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Evangelijní základ �ivota první èeské a slovanské
svìtice Ludmily a její schovanky

Orosie-Dobroslavy

Pøedkládáme ètenáøùm úvahu o �ivotì sva-
té Ludmily (cca 860—921), první èeské a zøejmì
i první slovanské svìtice, jak se jeví ve svìtle
Kristova evangelia, èili dobré zprávy o záchra-
nì èlovìka pro vìèný �ivot v Bo�ím Království.

Svatá Ludmila se vdala ve svých 14 letech
(sòatek r. 873) za prvního køes�anského panov-
níka èeské zemì (a prvního historicky
dolo�eného Pøemyslovce) Boøivoje I.
(852—889 èi 890), za jeho� vlády se naše zemì
z hlubin prehistorie dostala do doby historické,
více èi ménì písemnì dolo�ené. Hybnou silou
této promìny bylo pøijetí køes�anské víry, za-
kotvené v Pánu Je�íši Kristu a jeho evangeliu.

Svatá Ludmila byla pøed svatým køtem vel-
mi horlivou uctívatelkou pohanských bo�stev,
za co� podle písemných svìdectví po svém køtu
pøinášela hluboké pokání, kdy� plakala nad tì-
mito svými døívìjšími èiny, je� se pøíèí úctì k je-
dinému pravému Bohu. „Jaký u�itek jsem
mìla tehdy z toho, zaè se nyní stydím?“
(Øím 6, 21; z veèerní bohoslu�by ke svaté Ludmile)

Svatá Ludmila se tak zachovala podle pøání
Pána Je�íše Krista, který praví: „Blahoslavení
lkající, nebo� oni potìšeni budou.“ (Mat 5,4)

Kní�e Boøivoj a jeho man�elka Ludmila
byli pokøtìni svatým Metodìjem zøejmì nìkdy
v rozmezí let 874—9.

Ludmila stála po boku svého man�ela,
kní�ete Boøivoje I., kdy� pozval svatého Meto-
dìje do Èech, aby spolu s ním budovala
køes�anské chrámy, pro nì� svatý Metodìj vy-

svìtil a ustanovil knìze ze svých uèedníkù. Stál
také pøi zalo�ení školy pro výchovu duchoven-
stva pøi chrámu sv. Klimenta na Levém Hradci,
kde s Boøivojem �ili. Svatá Ludmila se podílela
jako�to èeská knì�na na køes�anské misii ve
svém národì, podobnì jako jiné významné pa-
novnice, je� nìkdy bývají nazývány „apošto-
lùm rovné“, ve svých zemích. Je tedy mo�no
prohlásit, �e svatá Ludmila jednala podle evan-
gelijního pokynu Pána Je�íše Krista apošto-
lùm: „Jdìte, uète všechny národy, køtíce je ve
jméno Otce i Syna i Svatého Ducha, uèíce je
zachovávati všechno, co� jsem pøikázal vám.“
(Mat 28,19—20)

Svatá Ludmila èinila mnoho skutkù milo-
srdenství, podobnì jako další pravoslavné pa-
novnice a svaté �eny. Tak je to zachyceno
v legendách.

Svatá Ludmila byla podle charakteristiky
Kristiánovy legendy �ena plná všelikých plodù
dobrotivosti, štìdrá v almu�nách, v bdìní neú-
navná, zbo�ná modlitebnice, v lásce dokonalá,
patronka duchovenstva, matka sirot a tìšitelka
vdov; navštìvovala neúnavnì vìznì a ve všech
dobrých skutcích byla dokonalá.

Jistì to všechno èinila podle pouèení Pána
Je�íše Krista v podobenství o posledním (straš-
ném) soudu: „Co�koli jste uèinili tìmto mým
malièkým, mnì jste uèinili…“ (Mat 25,40)

„Kdy� pak pøijde Syn èlovìka ve slávì své,
a všichni andìlé s ním, tehdy se posadí na trùn
slávy své, a shromá�dìni budou pøed ním
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všichni národové; i rozdìlí je od sebe, jako pas-
týø oddìluje ovce od kozlù; a postaví ovce po
pravici své, kozly pak po levici. Tehdy dí král
tìm, kteøí po pravici jeho budou: pojïte,
po�ehnaní Otce mého, buïte dìdici Království
vám pøipraveného od ustanovení svìta: laènìl
jsem, a dali jste mi jísti; �íznil jsem, a dali jste
mi píti; hostem jsem byl, a pøijali jste mne;
nahý jsem byl, a pøiodìli jste mne; v �aláøi jsem
byl, a pøišli jste ke mnì. Tehdy odpovìdí jemu
spravedliví, økouce: Pane, kdy jsme tì vidìli
laèného, a nakrmili jsme tebe? �íznivého,
a dali jsme tobì píti? Kdy pak jsme tì vidìli

hostem, a pøijali jsme tebe? Aneb nahého,
a pøiodìli jsme tebe? Aneb, kdy jsme tì vidìli
nemocného, aneb v �aláøi, a pøišli jsme k tobì?
A odpovídaje král dí jim: amen, pravím vám,
pokud jste to uèinili jednomu z bratøí tìchto
mých nejmenších, mnì jste to uèinili.“ (Mat

