto chráme pápež Hadrián II. prvýkrát potvrdil 
liturgiu v slovanskom jazyku svojím listom Gloria in excelsis Deo, ktorý 
napísal pred októbrom 869. Tento list obsahuje krátke zhrnutie všetkých 
usporiadaní, ktoré vykonal pápež vo vzťahu k mladej cirkvi na Morave. 
Hovorí teda o vysvätení učeníkov sv. Cyrila a Metoda, o potvrdení slovanskej 
liturgie a utvorení nezávislej hierarchie. Osobitným darom bola Rímsko-slo-
vanská liturgia, ktorá je jedinečnou v oblasti západného rítu.37

Druhýkrát potvrdil Rímsku liturgiu v slovanskom jazyku pápež Ján VIII. 
v roku 880 bulou Industriae tuae:

„… Napokon právom schvaľujeme slovienske písmo vynájdené nebo-
hým Konštantínom Filozofom, ktorým nech zaznievajú chválospevy patria-
ce Bohu, a nariaďujeme, aby sa v tomto jazyku hlásalo velebenie a skutky 
Krista, Pána nášho. Veď zvelebovať Pána nielen troma, lež všetkými jazykmi 
pripomína nám Písmo sväté, ktoré prikazuje slovami: ‚Chváľte Pána všetky ná-

rody a oslavujte ho všetci ľudia.‘ (Ž 116,1) Aj apoštoli naplnení Duchom Svätým 
hlásali veľké skutky Božie všetkými jazykmi (porov. Sk 2,11). Preto aj Pavol, 
hovorca, hlása napomínajúc: ‚Každý jazyk aby vyznával, že náš Pán Ježiš je v sláve 
Boha Otca.‘ (Flp 2,11) O týchto jazykoch nám dostatočne a zreteľne pripomína 
aj v Prvom liste ku Korinťanom, aby sme hovoriac (rôznymi) jazykmi budovali 
Božiu cirkev. (Porov. 1 Kor 14,14) Veď ani viera, ani náuka nijako neprekáža či 
 34 Lacko, M.: Sv. Cyril a Metod, 100–101.
 35 Porov. Žitije Mefodija, VI. In: Magnae Moraviae fonts historici, s. 146.
 36 Život Konštantína, XVII. In:  Lacko, M.: Sv. Cyril  a Metod, s. 125. Fatné po grécky 

znamená jasle. Ide teda o Baziliku Sancta Maria ad Praesepe, dnešná Bazilika Santa 
Maria Maggiore.

 37 Porov. Lacko, M.: The Popes and Great Moravia in the light of Roman documents. Rome 
: Slovak Institute, 1972, s. 46.
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už omše spievať v tomže slovienskom jazyku, či čítať sväté evanjelium alebo 
sväté čítanie Nového alebo Starého zákona správne preložené a vysvetľované, či 
spievať všetky iné hodinkové pobožnosti, pretože kto stvoril tri hlavné jazyky, 
a to hebrejský, grécky a latinský, ten aj všetky ostatné stvoril na svoju chválu 
a slávu. Avšak nariaďujeme, aby sa vo všetkých kostoloch vašej krajiny čítalo 
evanjelium pre väčšiu slávu po latinsky a len potom preložené do slovien-
skeho jazyka zaznievalo do uší ľudu, nerozumejúceho latinskému slovu, ako 
sa to vraj v niektorých cirkvách robí. A keď sa tebe i tvojim veľmožom páči 
počúvať omše radšej v latinskom jazyku, prikazujeme, aby sa pre teba omšo-
vé obrady odbavovali po latinsky. Dané v mesiaci júni, v trinástu indikciu.”38

Odkaz sv. Cyrila, ktorý zachoval pred svojou smrťou
Život Konštantína nám zachoval niekoľko správ o posledných dňoch života 

sv. Cyrila. Z nich možno vidieť, že blížiaca sa smrť bola preňho podnetom 
na oslavu Boha a dokonca na radosť z blízkeho stretnutia sa s Pánom: „Keď 
mnohé dni znášal chorobu, raz [Cyril] videl Božie zjavenie a začal takto spie-
vať: ,Keď mi povedali – Pôjdeme do domu Pánovho, zaplesal môj duch a zaradovalo sa 
srdce‘ (Ž 121,1; 16,9). Nato si obliekol ctihodné rúcho, tak zostal po celý deň, veselil 
sa a hovoril: ,Odteraz nie som ani sluha cisára, ani nikoho iného na zemi, ale len Vše-

