
HLAHOLICE NA DVEŘÍCH KOSTELA SV. CYRILA A METODĚJE  

V BÍLOVICÍCH NAD SVITAVOU 

 
1150. výročí smrti sv. Cyrila 

V letošním roce si připomínáme 1150 let od doby, kdy roku 869 zemřel v Římě sv. Cyril. 

Nazývali ho Filozofem, protože se řadil mezi nejvýznamnější křesťanské myslitele.  

Když v roce 863 na žádost velkomoravského knížete Rostislava přišli na naše území poslové 

východořímského císaře známí jako Cyril a Metoděj, přinášeli s sebou „dar vzácnější nad všechno 

zlato a stříbro a drahé kamení.“ Tímto drahocenným darem bylo písmo vytvořené k zápisu 

slovanského spisovného jazyka dnes označovaného jako staroslověnština. Autorem tohoto zcela 

nového originálního písma, přesně vystihujícího všechny fonetické zvláštnosti slovanské řeči, byl 

geniální řecký učenec Konstantin Filosof, později zvaný Cyril. 

Novým písmem nazývaným hlaholice sepsali Konstantin s Metodějem první knihy ve 

slovanském jazyce. Jednalo se o překlady evangelií, liturgických a právních knih a nakonec i celé 

Bible, ale také o původní literární tvorbu. Nadto dokázali ve své době nevídanou věc: prosadili u 

papeže schválení slovanského jazyka k užívání při bohoslužbách. Tak byli Slované „připočteni 

k velikým národům, které oslavují Boha svým jazykem“. Stalo se tak díky Konstantinově vzdělanosti 

a svatosti. Jeho vášnivá obhajoba slovanského jazyka jako před Bohem rovného s ostatními 

vyspělými jazyky dodnes budí údiv. 

Vyhnání žáků soluňských bratří po Metodějově smrti (885) z Velké Moravy paradoxně 

napomohlo k rozšíření jejich díla do dalších slovanských zemí. A byl to právě cyrilometodějský 

spisovný jazyk, který sehrál zásadní roli při jejich christianizaci. Hlaholice se sice udržela jen 

v oblasti Dalmácie, u východních Slovanů byla brzy nahrazena cyrilicí. Staroslověnština zde ale 

zůstala nadlouho jazykem literárním a natrvalo i liturgickým. 

My dnes už sice hlaholici nepoužíváme, ale stále platí, že to byli právě Konstantin s 

Metodějem, kteří nás naučili číst a psát a povznesli nás tak na stejnou úroveň s předními kulturními 

národy. 

Jejich obdivuhodné dílo, vytvořené v krátkém čase, položilo základ pro vznik náboženské, 

kulturní a posléze i národní a státní svébytnosti slovanských národů. 

Způsobem své misijní práce vedené snahou o srozumitelnost a přihlížející k potřebám a 

zvláštnostem doby a místa se stali trvalými vzory pro hlásání evangelia v odlišných kulturách.  

Oslavujme proto svaté bratry Cyrila a Metoděje - apoštoly a učitele Slovanů. 

 

Znázornění hlaholských písmen a staroslověnských textů na dveřích zdejšího kostela odkazuje 

na stěžejní přínos a odkaz Cyrilometodějské mise, kterým je SLOVO ve svém náboženském i 

kulturním významu. Na hlavních vchodu je vyobrazena hlaholská abeceda rekonstruovaná podle 

jediné dochované velkomoravské památky zapsané tímto nejstarším slovanským písmem (tzv. 

Kyjevské listy). Začíná písmenem A, které má tvar kříže. Výslovnost i názvy jednotlivých liter jsou 

uvedeny v tabulce. Dvě kliky s písmeny S odkazují na slovanské věrozvěsty, kteří nám otvírají dveře 

k „poznání věcí Božských i lidských“. 

 

Vedlejší dveře nesou nápis ISKONI BĚ SLOVO, tedy „Na počátku bylo Slovo“, což je první 

věta Evangelia sv. Jana a zřejmě také první věta vůbec, která byla napsána slovanským jazykem. 

Oním Slovem je Ježíš Kristus, Syn Boha, který se stal člověkem a přebýval mezi námi. 

 

Na dveřích do sakristie je napsáno SLYŠITE SLOVO. Jedná se o úryvek z Proglasu, 

originálního staroslověnského textu napsaného sv. Cyrilem, který tvoří předmluvu k evangeliím. 

Autor se zde obrací na všechny Slovany: „Slyšte, všichni lidé slovanští, slyšte Slovo, od Boha přišlo, 

slovo, jež krmí lidské duše, slovo, jež sílí srdce i rozum, slovo to, jež vede k poznání Boha.” 



 

Zbylé dvoje dveře nesou ve staroslověnštině jména soluňských bratří, kteří osvítili slovanské 

národy hlásaným Slovem: SVĘTI KÜRILЪ I METODII. 

 

U příležitosti výročí 1150 let od smrti autora nejstaršího slovanského písma, budou nové dveře 

bílovického kostela slavnostně požehnány 5. května 2019. Svoji účast na této oslavě přislíbil olomoucký 

arcibiskup Mons. Jan Graubner, 71. nástupce sv. Metoděje na moravském biskupském stolci.  

Na tento den je na 10. hodinu naplánována slavnostní bohoslužba s poděkováním těm, kteří se 

zasloužili o vznik tohoto díla. Odpoledne proběhne přednáška doc. Mgr. Miroslava Vepřeka, Ph.D., odborníka 

na hlaholici, o symbolickém významu jednotlivých liter tohoto písma, ale trochu i o historickém pozadí a 

důležitosti hlaholice pro naši kulturu. Pro děti bude odpoledne připraven naučný zábavný program zahrnující 

putování po stopách dvou soluňských bratrů. Toto je nástin slavnostního dne, kdy si připomeneme kořeny 

naší kultury i celé dědictví spjaté se sourozenci Cyrilem a Metodějem, které jistě právem považujeme za 

duchovní otce slovanských národů. 

       Pavel Lazárek, farář 

 

Otážeš-li se slovanských spisovatelů: Kdo vám vytvořil písmena nebo knihy přeložil? Tu všichni to vědí a 
odpovídajíce řeknou: Svatý Konstantin Filosof řečený Cyril, ten nám i písmena vytvořil i knihy předložil, a jeho 
bratr Metoděj. Takovou vzdělanost, bratři, dal Slovanům Bůh. Jemu budiž sláva a čest a moc a klanění nyní i 
vždycky i neskončené věky. Amen. (mnich Chrabr, konec 9. st.) 

 


