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Naše
historie

Historie zjevení sv. Michaela Archanděla
z Monte Sant’ Angelo
Počátky kostela sv. Michaela Archanděla na
hoře Gargano sahají ke konci 5. století a jsou
spojeny s prvním zjevením se tohoto Archanděla,
zjevením známým dnes jako příběh se zaběhnutým
býkem. Podle písemných pramenů se v roce 490
doneslo k jednomu bohatému statkáři ze Sipontu
(podle některých pramenů jím byl velitel místní
vojenské posádky Elvio Emanuele), že se mu
zaběhl nejkrásnější býk z jeho stáda, pasoucího se
v oblasti pohoří Gargano. Jeho majiteli se ho
podařilo po dlouhém hledání najít až u vchodu do
jeskyně na vrcholu hory, před nímž býk klečel.
V návalu hněvu na neposlušné zvíře vystřelil
z luku, avšak šíp se nevysvětlitelným způsobem
vrátil zpět a poranil střelce. Zděšený statkář o všem
zpravil místního biskupa sv. Vavřince, jenž nařídil
tři dny modlitby a pokání. Navečer třetího dne se
biskupovi zjevil sv. Michael a řekl mu: „Já jsem
Michael Archanděl a stojím stále před Boží tváří.
Tato jeskyně mi je zasvěcena; já sám jsem jejím
strážcem… Tam, kde se skála otvírá, budou
odpuštěny lidské hříchy… Modlitby, které zde
budete vznášet k Bohu, budou vyslyšeny. Běž na
horu a vyhraď tuto jeskyni křesťanskému kultu.“

Avšak vzhledem k tomu, že hora byla takřka
neschůdná a navíc byla coby místo kultu užívaná
pohany, biskup s realizací Archandělova pokynu
dlouho otálel.
Dva roky po těchto událostech oblehli Siponto
Germáni vedení Odoakerem. Biskup vydal opět
příkaz k třídenním modlitbám za záchranu města.
Třetího dne se mu ukázal sv. Michael Archanděl a
předpověděl rychlé vítězství nad nepřítelem.
Povzbuzeni tímto příslibem obyvatelé Sipontu
opravdu nedlouho nato – 29. září 492 – nepřítele
porazili v rozhodující bitvě, při níž mělo docházet
k jevům nadpřirozené povahy.
Až toto vítězství přimělo sv. Vavřince
k vykonání toho, co po něm sv. Michael požadoval
při prvním zjevení. Dne 8. května 493 se biskup se
všemi obyvateli Sipontu vydal na horu Gargano,
kde všichni zaslechli podivuhodný andělský zpěv
vycházející z útrob jeskyně, kterou se chystal
posvětit. Polekaný a zdezorientovaný sv. Vavřinec
se rozhodl požádat o radu papeže sv. Gelasia, který
potvrdil pravost zjevení. A tehdy, roku 493, se sv.
Michael zjevil sv. Vavřincovi znovu. Oznámil mu:
„Zanech svých úmyslů ohledně posvěcení jeskyně.
Já jsem si tuto jeskyni vybral za své sídlo a sám
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jsem si ji spolu se svými anděly posvětil! Najdeš
v ní znamení na skále a můj obraz, oltář, pallium a
kříž. Vy jen vejděte do jeskyně a pomodlete se.
Nazítří pak služte pro lid mši svatou a uvidíte, jak
já sám světím tento chrám.“
Během biskupského procesí k novému kostelu
se prý nad jejich hlavami vznášeli orli. Na místě
samotném pak přesně podle Archandělových slov
našel sv. Vavřinec kamenný oltář přikrytý
šarlatovou látkou a na něm stojící kříž. Opodál ve
skále byla otištěna dětská šlépěj. Na znamení úcty
zde sv. Vavřinec odsloužil mši svatou. Stalo se tak
29. září 493. Tento den se stal oficiální
připomínkou sv. Michaela Archanděla až do
dnešní doby a jeskyně byla nazvána Nebeská
bazilika – jediný křesťanský chrám na světě, jež
nebyla posvěcena člověkem.
Další událostí Archandělových zjevení na hoře
Gargano je ta z roku 1656, kdy se na území Itálie
rozšířila morová epidemie a kdy se místní biskup
Alfons Pucinelli utekl ke sv. Archandělu
Michaelovi s prosbou o pomoc. Do rukou sochy
dokonce vložil modlitbu zformulovanou jménem
všech obyvatel města. Za svítání 22. září se mu
Archanděl zjevil během jeho modlitby v biskupské
rezidenci a přikázal mu posvětit a rozdat