mohúceho Boha. Nebol som, a stal som sa i budem na veky. Amen.‘“39 
Keď človek zomiera, niekedy po sebe túži zanechať testament, svoj odkaz, 

ktorý je považovaný za mimoriadne dôležitý. Život Konštantína nám ponúka 
slová modlitby sv. Cyrila prednesené na záver jeho pozemského života, ktoré 
si chceme sprítomniť najmä v tomto roku, keď si pripomíname 1150. výročie 
jeho narodenia pre nebo. Sú to slová pastiera, ktoré sa v niektorých aspek-
toch podobajú Veľkňazskej modlitbe Pána Ježiša, ktorý sa modlil za tých, ktorí 
uverili v jeho meno, aby ich Otec zachoval v jednote, aby ich posvätil v prav-
de atď.40 Sv. Cyril sa modlil na záver svojho života týmito slovami:

„Pane, Bože môj… vypočuj moje modlitby a zachovaj verné ti stádo, nad ktorým 
si ustanovil mňa nesúceho  a nehodného  služobníka. Zachráň  ho pred  bezbožnosťou 
a pohanskou zlobou tých, čo sa ti rúhajú, a znič trojjazyčný blud a zveľaď svoju Cirkev 
množstvom a všetkých spoj v jednote ducha a urob znamenitým ľudom, rovnako zmýš-

ľajúcim o pravej viere a o správnom vyznaní, a vry do ich sŕdc slovo tvojho prijatia za 
synov… Spravuj ich svojou mocnou pravicou a ukry ich v tôni svojich krídel (Ž 60,5), 
aby všetci chválili a slávili tvoje meno, Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.“41 

Tieto slová modlitby sv. Cyrila boli adresované nebeskému Otcovi aj 
 38 Ján vIII.: Industriae tuae. In: A liturgia sclavinica ad provinciam Slovacam. Ad initia 

cultus Cristiani in Slovacia. Bratislava : Univerzitná knižnica, 1992, s. 17–19.
 39 Život Konštantína. XVIII. In: Lacko, M.: Sv. Cyril a Metod, s. 136. Keďže sv. Cyril ostal 

v mníšskom rúchu päťdesiat dní, spomínaná udalosť sa uskutočnila v deň Božieho 
narodenia v roku 868.

 40 Porov. Jn 17,6-19.
 41 Život Konštantína, XVIII. In: Lacko, M.: Sv. Cyril a Metod, s. 137.
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za nás, ktorí sa hlásime k odkazu našich apoštolov sv. Cyrilovi a Metodovi 
a sú pre nás výzvou, aby sme rástli v jednote a pravej viere a liturgiou svojho 
života dôstojne chválili Tvojjediného Boha.

Bibliografia:
Cantus Catholici, pýsne katholjcke Latinské, y Slowenské: Nowé y Starodawné. Z·k-

terymi Krestiané w·Pannoňygi Na Wýročné Swatky, Slawnosti, pry Službe Boži, 
a  w  ginem  obwzlasstnem  času,  z  pobožnosti  swé  Krestianské  vžýwagi, ed. B. 
Szölösy, Levoča 1655.

coLzanI, G.: Inkulturácia v diele svätých Cyrila a Metoda a dnešné metódy misijnej 
práce.  In: toM ko, J. – vaSIľ, c. (ed.): Svätí  Cyril  a  Metod  medzi  slovanský-

mi národmi: 1150 rokov od začiatku ich misie. Trnava : Dobrá kniha, 2015, s. 
203–226.

Constantinus et Methodius Thessalonicenses, Fontes, Vol. 4, ed. F. Grivec – F. Tom-
šič, Zagreb : Staroslavenski institut u Zagrebu, Zagreb 1960.

DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL, Konštitúcia o posvätnej liturgii Sacrosancrum 
concilium. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2008, s. 159–201.

Dvorník, F.: Les  légendes  de  Constantin  et  Méthode  vues  de  Byzance. Prague : 
Commissionnaire „Orbis“, 1933.

Dvorník, F.: Les Slaves, Byzance et Rome au IX siècle. Paris : Champion, 1926.
GrIvec, F.: Santi Cirillo e Metodio. Apostoli degli slavi e compatroni d’Europa. Roma 

: Urbaniana University Press, 1984.
hab ovštIaková, k. – krošLáková, e.: Z tvorby solúnskych bratov a ich žiakov. Tr-

nava : Spolok svätého Vojtecha, 1993.
hannIck, ch.: Liturgia  v  reči  ľudu.  In: toM ko, J. – vaSIľ, c. (ed.): Svätí  Cyril 

a Metod medzi slovanskými národmi : 1150 rokov od začiatku ich misie. Trnava : 
Dobrá kniha, 2015, s. 87–92.

hnILIca, J.: Sts. Cyril and Methodius and their Attitude toward the Holy Scrip-
ture and Rome. Slovak Studies, č. 22 (1982), s. 49–77.

