
Pastiersky list k putovaniu relikvie svätého Cyrila pre dekanát Pezinok

Drahí bratia a sestry,

slová  evanjelia,  ktoré  sme  práve  počuli,  upriamujú  našu  pozornosť  na 
povolanie každého kresťana svedčiť o Kristovom evanjeliu pred ľuďmi. Pán Ježiš 
svojich učeníkov vyzýva „vy ste svetlo sveta“ a prirovnáva ich k zažatej lampe, 
ktorá sa nemá postaviť pod mericu, ale na svietnik (Mt 5, 14-15). Čo sa skrýva za 
symbolom lampy,  zakrytej  mericou?  Zaiste  taký  človek,  ktorý  dostal  od  Boha 
svetlo viery, svetlo mnohých milostí, darov a talentov, no všetko toto si necháva 
pre  seba,  nerozvíja  to,  nerozdáva  ako  dar,  ktorý  je  určený  pre  všetkých  ľudí 
naokolo. Naopak, svietnik je symbolom odvahy vystúpiť z tieňa a vydať svedectvo 
o Ježišovi Kristovi. Veď on povedal, že kto ho vyzná pred ľuďmi, čiže kto je ako 
svetlo na svietniku, toho aj on vyzná pred Otcom. No kto Ježiša Krista pred ľuďmi 
zaprie, čiže zatají prijaté svetlo, toho aj Ježiš nevyzná pred Otcom (Lk 12, 8-9). 
V týchto  súvislostiach  sa  nám  zdá  byť  zrejmejšie,  prečo  o našich  svätých 
vierozvestoch Cyrilovi a Metodovi v známej piesni spievame: „oslavujme hviezdy 
jasné, Cyrila a Metoda...“.  Veď oni naozaj  boli  ako svetlo hviezdy, keď svetlo 
svojich talentov a duchovných darov rozvinuli, nechali ich zažiariť – symbolicky 
povedané - na svietniku svojej misie, aby ho odovzdali našim predkom. Aj preto 
dnes na týchto solúnskych bratov s veľkou úctou myslíme v rámci prípravy na 
1150. jubileum ich príchodu na naše územie, ktoré sa uskutoční v roku 2013. A 
preto sa začalo dvojročné putovanie relikvie svätého Cyrila po farnostiach celej 
našej  krajiny.  Relikvia  z tela  svätého  Cyrila  je  pre  nás  vzácnym  podnetom 
a pozvaním, aby sme si pripomenuli dielo našich slovanských vierozvestov, ako ho 
vykonali  v 9.  storočí,  a aby sme sa aj  my obnovili  a posilnili  vo viere  v Božiu 
prítomnosť v našom osobnom živote. 

Putovanie  relikvie  svätého  Cyrila  je  veľkou  duchovnou  hodnotou. 
Sprítomňuje  nášho  národného  apoštola  osobitným spôsobom.  S našimi  svätými 
vierozvestami sme duchovne spojení, lebo pred Pánom Bohom všetci žijú (porov. 
Lk 20,38) a svätí v nebi sú z Božej dobroty s nami spojení v spoločenstve svätých, 
ale prítomnosť relikvie nám aj materiálnym hmatateľným spôsobom sprítomňuje 
osobu svätého Cyrila  a posilňuje  duchovné spojenie  s  ním ale aj  s jeho bratom 
svätým Metodom.

Relikvia je malou čiastkou z tela svätého Konštantína – Cyrila, z toho istého 
tela,  ktorého  ruky  prvýkrát  písali  znaky  slovanskej  abecedy,  hlaholiky.  Z toho 
istého tela, ktorého ústa vyslovovali pred našimi predkami v staroslovienčine slová 
svätej  omše,  ktorého  ruky  niesli  listiny  s prekladmi  posvätných  textov;  ktoré 



žehnali a rozhrešovali; ktoré svätý Konštantín - Cyril podával bratom a sestrám na 
znak  spoločenstva  s  nimi.  Máme  medzi  sebou  čiastočku  z  toho  tela,  ktoré 
prekonávalo  toľké  vzdialenosti  v plnení  misijného  poslania,  poslania  ponúknuť 
našim  predkom evanjelium  ešte  hlbšie.  Relikvia  je  z toho  tela,  ktoré  napokon 
celkom vyčerpané  v službe  Bohu,  po  smrti  uložili  do  hrobu  v rímskej  bazilike 
svätého Klementa.

Keď Svätý Otec Benedikt XVI. v roku 2005 navštívil v rámci Svetového dňa 
mládeže  mesto  Kolín,  v súvislosti  s tamojšími  relikviami  svätých  Troch  kráľov 
vysvetlil,  že  „relikvie  poukazujú  na  Boha  samotného“,  lebo  Boh  „silou  svojej 
milosti dáva krehkým bytostiam odvahu svedčiť o ňom pred svetom“. „Keď nás 
Cirkev  povzbudzuje  k  úcte  voči  telesným  ostatkom  mučeníkov  a svätých“  - 
pokračoval Svätý Otec - „nezabúda na to, že v skutočnosti síce ide len o úbohé 
ľudské kosti, ale že sú to kosti osobností, ktoré navštívila všetko presahujúca Božia 
moc. Relikvie svätých sú stopami onej neviditeľnej, ale reálnej prítomnosti, ktorá 
osvecuje temnoty sveta a ukazuje Nebeské kráľovstvo, ktoré je v našom vnútri. 
Relikvie  volajú  s  nami  a  za  nás:  „Maranatha!“  „Príď  Pane  Ježišu!“  (Príhovor 
Benedikta XVI. dňa 18. augusta 2005 v Kolíne nad Rýnom).

Pre toto k nám predovšetkým prišli svätí Cyril s Metodom: aby prišiel Pán 
Ježiš,  aby  ho naši  predkovia  s veľkou vierou ešte  hlbšie  prijali.  Ako veľmi  sa 
potrebujeme aj dnes modliť „Maranatha“, aby Ježiš a jeho učenie preniklo všetko 
v nás a okolo nás. Ako veľmi potrebujeme obnoviť mravný život v rodinách, ako 
veľmi  potrebujeme  obnovu  celkovej  mravnosti  a najmä  mravnosti  v našich 
vzťahoch,  vo  vzťahoch  medzi  rodičmi  a deťmi.  Ako  veľmi  musíme  prosiť  sa 
duchovné povolania,  za  nových horlivých apoštolov a učeníkov,  ktorí  by podľa 
príkladu vierozvestov Cyrila a Metoda s rovnakým zanietením ohlasovali Kristovo 
evanjelium a tak sa naozaj stali svetlom sveta a soľou zeme. 

Drahí  bratia  a sestry  z farností  dekanátu  Pezinok,  pozývam vás  všetkých, 
aby ste s veľkou úctou prijali, navštívili, uctili si relikviu svätého Cyrila a prosím 
Pána  Boha  na  príhovor  Sedembolestnej  Panny  Márie,  patrónky  Slovenska,  a 
svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda, aby bolo pre každého z vás putovanie 
relikvie svätého Cyrila novým podnetom a príležitosťou na posilnenie duchovného 
života,  na  obnovenie  a posilnenie  osobného  vzťahu  k nášmu  Pánovi,  Ježišovi 
Kristovi.

S modlitbou „dedičstvo otcov, zachovaj nám Pane“ vás všetkých zo srdca 
žehná v mene Otca i Syna i Ducha Svätého,

+ Stanislav Zvolenský, arcibiskup metropolita.