25,31—40)

Svatá Ludmila vedla svùj �ivot v moudré
opatrnosti (myslíc stále na setkání se svým ne-
beským Pánem), jak se o tom vypráví v podo-
benství o deseti pannách: »Tehdy podobno
bude Království nebeské desíti pannám, kte-
ré�to vzavše lampy své vyšly vstøíc �enichovi.
Pìt pak z nich bylo opatrných a pìt bláznivých.
A tyto bláznivé vzavše lampy své, nevzaly s se-
bou oleje; opatrné pak vzaly olej v nádobách
svých s lampami svými; a kdy� prodléval
�enich, zdøímaly všechny a usnuly. O pùlnoci
pak stal se køik: aj, �enich jde, vyjdìte vstøíc
jemu. Tehdy vstaly všechny panny ty a upravily
lampy své. Bláznivé pak opatrným øekly: udìl-
te nám svého oleje, nebo lampy naše hasnou.
I odpovìdìly opatrné økouce: nikoli: snad by se
nedostalo ani nám ani vám: jdìte radìji k pro-
davaèùm a kupte sobì. Kdy� pak šly kupovat,
pøišel �enich; a které hotovy byly, vešly s ním
na svatbu, i zavøeny jsou dveøe.« (Mat 25,1—10)

�ivotní pøíbìh sv. Ludmily
a� k jejímu muèednickému skonání

„Byl v zemi èeské jeden kní�e, jménem Bo-
øivoj, �ijící tehdy v obyèejích pohanských, a

vzal si za man�elku z jiné zemì dceru kní�ete
Slavibora, jménem Ludmilu. Ta, kdy� byla ješ-
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tì mladièká, obìtovala modlám a èasto velmi
zanícenì oddávala se jejich uctívání. Kdy� tak
oba �ili pospolu, z Bo�ího pokynu a pøání, by-
vše pøivedeni k lítost, pøijali oèistu svatého køtu
a s nimi zároveò i jejich poddaný lid.

Narodili se jim pak tøi synové a tøi dcery
a od toho dne, kdy pøijali milost køtu, všecko je-
jich království vzrùstalo víc a více. Kní�e Boøi-
voj potom, naplniv šestatøicet let svého �ivota,
odebral se s tohoto svìta. Po nìm ve vládì na-
stoupil jeho prvorozený syn jménem
Spytihnìv. Shroma�ïuje knì�í a kleriky, �il
s odevzdaností ve víøe Kristovì. A naplniv ètyøi-
cet let svého �ivota, rozlouèil se s tímto svìtem.
Po jeho skonu ujal se kormidla vlády bratr jeho
Vratislav.

Jejich matka, vznešená paní Ludmila, po
svém obrácení od pohanských bludù ka�do-
denními slzami hoøce lkala, �e døíve modly
uctívala. Sama to však v lepší stránku obrátila;
stala se toti� matkou chudých, nohou chro-
mých, okem slepých, vlídnou utìšovatelkou si-
rotkù a vdov. Kdy� však øeèený kní�e Vratislav,
dovršiv pìtatøicet let svého �ivota, opustil skli-
èující pouta tohoto svìta a syn jeho Václav, tou
dobou ještì chlapec, ujal se vlády a øíše otce
svého, matka chlapcova, Drahomíra, setrvala
ve stavu vdovském.

Tehdy nepøítel lidského pokolení, ïábel,
závidìl, �e zbo�ná slu�ebnice Bo�í Ludmila vy-
nikala tolika pøednostmi. I konala kní�ecí mat-
ka poradu se svými nespravedlivými rádci
a jala se míti v nenávisti svou tchyni Ludmilu.
Øíkala toti�: ‘Proè ona má být takøka mou
paní? Zahubím ji, zdìdím všechno, co má, a
svobodnì budu vládnouti.´ Byl toti� její syn
Václav posud mladíèek. Jakmile poctivá a od-

daná slu�ebnice Bo�í Ludmila seznala takový
úmysl, øekla své snaše: ‘Netou�ím vládnouti
a nepøeji si mít ani sebemenší èásteèku tvé
moci. Naopak �ádám, abys mi povolila neruše-
nì slou�iti Bohu a� do skonání mých dnù.´“
(Na úsvitu køes�anství, uspoøádal Václav Chaloupecký

a kol., Praha 1942; str. 60—61)

