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V Jg;TICH SLEPEJICFT...
Ilvo.jíi-::r. zpúsobem je moZno proóítat déjiny:

bud pienést se bezmyÉlenkovité pÍes zn6rn6
historickó fakla, nebo se nad nimi zarryslet a sna-
Zit se -ie zhcdnotit. V prvních hapitolóch na-
Sich déjin nikdy necirybi zminkq Ze r. 863 piiéli
na À{or;,.,'ri iionstantin a ivfetccléj jako misio-
n6ii:' É* púsobili mezi na5ím lidem, kéZíce nu
Kristov;-r nauku jazykem, kterému ìid rozuméi;
Ze nusili do É.íma, kde Konstantin zerniel; ie
lvfetodé3 po svére nívratv dlouho trpSl v Éalàii.'.
Tímto suci;y'm v1ípcótem není víak zdaleka vy-
stiíen riizrzrn jejich pííctrcdu, ani zhodnocena
préce kic:'cir rrykonali.

Cc na pivní pohied udiví, je ochota a lóska,
s jakcu se svatí BratÌí pcdujali dí1a, o né2 byli
poí|dftni. VSichni víme, co jejich rozhodnutí
zna\Ttenaia. Préce v cizím prostíedí - óasto zneu-
znan6-, uirpení a obèt' se staly údéiem celého
jejich da1éího livota. Jejich houZevnaiii vytrva-
lost v zapcóatém díie nejlépe dokàzala, Ze nemè1i

iadni jrny úmysl, neZ slouZit cizím lidem kdesi
daleko od své zemé. Yét5ina z nós-uprchlíkù
dovede dnes trochu ocenit velikost podobného
rozhodnutí, kdyZ zakou5íme sami, co to znamenó
lit, pracovat a probíjet se piekóZkami v cizi
zemi. I,4ó1o kterf z nds by si vyvolil cizinu
dobrovolné, zvl6Été, kdyby v na5ich zemich
vlódla svoboda a kvetla kultúra, jak tomu bylo
v iiii byzantské za Zivota Konstantina a Meto-
déje. Doma mohli oba snadno dosóhnout toho,

óemu se dnes obecné iíkó ,,kariéra". \:e sku-
teónosti oba z Brati'í méli jiZ za seÌ:cu hezky díl
veÍejné pùsobnosti. Na Cruhé strane ne byio
pro ré Lídnlm tajemství;n, co tc znr.inené bfi
rnisionóiem. Konstantin mèl bohatori,,zku5e-
nost'" ze své misionéisilé cesty rnezr Chazary.

Sv. Pavel dóvó vysvétlení pcdobn.vch hrdinn;ich
misionóiskych rozhsdnutí ve slovech, které napsal
sém o sobè: ,,Lóska Krisiova nàs pudí...", aby-
chom ji rozlévali co nejSíie. Opravdor'é léska
k Bohu, lóska k Je7íéi Kristu se nemúZe utajiti,
aby nepiinesla- tcuhu rozSíiit co nejvíc raCostnou
zvést Kristova uòení, a piir,ést tak ku spése co
nejvétéí poóet lidí. Tato lóska byla pramenem
mìsionóiskfch pcvolóní viech vékù; tato léska
byla pramenem odhodléní pro naie svaté apo5to-
ly; tata 1éska je také pramen a vzpruha toho,
co dnes nazyvítme I{atolickou Akcí.

,,Ziskali 1éskou Kristu nórod cely!" Tak
v kostce vyjadiuje píseil celou pùsobnost a vysle-
dek próce sv. BratÍí v naSich zeních. Nernó
pro nós zvl63l"nt dùleZitosti ohlédat se daleko
do mlnulosti. Lépe je pohlédnout na konkrétní
skuteónost: na situaci na5ich krajanú v exilu.
Je hodné ubohó v hmotnérn ohledu, a není o mno-
ho utèienéj5î ani v ohledu duchovním... Nevím,
zdali by nós sv. Bratii - pÍi pohledu na nó5
duchovní profil - poznali. Símé, které jiZ pÍed
1i00 lety zaseli, bylo hodné zanedbóno, a zdaleka
nepiineslo oóekóvanou bohatou Zei.
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