Ján vIII.: Industriae tuae. In: A liturgia  sclavinica ad provinciam Slovacam. Ad 
initia  cultus  Cristiani  in  Slovacia. Bratislava : Univerzitná knižnica, 1992, 
s. 9–19.

Ján PavoL II.: Apoštolský list Egregiae virtutis. In: AAS, č. 73 (1981), s. 258–262.
Ján PavoL II.: Encyklika Slavorum apostoli. In: AAS, č. 77 (1985), s. 779–813.
Konštantín Filozof: Proglas. Bratislava : Herba, 1996.
Lacko, M.: Svätí Cyril a Metod, Trnava : Dobrá kniha, 20117.
Lacko, M.: The Cyrilomethodian Mission and Slovakia. In: Slovak Studies, vol. 

I, Rome : Slovak Institute, 1961, s. 23–47.
Lacko, M.: The Cyrilo-Methodian origin of the Byzantine-Slavonic and the 

Roman-Slavonic liturgy. In: Slovak  Studies  III.  Cyrillo-Methodiana. Rome : 
Slovak institute, 1963, s. 79–89.

Lacko, M.: The Popes and Great Moravia in the light of Roman documents. Rome : 
Slovak Institute, 1972.



12 VIERA A ŽIVOT, ROČ. XXIX. (2019), Č. 2 TÉMA

Lev XIII.: Encyklika Grande Munus. In: ASS, č. 13 (1894), s. 145–153.
MohLb erG, c.: Il messale  glagolitico  di Kiew  (sec.  IX)  ed  il  suo prototipo  romano 

del sec. VI.–VII. Atti della Pontificia Accademia di Archeologia (serie III). 
Memorie, vol. II. Roma : Tipografia Poliglotta Vaticana, 1928, s. 207–320.

PaP P , G.: Szölösy Benedek és énekeskönyveinek nyomdahelye. Magyar 
Könyvszemle 83 (1967) 78–87.

PerI, v.: Il mandato missionario e canonico di Metodio e l’ingresso della lingua 
slava nella liturgia. In Archivum Historiae Pontificiae, č. 26 (1988), s. 9–69.

SM ržík, S.: The Glagolitic or Roman-Slavonic Liturgy. Rome : Slovak Institute, 
1959.

vašIca, J.: Literární  památky  epochy  Velkomoravské 863–885. Praha : Vyšehrad, 
19962.

Žitije Konstantina (Život Konštantína). In: Magnae Moraviae fonts historici, vol. 
II, Brno : Universita J. E. Purkyně, 1967, s. 57–115.

Žitije Mefodija (Život Metoda). In: Magnae Moraviae fonts historici, vol. II, Brno : 
Universita J. E. Purkyně, 1967, s. 134–163.

Autor štúdie páter Vlastimil Dufka SJ je člen Spoločnosti Ježišovej, pôsobí na Te-

ologickej fakulte Trnavskej univerzity.

„Liturgia je vrcholom, ku ktorému smeruje činnosť Cirkvi, a zároveň prameňom, 

z ktorého prúdi všetka jej sila. Veď apoštolské práce si kladú za cieľ, aby sa všetci, 

ktorí sa vierou a krstom stali Božími deťmi, zhromažďovali v Cirkvi a chválili Boha, 

mali účasť na obete a požívali Pánovu večeru. A zase sama liturgia pobáda veria-

cich, aby sa nasýtení veľkonočnými sviatosťami zjednocovali v láske, a žiada, „aby 

dôsledne plnili to, čo s vierou prijali“. Obnova zmluvy Boha s ľuďmi v Eucharistii 

privádza veriacich do podnetnej Kristovej lásky a roznecuje ich. Teda z liturgie, zvlášť 

z Eucharistie, ako z prameňa prúdi do nás milosť a ňou sa s najväčšou účinnosťou 

dosahuje posvätenie ľudí a oslava Boha v Kristovi, ku ktorému ako k svojmu cieľu 

smerujú všetky ostatné činnosti Cirkvi.“

Sacrosanctum concilium – Konštitúcia o posvätnej liturgii



 



 



 