Ludmila pravila Drahomíøe: „Vezmi si dít-
ky své a po své vùli si s nimi vládni; mnì však
popøej svobody slou�iti Kristu všemohoucímu,
na kterémkoli si pøeješ místì. Ne�, jak u� to
v�dycky bývá, �e èím více pokora pro Boha se
skloní, tím více pýcha a zpupnost se ïáblovým
popichováním vypíná, nejvlídnìjší a nejdobro-
tivìjší prosbou svaté vévodkynì Ludmily sna-
cha její pohrdla, a nejen pøijmouti, ale ani vy-
slechnouti ji nechtìla. To vidouc slu�ebnice
Kristova a na pamìti majíc slovo apoštolské:
Nechtìjte sami odplácet (za zlo), ale dejte mís-
to (Bo�ímu) hnìvu (resp. soudu) (Øím 12, 19)

a slovo evangelia: Budou-li vás stíhati v místì
jednom, utecte do jiného (Mat. 10, 23), z hradu
hlavního pøestìhovala se se svými (lidmi) na
hrad jménem Tetín – tím více perlami cností se
ozdobujíc, èím jistìji vìdìla, �e brzy pronásle-
dovateli bude dosti�ena a palmy muèednické
sobì zaslou�í. Na modlitbách pøenábo�nì tr-
vala, bdìním a posty neustále se trýznila
a almu�ny štìdrou rukou poskytovala.“
(Kristián: �ivot a umuèení svatého Václava a svaté

Ludmily, báby jeho, kap. 3. Pøelo�il Antonín Støí�

1969).

V našem povìdomí je zakotveno, �e do
Církve pøicházíme, abychom se zachránili pøed
svìtem, který ve zlu le�í (1 Jn 5,19), a dosáhli
spoleèenství s Bohem, sjednocení s Ním. Vy-
dáváme se na duchovní cestu omyti svatým
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køtem, pøi nìm� nám Pán Bùh dává pocítit cosi
z nebeské bla�enosti, která nás oèekává, kdy�
vytrváme. Køes�anská cesta je ovšem cesta obì-
ti, nesením køí�e (Mat 10,38). Pøicházíme, aby-
chom byli zachránìní Pánem Je�íšem Kristem,
a spolu s ním pøijímáme svùj køí�, obìtujeme
sebe sama. Máme vstupovat tìsnou branou
a kráèet úzkou cestou (Mat 7,14), abychom se
stali schopnými pøebývat v Bo�ím Království,

kam nemù�e vstoupit nic
neèistého (Zjev 21,27 a 22,

15). Musíme tedy odvrh-
nout své špatné sklony,
odvrhnout vášnì a oèistit
se od høíchu.

Svatá Ludmila nesla
svùj køí� stateènì, a trpìla
pro zlobu zlého, jen� ne-
snesl její dobrotu a ctnosti,
a který ponoukl ke zlému
morálnì nepevné lidi, aby ji
zahubili.

Svatá Ludmila pod-
stoupila martyrium, aby se
pøipodobnila Pánu Je�íši
Kristu, který, aè høíchu ne-
mìl, zvolil cestu obìti. Po-
dobnì i svatá Ludmila zví-
tìzila nad svými høíchy, ale
i nad zlobou lidí, kteøí ji ob-
klopovali, a to vítìzstvím
skrze sebeobìtování.

Všem záøila Ludmilina
láska k lidem (Mat 22,39),
která je splnìním „králov-
ského zákona“ (Jakub 2,8)

a naplnìním veškerého Zá-
kona (Øím 13,8—9, Galat 5,14). Skrze tuto lásku
se ukazovalo Ludmilino milování Boha (1 Jn

4,20). Èinnou láskou k lidu projevovala plnìní
pokynu Písma svatého: „Jedni druhých bøeme-
na neste“ – (Galat 6,2) Touto køes�anskou ces-
tou se tedy ubírala svatá Ludmila.

Pravím, abyste neodpírali zlému; ale ude-
øí-li tì kdo v pravé líce tvé, nastav mu i druhé.“
(Mat 5,39) „Kdy� se s tebou nìkdo chce soudit,
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aby tì pøipravil o košili, nech mu i pláš�.“ (Mat

5,40) „Prosícímu u tebe dej, a od toho, kdo by
chtìl od tebe vypùjèiti, neodvracuj se.“ (Mat

5,42) „Milujte nepøátele své, dobroøeète tìm,
kteøí vás proklínají, dobøe èiòte tìm, kteøí� vás
nenávidí, a modlete se za ty, kteøí vám pøíkoøí
èiní a pronásledují vás. Abyste byli synové Otce
svého nebeského, jen� slunci svému velí vzchá-
zeti na dobré i na zlé a déš� dává na spravedlivé
i na nespravedlivé. Nebo� milujete-li toliko ty,
kteøí vás milují, jakou odplatu máte?...

a pozdravujete-li toliko bratøí svých, co�
zvláštního èiníte? Zdali� i pohané toho
neèiní?“ (Mat 5, 44-45)

„Buïte tedy dokonalí, jako Otec váš nebes-
ký dokonalý jest…“ (Mat 5,47) „Bdìte tedy,
nebo� nevíte, v kterou hodinu Pán váš pøijde.“
(Mat 24,42)

Citované principy svatého �ivota, jak je
hlásá Evangelium, asi nejlépe charakterizují
�ivot sv. Ludmily.