siponským kameny z jeskyně. Na kamenech pak
měly být vyryty kříže a Archandělovy iniciály. Ti,
kteří měli tyto kameny a chovali je s náležitou
úctou, epidemii přežili. Na připomínku tohoto
zázraku nařídil biskup zhotovit na náměstí před
svou rezidencí, tedy před místem zjevení,
památník sv. Michaela. Památník zde stojí dodnes
a je na něm vyrytý nápis tohoto znění: „Knížeti
andělů, Vítězi nad morem, Patronu a Strážci,
věnujeme tento památník jako projev nekonečné
vděčnosti. Alfonso Pucinelli. 1656.“
Již od prvního zjevení se Jeskyně zjevení na
hoře Gargano stala cílem poutníků z celého světa.
Kolem jeskyně začaly postupně růst budovy, které
později daly vzniknout městu Monte Sant’ Angelo
– „Hora sv. Anděla”. Mezi poutníky, kteří sem
připutovali, bylo mnoho císařů, králů a především
světců či papežů, jedním z nich byl např. i sv. Jan
Pavel II.
Ročně jeskyni navštíví asi dva miliony lidí,
mnozí z nich zavítá i do nedalekého San Giovanni
Rotondo, kde působil a také zemřel otec Pio.
Duchovní službu mají v kostele na starosti kněží z
Kongregace sv. Archanděla Michaela, založené
blahoslaveným o. Bronisławem Markiewiczem.

Historie sochy sv. Michaela Archanděla
z jeskyně v Garganu
Socha sv. Archanděla
Michaela byla zhotovena
v roce 1507 sochařem
Andreem
Contuccim,
zvaným Sansovino.
Je uložena v drahocenné
stříbrně-křišťálové
skříňce stojící na skalním
bloku
pokrytém
mramorovými
pláty.
Vysoká je 130 cm a byla vytesána z bílého
carrarského mramoru. Je ozdobena křídly zlaté
barvy, která nahradila původní mramorová. Socha
znázorňuje Knížete nebeských vojsk v oděvu
římského legionáře, pod jehož nohama leží
přemožený Satan coby netvor s opičí tváří,

kozlíma nohama, lvími spáry a dračím ocasem. Sv.
Michael je zas znázorněn jako usmívající se
mladík s vlnitými vlasy ve vojenské zbroji a
pláštěm splývajícím mu na ramena.
S myšlenkou vytvoření sochy přišel kardinál
Antonio z Monte San Savino a její zhotovení
spolufinancovala čtyři španělská knížata, jejichž
rodové erby byly vyryty do jejího podstavce.
Při slavnostech bývá socha sv. Michaela
přizdobena ještě korunou a náramkem s obrázkem
orla na levé ruce, což upamatovává na zázračné
procesí vedené sv. Vavřincem. Meč, který třímá
socha v pravici, bývá každého 29. září nesen ve
slavnostním procesí k jeho cti.
Podle knihy o. Jana Bogackiego
„Svatý Michael na Gargano. Průvodce sanktuáriem“

Program návštěvy: 17. květen 2017 – slavnostní uvítání v kostele v Laškově a mše svatá – v 17.30 hod.
18. květen – v kostele v Laškově: možnost modlitby před sochou sv. Michaela – od 8.00 hod. – 16.30 hod. a možnost zpovědí od
14.00 hod.; v kostele v Čechách pod Kosířem – krátké uvítání a mše svatá v 16.30 hod.; v kostele v Přemyslovicích – krátké uvítání
a mše svatá v 18.20 hod.; v kostele v Laškově – 20.00 hod. – pobožnost: modlitba za uzdravení a osvobození od závislosti,
možnost přijetí škapulíře sv. Michaela Archanděla, akt odevzdání se sv. Michaelovi Archandělovi a rozloučení se…
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