Svatou Ludmilu oèekávala muèednická smrt

„Ludmila opustila hrad Prahu a pøišla na
jeden hrádek, který se zve Tetín. Tam pak øeèe-
ná slu�ebnice Bo�í, pøedem tušíc budoucí
umuèení, pevnì se utvrdila ve znalostech vìcí
posvátných a se vzrùstající horlivostí prokazo-
vala dobrodiní chudým, ani� mohla zcela napl-
niti svou touhu. Po jejím odchodu matka mla-
dièkého kní�ete, poradivši se se zloèinnými
rádci, vyslala mu�e, aby ji zahubili. Ti si pøibra-
li veliké vojsko a táhli na hrádek Tetín.

Tehdy pøipomenutá slu�ebnice Bo�í
v pøedtuše vìcí budoucích povolala si jednoho
zbo�ného knìze jménem Pavla, a vybídla ho,
aby slou�il slavnou mši svatou. Po ní se upøím-
nì vyzpovídala pøed tváøí Nejvyššího soudce
a posílila se pøijetím tìla a krve Pánì. A vìdoma
si jsouc smrti své, poèala se odívati zbranìmi
víry a vytrvávala na modlitbách, aby duši svou,
ozdobenou skutky dobrými, poruèila Bohu.

Kdy� pak se sešeøilo, øeèení ukrutníci za-
míøivše k jejímu obydlí rozrazí bránu a vbìh-
nuvše ke dveøím domu, v nìm� byla slu�ebnice

Bo�í, vylomí veøeje a vejdou dovnitø. I øekla
jim: ‘Bratøi, proè jste pøišli s takovou zuøivostí?
Co�pak jsme vás ne�ivila jako syny? Své zlato,
støíbro a drahocenná roucha dala jsem vám;
a dopustila-li jsem se nìjaké viny na vás, povìz-
te mi!’ Oni však nedbajíce mírumilovných slov
stáhli ji s lo�e a vrhli na dla�bu. Tu s pláèem jim
øekla: ‘Zadr�te, bratøi, malièko, aspoò ne� do-
konèím svou modlitbu!’ A s rukama rozepjatý-
ma modlila se k Pánu. Domodlivši se øekla jim:
‘Zapøisahám vás, bratøi, setnìte mne!’ To toti�
øíkala, aby si prolitím krve zaslou�ila pøijetí ko-
runy muèednické. Oni však nesvolili, nýbr�
vlo�ili provaz na hrdlo její a zardousili ji. Tak
ona, naplnivši ve veliké víøe a oddanosti je-
denašedesát let svého �ivota, odebrala se
k Pánu. Byla pak umuèena oddaná slu�ebnice
Kristova Ludmila v sobotu patnáctého dne mì-
síce záøí v èasných hodinách noèních. (Na úsvitu

køes�anství, uspoøádal Václav Chaloupecký a kol.,

Praha 1942; str. 61—64)

Sám Pán Je�íš Kristus utìšoval svatou
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Ludmilu oèekávající své muèednictví slovy,
která se nacházejí v jeho evangeliu na místì, je�
popisuje Jeho poslední dny a hodiny na tomto
svìtì: „A jsa v zápase, horlivìji se modlil…“
(Luk 22,44) I dí (apoštolùm): smutná jest duše
má a� k smrti; zùstaòte a bdìte. A poodešed
malièko, padl na zemi a modlil se, aby, bylo-li
by mo�né, minula jej ta hodina; i øekl: Abba,
Otèe, všecko jest tobì mo�né, pøenes tento ka-
lich mimo mne, avšak ne co já chci, ale co ty.
I pøišel a nalezl je, jak spí, i øekl Petrovi: Šimo-
ne, spíš? Nemohl-lis jediné hodiny bdíti? Bdì-
te a modlete se, abyste nevešli v pokušení; duch
zajisté bodrý jest, ale tìlo nemocno“ (Mar

16,34—37) „Pøišla hodina: aj syn èlovìka vydá-
vá se v ruce høíšných“ (Mar 14, 41)

Nad Ludmiliným hrobem se zaèaly dít zá-
zraky. Podle tradice se zde objevovaly hoøící
svíce a také jeden slepec nabyl zraku, kdy� se
dotkl zemì, v ní� byla pochována.

„... V tých� pak dnech u hrobu nejbla�enìj-
ší muèednice Ludmily spolupùsobením Bo�ím

dobrotivosti zaskvìly se zásluhy jejích ctností.
Nebo� z jejího náhrobku se linulo vanutí zá-
zraèné vùnì, pøekonávající líbeznosti všelikých
vonných látek; kromì toho za nejhlubšího ti-
cha noèního tøikrát, ètyøikrát se zamihla pøed
zrakem divákù èetná svìtla louèí a svící, pla-
noucích nebeskou záøí…“ (Na úsvitu køes�anství,

uspoøádal Václav Chaloupecký a kol., Praha 1942;

str. 61—64)

V pøípadì svatých lidí, kteøí �ili podle
Evangelia Kristova, mù�eme tušit podle jakých
evangelijních slov probíhal posmrtný soud nad
jejich duší: „Jestli odpouštíte lidem høíchy je-
jich, odpustí i vám Otec váš nebeský; jestli�e
pak neodpouštíte lidem høíchy jejich, ani�
Otec váš odpustí vám høíchy vaše.“ (Mat

6,14—15) „Neukládejte sobì pokladù na zemi,
kde�to mol a rez kazí, a kde zlodìji vykopávají
a kradou; ale skládejte sobì poklady v nebi, kde
ani mol, ani rez nekazí a kde zlodìji nevykopá-
vají ani nekradou; nebo� kde jest poklad váš,
tam bude i srdce vaše…“ (Mat 6,19—21)
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„Hledejte nejprve Království Bo�í a sprave-
dlnost jeho a všecko ostatní bude vám pøidá-
no.“ (Mat 6,33)

„Vcházejte tìsnou branou: nebo� široká
brána a prostorná cesta jest, která vede k zahy-
nutí, a mnoho jest tìch, kteøí� vcházejí skrze ni;
jak tìsná brána a úzká jest cesta, která� vede

k �ivotu, a málo jest tìch, kteøí� ji nalézají!“
(Mat 7,13)

Soud je pro svaté vstupem do plnosti �ivo-
ta, do radosti, hojnosti a moci dìdicù Králov-
ství nebeského. Skrze soud jsou odstranìny
všechny bolesti a trápení èi zármutek vstupem
do útìchy Bo�í náruèe.

Závìrem o svaté Ludmile
nositelce ryzí køes�anské duchovnosti

Svatá Ludmila byla duchovní �aèkou sva-
tého Metodìje a jeho uèedníkù. Metodìj byl
zkušený mnich, který byl obdaøen vyšší úrovní
duchovního poznání a jistì byl v tomto smyslu
obohacen i duchovní zkušeností svého rodné-
ho bratra, svatého Cyrila, který byl nositelem
hesychastické tradice a �ákem svatého patriar-
chy a hesychasty Fótia. O pokroèilosti sv. Cyri-
la v duchovním díle vnitøní modlitby viz názna-
ky v �ivotì sv. Cyrila, napø. VIII. kap. o Uhrech,
kteøí je pøepadli, vyjíce jako vlci, a Cyrilovo
volání Kyrie eleison je náhle zcela uklidnilo,
a dal.).

Principy hesychasmu pocházejí z doby pr-
vokøes�anské a jsou naèrtnuty u� v listech sva-
tého apoštola Pavla (základní hesychastickou
tezí je napø. Pavlovo: Ne�iji ji� já, �ije ve mnì
Kristus (Galat 2,20), co� je øeèeno v souvislosti
s blahodatí, Bo�í duchovní energií, kterou Pa-
vel neodvrhuje, a staví její pùsobení do proti-
kladu vùèi Zákonu. (Galat 2,21) Tento hlubinný
zpùsob chápání duchovního �ivota a praktiko-
vání víry se dále vine historií církve a právì
hesychastickou modlitbou se skvìjí nejvìtší
divotvorci a osobnosti Pravoslaví.

Fenomenální úspìch misie soluòských
bratøí na Moravì je svìdectvím duchovní síly
vyzaøující z obou misionáøù. Podobné síly, ja-
kou jsou obdaøeni praví hesychasté, kteøí
„mluví svým mlèením“. To samé vidíme poz-
dìji v zápisech o setkání Boøivoje s Metodìjem
pøi návštìvì èeského kní�ete u Svatopluka na
Moravì: Metodìj pøesvìdèil nìkolika obyèej-
nými slovy (která se navíc týkala spíše pozem-
ského ne� nebeského) Boøivoje ke køtu. Výklad
tohoto setkání, jako by se nechal Boøivoj po-
køtít kvùli tomu, aby pøi hostinì mohl sedìt
u stolu a nikoliv po zpùsobu pohanù na zemi,
není pøesvìdèivý (proè by to mìlo Boøivojovi
najednou vadit, kdy� mu to doposavad bylo
jedno a dr�el se pohanství?) Spíše cítíme za
prùbìhem této události pùsobení Metodìjovy
osobnosti a duchovní síly, která z nìj vyzaøova-
la. Stejným zpùsobem zapùsobilo setkání poz-
dìji na Ludmilu. Slova, která do ní zaséval, pa-
dala na úrodnou pùdu jejího mladého srdce.
Duchovní silou, jí� byl nositelem, roznítil v její
duši plamen, který u� nikdy nevyhasnul. Svým
duchovním dotykem zmìnil její srdce a pøedal
jí dìdictví hesychastické zbo�nosti. Právì tato
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duchovní setba, pøedání ohnì Ducha,
zasvìcení do mlèení zpùsobily promìnu sv.
Ludmily, která se tím stala, èím pak byla,
duchonosnou.

Od Metodìje mìla Ludmila a� u� pøímo èi
zprostøedkovanì hlubší chápání Písma svaté-
ho, které vnímala jako uèení, které, je-li usku-
teèòováno celou vnitøní silou èlovìka, celým
srdcem a celou myslí, èiní srdce èlovìka nádo-
bou zpùsobilou pro pøijetí blahodati Ducha
Svatého, èili spojuje èlovìka s Bohem na prin-
cipu zbo�štìní (theosis) – tj. sjednocení skrze
blahoda�. Ludmila, napájená duchem cyrilo-
metodìjské misie, nepojímala evangelium
a køes�anství jen formálnì, ale pøedevším jako
cestu promìny èlovìka smìrem k získání
ztracené podoby Bo�í.

Proto byla její pozornost upøena pøede-
vším na samotné centrum evangelijní zvìsti, tj.
na nejvìtší Bo�í pøikázání lásky: „Milovati bu-
deš Pána Boha svého z celého srdce svého,
a z celé duše své a ze vší mysli své, i ze vší síly
své: to je první pøikázání. Druhé pak je mu po-
dobné: Miluj bli�ního svého jako sebe samé-
ho.“ (Mar 12,30—31)

Zároveò vnímala svou �ivotní cestu jako
následování Krista v nesení køí�e: „Kdo chce
jíti za mnou, zapøi sám sebe, vezmi køí� svùj na
sebe a následuj mne.“ (Mat 16,24, Mar 8,34)

Kristùv køí� správì chápala jako zjevení Bo�í
lásky k èlovìku. Pro následovníka Kristova je
nesení køí�e cestou k pravému vzkøíšení k vìè-
nému �ivotu v nebeském Království.

Láska k Bohu se u ní projevovala modlit-
bou, pùstem, skutky milosrdenství, kterými
napodobujeme Boha, jak nás to uèí Kristus.
Na chybnou cestu nenapodobení Boha upo-

zoròuje Pána v pøikázání o nemilosrdném
slu�ebníku, kterému jeho pán odpustil, ale on
sám nedokázal napodobit svému kolegovi od-
mítl odpustit. (Mat 18,23—35) Písmo nám uka-
zuje správný smìr svým povelem tlumoèeným
pøes svaté apoštoly navazujícím na Starý zá-
kon: Poslouchejte Boha jako jeho dìti; nepod-
dávejte se choutkám, které vás ovládaly v dobì
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vaší nevìdomosti. Ten, který vás povolal, je
svatý – právì tak buïte svatí v celém svém �ivo-
tì i vy. Je pøece psáno: „Buïte svatí, nebo� já
jsem svatý.“ (1 Petrùv 1,14—16) Výzvu podobat
se Bohu slyšela však sv. Ludmila pøedevším od
samotného Pána, který pravil: Buïte dokonalí,
jako je dokonalý váš nebeský Otec. (Mat 5,48)

To jsou pilíøe správného uchopení køes�an-
ského zvìstování a osvojení si principù víry.
V popisu �ivota sv. Ludmily vidíme, �e se pocti-
vì vypravila na duchovní cestu oèiš�ování duše
pokáním a tvrdého potírání svých vášní (pýchy
a jejích odno�í: touhy po majetku, touhy po
slasti a touhy po slávì).

Kromì toho svatá Ludmila pou�ila svìøe-
nou vládu nad svým lidem ke slu�bì Bohu pod-
porou køes�anské misie pravé Církve Kristovy
na našem území.

Ludmilina láska k lidem se projevovala
pøedevším naplòováním evagelijních výzev
k projevování milosrdenství, soucitu a trpìli-
vosti s trpícím èlovìkem. Byla Kristem pouèe-
na, �e ka�dá vìènì �ijící lidská duše má vìtší
cenu ne� celý vesmír: „Nebo� co prospìje èlo-
vìku, i kdyby všechen svìt získal, a své duši
škodu uèinil (tj. pøišel o vìèný �ivot)? Zaè by
mohl èlovìk vykoupit zpìt svou duši (�ivot)?“
(Mar 8,36-37). To znamená, �e duši je potøeba
ctít více, ne� cokoliv jiného stvoøeného v tomto
svìtì. Proto je potøeba mírnit utrpení a utìšo-
vat èlovìka, proto�e všichni zde na svìtì strá-
dáme a trpíme. Ludmila chápala toto hluboké
poselství evangelia a její jednání bylo øízeno
soucitem, jemu� se z evangelia nauèila. Dále
výrok o cenì lidské duše (jak jej zaznamenal
Marek v 8. kapitole 36—37 verši svého Evan-
gelia) znamená, �e uèiní-li èlovìk škodu své

duši, není v celém vesmíru nic tak cenného, zaè
by mohl ztracenou duši koupit zpìt. Proto se
Ludmila podílela na šíøení evangelia
a církevního uèení, aby lidé mìli pøed oèima
návod ke správnému �ivotu, který prospívá
duši, a mohli do svých srdcí pøijmout
spasitelnou víru.

O hesychastické podstatì duchovního
�ivota svaté Ludmily nepøímo svìdèí její podi-
vuhodná záliba v modlitbì a pùstech, i skuteè-
nost, �e jí neèinilo vnitøní problém ustoupit
mocným a stáhnout se do ústraní a do ticha své
„poustevny“ na Tetínì. O tom, �e skrze vý-
chodní cyrilometodìjskou misii pøišla do na-
šich zemí hesychastická duchovní praxe
køes�anská svìdèí i historie Sázavského mo-
nastýru, který byl „mateøincem“ nesèetného
mno�ství malých skitù a pousteven rozesetých
po lesích na rozsáhlé ploše a� do doby Karla IV.
(viz historická zmínka císaøe Karla o tzv. èer-
norizcích, kteøí odmítali latinský pøeklad Pís-
ma – mo�ná kvùli jeho nepøesnostem zvláštì
co se hesychasmu týèe a také kvùli spojení
latiny se západní tradicí, která hesychasmus
odmítala, zavrhovala a zesmìšòovala).“

V popisech �ivota a skutkù sv. Ludmily na-
cházíme dostatek známek, �e byla sv. Metodì-
jem uvedena do hlubšího chápaní køes�anské
víry a modlitby, èili na cestu hesychasmu. Sva-
tý apoštol Slovanù si jistì povšiml horlitovosti
a duchovní dychtivosti mladé knì�ny, a tak ji
zasvìtil do tajemství modlitby srdce. Mo�ná si
sv. Ludmila ani neuvìdomovala, co je
hesychasmus, ale pova�ovala to, do èeho ji Me-
todìj zasvìtil, za obvyklou køes�anskou
duchovnost.
(Závìr s pou�itím úvahy prot. J. Baudiše)
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Muèednice Orosia  Dobroslava

O �ivotì sv. Orosie

„Muèednice Orosia se narodila jako velko-
moravská princezna v panovnické rodinì a v
mládí osiøela. Dohlí�el pak na ni svatý Meto-
dìj. Byla pøijata do péèe èeské panovnické ro-
diny Boøivoje a Ludmily, po jejím� boku
strávila mládí.

Za úèasti sv. Metodìje byl domluven její
sòatek se španìlským vladaøem Fortuniem Ji-
ménezem I. Man�elství bylo uzavøeno v za-
stoupení a Orosia se pak vydává na cestu za
svým chotìm do Španìlska, kde však byla v Py-
renejích pøepadena Maury a všichni èlenové
její skupiny byli zabiti. Orosii bylo nabízeno
zachování �ivota, kdy� pøestoupí na islám
a stane se man�elkou vùdce tlupy Maurù. Kdy�
odmítla, byla krutì muèena a popravena
(zøejmì roku 880).

Staré letopisy svìdèí o rùzných zázracích
spojených se svatostí Orosie. Zvláštì prosí
køes�ané o její pøímluvy v obdobích sucha,
nebo ji vzývají pro ochranu pøed bouøemi.
Podle tradice jí Pán udìlil moc, aby pøivolala
blahodárný déš� a tišila vichry. Dlouhou dobu
je u� ctìna ve Španìlsku, kde uchovávají její
ostatky. Dnes v dobì klimatických pohrom se
stává její uctívání a vzývání její pomoci mimo-
øádnì aktuální.“ (Slu�ba k muèednici Orosii, str. 2,

Jihlava 2020)

Nyní podrobnìji

„V roce 880 byl sv. Metodìj na návštìvì
v Øímì, ’v èase, kdy se tam nacházelo také po-
selstvo aragonské’. Pape� Jan VIII. po�ádal

svatého Metodìje, aby nalezl vhodnou uroze-
nou nevìstu pro syna navarrského krále Fortu-
ny I. (Fortunia Jiméneze). Metodìj doporuèil
Orosii – Dobroslavu. Vévodové Boøivoj a Lud-
mila jí dali souhlas k sòatku s princem aragon-
ským (místo jejích zesnulých rodièù), aby tak
naplnili svùj pìstounský závazek vùèi ní. Svat-
ba se uskuteènila v zastoupení.

Po svatbì (v srpnu r. 880) se svatební prùvod
(v záøí) spìšnì vydal do Navarry, aby dorazil
do své zemì døíve, ne� bude kvùli zimì
nemo�né pøejít Pyreneje. ‘V mìsíci øíjnu pøišli
k vodám øeky Aragón, která u� není daleko od
mìsta Yebra na ji�ní stranì Pyrenejí.‘ Prùvod
byl však v blízkosti španìlského mìsta Yebra
de Basa pøepaden Maury. Jejich velitel Aben
Lupo �ádal krásnou Dobroslavu, aby se stala
jeho �enou (zøejmì tím mínil: jednou z jeho
man�elek). Dobroslava však odmítla. Byla pak
muèena, byly jí u�aty konèetiny a useknuta hla-
va. Poté se strhla bouøe, která vydìsila Maury
tak, �e se v hrùze rozprchli.

Španìlského man�ela Orosie její smrt tak
zdrtila, �e zùstal své nevìstì vìrný a nikdy se
neo�enil. Jeho �al mu dal sílu celý svùj další
�ivot muslimy urputnì a neúnavnì pronásle-
dovat, tak�e Španìlsko i rodící se køes�anskou
Evropu pøed øádìním a nájezdy pohanù ochrá-
nil. Sv. Orosia se tedy svým muèednictvím
mo�ná podílí na ochranì køes�anského
charakteru Evropy.

Svaté ostatky Orosie nalezl po dvou letech

133



(r. 882) na místì jejího umuèení nìjaký pastýø,
který se byl obèerstvit u pramene, prýštícího
tam od doby muèednického zápasu sv. Orosie.
Jsa veden nebeským zjevením, vyzdvihl ostatky
muèednice a pøenesl je do mìsta Yebry, kde
podle pokynu shùry nechal v chrámu její hlavu,
a pak do mìsta Jacy, kde v chrámu na oltáø
ulo�il její tìlo. Pøenesení ctihodných ostatkù
bylo dle legendy provázeno zázraky.

Svatost

Moravská muèednice byla vìøícím lidem toho
kraje prohlášena za svatou, stala se patronkou
vinaøù a ochránkyní pøed nepøízní poèasí. Byla

zøejmì místnì svatoøeèena 25. èervna (datum
jejího svátku v Jacce) pøed r. 1170. Ve Španìl-
sku se jí øíká Orosia de Jaca.

Postupem èasu byly s Orosií spojovány po-
vìsti, �e ovládá hromy a blesky (podle hromo-
bití, které nastalo po jejím zabití a obrátilo
Maury na úprk), a stala se také patronkou bla-
hodárného deštì (podle svého jména). Obojí
bylo dosvìdèeno zkušeností køes�anù s jejím
uctíváním.

Ostatky spanilé Moravanky jsou tedy
dodnes ulo�eny ve Španìlsku a jsou pøedmì-
tem velké úcty vìøícího lidu. Paradoxnì je tak
místo jejího posledního odpoèinku jediným
dolo�eným hrobem nìkterého z pøíslušníkù
vládnoucí velkomoravské dynastie.“ (Slu�ba

k muèednici Orosii, str. 15—19, Jihlava 2020)

Závìrem

Svatá Orosia dala pøednost muèednické smrti
pøed zneuctìním man�elské slibu a pøed zapøe-
ním své køes�anské víry, èím� by si zachránila
�ivot na této zemi. Pøijala tím køí� od Krista
a zachránila si tak �ivot vìèný v Bo�ím Králov-
ství: „Nebojte se tìch, kteøí mohou zabít tìlo,
ale duši ublí�it nemohou.“ (Mat 10,28; Zjev

6,9-11)„Ka�dý, kdo se ke mnì pøizná pøed lid-
mi, k tomu se i já pøiznám pøed svým Otcem
v nebi.“ (Mat 10,32)

Svatá Orosia obdr�ela za svou lásku, èisto-
tu a ctnost od Pána Boha dar èinit zázraky –
pøinášet blahodárný déš�, tišit bouøe a pøinášet
dobrou úrodu. Zároveò v ní spatøujeme ne-
beskou ochránkyni man�elské vìrnosti
a dárkyni morální pevnosti.

Nevìsto Kristova, panno èistá, pros

Boha za nás!
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Není to Kristus, koho
zrazuješ, kdy� nepøi-

jdeš do chrámu, nemodlíš se
k Bohu, nepostíš se a ne�iješ
podle Evangelia. Sebe zrazu-
ješ! Kristu škodit nemù�eš,
ale sám svou vlastní duši úpl-

nì rozbiješ a znièíš.
Ctihodný Justýn Èelijský


